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بورس قرمز پوش شدوحید حاجی پور
تصمیم هاي خلق الساعه و ضعف نظام سیاستگذاري 

نظارت بورس اعتماد سهامداران به بازار را از بین مي برد و 
در حالي ک�ه انتظ�ار مي رفت بازار س�رمایه ب�ا توجه ب�ه اصالح 
صورت گرفته و قرار گرفتن ش�اخص کل در محدوده یك میلیون 
و 500 ه�زار واحد م�ورد حمای�ت س�بد گردان ها و س�هامداران 
عم�ده و بازیگردان ه�اي س�هم ها قرار گی�رد، روز گذش�ته این 
نماگر با اف�ت بیش از 43ه�زار واح�دي روبه رو ش�د و کل ارزش 
مبادالت در ای�ن روز تنها ح�دود 6ه�زار میلیارد توم�ان بود، با 
توجه به اینک�ه طي 40 روز اخی�ر بازار اص�الح قابل مالحظه اي را 
تجربه کرده اس�ت، به نظ�ر مي رس�د حداقل سیاس�تگذار براي 
بهب�ود روند نقد ش�وندگي بای�د فکري کن�د، هر چند ک�ه گفته 
مي ش�ود درصدي از منابع صن�دوق توس�عه ملي به ب�ازار ورود 
خواهد ک�رد و بانك ها نیز ب�راي ورود به بازار گوی�ا منعي ندارند. 
بازار س��رمايه بعد از روزهاي صعودي ش��يرين تقريباً بيش از 40 روز 
مي شود كه روزهاي تلخ اصالح را س��پري مي كند، با وجودي كه بعد 
از اين اصالح، ادعا ش��د كه حداقل براي حل مس��ئله نقد   ش��وندگي، 
حمايت هايي از بازار انج��ام خواهد گرفت، متأس��فانه حمايت از بازار 
چندان ملموس نيست، به همين دليل اعتماد به بازار با خدشه مواجه 
شده اس��ت و بازارهاي رقيب نيز همچون ارز و طال و س��كه و مسكن و 

خودرو از زمان اصالح بورس با رشد شديد قيمت مواجه شده بود. 
هر چند تنگناهاي ناش��ي از تحريم و ش��يوع كرونا قابل فهم و پذيرش 
است، اما منتقدان اقتصادي بر اين باورند كه دولت در مديريت اقتصادي 
داراي ضعف جدي است و بدتر از آن در مديريت بازار سرمايه از كفايت 
م��ورد انتظار برخوردار نيس��ت، از اي��ن رو، اين مطالبه در بازار ش��كل 
گرفته اس��ت كه تغيير و تحوالت مديريتي در بعد سياس��تگذاري د ر 
بازار سرمايه رخ دهد تا سهامداران نتيجه اين همه جلسات حمايت از 
بازار را مشاهده كنند. بدون تعارف بايد گفت تصميم هاي خلق الساعه 
س��هامداران بازار س��رمايه را گيج كرده اس��ت و از آنجاي��ي كه تعداد 
سهامداران در بازار سرمايه با توجه به آزاد سازي سهام عدالت به محدوده 
50 ميليون نفر رسيده است، انتظار مي رود نظام سياستگذاري و مديريت 
بازار سرمايه تقويت شود، به ويژه آنكه هم اكنون بازار سرمايه با زندگي 
و پس اندازهاي مردم در ارتباط اس��ت. شاخص بورس روز گذشته بازار 
سرمايه در حالي به پايان رسيد كه شاخص كل بورس با 4۳ هزا رو ۳۸۳ 

واحد كاهش رقم يك ميليون و 5۷۲ هزار واحد را ثبت كرد. 
ش��اخص كل با معيار هم وزن نيز با 4هزارو۷۳۶ واحد كاهش در رقم 

40۷ هزار و ۷۳۲ واحد ايستاد. 
معامله گران اين بازار 5۱۹ هزار معامله به ارزش ۶۱ هزار و ۸۹۸ ميليارد 

ريال انجام دادند. 
در آن سوي بازار سرمايه شاخص كل فرابورس نيز با ۲5۱ واحد كاهش 
به رقم ۱۷ هزار و ۹50 هزار واحد رسيد و معامله گران اين بازار ۳۳۹ هزار 

معامله انجام دادند كه ۲۸هزار و ۸۲۷ ميليارد ريال ارزش داشت. 
   تحلیل کارشناسي از تصمیم جدید بورسي ها

 در شرايطي كه در روزهاي سپري شده از هفته گذشته ارزش مبادالت 
روزانه به طور ميانگين در بورس به ۱0هزار ميليارد تومان مي رس��يد، 
روز گذشته ارزش مبادالت به محدوده ۶هزار ميليارد تومان سقوط كرد 
كه برخي كارشناسان دليل اين رويداد را ممنوعيت نوسان گيري هاي 
روزانه در مبادالت الگوريتمي عنوان كردند كه شايد اصالح روز گذشته 
در اعتراض به سياس��ت جديد در جهت ممنوعيت نوسان گيري هاي 
روزانه در مبادالت الگوريتمي انجام گرفته باشد كه زمان، اين موضوع 
را مشخص خواهد كرد. در حالي كه روز گذشته اعالم شد فروش سهام 
خريداري شده در همان روز ممنوع است، يك كارشناس بازار سرمايه 
بر اين باور است هر چند اين تصميم در حمايت از بازار گرفته شده، اما 

به طور كلي قابل دفاع نيست. 
مهرزاد منتظري در گفت وگو با ايس��نا، با تأكيد ب��ر اينكه تصميمات 
سازمان در مقطع فعلي براي حمايت از بازار سرمايه است، اظهار كرد: 
احتماالً تصميم گيران احس��اس كرده اند منابعي ك��ه طي چند هفته 
گذشته براي حمايت از بازار س��هام به اين بازار تزريق كرده اند، توسط 
نوسان گيران روزانه سوء استفاده مي شود. وي ادامه داد: در واقع ممكن 
است برخي نوسان گيران سهم را با قيمت پايين بخرند و با قيمت باالتر 
به شخص حقوقي كه در حال حمايت از بازار است، بفروشند، به همين 
دليل چنين تصميمي را اخذ كرده اند. اين كارش��ناس بازار سرمايه با 
تأكيد بر اينكه تصميم مذكور در شرايط عادي بازار قابل دفاع نيست، 
عنوان كرد: نوسان گيران باعث مي شوند نقدش��وندگي بازار باال برود. 
ممكن است اين تصميم در شرايط فعلي كه فشار فروش در بازار زياد 

است به نفع بازار باشد اما در كل تصميم خوبي به حساب نمي آيد. 
اين در حالي است كه مديرعامل شركت بورس اوراق بهادار تهران اظهار 
كرده است با نظرسنجي از فعاالن منصف بازار س��رمايه، اين تصميم 
درست را گرفتيم و بر اساس نظرسنجي، حدود ۸0درصد فعاالن مجازي 

بازار سرمايه، موافق اين تصميم هستند. 
به گفته صحرايي، كساني كه در يك روز سهام را مي خريدند و همان روز 
مي فروختند، بقيه سهامداران را كه نگاه طوالني مدت به بازار سرمايه 
داشتند، متأثر مي كردند، بر اين اساس و نظرسنجي فعاالن بازار سرمايه، 
به اجراي ممنوعيت نوسان گيري روزانه تصميم گرفتيم. وي همچنين 
گفت: در اين شرايط، سهامداران به ويژه حقوقي ها كه در بازار، عمليات 
نقدشوندگي و اطمينان بخشي را انجام مي دادند، از متوليان بازار سرمايه 
انتظار داشتند براي جلوگيري از نوسان گيري روزانه به نحوي ممنوعيت 
ايجاد كنيم تا ثبات بيشتري به بازار برگردد و از هيجانات بازار كاسته 
شود. به اين ترتيب اگر كسي سهمي را در روز معامالتي بخرد، در همان 
روز امكان فروش آن را ندارد، اما اگر كسي از قبل، سهم را داشته باشد 

مي تواند بفروشد و دوباره با تشخيص خود بخرد.

سقف آش�فتگي بازار مس�کن تا جایي ادامه 
یافت�ه که رؤی�اي خانه دار ش�دن بس�یاري 
از خانواره�ا را بر ب�اد داده اس�ت، از این رو 
رؤیاي خانه دار ش�دن مدتي است جاي خود 
را به رؤیاي اجاره نش�یني داده است، در این 
میان در ش�رایطي که انتظار مي رود دولت با 
همکاري مجلس فکري براي کنترل نرخ ها در 
بازار مسکن و خانه دار ش�دن خانوارها کند، 
خبر مي رسد بانك مسکن سقف وام جوانان 
را به 400میلیون افزایش داده است، شاید این 
سیاست دل جوانان را براي خانه دارشدن در 
آینده خوش کند اما اگر روند رشد نرخ مسکن 
به همین شکل باشد، وام مذکور در آینده نه 
تنها رؤیاي خانه دار شدن مشارکت کنندگان 
در ط�رح را محقق نخواهد ک�رد بلکه آنها را 
به رؤی�اي اجاره نش�یني هم نمي رس�اند، از 
این رو جا دارد سیاس�ت جامع و کاملي براي 
ساماندهي بخش مسکن تهیه و عملیاتي شود. 
مدت هاست كه بازار مس��كن در ركود تورمي 
به س��ر مي برد و حجم مب��ادالت آنقدر اندك 
است كه برخي از كارشناس��ان اصاًل به نرخ ها 
اعتمادي ندارند و معتقدند كه بايد بازار مسكن 
همانند بازار بورس اصالح شود، در اين ميان در 
شرايطي كه انتظار ها براي اصالح بازار مسكن 
تشديد شده و حتي وزير راه وشهرسازي از مردم 
خواسته خانه نخرند تا ارزان شود، به يكباره وام 
خريد مسكن افزايش مي يابد كه اين رشد وام 
نمی تواند مانع رش��د قيمت مسكن شود بلكه 
بايد توليد و ساخت و س��از جهش يابد و جلوی 
سفته بازی و سياست های پولی و مالی مخرب 
بر حوزه ت��ورم عمومی و تورم مس��كن گرفته 
شود، زيرا هم اكنون بسياری از خانوار ها حتی 
 توان اخذ وام مسكن و پرداخت اقساط نجومی 

را هم ندارند.
شايد رشد وام خريد مسكن جوانان كمك كند 
تا عده اي صاحب خانه شوند، اما همين مبادالت 
مس��كني كه با وام خريد مسكن انجام مي گيرد 
به نرخ هاي نجومي مسكن وجاهت مي بخشد و 
مانع از افت نرخ ها در بازار مس��كن مي شود،  از 
اين رو جا دارد مراكز پزوهش��ي روي اثر گذاري 
مبادالت مسكن با وام خريد مسكن روي نرخ ها 
بررسي هايي را به عمل آورند، زيرا هر زماني كه 
انتظارها ب��راي كاهش نرخ ها در بازار تش��ديد 
مي شود به يكباره تعدادي مبادله به كمك ارائه 

تسهيالت بانكي انجام مي گيرد كه مانع از افت 
نرخ ها در بازار مي شود. 

از ابتداي دولت يازدهم تاكن��ون نرخ ها در بازار 
مسكن به شدت جهش كرده اس��ت،  به طوري 
كه بس��ياري از مردم ديگر توان خريد مسكن را 
ندارند و مستأجران نيز با مشكالت جدي در بازار 

اجاره روبه رو شده اند. 
اين دس��ت اتفاقات در ش��رايطي روي مي دهد 
كه اگر س��رعت رش��د حجم خانه هاي خالي از 
سكنه بين سال هاي ۱۳۹5 الي ۱400 همانند 
سال هاي ۱۳۹0 الي ۱۳۹5 باشد،  انتظار مي رود 
حجم خانه هاي خالي از سكنه در كشور به بيش 
از ۳ ميليون واحد مسكوني برسد. اين در حالي 
است كه طبق آمار نفوس و مس��كن مركز آمار 
حجم خانه ه��اي خالي در س��ال ۱۳۹5 حدود 
۲ميليون و۶00 ه��زار واحد مس��كوني بود كه 
تقريباً معادل همين ميزان نيز واحد مس��كوني 

كم استفاده در كشور وجود داشت. 
كارشناس��ان اقتصادي مس��كن داري بانك ها، 
بيمه ها و ش��ركت ها در ترازنامه هايشان را يكي 
از داليل افزاي��ش حجم خانه ه��اي خالي و كم 
استفاده در كشور و كوچك س��ازي بازار شناور 
مسكن و دس��تكاري نرخ ها در اين بازار معرفي 
مي كنند و ب��ر اين باورن��د كه باي��د ماليات بر 
عايدي س��رمايه و مجموع داراي��ي و درآمد از 
كليه اشخاص اخذ ش��ود تا بازار مسكن از روند 
مستمر سفته بازي رهايي يابد. رشد نرخ مسكن 
به واسطه سفته بازي و افزايش وام خريد مسكن 
نه تنها مشكلي از بازار حل نكرده است، بلكه مردم 
را در تنگناي مالي و فقر ناشي از جهش مستمر 

نرخ مسكن قرار داده است. 
با وجودي كه در دولت يازدهم و دوازدهم بارها 
و بارها وام مس��كن به بهانه كمك به متقاضيان 
مسكن و خروج مس��كن از ركود افزايش يافت، 
ولي اي��ن اقدام نه تنه��ا وضعيت ب��ازار را بهبود 
نبخش��يد، بلكه رشد وام مس��كن در واقع مانع 
از كاهش نرخ ها ش��د، زيرا به واسطه تسهيالت 
مس��كن مبادالتي رقم خورد كه به رشد نرخ ها 

وجاهت بخشيد. 
   سقف جدید وام مسکن اعالم شد 

هم اكنون كه در ماه هاي پاياني دولت دوازدهم 
قرار داريم و سياست هاي پولي و مالي به شكل 
بي سابقه اي دچار آشفتگي شده است، سقف وام 
مسكن جوانان در تهران با ۶0 درصد افزايش به 

400 ميليون و در كرج، مشهد، تبريز، اصفهان، 
اهواز، قم، ش��يراز و كرمانش��اه ۳۳0 و در ساير 

شهرها به ۲۹0 ميليون تومان افزايش يافت. 
بانك مسكن اعالم كرد: س��قف تسهيالت قابل 
پرداخت از محل حساب پس انداز مسكن جوانان 
در تهران با ۶0 درص��د افزايش به 400 ميليون 
تومان و در شهرهاي بزرگ شامل كرج، مشهد، 
تبريز، اصفهان، اهواز، قم، ش��يراز و كرمانشاه از 
۲۱0 به ۳۳0 ميليون و در ساير شهرها به ۲۹0 

ميليون تومان افزايش يافته است. 
بر اس��اس اين گزارش، پرداخت اين تسهيالت 
بين 5 تا ۱5 س��ال با مدت بازپرداخت ۲0 ساله 
و س��ود ۹ درصدي خواهد بود. همچنين ميزان 
س��پرده گذاري ماهانه در س��ال اول تا پانزدهم 
براي برخورداري از تسهيالت با ۶5 هزار تومان 
آغاز و با افزايش مبلغ در هر س��ال به ۲4۷ هزار 

تومان در سال پانزدهم افزايش مي يابد. 
س��پرده گذاران متقاض��ي اس��تفاده 5 ت��ا ۱5 
س��ال از زمان س��پرده گذاري، بايد بيش��تر از 
حداقل هاي تعيين شده واريز كنند. به طور مثال 
س��پرده گذاري كه بخواهد در پايان سال پنجم 
از سقف تسهيالت ۲۱0 ميليون تومان در شهر 
تهران بهره مند شود، بايد در س��ال اول ماهانه 

۶۱0 هزار تومان واريز كند. 
به نظر مي رس��د ش��وراي پول و اعتبار و وزارت 

راه و شهرس��ازي و نمايندگان مجلس شوراي 
اس��المي بايد روي تأمين مالي خريد مسكن و 
ساخت نظارت داشته باشند و سياست هاي اين 

بخش را بررسي كنند.
   بنگاه هاي مش�اوره امالك در رشد نرخ 

مسکن دست دارند
از سوی ديگر عضو كميس��يون عمران مجلس، 
مش��اوران ام��الك را از عوام��ل افزايش قيمت 

مسكن معرفي كرد. 
به گزارش خانه ملت، اقبال شاكري با اشاره به 
موضوعات مطرح ش��ده درباره افزايش تعرفه 
معامالت مشاوران امالك گفت: زمينه فعاليت 
مش��اوران امالك جزو حوزه مشاغل خدماتي 
محسوب مي ش��ود، از اين رو در امور خدماتي 
نبايد در ازاي انعقاد قرارداد، كارمزد به صورت 
درصدي اخذ شود. در شرايط كنوني تمام دفاتر 
ارائه خدم��ات به مش��تريان، تعرفه هاي ثابت 
دارند ك��ه امالكي ها هم باي��د از همين قاعده 

پيروي كنند. 
نماينده مردم ته��ران ادامه داد: مكانيزم كنوني 
دريافت حق كميس��يون مش��اوران امالك به 
صورت درصدي از كل قيمت مس��كن، رويكرد 
بس��يار اش��تباهي اس��ت كه تنها مش��تريان و 

متقاضيان تاوان آن را مي دهند. 
اين نماينده مردم در مجلس يازدهم ادامه داد: 
پرونده مشاوران امالك تنها معطوف به مكانيزم 
حق كميسيون آنها نيست، متأسفانه با افزايش 
تالطم بازار مسكن ش��اهد دريافت زيرميزي از 
سوي برخي از مشاوران امالك هستيم، به اين 
صورت كه ف��رد امالكي با فروش��نده به صورت 
پنهاني تواف��ق مي كنند كه در ص��ورت فروش 
ملك مورد نظر با قيمت باالتر، سود حاصله از اين 

افزايش را تقسيم كنند. 
عضو كميس��يون عمران مجلس گفت: به طور 
حتم اعضاي اين كميس��يون ب��ه صورت جدي 
به مسئله اصالح قانون مش��اوران امالك ورود 
خواهند كرد، زيرا با ساماندهي اين حوزه، بخشي 

از مشكالت بازار مسكن رفع خواهد شد. 
  وام ودیع�ه مس�کن ب�ه اجاره نامه هاي 

جدید هم داده مي شود
همچنين مدير كل دفتر اقتصاد مسكن وزارت 
راه و شهرسازي گفت: قراردادهاي رسمي اجاره 
كه تا پايان دي  امسال منعقد مي شود، مشمول 

دريافت وام وديعه مسكن هستند. 
به گزارش وزارت راه و شهرسازي، پروانه اصالني 
با اش��اره به اينكه س��تاد ملي كرونا در آخرين 
جلس��ه خود پرداخ��ت وام وديعه مس��كن را تا 
دي ماه امس��ال تمديد كرد، گف��ت: متقاضيان 
دريافت وام وديعه مس��كني كه تا پايان دي ماه 
قرارداد اجاره شان منعقد شود، براي سال جاري 

مي توانند وام وديعه مسكن را دريافت كنند. 
مدير كل دفت��ر اقتص��اد مس��كن وزارت راه و 
شهرسازي ضمن تأكيد بر اينكه اكنون ثبت نام 
جدي��د در خص��وص وام وديعه مس��كن انجام 
نمي شود، توضيح داد: افرادي كه پيش تر ثبت نام 
كرده اند، ساماندهي مي شوند و مبالغي كه براي 
پرداخت وام وديعه مس��كن در نظر گرفته شده 
به متقاضيان واجد ش��رايط به تدريج پرداخت 
خواهد ش��د. اصالني يادآور ش��د: پيش تر و در 
زمان ثبت نامي كه تعيين ش��ده بود، ۲ ميليون 
و ۲00 هزار نفر پيامك درخواس��ت وام وديعه 
مسكن ارس��ال كرده بودند كه از اين ميزان، كد 

ملي برخي متقاضيان مخدوش بود. 
وي ادامه داد: حدود يك ميليون و ۸00 هزار نفر 
كد ملي صحيح داشتند كه به آنها پيامك ارسال 
شده و به مرور مدارك خود را بارگذاري و تكميل 
مي كنند. وي گفت: تاكنون حدود 500 هزار نفر 
مدارك خود را تكميل كرده اند ك��ه به مرور به 
بانك معرفي مي ش��وند و در فرايند دريافت وام 

وديعه مسكن قرار مي گيرند.

شگردهايي براي فرار از پاسخگويي
يكي از شگردهاي وزارت نفت براي فرار از پاسخگويي و پرسش هاي نهادهاي 
نظارتي، تغيير در شرح كار پروژه ها و ابطال چندباره مناقصات بوده است. طي 
هفت سال گذشته بسياري از پروژه هاي صنعت نفت يا به طور كامل متوقف 
يا در مسيرهاي خسته كننده به ورطه نابودي كشيده شده اند. ميلياردها دالر 
از منافع ملي به دليل تصميمات اشتباه و البته لجاجتي كه مي خواهد خود 
را نجات دهنده صنعت نفت نش��ان دهد از كف رفته اس��ت، به همين دليل 
است كه نگاهي به روند اين چند س��ال گذشته نشان مي دهد در صورتي كه 
تصميم س��ازان، اگر تصميمي نمي گرفتند منافع ملي بهتر تأمين مي شد تا 
آنكه با تصميمات اش��تباه، گودالي بزرگ پيش پاي كشور حفر كنند. قطعاً 
گودال هايي كه حفر ش��دند، مورد كنكاش نهادهاي نظارت��ي قرار گرفته و 
مي گيرند و وقتي از عامالن حفر سؤال مي شود، دليل خلق گودال ها را مسائل 
فني عنوان مي كنن��د، در حالي كه ماجرا چيز ديگري اس��ت، مثاًل كارخانه 
فرآورش ميدان نفتي آزادگان جنوبي كه به تازگي، كار احداث آن به پتروپارس 
سپرده شده است داستان عجيبي دارد. ميليون ها دالر از منابع كشور از سال 
۹۲ به بعد براي حفر ده ها چاه در اين ميدان حفاري شد اما در شرايطي كه بايد 
كارخانه فرآورش آن هم به موازات ساخته مي شد، وزارت نفت بارها آن  را به 
عقب انداخته است. دليل هم مشخص است؛ قرار بود اين ميدان بزرگ، گوشت 
لخمي باشد براي شركت هاي خارجي، موضوع احداث كارخانه فرآورش به 

عنوان بخش اصلي توسعه اين ميدان از اولويت خارج شد. 
براي اين كارخانه، چندين مناقصه برگزار شد كه شبيه وقت كشي براي 
رسيدن شركت هاي خارجي بود؛ هر بار كه شركتي در اين مناقصه برنده 
مي شد، مناقصه باطل مي شد تا يك سال ديگر براي برگزاري مناقصه 
بعدي زمان صرف شود؛ مناقصاتي كه هر سال باطل شدند كار توسعه 
آزادگان جنوب��ي را در كنج نابودي قرار داد تا پ��س از نااميدي محض 
وزارت نفت در ورود شركت هاي خارجي و انتقاد كارشناسان نسبت به 

وقت كشي هفت ساله، باز هم مناقصه ديگري برگزار شود. 
جالب اين است كه در روند يكي از اين مناقصه ها، به دليل خارجي بودن 
يكي از اعضاي كنسرسيومي كه برنده مناقصه شده بود، ارائه تضمين 
انجام تعهدات با مشكالتي همراه ش��د كه در نهايت شركت ملي نفت 
رأي به فسخ داد تا مناقصه ديگري برگزار شود. اين اتفاقات با واگذاري 
مديريت پروژه آزادگان جنوبي به ش��ركتي ايراني مصادف ش��د و اين 
شركت توانس��ت ش��ركت ملي نفت را متقاعد كند تا قرارداد ساخت 

CTEP اين ميدان را نيز انجام دهد آن  هم بدون مناقصه! 
مثالي ديگر، وقتي قرارگاه سازندگي خاتم االنبياء در حال ساخت خط 
لوله صادراتي گاز به پاكستان بود، وزارت نفت در سال ۹۲ دستور توقف 
پروژه و فسخ قرارداد را صادر كرد. براي اين خط لوله هم چند مناقصه 
برگزار و باطل شد و در نهايت مشخص نشد اين وزارتخانه چه برنامه اي 
براي آن دارد. مثال ديگر مربوط به مجوزهايي است كه وزارت نفت براي 
پااليشگاه هاي كشور صادر و ابطال كرد، يكبار مجوز پااليشگاه خوزستان 
را باطل و در جاسك مجوزي ديگر صادر كرد. مجوز خوراك پااليشگاه 
هرمز را به بهانه هاي مختلف از بين برد و مجوز سيرافي را اهدا كرد كه از 
ابتدا هم محكوم به شكست بود يا در باب توسعه فاز ۱۱پارس جنوبي كه 
بارها به آن اشاره شده است؛ وزارت نفت با تغيير شرح كار اين پروژه كه 
بايد سكوهاي فشارافزايي نصب شود، معطلي هفت ساله ديگري را به 

كشور تحميل كرد كه ماحصل آن ضرر ۳5ميليارد دالري بود. 
در پروژه ان جي ال خارك هم اتفاق مش��ابهي رخ داد؛ قرار بود گازهاي 
همراه تعدادي از ميادين دريايي جمع آوري شود كه تا سال ۹۲ بيش از 
۶00ميليون يورو براي آن هزينه شده بود، ولي وزير نفت در سال ۹۲ آن 
را به بهانه تغيير شرح كار متوقف كرد و تغييرات چندباره روند توسعه 
آن به بهانه هاي مختلف، موجب تعطيلي هفت ساله اي شده كه كشور 
را از درآمد ساالنه ۲/۲ميليارد دالري محروم كرده است. از اين دست 
مصاديق در صنعت نفت فراوان است اما از آنجا كه زمزمه هايي درباره 
موضوع »ترك فعل« و لزوم پاسخگويي مسئوالن شنيده مي شود، به 
دستگاه هاي نظارتي توصيه مي ش��ود براي يكبار هم شده، جاده فرار 
مسئوالني كه منافع ملي را به از بين بردند، ببندند و از آنها بپرسند دليل 

لغو مناقصات و تغيير مدام شرح  كار پروژه ها چه بوده است؟!
به عبارت ديگر وزارت نفت ادعا مي كند تمامي عملكرد و تصميمات خود 
را در چارچوب قانون، مقررات و آيين نامه معامالت شركت ملي نفت با اخذ 
مجوزهاي الزم از مب��ادي ذيربط انجام داده و از اي��ن بابت هيچ ايرادي بر 
آن وارد نيست و دستگاه نظارتي هم با اين روند، راه به جايي نخواهد برد، 
چون مالك ظاهري، انجام و اجراي قانون بوده كه ظاهراً رعايت ش��ده اما 
حلقه مفقوده اين عملكرد آنجا مشخص مي شود كه صنعت نفت در پايان 
هشت سال چيزي به دست نياورده و تنها خروجي اش، مشتي كاغذ و قرارداد 
و پرونده مناقصه و تالش هايي است كه همه براي هيچ بوده است. اينكه مدير 
يا مسئولي براي آنكه به هدفش برسد، با استفاده از شرايط قانوني و اختيارات 
كارها را به شيوه خود به پيش ببرد، به اميد آنكه امدادی قرار است برسد، 
زماني پذيرفته شده است كه منافع ملي تأمين شود و نه آنكه ميلياردها دالر 

از منافع ايرانيان به دليل اجتهاد ساختگي، از كف برود. 

ورود نقدینگي به بازار سکه
تقاضا براي خريد سکه ۲۰درصد افزايش يافت

اگر چه نرخ جهاني طال به محدوده 1860دالر افت داش�ته اس�ت 
اما به دلیل جهش به�اي ارز و همچنی�ن افزایش تقاض�ا در بازار 
طال و سکه ش�اهد افزایش نرخ در بازار طال هستیم، این در حالي 
است که به گفته یکي از مقامات اتحادیه طال، هفته گذشته تقاضا 
براي خرید سکه حدود ۲0درصد نس�بت به قبل افزایش یافت اما 
همچنان مصنوعات طال به دلیل افزایش شدید قیمت و همچنین 
مس�ائل مربوط به مالی�ات متقاضي ن�دارد، از طرفي م�ردم براي 
س�رمایه گذاري به س�مت خرید طالي خام یا آب ش�ده آمده اند. 
با وجودي كه نرخ جهاني طال در محدوده ۲ه��زار دالر در هر اونس به 
محدوده هزارو۸۶0دالر نزول داشته اما در بازار داخلي نرخ طال و سكه 
در حال افزايش است كه كارشناسان دليل اين رخداد را رشد بهاي ارز 
و همچنين افزايش تقاضا در بازار س��كه و طال عنوان مي كنند. به نظر 
مي رسد اصالح در بازار سرمايه و همچنين عقب ماندگي سود سپرده 
بانكي از تورم ساالنه موجب شده تا نقدينگي به بازار طال و سكه ورود 
پيدا كند، اين در حالي است كه نرخ س��كه تمام در كانال ۱۳ميليون 
تومان قرار دارد و چون قدرت خريد مردم محدود شده است، گويا عمده 

تقاضا متوجه سكه گرمي و ربع سكه مي باشد. 
در جريان معامالت روز گذش��ته بازار آزاد تهران هر قطعه سكه تمام طرح 
جديد ب��ه قيمت ۱۳ميليون و 500هزار و س��كه طرح قدي��م ۱۲ميليون و 
۹00هزار تومان معامله شد. همچنين قيمت نيم سكه ۷ميليون و ۳00هزار، 
ربع س��كه 4ميليون و ۳50هزار و س��كه يك گرمي ۲ميلي��ون و ۲00هزار 
تومان نرخ خورد، ضمن اينكه طالي ۱۸عيار يك ميليون و ۲5۸هزار تومان 
نرخ گذاري شد. دبير اتحاديه طال و جواهر تهران درباره وضعيت تقاضا در اين 
بازار نيز گفت: هفته گذشته تقاضا براي خريد سكه حدود ۲0درصد نسبت به 
روزهاي قبل افزايش يافت اما همچنان مصنوعات طال به دليل افزايش شديد 
قيمت و همچنين مسائل مربوط به ماليات متقاضي ندارد، از طرفي مردم براي 
سرمايه گذاري به سمت خريد طالي خام يا آب شده رفته اند كه ما اين كار را 
توصيه نمي كنيم.  دبير اتحاديه طال و جواهر تهران اضافه كرد: طالي آب شده 
مخصوص فعاالن صنفي ماس��ت و از آنجا كه م��ردم در اين زمينه تخصص 
ندارند، ممكن است در خريد و فروش اين نوع طال به دليل اجرت آن دچار 
مشكل شوند، لذا با توجه به اينكه در سال جهش توليد هستيم، پيشنهاد ما 
اين است كه مردم هم براي كاهش ريسك خريد خود و هم بازگشت رونق به 

واحد هاي توليدي ما، طالي كم اجرت يا سكه بخرند.

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک
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یازدهم و دوازدهم بارها 
و باره�ا وام مس�کن به 
بهانه کمك به متقاضیان 
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از رک�ود افزایش یافت، 
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کاهش نرخ ها ش�د، زیرا 
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