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اختصاص بودجه جداگانه براي كارگران

يك فع�ال ح�وزه كار پيش بين�ي رديف بودج�ه جداگان�ه براي 
گروه هاي فاق�د بيمه بيكاري را خواس�تار ش�د و بر ل�زوم توزيع 
هدفمند بس�ته هاي معيش�تي و كمك خيرين به كارگران بيكار 
ش�ده از كرونا ب�ا هم�كاري تش�كل هاي كارگ�ري تأكي�د كرد. 
رحمت اهلل پورموسي در گفت وگو با ايسنا افزود: متأسفانه در اين بين 
كارگران روزمزد و كارگران ساختماني هم بيشترين آسيب را متحمل 
شده اند و چون كارفرما نداش��تند كه 3درصد حق بيمه بيكاري آنها را 
بپردازد، نتوانس��تند در ايام بيكاري از حمايت هاي بيمه اي برخوردار 
شوند. به گفته اين فعال حوزه كار، گروه هايي مثل رانندگان تاكسي، 
قاليبافان، كارگران س��اختماني، كارگران فصلي و كارگران روزمزد از 

شمول بيمه بيكاري خارج هستند. 
پورموسي در ادامه با اشاره به منويات مقام معظم رهبري در ضرورت 
حل مشكل كارگران فاقد بيمه بيكاري و افراد بيكار شده از كرونا توسط 
سازمان تأمين اجتماعي گفت: مقام معظم رهبري در ديدار اخير خود با 
اعضاي ستاد مقابله با كرونا تأكيد داشتند كه افراد بيكار شده در جريان 
كرونا و كساني كه فاقد بيمه بيكاري هستند، حمايت شوند. اين كمك 
مي تواند در قالب پرداخ��ت بدهي دولت به تأمي��ن اجتماعي صورت 
گيرد. در حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي نزديك 3۰۰هزار ميليارد 
تومان از دولت طلبكار است كه جزو ديون به شمار مي رود و از محل اين 

مطالبات مي توان بيمه قاليبافان و كارگران ساختماني را تعهد كرد. 
اين فعال حوزه كار درباره پيش بيني منابع براي بيمه بيكاري كارگران 
فاقد بيمه بيكاري گفت: معتقدم از سال هاي قبل بايد براي اين گروه از 
كارگران تمهيداتي پيش بيني و رديف بودجه اي درنظر گرفته مي شد. 
در حال حاضر مي توانيم از محل هدفمندي يارانه ها يا افزايش قيمت 
حامل هاي انرژي و بنزين يا صرفه جويي هاي دولتي رديف جداگانه اي 

تعريف و در مواقع ضروري و بحراني به اين قشر كمك كنيم. 
..................................................................................................................

ارز، روغن ها را در كشتي نگه داشت!
ع�دم مبادل�ه اس�ناد مالكي�ت بي�ن ش�ركت خري�دار ايران�ي 
و فروش�نده خارج�ي ب�ه دلي�ل تأمي�ن نش�دن ارز، گ�ره 
اصل�ي ع�دم ترخي�ص روغ�ن خ�ام وارداتي اس�ت ك�ه تبعات 
ناش�ي از آن در ب�ازار داخل�ي خ�ود را نش�ان مي ده�د. 
به گزارش ايس��نا، طي مدت اخير بازار روغن با حواشي همراه بوده كه 
افزايش قيمت را نيز در پي داشته است؛ موضوعي كه در آمار مركز آمار 
به وضوح ديده شده و ش��اخص تورم در مهرماه نشان داد كه قيمت در 
گروه روغن و چربي ها نسبت به ش��هريورماه 16/2درصد و در مقايسه 
با مهر س��ال قبل 34/8درصد افزايش دارد، اين در حالي اس��ت كه بر 
اساس شواهد در ماه هاي اخير محموله هاي روغن وارداتي در كشتي ها 
مانده و امكان ترخيص پيدا نكرده است. بررسي موضوع از اين حكايت 
دارد كه مانند بسياري ديگر از كاالها، مانع ارزي، عامل عدم ترخيص 
روغن هاي وارداتي بوده اس��ت، به طوري كه مشكل ارزي بين صاحب 

كاال و فروشنده موجب عدم انتقال اسناد مالكيت اين كاالست. 
طبق اعالم لطيفي سخنگوي گمرك حتي روغن هاي وارد شده هنوز به 

گمرك اظهار نشده و فرآيند آن طي نشده است. 
به گفت��ه وي بايد در مرحله اول بين صاحب كاال و فروش��نده اس��ناد 
مالكيت مبادله شود كه هنوز به دليل تأمين نشدن ارز توسط شركت 
ايراني اين كاال امكان انتقال اسناد به صاحب ايراني را ندارد و اين موضوع 

موجب ايجاد مشكالتي در توليد روغن در كشور شده است. 
..................................................................................................................

جزئيات طرح آزادسازي قيمت خودرو
دبير انجمن صنايع همگن نيرومحركه و قطعه سازان خودرو گفت: در 
طرح جديد قيمت گذاري خودرو، آزادسازي قيمت نيمي از خودروها 
مطرح اس�ت اما رانت خريد پرتيراژها همچنان باقي خواهد ماند. 
آرش محبي ن��ژاد در گفت  وگو با فارس ادام��ه داد: موضوع مورد بحث 
اين اس��ت كه خودروهايي كه توليد انبوه دارند و قيمتشان نسبت به 
بقيه خودروها پايين تر است، كماكان مشمول قيمت گذاري دستوري 
مي ش��وند ولي خودروهاي ب��ا تي��راژ پايين تر و قيمت باالتر توس��ط 

خودروسازان قيمت گذاري خواهند شد. 
دبير انجمن صنايع همگن قطعه س��ازان تصريح كرد: ما با هر شيوه اي كه 
باعث ايجاد توازن بين قيمت نهاده هاي توليد و خودرو شود، موافقيم، زيرا 
در حال حاضر تعادل مناسبي بين قيمت نهاده هاي توليد و محصول نهايي 
وجود ندارد؛ از باالدست گرفته كه شامل توليدكنندگان مواد اوليه مي شود و 
عمدتاً دولتي هستند تا پايين دست كه شامل خودروسازان مي شود و بخشي 
از سهام آنها به دولت اختصاص دارد. دبير انجمن صنايع همگن قطعه سازان 
ادامه داد: وزير جديد صنعت ابتدا قصد داشت با قيمت گذاري دستوري مواد 
اوليه، قيمت خودرو را در حد توان خريد مردم قرار دهد اما ظاهراً مشكالت 
اجرايي وجود داشت يا هر چيز ديگر و در نهايت از موضوع اوليه عقب نشيني 
كردند و قرار شد قيمت گذاري دستوري براي مواد اوليه اعمال نشود. در اين 
شرايط قيمت خودرو نيز بايد آزاد باشد. وي در پاسخ به اين سؤال كه طبق 
طرح هاي در دست بررسي ظاهراً قرار است قيمت گذاري نيمي از محصوالت 
خودروسازان به خودشان واگذار ش��ود، اين موضوع چقدر مي تواند باعث 
كنترل قيمت ها در بازار ش��ود و در خصوص نيمي ديگر شاهد چه اتفاقي 
خواهيم بود؟ نيز گفت: آزادسازي قيمت 5۰درصد محصوالت، اتفاق خوبي 
اس��ت ولي در مورد 5۰درصد بقيه همچنان شاهد رانت بازي خواهيم بود، 

بنابراين نيمي از مشكل حل مي شود ولي نيمي ديگر باقي خواهند ماند. 
وي گفت:  ش��كاف قيمت كارخانه و بازار در مورد خودروهاي پرتيراژ 
پُر نخواهد ش��د و براي اين محصوالت همچنان تقاضاي كاذب و رانت 
وجود خواهد داش��ت. در نتيجه باز هم براي خريد خودروهاي پرتيراژ 

سرمايه گذاري صورت مي گيرد و مشكل حل نخواهد شد. 
..................................................................................................................

 انتقاد از نقش پررنگ پتروشيمي ها 
در گراني مواد شوینده 

عض�و كميس�يون صناي�ع و مع�ادن مجل�س از نق�ش پررن�گ 
ك�رد.  انتق�اد  ش�وينده  م�واد  گران�ي  در  پتروش�يمي ها 
مصطف��ي طاه��ري در گفت وگو ب��ا خانه مل��ت درباره گران��ي 3۰ تا 
4۰درصدي مواد ش��وينده گفت: از آنجا كه پتروش��يمي هاي داخلي 
محصوالت خود را كه م��واد اوليه موردنياز براي توليد مواد ش��وينده 
است، براس��اس نرخ ارز تعيين مي كنند با رش��د نرخ ارز، قيمت ها را 

افزايش مي دهند. 
وی افزود: هرچند تمام زنجيره توليد پتروش��يمي ها و فوالد در داخل 
كش��ور بوده و هزينه نفت خام، گاز و دس��تمزد آنها به ريال پرداخت 
مي شود اما قيمت محصول نهايي براساس نرخ ارز تعيين مي شود و در 
صورتي كه توليدكنندگان پايين دست فوالد مواد موردنياز خود را از 

خارج وارد كنند، براي آنها صرفه اقتصادي بيشتري دارد. 
وي س��ود حاصل از زنجيره توليد برخي مواد فوالدي و پتروش��يمي را 
به كوزه تش��بيه كرد و ادامه داد: در ابتدا و انتهاي زنجيره توليد برخي 
مواد، سود توليدكننده به ش��دت كم است اما در وس��ط زنجيره سود 
بسيار است، همانند آنچه در زنجيره فوالد صورت مي گيرد. در زنجيره 
توليد محصوالت فوالدي، مواد اوليه توليد فوالد ارزان تأمين مي شود اما 
صنايع پايين دست مانند لوازم خانگي ناچارند ورق فوالدي را با نرخ ارز 
آزاد تأمين كنند. اين نماينده مردم در مجلس يازدهم اضافه كرد: پيش از 
افزايش نرخ ارز هزينه آب، برق، گاز و دستمزد كارگر براي توليدكنندگان 
محصوالت فوالدي با ش��رايط كنوني كه نرخ دالر رش��د يافته، تفاوتي 
نداش��ت، به طور مثال اگر در دوره اي كه دالر 15هزار تومان بود، سود 
توليدكنندگان 1۰درصد مي شد، با باالرفتن نرخ ارز سود آنها عالوه بر 

1۰درصد، به ميزان افزايش نرخ دالر بيشتر شده است.

نتيجه اجراي طرح پنجره واحد صادرات نفت
عضو هيئت رئيس�ه كميس�يون انرژي مجلس نس�بت به كاهش 
قيمت كااله�ا در پي اج�راي طرح پنج�ره واحد اب�راز اميدواري 
كرد و گفت: درص�ورت اجراي ط�رح پنجره واح�د، ارز از چرخه 
تبادالت كش�ور خارج مي ش�ود و ديگر احتياجي ب�ه ارز نداريم. 
هادي بيگي نژاد در گفت وگو با خانه ملت، درخصوص طرح تش��كيل 
پنجره واح��د صادرات نف��ت در برابر واردات كاالهاي اساس��ي گفت: 
تشكيل پنجره واحد به دو قسمت »تهاتر نفت با كاال« و »تهاتر كاال با 

كاال« تقسيم مي شود. 
نماينده مردم مالير در مجلس شوراي اسالمي در توضيح نحوه »تهاتر 
نفت با كاال« افزود: كش��ور در چهار مرحله مرتبط با واردات با عنوان 
»فروش نفت« و »دريافت پول حاصل از فروش نفت«، »پرداخت پول 
براي وارد كردن كاال« و »وارد كردن كاال« مشكل دارد، لذا با توجه به 
اين مشكالت بايد مركزيتي توس��ط يك فرد و مجموعه خاص ايجاد 
شود، به اين شكل كه يك شركت خارجي )با نقش واسطه اي( كاالي 
مورد نياز ما را تحويل دهد و در مقابل نف��ت دريافت كند. با توجه به 
اينكه تاكنون فروش نفت بر عهده وزارت نفت و واردات كاال بر عهده 
وزارت صمت بوده اس��ت، بايد يك مجموعه يا ف��رد تصميم گير براي 
انجام اين كار مشخص ش��ود، لذا به مجموعه تصميم گيرنده اين مهم 

پنجره واحد گفته مي شود. 
به گفته وي در صورت انجام چهار مرحله ف��وق، ارز از چرخه تبادالت 
كش��ور خارج مي ش��ود و ديگر احتياجي به ارز نداريم چراكه نفت را 
فروخت��ه و در مقابل كاال درياف��ت مي كنيم و در ادام��ه تحريم ها نيز 
شكننده تر مي ش��وند. عضو هيئت رئيسه كميس��يون انرژي مجلس 
شوراي اسالمي همچنين نسبت به كاهش قيمت كاالها در پي اجراي 

طرح پنجره واحد ابراز اميدواري كرد. 

دالیل ركوردزني یك هفته اي قيمت گوشت
به رغم فراواني توليد گوش�ت، قيم�ت در بازار رك�ورددار گراني 
اس�ت و ريش�ه آن را در بي مديريت�ي باي�د جس�ت وجو ك�رد. 
گزارش فارس حاكي است، قيمت گوشت و انواع محصوالت پروتئيني 
در بازار به شدت گران شده است، به طوري كه قيمت هر كيلوگرم ران 
گوس��فند در منطقه 19 تهران 165هزار تومان به فروش مي رود. اين 

قيمت ها در هفته گذشته به يك  باره رشد كرده است. 
منصور پوريان رئيس شوراي تأمين كنندگان دام زنده در اين باره گفت: 
كمبود دام و گوشت گرم در كشور وجود ندارد و ذخاير گوشت منجمد 
در سردخانه ها كامل است. قبل از اينكه عرضه و تقاضا در گوشت قرمز 
دچار مشكل شود، بايد تدابير و تصميم هاي الزم و ضروري گرفته شود 

تا بازار دچار هيجانات كاذب نشود. 
به گفته اين مس��ئول، در حال حاضر قيمت ها با منطق مصرف كننده 
همخواني ندارد. قيمت منطقي هر كيلوگرم دام س��بك 4۰هزار و دام 
سنگين 35هزار تومان است، اما به قيمت هاي دو برابر عرضه مي شود. 
رئيس ش��وراي تأمين كنندگان دام زنده گفت: به تازگي در س��ازمان 
دامپزشكي و ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز تصميماتي درباره ممنوعيت 
جابه جايي دام زنده در كشور اتخاذ شده، به همين دليل به رغم توليد 
كافي در برخي استان ها امكان انتقال آن به استان هاي ديگر وجود ندارد 

و به همين دليل قيمت ها در بازار افزايش يافته است. 
وي در خصوص فراوان��ي دام گفت: 335هزار رأس گوس��اله پرواري 
و 7۰ميليون رأس گوس��فند در كش��ور وجود دارد و گراني هاي اخير 
به دليل كاهش عرضه نيس��ت بلكه متأثر از عوامل مختلفي از جمله 

تصميمات نادرست در كشور است.

تشدید نظارت هوشمند بر بازار از شنبه 
وزي�ر صم�ت از آغ�از طرح�ي ب�راي تش�ديد بازرس�ي ها و 
كنت�رل قيم�ت و موج�ودي انباره�ا از روز ش�نبه هفت�ه 
آت�ي ب�ا همراه�ي بس�يج و س�ازمان تعزي�رات خب�ر داد. 
به گزارش تس��نيم، وزير صنعت، مع��دن و تجارت بع��د از حضور در 
كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگويي با بيان اينكه در اين جلسه 
درباره وضعيت قيمت ها و نظارت بر كاالها هم گزارش��ي را به اعضاي 
كميسيون ارائه كردم، ادامه داد: از شنبه تشديد نظارت و كنترل بر بازار 
از سوي وزارت صمت به صورت هوشمند انجام خواهد شد و نيروهاي 
بازرس به همراه بسيجيان عزيز به تجهيزاتي كه نيازمند كنترل بيشتر بر 
بازار هستند، تجهيز شدند. قرار است با همكاري تعزيرات براي بازرسي 

بيشتر اقدامات خود را تشديد كنيم. 
عليرضا رزم حسيني وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه قرار است 
از مراكز اصلي و انبارها و بنكدارهاي��ي كه طبق قانون كاال را نگهداري 
مي كنند، بازديد كنيم و اگر گرانفروشي و تخلفي را مشاهده كنيم طبق 
قانون با آنها برخورد خواهد شد، عنوان كرد: واردات كاالهاي اساسي در 
چند وقت اخير نيز به خوبي صورت گرفته و بانك مركزي هم همكاري 
خوبي با وزارت صمت شروع كرده است. رزم حسيني اظهار داشت: در 
نيمه دوم سال جاري نس��بت به افزايش واردات مورد نياز مردم اقدام 
خواهد شد، ضمن اينكه بر اس��اس مصوبه كميسيون جهش توليد به 
رياست معاونت اول رئيس جمهور 5۰هزار ميليارد تومان تسهيالت براي 
شركت كننده هاي داخلي در نظر گرفته ايم تا از آن به عنوان سرمايه در 
گردش استفاده كنند. وي گفت: تالش ما براي كاهش قيمت هاست، هر 
چند ما مي دانيم برخي از اين افزايش قيمت ها به دليل افزايش نرخ ارز 

است، ولي سعي خواهيم كرد ثبات قيمتي را در بازار اجرايي كنيم. 

جزئيات پرداخت وام ازدواج ۵۰ميليوني
مدير اعتبارات بانك مركزي شرايط دريافت وام ازدواج ۵۰ميليون 
توماني براي هر يك از زوجين را تش�ريح و اع�ام كرد: ۲۹۶هزار 
نفر در صف هستند كه در مراحل مختلف دريافت وام قرار دارند. 
به گزارش تسنيم، طبق قانون، به هر يك از زوجين 5۰ميليون تومان وام 
تعلق مي گيرد كه جمعاً دو نفر مي توانند 1۰۰ميليون تومان وام بگيرند. 
بانك مركزي هم موظف است از محل پس انداز و جاري قرض الحسنه 
نظام بانكي، تسهيالت قرض الحسنه ازدواج به زوج هايي كه تاريخ عقد 
آنها بعد از 1396/1/1 اس��ت و تاكنون وام ازدواج دريافت نكرده اند، با 

اولويت نخست پرداخت كند. 
دانشمندي، مدير اعتبارات بانك مركزي درباره جزئيات پرداخت وام 
ازدواج 5۰ميليوني، اظهار داشت: طبق قانون قرار شده در سال جاري 
كس��اني كه از يكم فروردين س��ال 96 تاكنون وام ازدواج نگرفته اند، 
براي هر يك از زوجين 5۰ميليون تومان وام با دوره بازپرداخت هفت 
ساله اختصاص يابد. وي با بيان اينكه تاكنون 1۰4هزار و 123نفر اين 
تس��هيالت را دريافت كرده اند كه مبلغ پرداختي به اين افراد 53هزار 
و 888هزار ميليارد ريال بوده اس��ت، گفت: 296هزار نفر نيز در صف 
هس��تند كه در مراحل مختلف دريافت وام قرار دارن��د و بعد از تعيين 

تكليف مدارك آنها، پرداخت وام انجام مي شود. 
دانشمندي تأكيد كرد: از آنجا كه قانونگذار اولويت پرداخت تسهيالت 
قرض الحسنه را وام ازدواج تعيين كرده است، هيچ محدوديتي از نظر 
تأمين منابع براي پرداخت وام ازدواج به زوجين وجود ندارد اما زوجين 
براي تكميل مدارك بايد تسريع كنند و اگر مدارك كامل باشد و ضامن 

معتبر بياورند، پرداخت وام قطعاً انجام خواهد شد.

دستور محاكمه اخالل گران بورسی
 رئيس قوه قضائيه دستور داد تعدادي از شعب بازپرسي و دادگاه هاي حقوقي، كيفري۲ و تجديدنظر 

و همچنين شعبه اي از ديوان عالي به عنوان شعبه خاص رسيدگي به پرونده هاي بازار سرمايه تعيين شود

با افزايش اعتراضات و انتقادهاي سهامداران به 
اتفاقات بازار سرمايه و از بين رفتن سرمايه هاي 
مردم، رئيس دستگاه قضا دستورالعمل ساماندهي 
رس�يدگي به پرونده هاي بورس را ص�ادر كرد. 
 از 2۰ مرداد تا به امروز ش��اخص كل بازار سرمايه 
با افت شديدي همراه بوده و بيش��تر سهامداران 
حقيقي ضررهاي بين 6۰ تا 8۰ درصدي را شاهد 
بودند. اين ضرر محصول عوامل مختلفي بوده كه 
يكي از اين عوامل، دستكاري بورس به دست برخي 

حقوقي ها و بازارگردان ها بوده است. 
عده اي سرمايه خود را در باالترين ميزان رشد قيمت ها 
از بورس خارج كردند و موجب ريزشي شدن بازار و 
قفل صف هاي فروش ش��دند. با ريزش بازار، مردمي 
كه قصد داش��تند از بازار خارج شوند و به دليل نبود 
تقاضاي خريد و نقدينگی و نقد شوندگی هر روز شاهد 
آب رفتن سرمايه هاي خود بودند، به مجلس پناه بردند 
تا قوه مقننه از ابزار نظارتي خود براي حل اين مشكل 
استفاده كند. روز دوشنبه بود كه مسئوالن بورس به 
مجلس رفتند و سعي كردند فضا را عادي و كارشناسي 
توصيف كنند، اما برخي نمايندگان با انتقادهاي شديد 
از عملكرد بورس و مسئوالن آن خواستار روشنگري و 

شفافيت در معامالت شدند. 
زهره الهيان، نماينده مردم تهران در مجلس گفت: 
قطعاً گزارش��ي كه در مجلس ارائه شد مورد قبول 
نمايندگان نيس��ت و آنچه در نطق ه��ا و تذكرات 
نماينده ها نيز مورد اشاره قرار گرفت، عدم شفافيت 
در حوزه بازار سرمايه است و در واقع رويكرد توجه به 

منا فع شخصي و گروهي بايد اصالح شود. 

عضو كميسيون امنيت ملي ادامه داد: امروز شاهد 
اين هس��تيم كه مقابل��ه با ترك وظاي��ف قانوني 
مديران به يكي از رويكردهاي جدي قوه قضائيه 
تبديل شده اس��ت و مجلس پس از رسيدگي به 
پرون��ده متخلفان ح��وزه ب��ورس و دخالت هاي 
بي جا در بازار س��رمايه بايد براس��اس ماده 234 
آيين نامه نسبت به تخلفات مسئوالن، عدم اجرا يا 
نقض قوانين رسيدگي هاي الزم را داشته باشد و 
پرونده اين مسئوالن را به قوه قضائيه ارجاع دهد 
تا رس��يدگي جدي به اين تخلف��ات كه منجر به 
ايجاد مشكل براي مردم و ايجاد سقوط ارزش بازار 

سرمايه شده، صورت بگيرد. 
   ورود دستگاه قضا

از سويي ديگر، بسياري از فعاالن بازار سرمايه نبود 
قوه قهريه در برخورد با اخاللگران بورس را حاشيه 
امن اين افراد و جريان��ات عنوان مي كردند. البته 
اين نقد كاماًل درست بود، زيرا با توجه به تخصصي 
بودن بورس و پيچيدگي ه��اي خاص آن در كنار 
قوانين عجيب بازار، اخاللگران را در حاشيه امن 

قرار داده است. 
مطالبه س��هامداران از قوه قضائيه ب��راي برخورد 
قضايي با اين افراد هم با ورود دستگاه قضا پاسخ داده 
شد. رئيس قوه قضائيه روز گذشته در دستورالعملي 
نش��ان داد اين قوه ب��راي احقاق حق��وق مردم و 
سهامداران وارد گود شده است. بر اساس اين سند، 
به منظور استفاده از رويكرد عدالت ترميمي و صلح 
و سازش در رسيدگي به پرونده هاي بازار سرمايه، 
مركز توسعه حل اختالف با همكاري سازمان بورس، 

شعبه يا شعب شوراي حل اختالف را داير مي كند. 
همچنين دادستان تهران با همكاري دادستاني كل 
و معاونت منابع انس��اني و امور فرهنگي نسبت به 
آموزش كاركنان معرفي شده از سوي رئيس سازمان 
بورس و اوراق بهادار ب��راي آموزش هاي تخصصي 
به عنوان ضابط و صدور كارت ضابط دادگس��تري 
براي آنان اقدام خواهند كرد. در ماده ديگري از اين 
دستورالعمل آمده است: رئيس كل دادگستري تهران 
به تناسب ميزان پرونده، تعدادي از شعب بازپرسي 
و دادگاه ه��اي حقوقي، كيف��ري دو و تجديدنظر و 
همچنين رئيس ديوان عالي كشور، شعبه اي از ديوان 
عالي را به عنوان شعبه خاص رسيدگي به پرونده هاي 
بازار س��رمايه تعيين كرده و تا حد امكان، از ارجاع 

ساير پرونده ها به اين شعب پرهيز كنند. 
همچنين قضاتي كه مسئول رسيدگي به پروند ه ها 
هستند از ميان افرادي انتخاب مي شوند كه عالوه بر 
دانش حقوقي متناسب، داراي تجربه و تخصص در 
امور اقتصادي و بازار سرمايه باشند. با ورود دستگاه 
قضا به بازار سرمايه، مي توان اميدوار بود شيادان بازار 
س��رمايه كه به جريان هاي پرنفوذ متصل هستند، 
كمي احساس خطر كنند، هر چند كه رانت هاي اين 

گروه در بورس تهران در خدمت آنها باشد.
  اف�ت ارزش بازار س�رمايه مع�ادل بودجه 

يكسال كشور است
ارزش بازار بورس تهران كه در حوالي 2۰ مردادماه 99 
در محدوده 75۰۰ هزار ميليارد تومان قرار داشت، 
هزارهزار ميليارد تومان نزول  روز گذشته به زير 5 
داش��ت و ارزش بازار فرابورس نيز در مدت مذكور 

تقريباً با افت بيش از 25۰ ه��زار ميليارد توماني به 
محدوده هزار و73۰ميليارد تومان نزول كرده است، 
بدين ترتيب ميزان افت ارزش بازار سرمايه معادل 
بودجه يكسال كشور است.  اگر چه نوسان در ذات 
بازار سرمايه است، اما براي اينكه اين بازار بتواند در 
سايه خروج بخش بانك از يكته تازي در حوزه تأمين 
مالي، جور تأمين مالي اقتصاد را به دوش بكشد بايد 
با مقوله اخاللگري ها در بازار سرمايه برخورد قانوني 
و قضايي شود. زيرا در شرايطي ميليون ها سهامدار 
تازه وارد در بازار س��رمايه حض��ور دارد كه عده اي 
صرفاً به دليل آگاهي از فرايندهاي سرمايه گذاري و 
اهرم هاي فريب زمينه افزايش حداكثري سودآوري 

خود و زيان ديگران را فراهم آورده اند. 
برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي اخاللگري و 
دستكاري غير طبيعي نرخ ها را با سرمايه گذاري 
در بازار س��رمايه اش��تباه گرفته اند و در اين بين 
ضعف رگالتوري و ناظر در بازار س��رمايه موجب 
شده تا زيان در سبد اش��خاص حقيقي تازه وارد 
و سود در س��بد برخي از اخاللگران قرار گيرد. از 
اين رو انتظار آن معامالت انجام گرفته مشكوك 
اشخاص حقيقي و حقوقي با ارزش هزاران ميليارد 
توماني در سال جاري دقيقاًً مورد بررسي قرار گيرد 
و اشخاصي كه با هدف دستكاري نرخ ها اقدام به 
معامالت مشكوك و ارائه اطالعات غلط در بازار 

سرمايه شده اند، مورد برخورد قرار بگيرند. 
در عين حال زين پس جاي دارد، سهامداران حقوقي 
با شناسه و شناسنامه در فضايي شفاف معامله كنند، 
زيرا گعده هايي در بازار وجود دارد كه نبض بازار و 
نرخ سهام را در اختيار گرفته اند و به واسطه سودهاي 
دهها هزار ميليارد توماني طي يكسال اخير از بازار 
بورس برده اند، توان مالي اخاللگريشان نيز افزايش 
يافته و امكان دارد اين اشخاص در حوزه اصالح بازار 
نيز فعاليت كنند تا بعد از تشديد بيشتر افت نرخ ها 
بتوانند از اين فضا نيز جهت ورود مجدد اس��تفاده 
كنند. با توجه به اينكه گاهاً روزانه دهها هزار ميليارد 
تومان در بازار سرمايه معامله انجام مي گيرد، بايد 
حوزه رگالت��وري و نظارت جهت ايج��اد يك بازار 
معامالتي سالم، شفاف و برابر تقويت شود، در غير 
اينصورت سهامداران تازه وارد در هر شرايط از بازار 

زيان مي بينند.
اي��ن د ر حالي اس��ت كه ط��ي ما ه هاي گذش��ته 
بازارگرد ان��ي و نقد ش��وند گي س��هام و حمايت از 
بازار س��رمايه آنطور ك��ه انتظار مي رف��ت، انجام 
نشد و د ر اين بين به رغم آنكه رش��د بازار سرمايه 
با سرمايه س��هامد اران خرد انج��ام گرفت، برخي 
از حقوقي ها و د ارند گان س��هام عم��د ه از فرصت 
استفاد ه و د ر پيك قيمت ها اقد ام به عرضه آبشاري 
سهام كرد ند. شايد اگر رگالتور قوي تر عمل مي كرد 
و د ر سايه غفلت د ر عرضه سهام همزمان به پمپاژ 
نقد ينگي به ب��ازار، مان��ع از عرضه ه��اي حقوقي 
مي شد، نقد ينگي و نقد شوند گي بازار سرمايه براي 
سهامد اران خرد آنقد ر مسئله ساز نمي شد كه آنها از 
ترس ريزش بيشتر ارزش د ارايي شان بخواهند، اين 

روزها صف هاي فروش سهام را متراكم تر كنند.

وحيدحاجيپور
گزارشیک

در ح�ال��ي ك�ه 

هادیغالمحسينی
گزارش2

مسئوالن وزارت 
راه و شهرس�ازي 
به صراحت عنوان داش�ته اند كه اطاعات خام 
س�امانه ثب�ت معامات ام�اك و مس�تغات 
گمراه كننده است و بر همين اساس مدتي است 
از نشر گزارش هاي مسكن خود داري كرده اند، 
اما بانك مركزي كه از انعكاس انواع و اقسام نرخ 
ارز و آمار متغيره�اي پولي و مال�ي خود داري 
مي كند، در كمال تعجب در نشر گزارش مسكني 
كه نطفه داده هايش به ادعاي مسئوالن وزارت 
راه و شهرسازي اطاعات خام غلط انداز سامانه 
ثبت معامات اماك و مستغات است، پيشتازي 
كرد و در گزارشي با اش�اره به رشد 1۰ درصدي 
نرخ مس�كن در تهران متوسط نرخ مسكن هر 
متر مربع واحد مسكوني را بيش از ۲۶ميليون 
توم�ان اعام ك�رد. نكته جالب ت�ر آنكه وقتي 
رئيس كل بانك مركزي در رابطه با نرخ هاي ارز 
بازار آزاد مورد پرسش قرار مي گيرد با لبخندي 
اين نرخ ه�ا را غير واقع�ي مي داند، اما در حوزه 
مسكن مش�خص نيس�ت چرا بانك مركزي در 
گزارش�گري افزايش نرخ ها پيشتازي مي كند. 
بانك مركزي كه اي��ن روزه��ا در درگاه اينترنتي خود 
نرخ دالر را همچنان 4هزارو2۰۰تومان اعالم مي كند 
و زماني كه رئيس كل بانك مركزي در رابطه با دالر بازار 
آزاد بيش از 29 هزار توماني مورد پرسش قرار مي گيرد، 
به گونه اي سخن مي گويد كه اصاًل اين نرخ ها ساخته و 
پرداخته س��فته بازان و دالالن است و نرخ ارز به مراتب 
پايين تر از اين ارقام اس��ت، بي تفاوت ب��ه تذكر وزارت 
راه و شهرس��ازي مبني بر اينكه انعكاس داده هاي خام 
سامانه ثبت معامالت امالك و مستغالت گمراه كننده 
است،  به طور مجدد گزارش مسكن بر اساس داده هاي 
خام س��امانه ثبت معامالت امالك و مس��تغالت را كه 
حتي متوليان صنف مشاوران امالك نسبت به انحراف 
داده هاي مذكور معترف هستند، در درگاه اينترنتي خود 
قرار داد.  اين در حالي است كه حتي خود رئيس جمهور 
نيز به صراحت عنوان داشته اس��ت كه نرخ هاي كنوني 

مسكن با واقعيت هاي اقتصادي تطبيق ندارد. 
    انحراف در قيمتگذاري 

انحراف در قيمتگذاري زمين و ساختمان نرخ ها را به 

گونه اي افزايش داده است كه فارغ از اينكه متقاضيان 
مصرفي بازار مس��كن و اجاره نش��ين ها با مش��كل 
اساسي روبه رو شده اند، تعادل ها در اقتصاد ايران به 
هم خورده است، به طور نمونه اگر قرار باشد هر يك 
از 3تا 6 ميليون خانه خالي از سكنه و كم استفاده را 
در بازار به فروش برس��انيم، اصاًل امكان اين رويداد 
وجود ندارد، زيرا اگر نرخ هر ي��ك از خانه ها را تنها 
5۰۰ميليون تومان در نظر بگيريم، فروش اين حجم 
از مسكن نياز به 3هزارهزار ميليارد تومان پول دارد 
و حال آنكه حجم پول در اقتصاد ايران تقريباً حدود 
55۰هزار ميليارد تومان اس��ت، مگر اينكه سرعت 
گردش پول به شدت افزايش يابد تا بتواند با تمركز 
بر حوزه مس��كن زمينه فروش واحد هاي مسكوني 
فوق را فراهم آورد كه اين مهم در ش��رايط كنوني 
بس��يار بعيد اس��ت.  از اين رو بعيد به نظر مي رسد 
كه ميانگي��ن حجم معام��الت ماهانه مس��كن در 
كش��ور حدود 1۰۰هزار معامله باشد، بدين ترتيب 
نقد شوندگي بازار 28 الي 3۰ ميليون واحد مسكوني 
كشور به دليل انحراف در نرخ گذاري مسكن به شدت 

با مشكل مواجه شده است. 
   چرا قيمت مسكن همانند بورس 

اصاح نمي دهد؟
شايد براي افكار عمومي اين پرسش مطرح باشد كه 
اگر نرخ هاي كنوني بازار مس��كن غير واقعي است، 
پس چرا نرخ ها در بازار مسكن همانند بازار بورس با 
اصالح و ريزش روبه رو نمي شود كه دليل اين رويداد 
را بايد در هنر نمايي بيش از 124هزار بنگاه مشاوره 
امالك در كشور و همچنين انتفاع بانك ها، بيمه ها 
و هلدينگ هاي چند رشته اي از عدم اصالح قيمت 

مسكن و ايضاً افزايش حبابي نرخ ها معرفي كرد. 
   حجم پول با حجم نقدينگي تفاوت دارد

يكي از داليل ه��رج و مرج در نرخ گ��ذاري زمين و 
ساختمان اين است كه نرخ گذاري ها با توجه به رشد 
حجم نقدينگي كل و همچني��ن آخرين معامالت 

مسكن انجام مي گيرد. 
 در رابطه با نقدينگي كل، اين توضيح بايد به جامعه 
ارائه ش��ود كه بخش قابل مالحظه اي از نقدينگي 
كل محصول امور حسابداري است، از اين رو توانايي 
نقش آفريني در ح��وزه معامالت يا تورم آفريني را 
ندارد، حال آنكه بسياري از بازارها در ايران به دليل 

آنكه درك درستي از حجم پول و حجم نقدينگي 
ندارند و مقوله كاهش س��رعت گردش پول را نيز 
ناديده مي گيرند، نرخ محصوالت خود را به شكل 
پيوس��ته باال مي برند و اينكه ذي نفعان رشد تورم 
در بازارها ولو آنكه اين ت��ورم محصول عدم درك 
صحيح تفاوت بين پول و حجم كل نقدينگي باشد 
تا كنون نخواسته اند در رابطه با خطاهاي فاحش 
قيمت گذاري كاالهايي چون زمين و ساختمان يا 
آنچه در بازار سهام اتفاق افتاد و هم اكنون همه را 

ناراحت كرده سخن بگويند. 
   ماه عسل دالل هاي مسكن 

با آخرين قيمت معامله 
از سوي ديگر بايد دانس��ت وقتي عنان نرخ گذاري 
در بازار مسكن را به دس��ت آخرين قيمت معامله 
گذاش��ته ايم، نتيج��ه آن مي ش��ود ك��ه دالالن، 
س��فته بازان و ذي نفعان افزايش نرخ مس��كن در 
سراس��ر كش��ور عمليات خرابكارانه اي را با انجام 
دادن معامالت مس��كن با نرخ ه��اي باالتر از عرف 
بازار ترتيب مي دهند تا نرخ ها را دس��تكاري كنند 
و جالب اينجاس��ت كه دس��تكاري قيمت در بازار 
مسكن به مراتب از بازار سرمايه راحت تر است، زيرا 
تغيير قيمت ها در بازار سرمايه محدوديتي با عنوان 
دامنه نوسان و حجم مبنا دارد در صورتي كه در بازار 
مس��كن چنين موانعي براي جلوگيري از عمليات 
خرابكارانه اخاللگران بازار مس��كن وجود ندارد و 
براي افكار عمومي اين پرس��ش مطرح اس��ت كه 
چطور تاكنون خبري از دستگيري اخاللگران بازار 

زمين و ساختمان در رسانه ها مخابره نشده است. 
   فرار ش�ركت ها از ورشكستگي با افزايش 

قيمت مسكن 
ب��ه ه��ر روي از آنجايي كه سيس��تم بان��ك، بيمه، 
هلدينگ ها ي چند رشته اي و بس��ياري از شركت ها 
بخشي از وجوه نقدشان به زمين و ساختمان تبديل 
شده كه برخي از كارشناسان اقتصادي اين دارايي ها 
را دارايي هاي س��مي غير قابل نقد شونده با نرخ هاي 
درج ش��ده در ترازنامه ها عنوان مي كنند، شايد اين 
دارايي ها قابليت نقدشوندگي با نرخ هاي مورد انتظار 
را نداشته باش��ند، اما بايد توجه داش��ت كه افزايش 
نرخ اي��ن دارايي ها مي تواند هزاران ش��ركت و بنگاه 
را از نعمت افزايش س��رمايه از محل تجديد ارزيابي 

دارايي ه��ا بهره مند كند و اهرمي ش��ود براي خروج 
بنگاه هايي كه در حوزه عملياتي ورشكسته شده اند. 

   معامات مشكوك در بازار مسكن 
رصد شود

از اي��ن رو مجلس ش��وراي اس��المي و همچنين 
معاون اول رئيس جمهور، وزير اقتصاد، رئيس كل 
بانك مركزي و وزارت راه و شهرس��ازي بايد مانع 
از حضور بانك ها و ش��ركت هاي تابعه و وابسته و 
ش��ركت هاي مالك در حوزه داللي و سفته بازي 
زمين و س��اختمان با هدف افزايش نرخ ها شوند،  
زيرا همه مي دانند افزايش تعداد خانه هاي خالي 
به مرز 3ميليون واحد مسكوني و رشد نجومي نرخ 
مسكن در شرايطي كه بازار در شديدترين ركود 
قرار گرفته است محصول داللي ها و معامالت مكرر 

نقدي و تهاتري بنگاه هاي مذكور است. 
   متوسط قيمت مهر ماه مسكن تهران

در اين بين در ش��رايطي كه مجلس شوراي اسالمي 
طرحي را در حال بررسي دارد كه امكان دارد نرخ ها در 
بازار مسكن را همانند بورس به اصالح ببرد، روز گذشته 
بانك مركزي متوسط قيمت مسكن در تهران براي مهر 
ماه امسال را متري 26 ميليون و 72۰ هزار تومان اعالم 
كرد كه نسبت به شهريور امسال 1۰ درصد و نسبت به 

مهر ماه پارسال 11۰ درصد رشد داشت. 
تعداد معامالت مس��كن نيز در مهر ماه امسال تنها 
8هزارو656 فقره بود، اين در حالي است كه ميزان 
خانه هاي خالي از سكنه تهران حدود 8۰۰هزار واحد 
مسكوني است و در اين شهر بيش از 2ميليون و 5۰۰ 
هزار واحد مسكوني وجود دارد، بدين ترتيب تعداد 

معامالت بسيار ناچيز است. 
البته اين رس��انه خواستار توس��عه كيفي و كمي و 
انعكاس صحيح، دقيق و بهنگام آمارهاي اقتصادي 
كش��ور مي باش��د، اما س��خن اينجاس��ت كه وقتي 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازي به صراحت عنوان 
داشته اند اطالعات خام سامانه ثبت معامالت امالك 
و مستغالت در كشور گمراه كننده است، چرا مراكزي 
چون بانك مركزي كه از انعكاس انواع و اقسام نرخ ارز 
و همچنين آمار متغيرهاي پول��ي و مالي خود داري 
مي كند، در نشر گزارش مسكني كه نطفه داده هايش 
اطالعات خام غلط انداز سامانه ثبت معامالت امالك و 

مستغالت است، پيشتازي مي كند.

پيشتازيبانكمركزيدرگزارشگريافزايشقيمتمسكن!
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