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دالالن قیمت اوراق وام مسکن را در یک ماه گذشته به دوبرابر رساندند

موج سفته بازی در بازار مسکن

بازار خرید وام مسکن ســال گذشته پرتالطم بود. آن قدر که 
نرخ هر برگه اوراق وام مسکن که در ابتدای سال ۱۴۰۰ در کانال 
۵۰ هزار تومان بود، در اواخر بهمن پارسال رکورد تاریخی خود 
را شکســت و به کانال ۱۷۰ هزار تومان وارد شد و در واقع بهای 

وام مسکن حدود سه  برابر رشد کرد.
جهش غیرمنتظره قیمت اوراق وام مسکن در حالی رخ داد 
که بانک مسکن در آذر سال گذشته برای مهار رشد قیمت اوراق 
وام وارد عمل شد و طرحی با عنوان خرید وام نیم بهای مسکن 
را در دستور کار گذاشــت. براساس این طرح افراد می توانستند 
وام مســکن را با نصف قیمت بخرنــد اما در عوض به جای ۱۲ 
ســال وام را در ۸ سال تسویه کنند و سود وام هم به جای ۱۷.۵ 

درصد ۱۸ درصد محاسبه می شد.
طرح فــروش وام نیم بهای مســکن تا پایان اســفند اعتبار 

داشت اما این طرح هم نتوانست مانع از صعود بی وقفه قیمت 
اوراق شود؛ به طوری که بهای هر برگه وام مسکن در آخر بهمن 

سال گذشته به نرخ بی سابقه ۱۷۴ هزار تومان رسید.
چرا اوراق وام مسکن گران شد؟

بــرای جهش قیمــت اوراق وام مســکن دالیــل متعددی 
مطرح شــد. برخی معتقــد بودند کمبــود منابــع و اعتبارات 
بانکی عامل کاهش عرضه اوراق به فرابورس اســت و قیمت 
به همین دلیل صعودی شــده اســت. ادعایی که بانک مســکن 
زیر بــار آن نرفت و اعالم کرد که میزان عرضــه اوراق تغییری

 نکرده است.
برخــی دیگر این موضــوع را بــه افزایش تقاضــای خرید 
مسکن نســبت دادند و به آمارهای صعودی تقاضا برای خرید 
مســکن اشاره کردند و دسته سوم این مســئله را به سفته بازی 

در فرابورس نســبت داده و مدعی شدند که برخی شرکت های 
بزرگ بورســی حجم زیــادی از اوراق را خریده و قیمت ها را در 

بازار دستکاری می کنند.
معامالت مسکن باعث گرانی اوراق شد؟

در فروردین سال ۱۴۰۰ که قیمت اوراق مسکن در نیمه کانال 
۵۰ هزار تومان قیمت داشــت، مطابق گزارش بانک مرکزی دو 
هزار و ۱۰۰ واحد مســکونی در تهران معامله شــد و در بهمن 
ســال گذشته که نرخ هر برگه وام مســکن رکورد شکست و به 
کانال ۱۷۰ هزار تومان وارد شــد مطابق گــزارش بانک مرکزی 
تعداد خانه های معامله  شــده در تهران به هشــت هزارو ۵۰۰ 
واحد مســکونی رســید که در واقع حاکی از رشد حدود چهار 
برابری تعداد معامالت واحدهای مســکونی در بهمن پارسال 

نسبت به ابتدای همان سال است.
با این حال تعداد معامالت مســکن از اســفند رو به کاهش 
گذاشت. به طوری که گزارش بانک مرکزی نشان می دهد تعداد 
آپارتمان های مســکونی معامله شــده تهران در اســفندماه به 
شش هزارو ۸۰۰ واحد کاهش داشته است و در فروردین امسال 
شــمار تعداد معامالت مسکن نسبت به اسفند ماه تقریبا نصف 

شد و به سه هزار و ۴۰۰ واحد رسید.

موسیقی و اقتصاد

هم زمان با این اتفاق بهای اوراق وام مسکن هم تقریبا نصف 
شــد و در فروردین امســال به کانال ۷۰ هزار تومان برگشت اما 

دوباره قیمت اوراق سرکش شد و تقریبا دو برابر رشد کرد.
نقش سفته بازان بورسی در رشد قیمت وام مسکن

به جز رشد معامالت، برخی از فعاالن بازار مسکن به نقش 
سفته بازی بورسی ها در رشد قیمت اوراق مسکن اشاره می کنند. 
فعاالن بازار مســکن می گویند یکی از دالیل مهم جهش قیمت 
اوراق وام مسکن در سال گذشته نوسان گیری از این اوراق بود.

آنها توضیح می دهند براســاس مقــررات فرابورس، فروش 
اوراق تســهیالت مسکن تا چهار ماه پس از خرید ممنوع است؛ 
اما این ممنوعیت شــامل همــان روز خرید نمی شــد؛ بنابراین 
ســفته بازان با خریــد این اوراق در ابتدای روز و ســپس فروش 
آن در همان روز با ســقف دامنه نوســان، اقدام به نوسان گیری 
می کردند که از ابتدای اســفند نوســان گیری اوراق تســهیالت 
مســکن لغو شد و امکان فروش این برگه ها در همان روز وجود 

نداشت.
موضوعی که عباســعلی حقانی نســب، کارشــناس ارشــد 
بورس، تأییــد می کند و به «شــرق» می گوید نــرخ باالی بهره 
بانکی و در مجموع تورم دورقمی فســادهای زیادی در اقتصاد 
کشور رقم زده اســت که از تشکیل صف ها و احتکار و داللی تا 

نوسان گیری از اوراق وام مسکن را ایجاد کرده است.
او می گوید در سایر کشورهای جهان نرخ بهره بانکی مرتب 
تغییر می کند و مثال بانک ها اعالم می کنند که اگر امســال نرخ 
بهره ۱۰ درصد است سال آینده نرخ بهره به پنج درصد می رسد 
اما در اقتصاد ایران بانک مســکن ۱۲ سال وام مسکن را با بهره 
۱۸ یا ۲۰ درصد و حتی باالتر در اختیار مشــتریان می گذاشــت 
و مشــخص است که این دست سیاســت گذاری ها فساد ایجاد 

می کند.
حقانی نســب تأکید می کند: با این شــرایط صف وام بانکی 
درست می شود و دست بسیاری از افراد از وام های بانکی کوتاه 
می شــود. درحالی که در کشورهای توســعه یافته تا ۹۰ درصد 
هزینه خرید مسکن را به صورت وام پرداخت می کنند و معموال 
بــه خاطر تورم پایین ۲، ۳ درصدی تقاضای زیادی هم برای آن 

وجود ندارد.
بــه گفته این کارشــناس در ایران اما تــورم دورقمی نه تنها 
موجب آشــفتگی در وضعیت پرداخت تســهیالت بانکی شده 
اســت که مســکن از کاالی مصرفی تبدیل به کاالی سرمایه ای 

شده و بازار نابسامان فعلی را ایجاد کرده است.
افراد برای اینکه بتوانند وام مســکن بدون ســپرده گذاری و 
نوبت دریافت کنند، باید بــه ازای هر یک میلیون تومان وام، دو 
برگه اوراق مسکن خریداری کنند و زوجین تهرانی برای دریافت 
ســقف ۴۸۰ میلیون تومان وام مسکن باید ۹۶۰ برگه وام مسکن 

خریداری کنند.
بــا میانگین قیمت فعلی هر برگه وام مســکن باید گفت که 
قیمت تمام شــده وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن چیزی حدود 
۱۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تمام می شــود و در واقع ارزش 

سقف وام مسکن فقط حدود ۳۴۸ میلیون تومان است.
میانگین قیمت هر مترمربع مســکن تهران در فروردین ۱۴۰۱ 
و مطابــق گزارش بانک مرکزی حــدود ۳۴ میلیون و ۲۷۰ هزار 
تومان بوده اســت که به این ترتیب ســقف وام مسکن با خرید 

اوراق، فقط کفاف خرید ۱۰ مترمربع مسکن را می دهد.

شــرق: قیمت وام مسکن تقریبا دو برابر شــد. حاال میانگین نرخ هر برگه وام مسکن به حدود ۱۳۷ هزار تومان 
رسیده است. این موضوع در حالی رخ می دهد که بهای آن در اولین روزهای پس از تعطیالت فروردین امسال 
به حدود ۷۸ هزار تومان رســیده بود.  با این حساب برای دریافت سقف ۴۸۰ میلیون تومانی وام مسکن، افراد 
ناچار هســتند رقمی بیشتر از ۱۳۲ میلیون تومان از وام خود را به خرید اوراق اختصاص دهند و در واقع حدود 

یک چهارم ارزش وام مسکن از بین رفته است.

سیدحســن مرتضوی کیاسری،حسابدار رسمی: در جهان امروز، کشورها از هر فرصت و 
زمینه ای برای رشــد اقتصادی کشورشان بهره می برند. به ویژه فرصت های فرهنگی که 
کمترین هزینه های مادی و زیست محیطی را به همراه دارد و ضمن درآمد مادی، باعث 
جذب عاطفی مردم جهان به دلیل عالیق فرهنگی و هنری می شــود. موسیقی یکی از 
پردرآمدترین فعالیت های هنری در جهان است که زنجیره درآمدزایی آن از فروش آلبوم 
و بلیت کنســرت تا تبلیغات، فروش پوســتر و درآمد در فضای مجازی گســترده است. 
ویژگی دیگر موســیقی این اســت که مشــمول مرحله نهایی از مراحل رشد و توسعه، 
یعنی خدمات است؛ بنابراین باعث کسب بیشترین سود با کمترین هزینه می شود. اما با 
وجود زمینه های آماده و هنرمندانی در اندازه های جهانی، نه تنها از این ســرمایه عظیم 
به نفع اشتغال و اقتصاد ملی بهره نمی بریم، بلکه با ایجاد محدودیت، آن را در اختیار 
دیگران قرار می دهیم. مبنای این محدودیت ها تعریف ناصواب از مفهوم ابتذال اســت 
که پیدایش آن ســابقه طوالنی در تاریخ هنر جهان، به ویژه در تاریخ تئاتر سیاســی دارد 
که موضوع این نوشــتار نیســت؛ اما دو عنصر صراحت و انتقاد، از شاخصه های اصلی 

آن بوده اند؛ بنابرین از این منظر می توان به زمینه های حساســیت به تولیدات منتســب 
بــه ابتذال پی برد؛ اما خارج از فضای فلســفی و در کنش های تجاری، موضوع رقابت 
نیز همواره در ایجاد محدودیت در انواع ممنوعه موسیقی ما مؤثر بوده و هست. ایجاد 
محدودیت در فضای موســیقی با انتســاب به ابتذال، باعث شد یکی از انواع پرطرفدار 
و اقتصادی موســیقی ما یعنی موســیقی عربیســکو یا الله زار، از فضای موســیقی ما 
حذف شود. این حذف باعث شــد مجموعه ای متکامل از موسیقی که حاصل زحمت 
و پژوهش موســیقی دانان ما بود، به صورت آماده در اختیار بازار موسیقی کشور ترکیه 
قــرار گیرد و به یکی از برندهای هنری و منابع توریســم و ارزآوری این همســایه تبدیل 
شود. جالب آنکه حتی بزرگان موسیقی سنتی در برخورد با رقبا و دیگر بزرگان موسیقی 
سنتی، با همین شیوه، رویکرد مبتنی بر مک کارتیسم در پیش گرفتند و در برخورد با انواع 
دیگر موســیقی نیز با اتهاماتی مانند ابتذال، مجال رشد و بقا را از آنها گرفتند. مصداق 
این ادعا را در بخشــی از نامه اســتاد شــجریان به رئیس وقت صداوسیما در دهه ۷۰ 
شــاهد بوده ایم. این نامه پس از اتفاقاتی بود که انتظار می رفت انواع محدود موسیقی 

و اســتادان ممنــوع از کار، فرصت فعالیت دوباره پیدا کنند؛ اما پس از آن نامه شــاهد 
توقف روند توســعه فضای موســیقی بوده ایم. اتخاذ همه جانبه این شیوه در موسیقی 
ســنتی باعث شــد نه تنها فعاالن مجاز موســیقی سنتی ما در ســال های اخیر حرفی 
برای گفتن نداشــته باشند، بلکه فضای موسیقی ما پاســخ گوی سالیق نسل جدید در 
گرایش به نمونه های جدید موســیقی نباشد. در نتیجه این رویکرد، امروز شاهد خروج 
ســاالنه میلیاردها دالر ارز از کشور هستیم که صرف توریســم هنری ایرانیان می شود. 
از طرفی زمینه های پایه ای موســیقی مانند فعالیت های خالطوری و اجراهای تجاری، 
به طور هدفمند یا ناآگاهانه، تقبیح می شــوند که این روش حذف نیز تأثیر بســیار سوئی 
بر توسعه موسیقی در کشــور دارد؛ زیرا این مراکز تا حدودی پرکننده خأل نقش کافه ها 
و سایر مراکز حمایتی موسیقی هســتند که پیش از انقالب فعالیت داشته اند. موضوع 
مهم دیگر در اقتصاد موســیقی، سرمایه گذاری در ساخت ساز و ابزار موسیقی است. در 
سال های گذشته گرایش جامعه به آموزش موسیقی بسیار چشمگیر بوده و باعث رونق 
در بازار فروش ســاز و ابزار موسیقی شده است؛ بنابراین ســرمایه گذاری در این بخش 

نیز قابل اغماض نیســت. اعطای حمایت های قانونی، مالی و مالیاتی به سرمایه گذاران 
به جای لوکس انگاری موســیقی، باعث رونق در این بخش از اقتصاد خواهد شــد؛ اما 
بازدهی بخش هایی از چرخه تولید ســاز، مانند تولید چوب، نیازمند انتظار چندین ساله 
بوده و فاقد توجیه اقتصادی برای بخش خصوصی اســت؛ بنابراین حمایت ویژه دولت 
و حتی ورود دولت به این بخش نیز باعث رونق اقتصاد موســیقی خواهد شــد. به یاد 
بیاوریم در گذشته نه چندان دور سازندگانی داشته ایم که مورد تحسین بزرگان موسیقی 
جهان ماننــد منوهین بوده اند؛ اما ایجاد محدودیت ها باعث قطع زنجیره انتقال دانش 
فنی به نسل بعد و خسارت های جبران ناپذیر در این باره شده است که احیای مافات، باز 
هم مستلزم اراده و حمایت دولت است؛ ازاین رو شکستن تابوی مصنوعی ابتذال، برای 
پیشرفت موسیقی و اقتصاد، موضوعی ضروری است که با مرور زمان، به امری قطعی 
و جبری تبدیل خواهد شد؛ بنابراین چه خوب است پیش از تحمل هزینه هایی گزاف تر، 
تصمیمی عقالنی دراین باره اتخاذ شود، زیرا سابقه رجوع به عقالنیت پس از هزینه های 

گزاف تابوسازی را در موارد اقتصادی و اجتماعی متعدد شاهد بوده ایم.

دوشنبه
۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۷۹

جـوابیـه

جهاد کشاورزی خوزستان به گزارش «شرق» پاسخ داد
اختصاص بسته حمایتی

 برای کشاورزان خوزستانی
احتراما با توجه به مطلــــب مندرج در روزنامـــــــــه شرق 
در مورخ ۱۰ اردیبهشــت ۱۴۰۱ با کــــــد خبــری ۸۴۵۱۵۹ تحت 
عنوان (کرخــه در کویر)، جهت روشــنگری و تنویر افکار عمومی 
مطالبی را به شــرح ذیل به استحضار می رساند و مستدعی است 
مطالب ارسال شــده در قالب جوابیه از ســوی این سازمان منتشر 
گردد. به اطالع می رســاند با توجه به شــرایط نامساعد بارش های 
صورت گرفته در باالدست سدهای استان در حال حاضر حجم مفید 
مخازن اســتان چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون مترمکعب معادل ۳۶ 
درصــد بوده و ۶۴ درصد از حجم مخازن ســدهای اســتان خالی 
اســت و در بین سدهای اســتان وضعیت موجودی منابع آب سد 
کرخه از ســایر ســدها بحرانی تر اســت و میزان ورودی این سد از 
ابتدای ســال آبی جاری نســبت به میانگین بلندمــدت حدود ۶۰ 
درصد کاهش داشــته است. با اعالم ممنوعیت کشت برنج در کل 
استان خوزســتان و به دلیل فوق بحرانی بودن منابع آبی رودخانه 
کرخه و از طرفی در اولویت بودن تأمین آب شــرب انسانی، دام ها 
و زیســت محیطی در سراسر اســتان در هفتم اردیبهشت ماه سال 
جاری طی هماهنگی های انجام شده با کشاورزان محترم روستای 
شاکریه در راستای آگاهی بخشــی و تشریح شرایط رودخانه کرخه 
از جمله عدم بارش های مناســب فصلی و فوق بحرانی بودن این 
رودخانه جلسه ای با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دشت 
آزادگان و نماینده سازمان آب و برق استان تشکیل گردید که ضمن 
اعالم ممنوعیت کامل کشــت در ایــن حوضه برنامه های حمایتی 
پیشنهادی توسط ســازمان به اطالع کشــاورزان عزیز رسانده شد. 
درخصوص مطالب اشاره شــده در گزارش روزنامه مذکور مبنی بر 
خسارات سیل ۱۳۹۸ به استحضار می رساند تعداد کل پرونده های 
واصلــه ۳۰ هــزار و ۷۱۵ فقره، تعــداد پرونده های تأییدشــده ۲۸ 
هزار و ۳۳ فقره و مبلغ پرداخت شــده خســارت تاکنون شش هزار 
و ۸۸۰ میلیارد ریال می باشــد و میزان ۵۱۰ میلیــارد ریال از طلب 
خســارت دیدگان مانده که پیگیر تخصیص برای پرداخت هستیم. 
جهت مزید اطالع به گوشــه ای از برنامه های پیشنهادی حمایتی 
درخصوص عدم کشت در ســال زراعی تابستانه ۱۴۰۱ که به شرح 

ذیل می باشد، اشاره می شود:
۱. امهال تسهیالت بانکی بند خ ماده ۳۳ (شامل تسهیالت دریافتی 

از سیل ۱۳۹۸)
۲. تسهیالت بانکی کم بهره

۳. تسهیالت کم بهره جهت مشاغل خانگی
۴. تهیه و نصب سیستم مه پاش برای گاومیش داری

۵. تهیه و توزیع خوراک دام
۶. احداث استخر شنای گاومیش

۷. انجام امور بیمه دام های سبک و سنگین (۷۰ درصد دولت و ۳۰ 
درصد دامدار)

۸. پرداخت کامل خسارت دام های تلف شده از بحران کم آبی ۱۴۰۰
۹. معوض کشت

۱۰. کشاورزی قراردادی
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