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کاهشتا ۲۰درصدیقیمتفروشمسکن،بازاررادروضعیترکودقرارداد

بازار مسکن یخ زد

سه شنبه اول مرداد  . ۱۳۹۸شماره ۴۱۸۳

مردم چه می گویند ؟

عکس ???????:

یکی از شــهروندان با انتقاد شــدید از وضعیت
بازار مســکن می گوید  :خرید مســکن برای ما
تبدیل به آرزو شده اســت؛ گوش مسئوالن هم
بدهکار نیســت ،دیگر فرقی نمی کنــد کارمند
باشی یا کارگر ،قیمت خانه ها به شدت باال رفته
اســت و هیچ مســئولی با ایــن موضــوع برخورد
نمی کند؛ ما کــه امیدمان را از دســت داده ایم.
دلیل سکوت مسئوالن را نمی فهمم ،مسئوالنی
که این قــدر به فکــر فعالیت هــای اقتصادی در
اســتان هســتند باید به موضــوع ورود کنند و با
تصمیماتی جلوی این همه گرانی را بگیرند .به
آقای رئیس جمهور و مجلســی ها هم باید گفت
مگر مردم چه گناهی کرده اند که باید تاوان سوء
مدیریت شما را بدهند؟
باید خواب خانه دار شدن را ببینم
مرد میان سالی که خودش را «صادق امیریان»
معرفی مــی کند هــم مــی گویــد :تا ســال قبل
کورســوی امیدی برای خرید خانه داشتم ولی
حاال باید خرید خانه را در خواب شب ببینم .جور

گزارش
محمد بهبودی نیا

چنــد هفتــه ای اســت کــه اســب
چمــوش بــازار مســکن کمــی آرام
گرفتهوباکاهش10تا۲۰درصدی
قیمت مواجه شده است .این اتفاق
اگرچه در مجموع امیدها را برای از
بین رفتن قیمت های کذایی خرید
و فروش مســکن و تعدیل قیمت ها
زنده کرده  ،اما مهــم ترین اثر فعلی
آن رکود بازار مســکن است و سبب
شــده خریــدار و فروشــنده بــرای
معامله دست نگه دارند.
از یــک ســو خریــدار امیــدوار بــه
کاهش بیشــتر قیمت هاســت و از
ســوی دیگــر فروشــنده هایــی که

عجله ای بــرای واگــذاری امالک
خــود ندارنــد ،فعــا دســت نگــه
داشته اند تا شاید طبق تجربه همه
ســال های قبل ،باز هــم قیمت ها
صعودی شود.
افزایــش بــی رویــه قیمــت خرید و
فــروش مســکن و نبــود ســاز و کار
مشــخص برای آن ،ســال هاســت
کــه بــه عنــوان یکــی از معضــات
اقتصــادی کشــور مطــرح اســت
و عــاوه بــر نارضایتــی مــردم،
انتقادهــای متعــدد کارشناســان
اقتصــادی و حتی خود مســئوالن
دولتی را هم به همراه داشته است.
تــازه تریــن اظهارنظر در ایــن باره
صحبت های وزیر راه و شهرسازی
بود که دو روز قبل گفت « :بنده بعد

از  ۲۸سال صاحبخانه شدم و پیش
از آن مستاجر بودم».
بــا چند و چــون ایــن اظهــار نظر و
بررســی زوایــای متعــدد آن کاری
نداریم ،اما وقتی مســئولی در حد
وزیر یــک دولت بعــد از  28ســال
خانــه دار مــی شــود ،باید پرســید
کارمنــدان ،کارگران و قشــرهای
ضعیف جامعــه باید چند ســال در
آرزوی خانه دار شــدن باشند؟ آن
هم با افزایش بــی در و پیکر قیمت
هــای اخیر بازار مســکن کــه خانه
دار شدن را برای خیلی از مردم از
هدف و برنامه ،به یــک رویا تبدیل
کرده است.
شــوک های اخیر به بازار مســکن
شــرایطی را رقم زده است که اگر

خانواده ای ســال گذشــته امکان
خریــد یــک واحــد  50متــری را
داشت ،حاال شــاید فقط به اندازه
 25متر مفید یک واحد مسکونی
پول داشته باشد و دستش از کلید
خانه شخصی دورتر شده باشد.
طی روزهای اخیر هم اگرچه بازار
مســکن با کاهــش قیمــت اندکی
همراه شده ،اما واقعیت این است
که افزایش تا صد در صدی قیمت
وپس از آن کاهش تا  ۲۰درصدی،
دردی از جوینــدگان مســکن دوا
نمی کند.
در ایــن گــزارش ،بــا تعــدادی از
همشــهریان گفــت وگــو کردیم تا
شنونده درد دل های آن ها در این
زمینه باشیم.

رئيساتحادیه:

معامالتدرمشهدتقریبابهصفررسیدهاست
مــوج از ابتــدای شــهریور در تمام
کشور همه گیر شود.

تــورم در بخش مســکن در مشــهد
به صــورت افسارگســیخته صورت
گرفت ،این تورم از ســال گذشته تا
امروز به باالی صددرصد هم رسید طی هفته های
•تاثیر گرانی خدمات بر گرانی
و همین موضوع باعث شــده اســت اخیر در مشهد
مسکن
مــراد زاده همچنیــن بــا انتقــاد از
مردم در خرید و فروش مسکن دچار با  20درصد
گران بــودن ارائه خدمات توســط
سردرگمی شوند« .علی مراد زاده» کاهشقیمت
برخــی ادارات و دســتگاه هــا می
می افزاید  :با توجه به این شــرایط،
خریــد و فــروش در بــازار مســکن در حوزه مسکن
گوید :متاســفانه برخــی از هزینه
مشــهد تقریبا متوقف شــده است .روبه رو بوده ایم
هــای اداری از قبیل شــهرداری،
نظام مهندسی و تامین اجتماعی،
وی خاطر نشان می کند  :هم اکنون
به گران تمام شدن ساخت و ساز و
وضعیت خرید و فروش در تهران از
نظر رکود بحرانی اســت و به نظر می رســد این در نهایت باال رفتن قیمت مسکن منجر شده و به

این گرانی دامن زده است.
مــرادزاده دربــاره میــزان کاهش قیمــت بازار
مســکن در هفته هــای اخیر هم مــی گوید :هم
اکنون بازار مســکن بنا بــه دالیل متعــددی در
سراسر کشوردچار رکود شده است.
وی می افزاید :طی هفته های اخیر در مشهد با
 20درصد کاهش قیمت در حوزه مســکن روبه
رو بوده ایم که ایــن عدد در برخی از شــهر های
کشــور به  30درصد هم می رســد اما در هفته
های اخیر شاهد هیچ معامله ای نیستیم و خرید
و فروش به صفر مطلق رسیده است ،در صورت
ادامه یافتن این رکود قیمــت ها بیش از این نیز
در این حوزه کاهش می یابد.

مدیر کل دفتر فنی استانداری با اشاره به پایان مهلت قانونی خبر داد:

خبر

90درصداوراقخزانهاعتباراتعمرانیاستانجذبشد

سیاسی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین :

مشکالت اقتصادی امروز ناشی از جدایی راه اقتصاد از راه انقالب است

گزارش خبری
مسعود حمیدی

عکس  :تسنیم

•دستاوردهایانقالبدرابعادمختلف

وی بــا اشــاره بــه دســتاوردهای انقالب اســامی
تصریح کرد  :اگر بخواهیم به دستاوردهای انقالب
اسالمی نگاه کنیم ،میتوانیم فهرست بلند باالیی
از دســتاوردها را ببینیم ،اما بزرگ ترین دســتاورد
انقالب اســامی تولــد نظــام سیاســی جمهوری
اسالمی ایران بود و جمهوری اسالمی توانست به
عنوان الگو در ســایه انقالب اسالمی جلوی چشم
ســایر ملل مســلمان و ملتهای آزاده قرار بگیرد.
رئیــس ســازمان بســیج مســتضعفین با اشــاره به
دســتاوردهای سیاســی و توانمندی های نظامی
کشــور نیز گفــت :اگر بــه اتفاقــات چند مــاه اخیر
خلیــج فــارس و در طــول  40ســال انقــاب نگاه
کنیم میبینیم آمریکا و رژیم جعلی صهیونیســتی
تــاش کردنــد و چــه ســرمایههایی خــرج کردند
اما نتوانســتند در هیــچ صحنــهای موفقیتی برای
خود رقــم بزنند و ما شــاهد اســتمرار پیروزیهای
انقالب اســامی بوده و هســتیم .وی افزود :نظام
جمهوری اســامی ایران و انقالب اســامی از هم
جداییناپذیرنــد و وقتــی گفته میشــود موفقیت
انقــاب اســامی ،این یعنــی موفقیــت جمهوری
اســامی در جنبــهای از جنبههای اقتــدار نظام و
انقالب اسالمی .وی همچنین با اشاره به اهمیت
حضــور جوانــان در گام دوم انقالب تصریــح کرد :
وظیفه ما در سازمان بسیج ،سازمان دهی نوجوانان
و جوانان بــا بهرهگیری از علما ،بــزرگان و نخبگان
تامین فرهنگ مقاومت و اندیشــه اسالمی است و
امیدواریم بتوانیم این ســازمان دهی را در خدمت
ضرورتهای انقالب اســامی درآوریم ،مهم ترین
رسالت ما تشکیل مرحله دولتسازی و خلق تمدن
بزرگ نوین اسالمی در آینده پیش رو است.

 90درصــد اوراق خزانــه اعتبــارات عمرانــی
خراســان رضوی تا پایان  30تیرمــاه که مهلت
قانونی آن بود ،جذب شــده اســت و بــا توجه به
خبرهای منتشر شــده درباره موافقت با تمدید
سال مالی ،دســتگاه های اجرایی برای جذب
مانــده اعتبــارات تــا  31شــهریور مــاه فرصت
خواهند داشــت .به گزارش خراســان رضوی،
اگرچه گفته می شود همانند برخی سال های
گذشــته ،مهلت جذب این اوراق تمدید خواهد
شــد اما بدعادت شــدن دســتگاه های اجرایی
به رفتن بــه وقــت اضافه در جــذب اعتبــارات،
ســبب شــده اســت که هم اکنون محقق شدن
حدود  100میلیارد تومان اعتبار در هاله ابهام
قرار داشته باشد .بر اســاس قانون بودجه سال
 ،97حــدود  751میلیــارد تومــان از اعتبارات
عمرانی استان بهصورت ســهمیه اوراق خزانه
اســامی به اســتان اختصاص پیداکرده است
که از این میزان تــا  30تیرمــاه 86 ،درصد این
اعتبارات توســط دســتگاههای اســتان جذب
شــده و مابقــی آن باقــی مانــده اســت .البته بر
اســاس اعــام مســئوالن اســتان ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی شــامل رعایــت قانــون ســالی
مالی نمــی شــود و می توانــد جــذب اعتبارات
خــود را دنبــال کنــد و بــدون در نظــر گرفتــن
آن  ۹۰درصــد اعتبــارات جذب شــده اســت .
اما اگر کل اعتبار ۱۰۷میلیاردی دانشگاه علوم

پزشکی را از اعتبار  751میلیاردی جدا کنیم،
همچنان 10درصد باقی اعتبارات یعنی حدود
 ۵۴میلیارد تومان جذب نشــده اســت که باید
برای برگشت نخوردن آن اقدام کرد .
•وعده  98درصدی محقق نشد

در طول دو هفته گذشته گزارشهای خراسان
رضوی درباره وضعیت جذب اعتبارات عمرانی
اســتان در قالب قانون بودجه  ،97با تیترهای
« 15روز برای جــذب  315میلیــارد اعتبار» و
«وعده جذب  98درصدی اوراق خزانه تا پایان
تیر» منتشر شــد و این گزارش ها دستگاه های
اجرایــی را موظف بــه پاســخگویی و همچنین
تــاش بیشــتر بــرای برگشــت نخــوردن ایــن
اعتبارات کرد .مســئوالن استانداری خراسان
رضوی نیز با برگزاری جلســات ویژه ،دســتگاه
های کــم کار در جــذب اعتبــارات را موظف به
فعالیت بیشــتر کردند و برگشــت خــوردن این
اعتبــارات را غیرقابل قبول دانســتند .با وجود
این تیرماه به پایان رســید و میزان جذب اوراق
خزانه اعتبارات عمرانی به وعده  98درصدی
نرســید و فقط  86درصد آن تا  30تیر که پایان
مهلت قانونی اولیه بود ،جذب شده است .قرار
بود تا پایان تیرماه ،حدود  98درصد اعتبارات
عمرانی استان جذب شــود اما تنها  86درصد
جذبشده اســت و هنوز بیش از  100میلیارد
تومــان از ایــن اعتبــارات جذب نشــده اســت.
حاال به گفته مدیرکل دفتــر فنی ،مهلت جذب
این اعتبــارات دو ماه تمدیدشــده و می توان به

جذب باقــی مانده
اعتبــارات امیدوار
بود.
مـدیـرکــــل دفـتـــر
فنــی اســتانداری
در گفــت وگــو بــا
خراســان رضوی درباره آخرین وضعیت جذب
اعتبارات عمرانی توسط دستگاهها می گوید :
بر اســاس آخرین گزارشــی که به مــا منعکس
شــده اســت تا تاریخ  30تیرماه دستگاهها تنها
 86درصد اعتبارات را جذب کردهاند« .مهدی
ســالیانی» درباره ایــن که پیشبینیشــده بود
تا پایــان تیرمــاه 98 ،درصد اعتبارات توســط
دستگاهها جذب خواهد شــد ،اظهار می کند:

باید توجه داشت که بخش عمده این اعتبارات
مربوط به دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد است
کــه محدودیــت ســالی مالــی ندارد،لــذا اگــر
ایــن دســتگاه را در نظــر نگیریم میــزان جذب
اعتبــارات بــه  90درصــد خواهــد رســید .وی
توضیــح داد :پیشبینــی ما بر اســاس ســوابق
سالهای گذشته بوده است .اما با توجه به این
که چند روزی است که زمزمه تمدید سال مالی
مطرحشده ،دستگاهها با تعجیل کمتری دنبال
جذب اعتبارات خود بودنــد .وی تصریح کرد :
پیگیریهــای مــا از رئیس مجمــع نمایندگان
استان نیز حاکی از آن است که سالی مالی 97
دو ماه تمدیدشده ،هرچند که این موضوع هنوز
بهصورت قانونی ابالغ نشده است.

موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید سالی مالی
رئیس مجمع نمایندگان اســتان گفت  :بر اســاس اعالم رئیس
مجلس ،شورای عالی هماهنگی اقتصادی با تمدید سال مالی
موافقت کرده اســت« .حمیــد بنایــی» در گفت وگو با خراســان
رضویتصریحکرد:روزگذشته(یکشنبه)رئیسمجلسشورای
اسالمیدردیدارباجمعیازنمایندگان،مسائلمختلفرامطرح
کردندکهیکیازاینموضوعاتتمدیدسالمالیجذباعتبارات
بودجه 97بودهاست.رئیسمجلسدراینجلسهگفتندموضوع
تمدیدسالمالیبرایجذباعتباراتبودجه 97درجلسهسران
قوامطرحشدهوشورایعالیهماهنگیاقتصادیکشورکهسرانقوایکشوردرآنحضوردارند،
سالمالیجذباعتباراتبودجه 97راتا 31شهریورامسالتمدیدکردند.

مدیر پروژه طرح ضربتی گازرسانی به زاهدان خبر داد :

اجرای  90کیلومتر گازرسانی در زاهدان
توسط شرکت گاز خراسان رضوی

مدیر پروژه طرح ضربتی گازرســانی به زاهدان گفت :خراســان رضوی
بهعنوان معین گازرسانی شهر زاهدان ،تاکنون  90کیلومتر از مجموع
 500کیلومتر شــبکهگذاری گاز در این شــهر را به اتمام رسانده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان خراســان رضوی« ،مهدی
غالمی» اظهار کرد :خراســان رضوی بهعنوان معین گازرسانی به شهر
زاهدان 500،کیلومتر شبکه گازرسانی 30،هزار انشعاب 11،ایستگاه
 TBSو یک ایستگاه  CGSرا تا پایان امسال نصب و راهاندازی خواهد کرد.
برای انجام این عملیات ،پنج پیمان اجرایی و یک پیمان مشــاور نظارت

تعریفشده است که پیمانکاران شبکه و مشاور از اردیبهشت ماه امسال
فعالیت خــود را آغاز کــرده اند .مدیر پــروژه طرح ضربتی گازرســانی به
زاهدان با اشاره به پیشرفت  18درصدی خراسان رضوی در اجرای این
پروژه گفت :تاکنون  90کیلومتر از مجموع  500کیلومتر شبکهگذاری
به اتمام رســیده و عملیات اجرایــی تعدادی از ایســتگاهها نیــز همانند
ایستگاه  CGSزاهدان آغاز شده اســت .غالمی اظهار امیدواری کرد :با
مشخص شدن پیمانکاران مجری انشعابات طی یک ماه آینده ،عملیات
انشعابگذاری نیز در شهر زاهدان آغاز شود.

عکس تزیینی است

بیستوچهارمیندورهطرحوالیتباحضورجمعی
از دانشــجویان سراســر کشــور عصــر یک شــنبه در
حرم مطهر رضــوی کار خود را آغاز کــرد .به گزارش
تسنیم ،رئیس سازمان بسیج مستضعفین در جمع
دانشــجویان حاضر در این مراســم به مســائل امروز
کشور و جهان اشاره کرد و گفت :در ُبعد اقتصاد ،ما
یکی از قدرتهــای بزرگ اقتصادی دنیا هســتیم و
تمامزیرساختهایاقتصادیرابالقوهوبخشقابل
توجهیرابهصورتبالفعلدراختیارداریم؛ازلحاظ
موقعیت ســرزمینی ،نیروی کارآمد خــاق ،ذخایر
فســیلی و معدنی ،تنوع آب و هوایــی ،موقعیتهای
راهبردیجهانوفراوانموقعیتهایدیگرکهبیانگر
ویژگیهایخارقالعادهاقتصادیایراناست.سردار
«غالمرضاسلیمانی»باطرحاینسوالکهچراتبعیض
وبیعدالتی،رانت،فساد،فاصلهطبقاتیومشکالت
اقتصادی در کشــور وجود دارد ،خاطرنشــان کرد:
امروزمشکالتاقتصادیکشورماناشیازعدمتوجه
بهآموزههایدینیوانقالباسالمیاست،همچنین
عدهای بعد از دوران دفاع مقدس نسخههای توسعه
بانک جهانی یعنی نســخههای توســعه غربی را در
کشورپیادهکردند.مشخصاستمسیریکهآنروز
طی شد نتیجهاش مشکالت اقتصادی امروز است؛
مشکالتاقتصادیامروزناشیازجداییراهاقتصاد
از راه انقالب اسالمی اســت که این نتیجه پیروی از
مکتبلیبرالسرمایهداریاستومتاسفانهامروزهم
هستندکسانیکههمچنانبهایننسخهاعتقاددارند
ورفاهمردمرادرگروایننسخههامیبینند؛درحالی
کهامروزدرکشورفرانسهشاهدمبارزهجلیقهزردها
هستیم که ســخنگوی این جنبش میگوید ما برای
مبارزه با ظلــم و تبعیض و با تاثیر از انقالب اســامی
ایرانبهمیدانآمدیم.

تا بیــش از صد در صد رشــد قیمت
کردن  200تا  300میلیون تومان
داشته است .به مســئوالن بگویید
برای خرید یــک خانــه قولنامه ای
خودشــان ســری به نقاط مختلف
 50-60متری کار آسانی نیست،
مگر ما چقــدر درآمــد داریــم که به مسئوالن
شــهرها بزنند تا از واقعیت ماجرا با
خبر شوند«.آرش» شهروند دیگری
خرید خانه امیدوار باشیم؟
خودشان سری
اســت که از آشــفتگی بازار مسکن
داشــتن یــک ســرپناه کمترین
بهنقاطمختلف
به شــدت گالیه دارد .او می گوید:
انتظار است
یکی دیگر از شهروندان می گوید :شهرها بزنند تا از
من نمی دانم باید در بازار مســکن
چــه اتفاقی بیفتــد کــه در مجلس
مــن اهــل صحبت هــای سیاســی واقعیت ماجرا ی
و دولــت تصمیماتی بــرای کنترل
نیســتم ،از اقتصاد هــم چیز زیادی قیمتها
قیمت مسکن گرفته شود ،اگر نمی
ســر در نمــی آورم اما همیــن را می
دانمکهداشتنیکسرپناهکمترین با خبر شوند
توانند قیمت ها را در مسکن و دیگر
مــوارد کنترل کنند ،یــک بار برای
انتظاری اســت که ما می توانیم از
همیشــه در رســانه ها این موضوع
مســئوالن داشــته باشــیم .لطفــا
صدای مارا به گوش آقای رئیس جمهور برسانید را علنی اعــام کنند تا ما رشــته امیدمــان را از
وبه ایشان بگویید لطفا منبعی را که آمار وضعیت مجلس و دولت و مســئوالن برای همیشه قطع
و فکر دیگری به حــال خودمان کنیــم .به جای
مســکن را به ایشــان گزارش می دهنــد ،تغییر
دهند چون اطالعاتشــان با آن چه ما می بینیم ،دعواهای سیاسی به فکر حل مشکالت مردم از
تفاوت دارد .در همین مشــهد بعضی از خانه ها جمله مسکن باشند.

