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وزیر راه و شهرسازی از پیشنهاد این 

مسکن
وزارتخانه به دولت برای افزایش وام 
ودیعه و تسهیالت خرید مسکن در 
تهران خبــر داد که درصورت قبول شــدن آن، وام 
ودیعه به 100میلیون تومان می رســد و تسهیالت 
خرید مسکن نیز معادل 600تا 700میلیون تومان 
پرداخت خواهد شد؛ مسئله اینجاست که متناسب 
بودن رقم فعلی تسهیالت حوزه اجاره و خرید مسکن 
فقط یکی از مشــکالت مردم محســوب می شود و 
بزرگ ترین دغدغه آنها بوروکراسی و هزینه دریافت 

این تسهیالت و مشقت بازپرداخت آن است.
به گزارش همشهری، قدرت خرید تسهیالت مسکن 
در دوره اخیر جهش قیمتی این بازار به شدت کاهش 
پیدا کرده و باوجود اینکه مبلغ این تسهیالت در سال 
گذشته با رشد 100درصدی به 200میلیون تومان 
برای هر نفر رسیده، باز هم قدرت خرید آن نسبت به 
وام 80میلیون تومانی سال96 کمتر از یک سوم است. 
نکته قابل توجه در تغییر مبلغ وام مسکن این است 
که هرگونه تغییر این ارقام در بانک عامل مســکن، 
مستقیم بر عرضه و تقاضای اوراق تسه در فرابورس 
اثرگذار است و به راحتی می تواند هزینه دریافت این 
تسهیالت را به درصدهای نجومی برساند؛ همچنان 
که افزایش 100درصدی وام مسکن در شهریور سال 
گذشته بدون انتشــار اوراق جدید امتیاز تسهیالت 
مســکن، به جهش 3برابری قیمت ایــن اوراق در 
فرابورس ایران منجر شد و نرخ بهره مؤثر تسهیالت 

خرید مسکن را به بیش از 30درصد رساند.
 

پیشنهاد وام درمانی مسکن
وزیر راه و شهرسازی، دیروز در حاشیه نشست خبری 
مشــترک با وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت 
ارمنستان با اشاره به برنامه ریزی برای حوزه مسکن 
گفت: وزارت راه و شهرســازی پیشــنهاد پرداخت 
تسهیالت 600تا 700میلیون تومانی خرید مسکن 
را برای شــهر تهران نیز ارائه کرده و این پیشــنهاد 
در دولت در حال بررسی اســت. او همچنین اظهار 
کرده که پیشنهاد این وزارتخانه برای پرداخت وام 
ودیعه مســکن در تهران نیــز 100میلیون تومان 
بوده که البته دولت با 70میلیــون تومان موافقت 
کرده است. بررسی روند تغییرات نسبت وام خرید 
مسکن و ارزش یک واحد مسکونی مطابق با الگوی 
مصرف از ســال1396 تاکنون نشــان می دهد که 
در ســال مبنا، وام 80میلیون تومانی خرید مسکن 

در شــهر تهران 23.7درصد ارزش یــک آپارتمان 
75متری در مناطق متوســط تهران را تأمین مالی 
می کرد اما در فروردین1401 و با احتساب مسکن 
متری 35میلیون تومان، نســبت پوشش دهی وام 
200میلیــون تومانی خرید مســکن فقط معادل 
7.6درصد ارزش یک آپارتمــان 75متری با قیمت 
میانگین شــهر بوده اســت. از منظر قدرت خرید 
نیز، وام 80میلیون تومانی خرید مســکن در سال 
1396معادل قیمت 17.7مترمربع زیربنای مسکونی 
با قیمت میانگین شــهر تهران یعنــی 4.5میلیون 
تومان بوده است؛ درحالی که در فروردین امسال و 
با احتساب میانگین قیمت 35میلیون تومانی یک 
مترمربع زیربنای مسکونی، یک متقاضی می توان 
با دریافت وام 200میلیون تومانی فقط 5.7مترمربع 
آپارتمان خریداری کند که این رقم کمتر از یک سوم 
سال1396 است. بر این اساس، برای ترمیم قدرت 
خرید وام مسکن در شرایط فعلی و بازگرداندن آن به 

شــرایط ســال 1396، باید مبلغ وام خرید مسکن 
انفرادی به 622میلیون تومان برســد تا همچنان 
متقاضی بتواند حدود یک چهارم ارزش یک آپارتمان 
75متری در منطقه متوسط تهران را خریداری کند 
و پیشنهاد ارائه شده از ســوی وزیر راه و شهرسازی 
نیز متناســب با همین الگو مطرح شده است. البته 
پیگیری های همشهری از منابع آگاه در وزارت راه و 
شهرسازی حاکی از این است که در این مجموعه و 
حتی در معاونت مسکن و ساختمان این وزارتخانه 
هیچ کسی از پیشنهاد وام 600تا 700میلیون تومانی 
خرید مسکن اطالعی ندارد و این موضوع حتی اگر به 
دولت ارائه شده باشد، الاقل از مسیر معاونت مسکن 

وزارت راه و شهرسازی ارائه نشده است.

هشدار نسبت به بی تدبیری در افزایش وام مسکن
در اواخر شهریور1400، وقتی بانک عامل مسکن، 
مبلغ وام خرید مســکن انفرادی در شهر تهران را از 

100میلیون تومان به 200میلیون تومان افزایش داد 
و رقم وام زوجین به 400میلیون تومان رسید، قیمت 
هر برگه از اوراق امتیاز مســکن )تسه( در فرابورس 
تهران حدود 55هزار تومان بــود که بعد از افزایش 
رقم وام به دلیل 2برابر شدن تقاضا، در روند افزایشی 
مستمر قرار گرفت و ظرف 5ماه، قیمت هر برگه از 
این اوراق به محدوده 180هزار تومان رســید. این 
اتفاق دقیقاً به معنای افزایش 220درصدی هزینه 
دریافت وام مسکن و رسید بهره مؤثر این تسهیالت 
از 17.5درصد اعالمی بانک مسکن به 30.3درصد 
بود. در ادامه، بانک عامل مســکن بــرای مقابله با 
بحران اوراق تســه، به صورت مقطعی به متقاضیان 
اجازه داد به ازای نیمی از مبلغ تسهیالت دریافتی، 
به جای خرید اوراق تسه، از تسهیالت مبتنی بر منابع 
داخلی بانک استفاده کنند که تنها تفاوت آن با وام 
مبتنی بر اوراق، کوتاه تر بودن دوره بازپرداخت آن 
بود متقاضی باید به جای 12سال، وام دریافت شده 
بدون اوراق را نهایتا در 8سال تسویه می کرد. البته 
این اقدام هم فقط در کوتاه مدت توانست قیمت اوراق 

را کاهش دهد. 
در شرایط فعلی، متقاضیان باید برای کل وام مسکن 
درخواســت اوراق تســه خریداری کنند و همین 
مســئله دوباره قیمت اوراق را به 140هزار تومان 
برای هر برگه می رساند که به معنای افزایش حدود 
5درصدی نرخ بهره مؤثر و رســیدن آن به بیش از 

25درصد است. 
به گزارش همشهری، بحران شــکل گرفته در بازار 
اوراق تســه به این  دلیــل بود که حتی نــرخ بهره 
30.3درصــدی در اقتصادی که دچــار تورم باالی 
40درصد است و دورنمای مهار تورم آن نیز چندان 
امیدوارکننده نیست، همچنان به نفع خریدار مسکن 
اســت. ازاین رو با افزایش مبلغ وام مســکن، عماًل 
متقاضیان مصرفی و سرمایه گذارنی که برای خرید 
مسکن دچار کسری بودجه هســتند، سریعا برای 
خرید اوراق وارد رقابت می شــوند و قیمت آن را به 
فلک می رســانند. در این شــرایط، از بانک مسکن 
انتظار می رود پیش از افزایش وام مسکن، تمهیدی 
برای افزایش انتشــار اوراق از طریق سپرده پذیری 
بیندیشد و بعدا وام را افزایش دهد در غیراین صورت، 
حتی اگر مانند زمستان سال گذشته، از محل منابع 
داخلی خود هزینه ابطال نیمــی از اوراق موردنیاز 
برای دریافت وام را متقبل شود بازهم قادر به کنترل 

بلندمدت قیمت اوراق تسه نخواهد بود.

 پیشنهاد وام مسکن 700میلیونی 
روی میز دولت رفت

نسخه تسهیالتی برای درمان مشکالت حوزه مسکن

درحالی کــه وزیــر راه و شهرســازی از ارائــه پیشــنهاد افزایش وام مســکن خبر 
داده، بازار اوراق تسه به شدت متشنج شده ونرخ بهره مؤثر وام مسکن 5درصد 

افزایش یافته است
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بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی خبر داد
تدوام افت تولید صنعتی 

پژوهشــکده پولی و بانکی وابســته به بانک مرکزی می گوید: 
شاخص تولید صنعتی شرکت های بورس در نخستین ماه سال 
1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشــته 6,5درصد کاهش 
داشته است. مقایسه این رشد منفی با متوسط رشد این شاخص 
در نیمه دوم سال به میزان منفی 0.6 درصد از کاهش قابل توجه 

رشد تولید در فروردین ماه امسال حکایت دارد.
به گزارش همشهری، بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی می گوید: 
موجودی انبار صنایع بورس در فروردین امســال بیشتر شده 
که نشــان می دهدکاهش فروش محصوالت صنعتی از کاهش 
تولیدات آنها کمتر بوده اســت. این گــزارش می افزاید: تداوم 
رشــد منفی تولید در صنعت محصوالت شــیمیایی و کاهش 
26,6درصدی شاخص تولید صنعت خودرو و قطعات در فروردین 
امسال نسبت به فروردین پارسال از مهم ترین عوامل تشدید کننده 
رشد منفی شاخص تولید صنایع بورس است. با وجود این صنایع 
فلزی رشد10درصدی را در تولید تجربه می کنند.  رشد تولید 
صنایع محصوالت دارویی، الستیک، پالستیک، ماشین آالت و 

تجهیزات روی شاخص تولید صنعتی اثر مثبت گذاشته است.
280شرکت صنعتی  پذیرش شده در بازار سهام ایران که هر ماه 
گزارش عملکرد تولید خود را منتشر می کنند، بیش از نیمی از 
تولید صنعتی ایران را به خود اختصاص داده اند. این می تواند نماگر 
مناسبی از وضع شاخص صنعت در کل کشور باشد. پژوهشکده 
پولی و بانکی می گوید: بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در 
نیمه دوم سال 1397و ابتدای ســال 1398رشد تولید صنایع 
بورس از فصل چهارم سال 1398روند صعودی داشت. این وضع 
تا خرداد پارســال ادامه پیدا کرد. روند رشــد شاخص تولید در 
تابستان اما متوقف شد. رشد شاخص تولید در تیر ماه و مردادماه 
پارسال به ترتیب به  3.1درصد و صفر درصد رسید. در فصل پاییز 
روند شاخص تولید صنعتی نزولی شد. منحنی این شاخص در 
3ماه فصل پاییز پارسال در بازه منفی یک تا صفر نوسان داشت. در 
ادامه این روند در دی و بهمن هم این شاخص نسبت به سال قبل 
دوباره روند منفی را تجربه کرد. شاخص مزبور در آخرین ماه سال 
گذشته هم 1.2درصد ریزش کرد. بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی 
با اشاره به کاهش 6.5درصدی تولید صنایع بورس در فروردین 
امسال آن را در 2سال گذشته بی سابقه دانسته است. این گزارش 
نشان می دهد شاخص تولید محصوالت شیمیایی در فروردین 
امسال برای پنجمین ماه متوالی نسبت به مدت مشابه سال قبل 
نزول و شاخص تولید صنعت خودروسازی و قطعات هم سقوطی 

26.6درصدی را ثبت کرده است.

وضع انبارها چگونه بود؟
پژوهشکده پولی و بانکی می گوید؛ برای بررسی وضع تغییرات 
تولید صنعتی، نمی توان به تنهایی به آمار تولید اکتفا کرد . برای 
تحلیل واقع بینانه تر باید تغییرات در موجودی انبار محصوالت را 
زیر ذره بین قرار داد؛ زیرا شاهدی از وضع بازار و تقاضا ارائه می دهد 
و روند آتی تولید را قابل پیش بینی می کند. این مرکز تحقیقاتی 
اعالم کرده از تیرماه 99تا اسفند همان سال رشد تولید و فروش 
کمتر از یک درصد با هم اختالف داشته اند. این نشان می دهد 
شوک غیرقابل پیش بینی بر ســمت تقاضا یا عرضه محصوالت 
صنعتی وارد نشده درحالی که در فروردین و اردیبهشت پارسال 
تغییر در موجودی انبار شــرکت های صنعتی تحت تأثیر تغییر 
قابل توجه استراتژی فروش شرکت های خودروساز قرار گرفت 
و شــاخص کل موجودی انبار صنعت را منفی کرد. یافته های 
بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می دهد شاخص موجودی 
انبار از خرداد ماه تا آذر ماه 1400، به جز در شــهریور پارسال، 
همواره مثبت بوده است. این نشان دهنده افزایش در موجودی 
انبار صنایع بوده اما از مهرماه تا آذر ماه روند افزایش در موجودی 
انبار صعودی بوده است. در فروردین 1401 بعد از 6 ماه شاخص 
موجودی انبار صنعت کاهش داشته است. به ویژه اینکه در 5ماه 
انتهای سال 1400 رشد منفی شــاخص تولید صنعت دارویی 
با کاهش موجودی انبار در این صنعت همراه شــده که بیانگر 
محدودیت دسترســی به ماده اولیه وارداتی در صنایع دارویی 
است و در فروردین با وجود مثبت شدن رشد تولید این صنعت 

اما کماکان موجودی انبار در صنایع یادشده به چشم می خورد.

خسارت قیمت گذاری دستوری
طبق این گزارش در فروردین امسال شرکت های خودروساز و 
ساخت قطعات بدترین وضع را از نظر سودآوری داشته اند؛ خودرو 
تنها صنعتی هست که جمع سود خالص شرکت های فعال آن 
منفی می شــود. البته طبق آمار تجمیعی در 9ماه 1400 تعداد 
شرکت های زیان ده در این صنعت کمتر از سال قبل بوده اما زیان 
تولید شــده در این صنعت در 9ماه 1400 با مدت مشابه سال 
1399برابر بوده که نشانه  ناامید کننده ای از تداوم وضع زیان آوری 

فعالیت تولیدی در این صنعت است.
پژوهشــکده پولی و بانکی می گوید: از بین همه صنایع، صنعت 
فلزات اساســی و فراورده های نفتی به ترتیب با 97و 66 درصد 
رشد سود اسمی بیشترین رشد ســودآوری را ثبت کرده اند. در 
این بین رشد سود اسمی تولیدکننده های محصوالت ضروری 
و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی کمتر از رشد تورم بوده 
به گونه ای که رشد سودآوری صنعت محصوالت غذایی در6ماه و 
9ماه 1400 نسبت به مدت مشابه پارسال صفر درصد بوده، این 
نرخ رشدها برای صنعت دارو نیز به ترتیب 22 درصد و 30 درصد 
ثبت شده که نشان می دهد ارزش حقیقی سودآوری این صنعت 
کاهش داشته است. افزون بر این تعداد شرکت های زیان ده در این 
صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش 
داشته و کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد 
شرکت های زیان ده می تواند ریشه در قیمت گذاری دستوری این 
صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت تأثیر منفی 
قرار داده و تعداد شرکت های زیان ده در صنعت غذایی و دارویی 
در 9ماه 1400به ترتیب 3و 4 شرکت بیشتر از سال 99بوده است 

که نشان دهنده وضع نامناسب سودآوری در این صنایع است.

یارانه علی الحساب
حجت اهلل عبدالملکی، وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی می گوید: این وزارتخانه 
 ظرف یــک مــاه همــه اعتراض های
ثبت شده در سامانه حمایت را بررسی 
خواهد کرد و بعد از تأیید اعتراض، این یارانه مسدود شده 

قابل برداشت خواهد بود.
به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر واریز اعتبار یارانه 
یک ماه به خانوارهایی که از فهرست یارانه حذف شده اند، 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فهرست افراد معترض به 
حذف یارانه را برای کارسازی یارانه یک ماه در حساب بانکی 
 سرپرستان خانوار به ســازمان هدفمندی یارانه ها ارسال

کرد.
البته پیش از دســتور رئیس جمهوری نیز اعالم شــده بود 
که مبلغ یارانه افرادی که مشــمول تشــخیص داده شوند 
محفوظ خواهد بود و پس از رســیدگی بــه اعتراض ها کل 
یارانه پرداخت شــده در دوره جدید به حساب این افراد نیز 
واریز خواهد شد. فعاًل، پیرو دستور رئیس جمهور، آمار و کد 
ملی کسانی که تا فروردین امســال یارانه می گرفتند اما به 
جهت قرار گرفتن در دهک دهم یارانــه 300هزار تومانی 
آنها واریز نشــده و اعتراض خود را ثبت کرده اند، احصا و به 
سازمان هدفمندی یارانه ها ارجاع شده و پس ازآن به تدریج، 
مبلغ یارانه یک ماه به حساب اغلب خانوارهای معترض واریز 

شده است.
البته بررســی فضای مجازی نشــان می دهــد همچنان 
برخی افراد معترض ایــن یارانه را نگرفته انــد که احتماالً 
به واســطه اختالل بانکی بوده و باید منتظر کارســازی آن 
در حساب باشــند. درمجموع این مبلغ تا قبل از بررســی 
اعتراض ها قابل برداشت نیست و فقط درصورت احراز شرایط 

خانوار برای دریافت یارانه قابل برداشت خواهد شد.

حل بحران برق با ابزار شفافیت
  خبر: علی نقــوی، مدیرعامل بــورس انرژی 
می گوید: هم اکنون کمتر از 4درصد معامالت برق 
کل کشــور در بورس انرژی مبادله می شود؛ این در 
حالی اســت که با افزایش حجم مبــادالت برق در 
بورس انرژی و با راه اندازی بازار آتی و اختیار معامله 
برق، بازار شفاف تر می شود و صنایع بهتر می توانند 

ریسک خود را مدیریت کنند.
  نقد: در ایران، کمتر از 4درصد معامالت برق در 
بازار شــفاف )بورس انرژی( معامله می شود و دلیل 
پایین بودن این سهم به ســاختار بازار برق کشور 
بازمی گردد. در این ساختار، شرکت های زیرمجموعه 
وزارت نیرو از قبیل شرکت توانیر و شرکت های توزیع 
برق حضور دارند که این شرکت ها از ذی نفعان عمده 
برق در خریدوفروش و همچنین تولید هســتند و 
تفکیک مشــخصی میان بخش های تولید، توزیع، 
انتقال و بازرگانــی برق وجود نــدارد. این موضوع 
سبب می شود بیشــتر معامالت برق در چارچوب 
سازوکارهای دولتی و خارج از بورس صورت بپذیرد؛ 
 درحالی که در دنیــا در پی تجدید ســاختارهای

صورت گرفته در بخش بــرق معموال دولت وظیفه 
انتقال برق را برعهده دارد. بقیه موضوعات مرتبط 
با برق از قبیل تجارت بــرق در قالب بازارهای برق 
و به صورت خاص در بورس ها دنبال می شــود. این 
در حالی است که براســاس مصوبه هیأت وزیران، 
برق صنایعی که مصرف باالی یــک مگاوات دارند 
باید به طورکلی از طریق بــورس انرژی ایران مورد 
مبادله قرار گیرد و نیروگاه های دولتی و خصوصی 
بتوانند در فضای رقابتی به صورت مستقیم مبادالت 
خود را با مصرف کنندگان بزرگ انجام دهند. در این 
سازوکار قانونی، نهاد دولتی )وزارت نیرو( تنها وظیفه 
انتقال و توزیع برق را برعهده دارد و برای جبران این 
مورد، هزینه ترانزیت را براساس قوانین و مقررات از 

مشترکین دریافت می کند.

چهره روز

نقد  خبر

صنعت

قدرت خرید وام مسکن 
در دوره های مختلف

23.7
درصد

ارزش آپارتمان 
متوسط

 وام 600میلیونی 
در فروردین 1401

7.6
درصد

ارزش آپارتمان 
متوسط

 وام 200میلیونی 
در شهریور 1400

23.7
درصد

ارزش آپارتمان 
متوسط

 وام 80میلیونی
در سال 1396

4.44
درصد

ارزش آپارتمان 
متوسط

 وام 100میلیونی
در 1399


