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پيشنهاد براي جلوگيري از ريزش بورس 
  نايب رئيس مجلس ب�راي جلوگيري از تكرار اتفاقات س�ال اخير 
و زيان بيشتر مردم در بورس، به دولت پيش�نهاداتي را ارائه داد. 
به گزارش تس��نيم، علي نيك زادثمرين، نايب رئيس مجلس شوراي 

اسالمي در صفحه شخصي خود در توئيتر نوشت:
  بازار سرمايه يكي از اركان مهم مديريت اقتصادي كشور است. حاال كه 
پيش��نهادهاي حمايت از اين بازار مورد تصويب سران قوا قرار گرفت، 
الزم اس��ت دولت محترم براي جلوگيري از تكرار اتفاقات سال اخير و 

زيان بيشتر مردم:
  1( از ات��الف منابع حمايت��ي و سوءاس��تفاده س��فته بازان حرفه اي 

جلوگيري كند. 
2(حمايت ها را مستمر و هدفمند انجام دهد. 

3(  با همراهي بازارگردانان به صورت متوازن از سهم هاي بزرگ، متوسط 
و كوچك حمايت كند. 

 4( از رفتاره��اي هيجان��ي ك��ه ض��رر س��هامداران خ��رد را در پ��ي 
دارد، جلوگيري كند. 

5(  با افزايش ظرفيت نهادها و توس��عه ابزارهاي جديد مالي، مس��ير 
سرمايه گذاري غيرمستقيم و كم ريسك را براي مردم فراهم نمايد . 

 هشدار بانك مركزي به مردم 
در مورد معامالت غيرقانونی رمز ارز

بانك مركزي اعالم كرد، صرافي هاي مجاز و بانك ها مي توانند در 
چارچوب ضوابط يادشده نسبت به انجام پرداخت هاي ارزي بابت 
واردات از طريق رمزهاي استخراج ش�ده در داخل كش�ور اقدام 
كنند، اما معامله و خريد و فروش رمزارزهاي ديگر مجاز نيس�ت. 
به گزارش تسنيم، روابط عمومي بانك مركزي در اطالعيه اي اعالم كرد: 
طبق مصوبه هيئت دولت تنها رمزارزهاي استخراجي در داخل كشور طبق 
ضوابط مي تواند مورد استفاده قرار گيرد و از اين رو معامله ديگر رمزارزها 
مجاز نمي باشد. بر اين اس��اس صرافي هاي مجاز و بانك ها مي توانند در 
چارچوب ضوابط يادشده نسبت به انجام پرداخت هاي ارزي بابت واردات 
از طريق رمزهاي استخراج شده در داخل كشور اقدام كنند، اما معامله و 
خريد و فروش رمزارزهاي ديگر مجاز نيست. بنابراين به هم ميهنان عزيز 
اكيداً توصيه مي شود از خريد و فروش رمزارزها خودداري كنند. در پايان 
الزم به ذكر است بر اس��اس مصوبه دولت، تمام مخاطرات و ريسك هاي 

انجام تبادل هر نوع رمزارز صرفاً بر عهده متعاملين است. 

 كاهش باورنكردني قيمت  سكه و طال 
در ايام تعطيالت بازار!

طبق تحليل نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران از وضعيت يك 
هفته اخير قيمت  سكه و طالي داخلي به رغم تعطيلي بازار، قيمت ها به 
طور كلي كاهش چشمگيري داشته است؛ به گونه اي كه هر قطعه سكه 
بيش از 4۰۰ هزار تومان ارزان شد، اما آنچه بسيار به چشم مي آمد، 
كاهش عرضه سكه در بازار معامالت بوده كه سبب افزايش ۱۸۰ هزار 
توماني حباب هر قطعه شده و مجدد حباب س�كه را كه تا ۱۶۰ هزار 
تومان هم كاهش يافته بود به محدوده 4۰۰ هزار تومان كشانده است. 
محمد كشتي آراي در گفت وگو با ايسنا  خاطر نشان كرد: آنچه طي يك 
هفته اخير بس��يار به چش��م مي آمد، اين بود كه به رغم كاهش تقاضا و 
دادوستدها )به سبب تعطيلي بازارهاي رسمي(، كاهش عرضه سكه در 
بازار معامالت، سبب شد كه حباب س��كه طرح جديد در روزهاي پاياني 
هفته افزايشي شود و تقريباً 1۸۰ هزار تومان افزايش حباب براي هر قطعه  
ايجاد شود.  اين مقام صنفي با بيان اينكه احتماالً از روز شنبه كه بازارهاي 
رسمي و اصناف بازگشايي خواهند شد، نرخ ارزو همچنين قيمت سكه و 
طال واقعي خواهد شد و مسير خود را مشخص خواهند كرد، اظهار كرد: 
بسياري از فعاالن بازار معتقدند كه كاهش نقدينگي در بازار، پارامترهاي 
اقتصادي و صحبت هايي كه در وين در جريان است، مديريت بانك مركزي 
در خصوص كنترل نرخ ارز س��بب كاهش قيمت سكه و طال شده است و 
اظهارنظرهاي متفاوتي وجود داش��ت، اما به نظر بنده، ف��ردا كه بازارها 
بازگشايي خواهند شد، مشخص مي شود قيمت ها به چه سمت  و سويي 

حركت خواهد كرد و تا چه ميزان مي تواند واقعي و شفاف باشد. 
كشتي آراي در رابطه با آخرين قيمت هاي ثبت شده براي قطعات سكه و 
طال و تغييرات آنها نسبت به ابتداي هفته گفت: قيمت سكه تمام بهار طرح 
جديد با 5۰۰ هزار تومان كاهش به ۹ ميليون و 4۰۰ هزار تومان و هر قطعه 
سكه تمام طرح قديم با كاهش 5۰۰ هزار توماني به ۹ ميليون و 2۰۰ هزار 
تومان رسيده اند. نايب رئيس اتحاديه طال و جواهر تهران با بيان اينكه روز 
گذش��ته اونس جهاني طال با افزايش هفتگي به طور متوسط 24 دالر به 
هزارو۷۹5 دالر رسيد، اعالم كرد: هر مثقال طالي 1۷ عيار با كاهش 2۶۰ 
هزار توماني نسبت به ابتداي هفته به 3 ميليون و ۹۶۰ هزار تومان و هر 
گرم طالي 1۸ عيار نيز به ۹14 هزار تومان رسيده كه عيار به طور متوسط 

كاهش ۶۰ هزار توماني را نسبت به ابتداي هفته داشته است.  
........................................................................................................................

كاهش ۴۰ درصدي ترانزيت 
در حالي كه وزير راه مدعي است، ترانزيت كشور در سال ۹۹ رقم 
۷ ميليون تن بود، آمار نش�ان مي دهد، ترانزيت كش�ور در س�ال 
۹۷، عدد ۱۲ ميليون تن بوده اس�ت و اين يعني ترانزيت بار ريلي و 
جاده اي در سال ۹۹ نسبت به دو سال قبل 4۰ درصد كاهش داشت. 
به گزارش فارس، شامگاه يك ش��نبه 12 ارديبهش��ت بود كه محمد 
اسالمي، وزير راه و شهرسازي با حضور در برنامه عيار شبكه افق سيما، 
به تشريح وضعيت و عملكرد اين وزارتخانه در حوزه ترانزيت پرداخت. 
محمد اسالمي گفت كه ظرفيت ترانزيتي بين هند و روسيه )به عنوان 
بخشي از ظرفيت كريدور شمال- جنوب( ۹۰ ميليون تن است و فقط 

بين 1۰تا 15 درصد ترانزيت ما انتقال بار ميان اين دو كشور است. 
رش��د 31 درصدي ترانزيت ريلي در سال ۹۹ نس��بت سال ۹۸ از ديگر 
مواردي بود كه وزير راه و شهرسازي به آن اذعان داشت، پيش از اين مدير 
عامل شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران نيز  ترانزيت ريلي سال ۹۹ 
را 2۹ درصد بيش از سال ۹۸ خوانده بود. طبق منابع معتبر آماري، در 
س��ال ۹۶ ميزان 1/۶ ميليون تن بار ريلي ترانزيتي از ايران داشتيم، در 
سال ۹۷ نيز آمار بار ريلي ترانزيتي در كشور حدوداً همين ميزان بود، در 
حالي كه چشم اندازهاي تعريف شده براي ترانزيت كشور آماري باالتر از 
اين ارقام است؛ البته در سال ۹۷ بود كه ترانزيت ريلي به بيشترين رقم 
ثبت شده در 1۰ سال قبل از آن رسيده بود. اما در سال ۹۸ آمار ترانزيت 
بار ريلي كشور و از ركورد ثبت شده در سال ۹۷ فاصله زيادي پيدا كرد 
و به رقم ۰/۶ ميليون تن در آن س��ال رسيد. در تحليل اين آمار، يكي از 
كارشناسان خبرگزاري فارس مي گويد: با نگاهي به آمار مي توان پي برد 
كه آمار ترانزيت بيان شده توسط مقامات وزارت راه و شهرسازي نه تنها 
به طور كلي بيانگر رشد كشور در اين حوزه نيست، بلكه آمارهاي رسمي 
جامع تر افت تأمل برانگيزي را در اين زمينه نشان مي دهد. به گفته بهنام 
جمشيدي، با اش��اره به گفته هاي وزير راه و شهرسازي مبني بر اينكه 
»ترانزيت كل كشور در سال ۹۹ برابر ۷ ميليون تن بوده است«، بيان كرد: 
با رجوع مجدد به آمار خواهيم ديد كه ترانزيت كل كشور در سال ۹۷، 
عدد 12 ميليون تن بوده است و اين يعني ترانزيت بار ريلي و جاده اي در 
سال ۹۹، بيش از 4۰ درصد نسبت به دو سال گذشته با كاهش مواجه 
شده است؛ اين در حالي است وزير راه و شهرسازي مدعي شده است در 

اين دوسال فعاالنه ترين ديپلماسي حمل و نقل را داشته ايم.

9۰درصد معامالت مسكن مربوط به اجاره است
رئيس اتحاديه امالك گفت: در ۱۲ روزه ابتداي ارديبهشت ماه امسال تعداد ۱5 هزار و 5۷3 مورد قرار داد در تهران ثبت شده است كه از اين تعداد 

۱4 هزار و 45۱ مورد آن اجاره است

هزار ميليارد تومان براي توليد واگن
معاون اقتصادي راه آهن جمهوري اس�المي اي�ران از پيش بيني 
سرمايه گذاري هزار ميليارد توماني در توليد واگن باري خبر داد. 
نوراهلل بيرانوند در گفت وگو با تسنيم در خصوص حجم سرمايه گذاري 
در طرح هاي ريلي راه آهن جمهوري اسالمي ايران  اظهار كرد: در بخش 
تأمين واگن باري پيش بيني اين است كه ۸۰۰ تا هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري انجام شود. از سوي ديگر براي تعمير، نگهداري و احداث 

خطوط جديد ريلي منابع مالي را نياز داريم. 
وي درباره قطار سريع السير تهران- قم- اصفهان نيز گفت: تأمين مالي 

اين پروژه از طريق فاينانس است، يعني مي رويم و قرض مي گيريم. 
معاون اقتصادي راه آهن پيش��تر از جذب فاينانسورهاي خارجي براي 
طرح هاي توس��عه اي ريلي خب��ر داده و گفته بود: بس��ته هاي متعدد 
سرمايه گذاري با در نظر گرفتن دغدغه سرمايه گذاران تدوين شده است. 
وي با اشاره به ماده 12 قانون رفع موانع توليد اظهار كرد: خوشبختانه در 
حوزه ناوگان، تأمين لكوموتيو، واگن هاي باري و مسافري سرمايه گذاران 
منابع را از طريق شركت نفت و تأييد راه  آهن جمهوري اسالمي ايران 

دريافت مي كنند. 
وي ادامه داد: شركت بهينه سازي مصرف سوخت نقش بسيار مؤثري 
در ايجاد يك فضاي اميد و افزايش بازدهي س��رمايه گذاري طرح هاي 
ريلي در كشور داشته است. سرمايه گذاران نس��بت به دو عامل بسيار 
حساس هس��تند؛ بازدهي س��رمايه گذاري يكي از مؤلفه هاي مهم در 
تصميم گيري سرمايه گذاران براي حضور در طرح هاي ريلي است. بر 
اساس قانون دسترسي آزاد به شبكه ريلي بايد تمهيداتي انديشيده شود 
تا س��رمايه گذاري در بخش ريلي نسبت به س��اير بخش ها از بازدهي 

بيشتري برخوردار باشد. 
معاون اقتصادي راه  آهن جمهوري اس��المي ايران با بيان اينكه مؤلفه 
دوم مديريت ريسك در سرمايه گذاري اس��ت، اضافه كرد: بسته هاي 
سرمايه گذاري متعددي را حسب بخش هاي مختلف تدوين كرده ايم 
هم بازدهي و هم ريسك در اين بسته ها در نظر گرفته شده است. عالوه 
بر اينكه زمينه  تأمين مالي در حوزه هاي الزم از طريق سيستم بانكي، 

دولت، بورس و فاينانسورهاي خارجي طراحي شده است. 
........................................................................................................................

۴68 هزار كارگر مقرري بيكاري گرفتند
مع�اون رواب�ط كار وزارت كار گف�ت: س�ال گذش�ته تع�داد 
۸۷۱ ه�زار و 4۸۷ نف�ر كارگر بر اثر ش�يوع بيم�اري كرونا و ۲۷۶ 
هزار نف�ر ديگر ب�ه علل ديگ�ر بيكار ش�دند ك�ه از اي�ن تعداد، 
4۶۸ ه�زار و ۹۸5 نف�ر مق�رري بيمه بي�كاري درياف�ت كردند. 
حاتم شاكرمي در گفت وگو با فارس در پاسخ به اين پرسش كه چه 
تعداد كارگر بيمه شده و چقدر كارگر غير بيمه اي در كشور داريم ، 
افزود: در حال حاضر تعداد كارگران بيمه شده حدود 14 ميليون 
نفر  است كه به طور رس��مي تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي 
قرار دارند. با توجه به اينك��ه كارگران فاقد بيمه هاي اجتماعي به 
طور غير رسمي مشغول به كار هس��تند، بنابراين آمار دقيق آنها 

وجود ندارد. 
معاون روابط كار وزارت كار در پاسخ به اين پرسش كه در سال گذشته 
كرونايي چه تعداد از كارگران بيكار شدند، چه تعداد مستمري بيكاري 
گرفته و چه تعداد نگرفتند  نيز گفت: در سال گذشته تعداد ۸۷1 هزار و 
4۸۷ نفر كارگر بر اثر ش��يوع بيماري كرونا و 2۷۶ هزار نفر ديگر به علل 
ديگر بيكار ش��دند كه از اين تعداد، 4۶۸ ه��زار و ۹۸5 نفر مقرري بيمه 
بيكاري دريافت كردند و مابقي يا مشمول قانون بيمه بيكاري نبودند يا 

سابقه بيمه پردازي نداشتند.
 شاكرمي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه چه برنامه اي براي اصالح 
قانون كار داريد،گفت: اصالح قانون كار امري ضروري است. مقتضيات 
روز جامعه كار و توليد و تحوالتي كه در حيطه مشاغل و روابط كارگر و 
كارفرما به وجود آمده، اين امر را ضروري تر نيز س��اخته، ولي بايد توجه 
كرد كه اعمال تغييرات سريع و شتابزده نمي تواند روش مناسبي براي 

دستيابي به راه حل مطلوب باشد. 
ضمن اينكه دستيابي به توافق و اجماع بين شركاي اجتماعي، اصلي ترين 
پيش شرط هرگونه اصالحي در قانون كار اس��ت كه بايد در اين زمينه 

اقدامات اساسي صورت گيرد. 
........................................................................................................................

نرخ طاليي دالر در اقتصاد ايران 
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ته�ران مي گويد در صورتي 
كه ش�وك جديد و ش�ديدي به اقتصاد ايران وارد نش�ود، بهبود 
در وضعيت برخي ش�اخص ها در س�ال ۱4۰۰ ممك�ن خواهد بود. 
عباس آرگون در گفت و گو با ايس��نا  با اشاره به افزايش قابل توجه 
ميزان صادرات ايران در فروردين س��ال جاري و در قياس با مدت 
مشابه س��ال گذش��ته  اظهار كرد: صادرات ما در سال جاري به دو 
علت عمده توانايي افزايش دارد و هر چند اي��ن اعداد در قياس با 
استانداردهاي كالن، هنوز فاصله اي قابل توجه را نشان مي دهد، اما 
مي توان اميدوار بود كه الاقل بخشي از دغدغه هاي سال۹۹ ديگر 

به چشم نمي آيد. 
وي ادامه داد: يكي از عواملي كه شرايط آن نسبت به سال قبل تغيير 
كرده، موضوع شيوع ويروس كروناس��ت. در ماه هاي ابتدايي سال 
گذشته با توجه به ميزان ناشناخته بودن اين ويروس و سياست هاي 
نامش��خص دولت ها در قبال آن، ما ش��اهد بوديم كه براي مدتي 
مرزهاي مشترك بس��ته ش��دند و حتي محموله هاي تجاري نيز 
جابه جا نشدند و همين موضوع ضربه اي بزرگ به تجارت و صادرات 

ايران وارد كرد. 
آرگون با تأكيد ب��ر اينكه ش��رايط تحريم و سياس��ت هاي داخلي دو 
عامل مهم بر وضعيت صادرات و تجارت ايران خواهند بود، بيان كرد: 
خوشبختانه با رفتن ترامپ، وضع تحريم هاي جديد يا جوسازي عليه 
ايران تا حد زيادي متوقف ش��ده و اگ��ر مذاكرات وين ني��ز به نتيجه 
برسد، مي توان به كاهش فشارها اميدوار بود، اما در عين حال، اصالح 
سياست هاي داخلي و كاهش فشار بر توليدكنندگان اهميت فراواني 
دارد كه مي تواند مس��ير اقتصاد ايران و نحوه استفاده از فضاي پس از 

تحريم را معين كند. 
وي با اشاره به اهميت نحوه تعيين نرخ ارز در اقتصاد ايران  توضيح داد: 
ما در سال هاي پيش از برجام نيز بارها تذكر داده بوديم كه با ارزپاشي 
بانك مركزي و پايين نگهداش��تن مصنوعي نرخ دالر، تنها واقعيت ها 
پنهان مي مانند و در عمل زماني كه ترمز دالر برداش��ته ش��ود، با يك 
جهش قيمت مواجه مي شويم كه نتيجه اين موضوع را نيز در سال هاي 

گذشته ديديم. 
عضو اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: در رابطه با شرايط فعلي كشور 
نيز بايد با همين دق��ت نظر برخورد كرد. اينك��ه در صورت كاهش 
تحريم ها، ناگهان نرخ دالر از 25 هزار تومان به 15 هزار تومان برسد، 
صادركننده و توليدكننده را با فشاري مواجه مي كند كه بيرون آمدن 
از زير بار آن كار ساده اي نيست. از اين رو خطر مهمي كه اين روزها 
اقتصاد ايران را تهديد مي كند پايي��ن آوردن عمدي قيمت دالر با 

اهداف سياسي است. 
آرگون خاطر نش��ان كرد: قطعاً روند آزاد اقتص��اد مي تواند نرخ اصلي 
و واقعي دالر را پيدا و ب��دون مداخله دولت در ب��ازار اجرايي كند، اما 
همانطور كه باال رفتن ناگهاني نرخ ارز به ايجاد مش��كل براي مردم و 
اقتصاد ايران منجر ش��د، رها كردن اين نرخ با هدف كاهش ناگهاني 
نيز نه تنها به صالح نيس��ت، بلكه مي تواند در شرايط توليد و صادرات 
ايران، محدوديت ايجاد كند. از اين رو گزينه هايي چون ارزپاش��ي در 
بازار يا پايين آوردن نرخ دالر با اهداف سياسي به هيچ عنوان به صالح 

نخواهد بود. 

تبديل شدن مسكن به كااليي سرمايه اي موجب 
شده اس�ت تا قيمت اين كاال در شرايط ركودي 
به شكل مستمر بي تفاوت افزايش يابد تا جايي 
كه ام�روز مردم از ب�ازار خريد خانه مس�كن به 
بيرون هدايت ش�ده اند و مجبورند ب�ا افزايش 
مستمر قيمت اجاره بها دست و پنجه نرم كنند 
در همين راس�تا رئيس اتحاديه امالك گفت: در 
۱۲ روزه ابتداي ارديبهش�ت ماه امس�ال تعداد 
۱5 هزار و 5۷3 م�ورد ق�رار داد در تهران ثبت 
شده اس�ت كه از اين تعداد ۱4 هزار و 45۱ مورد 
آن اجاره اس�ت، اين آمار نش�ان مي دهد تعداد 
مس�تأجرها افزايش زيادي داش�ته است، زيرا 
مردم ق�درت مالي براي خانه دار ش�دن ندارند. 
افزايش قيمت مسكن حتي در شديدترين وضعيت 
ركودي بازار به خوبي نش��ان از اين مورد داشت كه 
مس��كن به كااليي س��رمايه اي تبديل شده است و 
شركت هايي كه به رشد نرخ زمين و مستغالت نياز 
دارند دست به معامالتي پيرامون اين بازار مي زنند 
كه قيمت ها به شكل مس��تمر افزايش يابد در اين 
ميان به دليل آن كه سياستگذار در حوزه هاي پولي 
و مالي ضعف نظارت دارد نتيجه آن ش��ده است كه 
بسياري از شركت هاي فعال در بخش پول و بانك و 
تأمين سرمايه، تعاوني ها و مؤسسات اعتباري چون با 
پول بدهي سود دار اقدام به سرمايه گذاري در بخش 
زمين و ساختمان كرده اند، از اين رو رگ حياتشان به 

رشد نرخ زمين و مستغالت بستگي دارد. 
در حالي كه بس��ياري از كش��ورهاي دنيا در حدود 
1۰۰ سال اس��ت كه ماليات بر عايدي س��رمايه را 
عملياتي كرده اند ام��روز در اقتصاد ايران براي اخذ 
ماليات از زمين و مس��كن هاي بالاستفاده مشكل 
داريم، به طور نمونه از سال ۹4 تا كنون هنوز اطالعات 
بخش زمين و ساختمان در يك سامانه جمع آوري 
نشده است تا بدانيم بخش زمين و ساختمان از منظر 
مالكيتي در چه وضعيتي وج��ود دارد، اما همانطور 
كه مي دانيم زمين و ساختمان با بدهي هاي معوق 
بانكي در ارتباط است. برخي از كارشناسان اقتصادي 
معتقدند 5۰۰ تا ۷۰۰ ه��زار ميليارد تومان از منابع 
بانكي تحت قالب وثايق به اشخاصي ارائه شده است 
كه برخي از آنها اقس��اط يا باز نمي گردانند يا اينكه 
به طور منظم اين كار را انج��ام نمي دهند، از اين رو 
بانك ها بايد با همكاري بدهكاران قراردادهايي را هر 
ساله تنظيم كنند كه اين وام ها نوسازي شوند در غير 
اينصورت بانك ها بايد براي اين وام ها ذخايري در نظر 

بگيرند كه كاركرد بانك را مختل مي كند. 
رويداد مورد اشاره براي بانك ها به عنوان ستون اصلي 
تأمين مالي اش��كال ايجاد كرده است و همچنين از 

آنجايي كه بانك ها ب��ه منابع در خطر معوق س��ود 
پرداخت مي كنند، نيازمند رشد نرخ زمين و ساختمان 
هس��تند چون در غير اينصورت سرمايه شان از بين 
مي رود و در معرض ورشكس��تگي ق��رار مي گيرند، 
همين رويداد موجب شده تا در بخش مسكن نرخ ها 
به رغم ركود با رشد مس��تمر روبه رو شوند تا حدي 
كه مردم ديگر قدرت خريد مل��ك را ندارند و عموماً 
اجاره نشين شده اند يا اينكه به بازار غير رسمي خريد 
مسكن در كنار شهر ها و روستا ها روي آورده اند. رئيس 
اتحاديه امالك با اشاره به برخي دخالت هاي دولت 
دوازدهم در بازار مسكن و مشاوران امالك اظهار كرد: 
متأس��فانه برخي دخالت ها موجب شده تا مشاوران 
امالك مجبور به خالف و دور زدن بخشنامه ها شوند 

و توليد فساد شود. 
مصطفي  قلي خس��روي با انتق��اد از مداخله دولت 
در مس��ائل جزئي، ادامه داد: متأس��فانه در كشور 
دولت كارهاي جزيي را انجام مي دهد و بانك ها كار 

ساختمان سازي را انجام مي دهند. 
وي يادآور شد: سال گذش��ته از ابتداي ارديبهشت 
ماه تا 12 ارديبهش��ت ماه در بازه 12 روزه تعداد كل 
قراردادهاي تهران 11 هزارو 5۹1 مورد بوده است كه 
از اين تعداد 5 هزارو 1۸۷ مورد مبايعه نامه و ۶ هزار 
و 34۶ مورد اجاره نامه بوده كه در س��امانه امالك 
ثبت وكد رهگيري دريافت شده اس��ت. وي ادامه 
داد: در بازه 12 روزه ابتداي ارديبهش��ت ماه امسال 
تعداد 15 هزار و 5۷3 م��ورد قرار داد در تهران ثبت 
شده است كه از اين تعداد 14 هزار و 451 مورد آن 
اجاره است كه بررسي اين آمار نشان مي دهد تعداد 
مس��تأجرها افزايش زيادي داشته است كه بيشتر 
اين افزايش به دليل كاهش قدرت خريد و خانه دار 

شدن افراد است.  
قلي خس��روي بي��ان ك��رد: ب��ه ط��ور مث��ال در 
خردادماه س��ال ۹۹ با اعالم بانك مركزي مبني بر 
افزايش 4۸ درصدي قيمت مس��كن در صورتي كه 
كف بازار فقط ۸ درصد افزاي��ش قيمت بود به طور 

ناگهاني با تأثير رواني قيمت مسكن افزايش يافت.
براي افكار عمومي اين پرس��ش مطرح اس��ت كه 
افزايش نرخ مسكن در ش��رايطي كه بازار به شدت 
در ركود است چه انتفاعي براي مالكان دارد كه در 
پاسخ بايد گفت زمين و مستغالت كااليي است كه 
رشد قيمتش ولو اينكه نقدشوندگي اين كاال مشكل 
باشد، براي صاحب كاال انتفاع دارد، مثاًل يك شخص 
حقيقي مي تواند اين ملك را براي اخذ تس��هيالت 
بانكي نزد بانك به وثيقه بگذارد يا بانك ها و بيمه ها 
و هلدينگ ها ساليان است كه به واسطه رشد بهاي 
مسكن درخواس��ت خود را براي افزايش سرمايه از 

محل تجديد ارزيابي دارايي ها به نهادهاي رگالتوري 
يا سازمان بورس اوراق بهادار ارائه مي دهند، از همين 
روست كه مي بينيم به رغم كاهش تشديد ركود در 
بازار مسكن،  قيمت زمين و ساختمان بي تفاوت به 

تشديد ركود بازار افزايش مي يابد. 
   پذيرش ورشكستگي يا اصالحات شديد 

اقتصادي
بايد معضل بانك ها و بيمه ها و تعاوني ها در اقتصاد 
ايران پذيرفته شود و بايد بدانيم كه ورشكستگي يكي 
از مراحل توسعه اقتصادي مي باشد، اما اگر اصرار به 
اين موضوع بورزي��م كه حتماً بنگاه ه��ا بايد در هر 
شرايط اقتصادي به فعاليت خود ادامه دهند؛ چراكه 
مشكالتي در حوزه اشتغال پديد مي آيد، نتيجه آن 
مي شود كه حقوق مصرف كنندگان به واسطه رشد 
ن��رخ كاال و خدمات توليدي اي��ن بخش ها تضييع 
مي شود، به طور نمونه امروز نرخ زمين و ساختمان 
صرفاً به دليل اينكه كااليي سرمايه اي شده تا جايي 
ادامه يافته كه عموم مردم صرفاً اجاره نشين شده اند. 
در نمونه مربوط به رش��د نرخ زمين و ساختمان در 
اقتصاد ايران حتي با اين وجود كه مي دانيم تعادل ها 
در بعد دسترسي خانوار به مسكن آنقدر به هم خورده 
است كه برخي از كارگران به رغم دوشغله بودن حتي 
نمي توانند هزينه هاي مربوط به اجاره بها را به راحتي 
تهيه كنند حال چه برس��د به آنكه خانه مناس��بي 
خريداري كنند، باز ه��م مي بينيم مدلي در بخش 
نرخ گذاري زمين و ساختمان در پيش گرفته شده 
كه با وجود ركود در بازار بازهم نرخ زمين و ساختمان 

به شكل نامتعارفي افزايش مي يابد. 
از آنجايي كه همه مي دانيم بانك ها، برخي از بيمه  ها، 
هلدينگ ها و تعاوني ها ب��ا معضل بدهي هاي كالن 
سود دار روبه رو هس��تند و دارايي چشمگيري جز 
زمين و مستغالت در بساط ندارند، قيمت زمين و 
ساختمان در كشور به شكل مستمر رشد مي كند. 

   عادت به تورم زمين و ساختمان 
شايد رشد نرخ زمين و ساختمان در گذشته راهكاري 
بود تا اين دست بنگاه ها كه بدهي هاي سود دار كالن 
به مردم دارند، به پش��توانه افزايش قيمت زمين و 
مستغالتشان در خواس��ت افزايش سرمايه دهند و 
از اين رهگذر از ورشكستگي رهايي يابند و نيروي 
كار خود را حفظ كنند، اما ادامه اين رويه كار بسيار 
غلطي است زيرا دامنه مشكالت را وسيع تر مي كند. 
به طور نمونه از آنجايي كه بنگاه هاي فوق مي دانند 
اگر قيمت زمين و مستغالت افزايش نيابد به دليل 
آنكه بدهي هاي سود دار به مردم دارند با ورشكستگي 
مواجه مي شوند، از اين رو انگيزه دارند كه در حوزه 
زمين و مستغالت معامالتي در جهت افزايش قيمت 

انجام دهند. از سوي ديگر بنگاه هاي فوق براي اينكه 
حضور خود را در بخش زمين و مستغالت مشروع 
نشان دهند، شركت هاي فرعي ساخت و ساز براي 
خود تأسيس كرده اند يا اينكه در كنار ساير ذي نفعان 
افزايش قيمت زمين و ساختمان هلدينگ هايي در 
اين حوزه تش��كيل داده اند كه از ذكر نام اين دست 
هلدينگ ها فعاًل خود داري مي شود؛ اما در آينده به 
شكل دقيق به بزرگترين هلدينگ هاي مسكن سازي 

در كشور اشاره مي شود. 
   وثيقه ملكي و وام بانكي

در اين ميان، همانطور ك��ه مي دانيم يكي از وثايق 
مورد نياز ب��راي اخذ وام بانكي زمين و مس��تغالت 
مي باشد، بدين ترتيب وجود بدهي هاي معوق بانكي 
در حد 5۰۰تا ۸۰۰ هزار ميليارد تومان هر سال به 
پشتوانه تفاهم بانك با بدهكار در حساب هاي بانكي 
به شكلي انعكاس مي يابد كه اين بدهي ها جاري به 
شمار بيايد اما اين دست بدهي ها در واقع نوسازي 
مي شود تا بانك از زير بار ذخيره گيري براي بدهي ها 
رهايي يابد در نهايت بايد اش��اره داشت كه زمين و 
ساختمان كااليي مي باشد كه بين بانك و بدهكاران 
مورد معامله قرار مي گيرد اگر نرخ اين معامالت باالتر 
از ميانگين نرخ بازار باشد عماًل با رشد ممتد زمين و 

ساختمان در كشور روبه رو خواهيم بود. 
از سوي ديگر براي افكار عمومي اين پرسش مطرح 
است كه صاحبان 3تا ۶ميليون خانه كم استفاده و 
بالاستفاده چه اشخاصي مي باشند كه در اين شرايط 
اقتصادي از خانه اس��تفاده چنداني نمي برند، نكته 
اينجاست كه اين حجم خانه خالي بال شك در تورم 

زمين و ساختمان مؤثر است. 
   ش�ايعات افزاي�ش س�رمايه ملك�ي در بازار 

سرمايه
همچنين دپوي زمين و ساختمان در صورت هاي 
مالي ش��ركت ها زمينه اي ش��د اس��ت تا برخي از 
شركت هاي بورسي در بازار س��رمايه شايعه كنند 
كه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي زمين و 
ساختمان در پيش دارند به هم دليل صرفاً با انتشار 
اين خبر نرخ س��هام شركت به ش��دت باال مي رود، 
اين در حالي است كه سال گذش��ته نرخ سهام در 
بسياري از شركت هاي بورسي صرفاً به دليل شايعه 
پراكني هايي از اين دست جهش كرد و در نهايت با 
ريزش بازار مشخص شد كه اصاًل افزايش سرمايه اي 

از محل زمين ومستغالت در كار نبوده است. 
   انحراف سرمايه از توليد به مالكي

همچني��ن، از آنجايي كه تورم زمين و مس��تغالت 
از تورم عمومي پيش��ي گرفته اس��ت، بس��ياري از 
س��رمايه داران، س��رمايه گذاري در بخش توليد را 
كنار گذاش��ته اند و ب��ه مالك��ي روي آورده اند زيرا 
مي دانند ب��ا اين وضعيت تورم زمين و مس��تغالت 
س��ود قابل مالحظ��ه اي به واس��طه رش��د ارزش 
دارايي شان عايدشان مي شود اين نگاه عمالً به حوزه 
سرمايه گذاري و توليد ملي آسيب مي زند، كما اينكه 
اخيراً مقام معظم رهبري در سخنراني اين اقدامات 
را اش��تباه خواندند از همين رو حداقل از اشخاص 
حقيقي و حقوقي كه پيش از اين دست اين اقدامات 
مي زدند، انتظار مي رود از اين دست فعاليت ها خارج 

شده و بخش توليد مولد روي آورند. 
   خروج مردم از بازار مسكن و حبس 

در بازار اجاره
هم اكنون وضعي��ت نرخ زمين و س��اختمان به 
شكلي شده است كه بسياري از خانوارها توانايي 
خريد مس��كن مناس��ب براي زندگي را ندارند و 
چش��م اندازي هم پيش روي آنها نيست. نشانه 
اين نااميدي از ناحيه خانه دار شدن از مسيرهاي 
متع��ارف و بازار موجب ش��ده تا م��ردم با اندك 
پس انداز خود ب��ه خريد زمين هاي مس��ئله دار 
اطراف ش��هرها و روس��تاها روي بياورند، اين در 
حالي اس��ت كه اين وضعيت هم زمين هاي ملي 
را با خطر مواجه كرده اس��ت و ه��م اينكه براي 
دس��تگاه هاي حفاظ��ت كننده از اي��ن زمين ها 
مشكل درست كرده اس��ت، در اين بين دستگاه 
قضايي هم با حجم قابل مالحظه اي از پرونده هاي 

زمين و ساختمان روبه رو مي باشد.

بس�ي��اري از    گزارش 2
ن  ا تح�ليلگ�ر
معتقدند بازي كه دولتي ها بر سر بازار سرمايه 
پياده كردن�د، پ�س از ورود ق�وه قضائيه به 
پرونده هاي خصوصي س�ازي آغاز ش�ده و تا 

امروز ادامه دارد. 
به گزارش جوان، طي دو س��ال گذشته دستگاه 
قضا با همه توان به موضوع خصوصي س��ازي ها 
وارد ش��ده و حت��ي رئي��س س��ابق س��ازمان 
خصوصي سازي را نيز بازداشت كرد. موضوعي 
كه براي خودماني هاي دولت بسيار حساس شد، 
زيرا در تحقيقات و بررس��ي هاي بسياري كه در 
اين باره صورت گرفته، رد پاي چهره هايي خاص 

ديده مي شود. 
بسياري از واگذاري هايي كه طي سال هاي اخير 
صورت گرفته، همگي دچار حواش��ي بسياري 
بوده كه متأسفانه ردپاي چند چهره خاص نيز در 
ميان اين حواشي ديده مي شود. افرادي كه براي 
روزهاي بعد از دولت و قدرتش��ان، برنامه ريزي 
بلند مدتي كرده بودند، اما با فاش ش��دن برخي 

اتفاقات پشت پرده، همه چيز تغيير يافت. 
حياط خلوتي كه از دسترس خارج شد، حياط 
خلوت ديگري را به اين افراد بدنام بورس هديه 

كرد، اين روزها بسياري منتظرند سهام خود را 
در كف واگذار كنند و دقيقاً آنهايي كه براي اين 
روزها برنامه ريزي كرده بودند، خود را آماده درو 

سهام شركت ها كرده اند. 
اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور 
كه مردم را از مافيا مي ترساند، نخستين كسي 

اس��ت كه از نظر گروه ه��اي تحقيق و تفحص 
بايد پاس��خگوي بروز چنين وضعيتي باش��د. 
احمد عليرضابيگ��ي، عضو هيئ��ت تحقيق و 
تفحص از سازمان خصوصي سازي در واكنش 
به اظه��ارات اخير اس��حاق جهانگيري معاون 
اول رئيس جمه��ور گف��ت: پ��س از انتخابات 

دول��ت يازده��م و دوازدهم ش��هر به دس��ت 
مافيا افتاد و هشت س��ال است كه شهر توسط 
مافيا اداره ش��د. مافياي جهانگي��ري و پوري 
حسيني شركت هاي مهم و كليدي اقتصادي 
را به مافياي خود واگذار كرده و بيت المال را با 

خسارت محض مواجه كردند. 
به اعتقاد اين نماينده مجلس، بي شرمي مافياي 
اقتصادي دولت در واگذاري هاي غير قانوني به 
حدي بود كه به رغم ارائه مدارك متقن، شخص 
جهانگيري در پرون��ده واگذاري ها ورود كرده و 
مانع از ارجاع پرونده ها به هيئت داوري مي شد. 
يك ش��گرد اين مافيا اين اس��ت كه دستگاهي 
را به عن��وان كاتالي��زور معرف��ي مي كردند و از 
اين دس��تگاه وكال��ت گرفته و خودش��ان مال 
بيت المال را به فرد ديگري واگذار مي كردند. اين 
شگرد مافيايي در پرونده واگذاري ايران ايرتور و 

ماشين سازي تبريز به كار گرفته شد. 
عض��و هيئ��ت تحقي��ق و تفحص از س��ازمان 
خصوصي س��ازي گفت: در تخلف��ات واگذاري 
كش��ت و صنعت مغان و ايران ايرتور كاماًل رد 
پاي مافيا پيدا بود و مع��اون اول رئيس جمهور 
ت��الش زيادي ب��راي جلوگي��ري از ابطال اين 

واگذاري كرد.

مافياي جهانگيري به بورس آمده است؟!
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