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وحیدحاجیپور

مأموريت 16ساله در نفت
مأموريت 16س��اله بيژن نامدارزنگن��ه در نفت تا دو ماه ديگر به س��ر 
مي آيد و او براي هميش��ه با نفت وداع مي كند، ب��ا انبوهي از ويراني ها 
كه وظيفه اصالح آن به دولت بعد واگذار شده است. يكي از مهم ترين 
خرابكاري هاي وزير نفت، از بين بردن ماهيت صنفي نفت اس��ت كه با 
اظهارات حاشيه ساز و البته انتصابات عجيب ترش، كاركنان نفت را در 
مقابلش قرار داد. كاركناني كه مجبور بودند 16س��ال با او بسازند ولي 
طي سال هاي اخير، براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسالمي ايران 
به كف خيابان ها آمدند و از اقدامات وزير خود نسبت به كم كاري او در 
احقاق حقوق قانوني شان شعار س��ر دادند و حتي از ديوار وزارت نفت 
باال رفتند. بارها به آقاي وزير هشدار داده شده بود مسير انتخابي اش، 
مقصدي جز يك بحران امنيتي- اجتماعي ندارد اما او بي تفاوت به همه 

هشدارها، به راه خود وفادار ماند. 
آقاي هميش��ه وزير، بارها نيمي از كاركن��ان وزارت نفت را »اضافه« و 
»زائد« ناميد ولي در مقابل آش��نايان، دوس��تان، آقازادگان، دامادها، 
چهره هاي سياسي و نمايندگان مجلس را جذب نفت كرد تا در كنار او 
بمانند و »ضربه گيري« باشند براي انتقادات محكمي كه از برخي نهادها 
به او مي شد. تبعيض هايي كه او در نفت پياده كرد، نشان داد هيچ چيز 
جز تداوم وزارت برايش مهم نيست، با وجود اينكه مي گويد از »وزارت« 

اشباع شده ولي »دو دستي« آن را در آغوش گرفته است. 
»ژنرال« در سال 92 و پيش از آنكه رأي اعتماد بگيرد، گفت كه نفت را 
بايد نفتي ها اداره كنند اما اتفاقي كه در عالم واقع رخ داد، فرسنگ ها با 
اين ادعا فاصله داشت. او با تخريب، تمسخر و حتي توهين به كاركنان 
نفت كه بخش��ي از آنها را »رحمه للعالمين« براي مفسدان اقتصادي 
ناميد، خشم آنها را بيشتر برانگيخت و از سوي ديگر، برخالف ادعايي كه 

داشت، برخي سمت هاي مهم را به افراد غيرنفتي سپرد. 
زنگنه هم سفره هاي سياس��ي خود را به نفت آورد و سمت ها را ميان 
آنها تقسيم كرد. بيشتر معاونان او طي سال هاي اخير، افراد غيرنفتي 
بودند كه از س��اير وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي به نفت آمدند بدون 
اينكه بدانند نفت جامد است يا مايع! با ش��اگردان دانشگاهي خود را 
از»زيرزمين هاي چاپخانه« راهي طبقه پانزدهم وزارت نفت كرد تا آنها 
براي نفت و كاركنان تصميم بگيرند. درست برعكس ساير وزارتخانه هاي 
اقتصادي كه همه معاونان و مديران آن از بدنه آن وزارتخانه هستند، او 
هيچ اعتمادي به بدنه نكرد و ماهيت صنفي نفت را به طور كامل از بين 
برد؛ چه در دوره اول وزارت خود كه ُمشت ُمشت مدير از وزارت نيرو، آب 
و فاضالب، شيالت و وزارت جهاد كشاورزي به نفت آورد و چه در دوره 
دوم كه نفتي ها را با داس از بدنه مديريت جدا كرد و مديريت ش��ركت 

ملي نفت را به يكي از متهمان اصلي وضع موجود اقتصاد سپرد. 
گويا قرار بود هر انتقاد با يك »دهن كجي« پاسخ داده شود و خشم كاركنان 
را بيشتر كند، به همين دليل است كه پويش هاي كاركنان صنعت نفت 
در سراسر ايران براي خداحافظي با او و ياران سياسي اش لحظه شماري 
مي كنند)و در بيانيه ها و گردهمايي هايش��ان، بيش از همه دوران لعن و 
نفرين نثار مي كنند(. زنگنه چند هفته ديگر از نفت مي رود اما يادگاري هاي 
بسياري روي ديوار نفت حك كرده است كه شايد يكي از مهم ترين آنها كه 
سا ل ها بعد خود را نشان مي دهد، نابودي كامل هويت صنفي نفت باشد؛ 

مأموريتي كه طي 16سال وزارت تا چند دهه ديگر تبعات دارد. 

 ناگفته هايي از داليل آتش سوزي
در پااليشگاه تهران

چندي�نس�الاس�تك�هHSEپااليش�گاهته�راندررتب�ه
HSEپايي�نق�رارداردوب�اع�دمحماي�تازمديري�ت
وبح�ثيكپارچگ�يمكانيك�ي،مديري�تايمن�يفرايندتالش
نكردهان�دت�ارتب�هHSEپااليش�گاهته�رانراارتق�ادهن�د.
محسن قديري مدير عامل اس��بق پااليش��گاه تهران در گفت وگو با فارس 
گفت: در حادثه گسست )catastrophic rupture( مخزن جمع آوري 
ضايعات نفتي سرد )2024- 2( پااليشگاه شمالي تهران شعاع آتش حدود 
80 متر بوده كه مخازن گاز مايع )LPG( در تيررس آتش قرار داشته است 
كه نشان دهنده ايراد در طراحي است، بنابراين پيشنهاد مي شود، در طراحي 
جديد اين فاصله رعايت ش��ود. همچنين ميزان ظرفيت حوضچه مخازن و 
ديوار آن و فاصله مخازن تا ديواره باندوال بايد احتياط هاي الزم انجام گيرد. 

مدير عامل اسبق پااليشگاه تهران در مورد دليل وقوع حادثه در پااليشگاه 
تهران گفت: مخزن جمع آوري ضايعات نفتي سرد )2024- 2(، 46 سال 
قدمت ساخت دارد و داراي پنج حلقه عمودي )Ring or course( است. 
هر رينگ داراي ارتفاع 2/4 متر است و ارتفاع مخزن 2012 متر و ظرفيت 
آن 22هزار بشكه است. ضخامت استاندارد رينگ اول از پايين 9 ميليمتر، 

رينگ دوم 7/4 ميليمتر، رينگ سوم و چهارم و پنجم 6 ميليمتر است. 
وي اظهار داشت: در سال 1386 پس از اورهال و بازرسي تست ضخامت 
سنجي واقعي، رينگ اول 8 ميليمتر، رينگ دوم 6/5 ميليمتر و رينگ 
س��وم 5/8 ميليمتر و رينگ چهارم و پنجم بدون تغيير بوده است. در 
زمان حادثه نزديك به 14 سال از تعميرات اساسي مخزن گذشته و با 
توجه به وجود آب و س��ولفيد هيدروژن )H2s( در ورودي اين مخزن 
و همينطور خورندگ��ي نفتاي حاصل فرايند تصفي��ه در واحد تصفيه 
گازوئيل )GHDS Wild Naphta(، خورندگي بااليي)خورندگي 
3b( دارد. مخازن در ش��ركت پخش فرآورده هاي نفتي هر پنج سال 
تعميرات اساسي مي شوند. پيشنهاد مي ش��ود زمان تعميرات اساسي 

مخازن پااليشگاه تهران نيز به پنج سال كاهش يابد. 
قديري گفت: با توجه به راه اندازي واحدهاي منطقه الف و ب ش��مالي 
 cooling( در زمان حادثه به جهت سوراخ شدن لوله آب خنك كننده
water( به نظر مي رس��د كه گاز مايع يا مواد سبك داراي فشار باال و 
گرم به مخزن وارد شده و با توجه به خوردگي مخزن، توليد گسست در 

ديواره مخزن )catastrophic rupture( مي كند. 
وي افزود: ضخامت رينگ دوم و س��وم در زمان حادث��ه در رنج 2/5 تا 
3 ميليمتر بوده اس��ت. در اينجا بحث يكپارچگي مكانيكي و مديريت 
ايمني فرايند در بحث بازرس��ي، تعمي��ر و نگه��داري و راه اندازي در 
نظر گرفته نشده اس��ت. نكته مهم ديگر بحث مه��م مديريت تغيير يا 
)Management Of Change or MOC( در نظ��ر گرفت��ه و 
پيش بيني نشده است كه در اين حالت بايد ارزيابي ريسك انجام شده و 
خطرات مربوطه پيش بيني مي شود. مدير عامل اسبق پااليشگاه تهران 
توضيح داد: در پااليشگاه اصفهان در مخازن جمع آوري ضايعات نفتي 
سرد )cold slops( را كف بر كرده و نوسازي كرده اند، اما در پااليشگاه 
تهران با اينكه مخزن يدك موجود بوده و به راحتي مي توانستند مخزن 
جمع آوري ضايعات نفتي سرد )2024- 2( كه دچار حادثه شده است را 
تعمير و نگهداري كنند، ولي به جهت عدم اطالع و سوءمديريت و قرار 

نگرفتن افراد در جايگاه واقعي از اين كار مهم غفلت كرده اند. 
وي تأكيد كرد: مديريت عمليات پااليش��گاه تهران چندين سال توسط 
فردي مديريت شده كه هيچ گونه س��ابقه عملياتي نداشته و االن توسط 
كسي اداره مي ش��ود كه ليسانس ش��يمي غيرفني دارد، در حالي كه بر 
اساس شرح وظايف اين شغل مهم بايد حداقل 20 سال سابقه مديريتي 
و مهندس شيمي باشد. قديري اظهار داشت: به همين جهت است بحث 
سيس��تمي و يكپارچگي مكانيكي، مديريت ايمني فرايند در اين مورد 
هم در نظر گرفته نشده است، به طوري كه اخيراً پس از بازرسي از مخزن 
جمع آوري ضايعات نفتي سرد در پااليشگاه جنوبي همين مشكل مشاهده 
شده است. متأسفانه به رغم اينكه اين پااليش��گاه در سال 91 خصوصي 
شده است در انتخاب اعضاي هيئت مديره و مديران اين مجموعه توسط 

مديريت پااليش و پخش اعمال نظر انجام مي گيرد.

10 برابر شدن قيمت كاميون در ۳سال  
دربيبرنامگ�يدولتب�راينوس�ازين�اوگانكاميون�ي،امروز
۶۵هزاردس�تگاهكاميونفرس�ودهدركش�ورداريمكهباوجود
كارهاينمايش�يدولتنوس�ازينش�دوبهگفتهفع�االنصنف
حم�لكااليج�ادهاي،همي�نبيبرنامگ�يدولتدرنوس�ازي
ناوگانونبودنظ�ارت،قيمتكامي�ونراتا۱0براب�رافزايشداد.
به گ��زارش فارس، احم��د كريمي، دبي��ر كان��ون انجمن هاي صنفي 
كاميون داران كش��ور اظهار كرد: يكي از عوامل افزاي��ش زياد قيمت 
كاميون در كنار ديگر عوامل، كم كاري  دولت و ناهماهنگي در نوسازي 
ناوگان كاميوني است، نوسازي ناوگان فرسوده به خوبي انجام نشد و آن 
ميزان نوسازي هم كه انجام شد در واقع رانت و داللي بود و تأثيري در 
كاهش نرخ كاميون ها نداشت. كريمي افزود: دولت در موضوع نوسازي 
ناوگان كاميوني فوق الع��اده بي برنامه عمل ك��رد  و همين امر موجب 

افزايش قيمت كاميون  شده است. 
وي با انتقاد از اينكه وزارت راه و شهرسازي هيچ برنامه اي براي نوسازي 
ناوگان كاميوني ندارد، گفت: بعيد مي دانم در دو تا س��ه ماه آينده هم 

كاري در اين باره انجام شود. 
دبير كانون انجمن هاي صنفي كاميون داران كشور تأكيد كرد: ما تعداد 
زيادي ناوگان كاميوني در كش��ور داريم، اما فرسوده است. اين ناوگان 
هر بار كه كااليي را جابه جا مي كند، بايد به تعميرگاه برود و چند روز در 
تعميرگاه سرويس شود، اين هزينه هاي تعميراتي و تأمين قطعه در كنار 

خوابيدن كاميون، براي كاميون دار خسارت ايجاد مي كند. 
كريمي اظهار داشت: قيمت كاميون در اين چند سال افزايش بسزايي 
داش��ت، در پايان س��ال 97 يك دس��تگاه كامي��ون FH500 حدود 
470 ميليون تومان قيمت  داشت اما در سه سال، قيمت همان كاميون 
امروز 10 برابر  ش��ده و به حدود 5 ميليارد تومان رس��يده اس��ت، حال 
جاي سؤال است در اين سه سال آيا قيمت ارز 10 برابر شده است؟ آيا 
درآمد كاميون دار  10 برابر افزايش يافته يا عملكرد كاميوندار  10 برابر 

شده است؟
........................................................................................................................

توليد فوالد ۲ برابر تقاضاست
س�خنگويكميس�يونصناي�عومع�ادنمجل�سگف�ت:نبود
نظ�ارتب�رب�ازاروفعالي�تس�وداگرانموج�بآش�فتگي
ب�ازاروگران�يميلگ�ردومحص�والتف�والديش�دهاس�ت.
به گزارش فارس، حجت اهلل فيروزي با انتقاد از نابساماني بازار فوالد و 
گراني ميلگرد  اظهار داش��ت: از آنجا كه توليد و ميزان مصرف داخلي 
فوالد طي ماه هاي گذشته تغييري نداشته اس��ت، عدم مديريت بازار 
توس��ط دولت را مي توان دليل اصلي گراني ميلگرد و نابس��اماني بازار 
دانست. وي با بيان اينكه ميزان مصرف داخلي فوالد افزايشي نداشته 
است كه گراني ميلگرد را ناشي از آن بدانيم، افزود: از آنجا كه دولت در 
ماه هاي پاياني عمر خود به س��ر مي برد، ممكن است برخي مسئوالن 
انگيزه الزم براي ساماندهي بازار را نداشته باشند و گراني ساير كاالها 
در ماه هاي اخير نيز مؤيد اين نكته است. سخنگوي كميسيون صنايع 
و معادن مجلس اضافه كرد: در حال حاضر ميزان توليد فوالد دو  برابر 
تقاضا و نياز واقعي كشور است و نوسانات قيمتي فعلي بازار ناشي از عدم 

عرضه تمامي محصوالت زنجيره فوالد در بورس كاالست. 
........................................................................................................................
سكوت وزارت جهاد در مورد واردات برنج 

خارجي 
دبي�رانجمنواردكنن�دگانبرن�جگفت:س�تادتنظيمب�ازاردر
ص�دوچه�لويكمي�نجلس�هخ�ودح�ذفدورهممنوعي�ت
وارداتبرن�جراتصوي�بك�ردام�اوزارتجه�ادكش�اورزي
ب�اآنموافقتنك�ردودرنهاي�تقرارش�داجراياع�دماجراي
اينمصوب�هتوس�طوزارتجهادكش�اورزيابالغش�ودكهاين
وزارتخان�هتاكنونهيچپاس�خيدراي�نخصوصندادهاس�ت.
مسيح كشاورز در گفت وگو با ايسنا در پاسخ به اين سؤال كه آيا ستاد 
تنظيم بازار با درخواست حذف يا كاهش دوره ممنوعيت واردات برنج 
موافقت كرد يا خير؟ گفت: در صدوچهل و يكمين جلسه كارگروه تنظيم 
بازار با حضور وزير صنعت و برخي ديگر از مسئوالن، پيشنهاد خود را 
براي كاهش دوره ممنوعيت واردات برنج ارائه داديم، به اين صورت كه 

اين ممنوعيت يك ماه ديرتر شروع و يك ما هم زودتر نيز آزاد شود. 
وي اضافه كرد: علت پيشنهاد كاهش دوره اين بود كه تجربه سال هاي 
قبل نشان مي داد ممكن است برخي مسئوالن با درخواست حذف دوره 
ممنوعيت مخالفت كنن��د و اين مخالفت ها منجر ب��ه برقراري مجدد 
ممنوعيت و رسوب كاال در بنادر شود. دبير انجمن واردكنندگان برنج 
ادامه داد: در حقيقت طرح موضوع كاهش حذف دوره ممنوعيت به اين 
منظور است كه تاكنون 150 هزارتن برنج وارد كشور شده و انبارهاي 
بخش خصوصي هم ذخيره چنداني ندارد. همچنين واردكنندگان نيز 
تمايلي به واردات برنج براي دوره ممنوعيت ندارند، بنابراين ممكن است 
كشور با كمبود برنج خارجي مواجه شود. از آن طرف هم توليدكنندگان 
برنج در داخل كش��ور مي گويند كه ش��هريورماه برنج ايراني وارد بازار 

مي شود كه قطعاً اين برنج پاسخگوي ماه محرم نخواهد بود. 
وي در ادامه گفت: اعضاي جلس��ه تنظيم بازار نظ��ر بر حذف دوره 
ممنوعيت داش��تند و اين موضوع نيز تصويب شد ولي وزارت جهاد 
كش��اورزي با آن مخالفت كرد و قرار ش��د اجرا ي��ا عدم اجراي اين 
مصوبه توسط وزارت جهاد كش��اورزي ابالغ شود و همچنين تأكيد 
ش��د مس��ئوليت اجرا يا عدم اجراي اين مصوبه هم ب��ا وزارت جهاد 
كشاورزي خواهد بود، با اين وجود تاكنون هيچ پاسخي از سوي آنها 

داده نشده است. 
........................................................................................................................ 

رشد 9 هزار واحدي شاخص بورس 
پاي�ان در ته�ران به�ادار اوراق ب�ورس كل ش�اخص
معام�التدي�روزب�ارش�د8ه�زارو99۱واح�دروب�هروش�د.
به گزارش فارس، بورس اوراق بهادار تهران با روند مثبت ش��روع كرد، 
به گونه اي كه شاخص كل در پايان معامالت با رشد 8هزارو991 واحد 
به رقم يك ميليون و 150 هزار و 217 واحد رس��يد، اما شاخص كل با 
معيار هموزن 900 واحد كاهش يافته و به رقم 376 هزار و 328 واحد 

رسيد. 
معامله گران در بورس تهران بيش از 6/4 ميليارد سهام حق تقدم و اوراق 
مالي در قالب 498 هزار فقره معامله و ب��ه ارزش 4هزارو750 ميليارد 
تومان داد و س��تد كردند. معامالت فرابورس هم به بيش از 19 هزار و 
223 ميليارد تومان رسيد، يعني در دو بازار بورس و فرابورس بيش از 

23 هزار و 974 ميليارد تومان داد و ستد صورت گرفت. 
نمادهاي گل گهر، شستا، فوالد مباركه، ملي مس ايران، پااليش نفت 
اصفهان و ايران خودرو بيش��ترين اثر تقويتي در شاخص بورس تهران 
داشتند و نماد بانك پاسارگاد بيشترين اثر كاهشي در شاخص بورس 

را داشته است. 
نماده��اي پرتراكنش ش��امل غذايي ك��وروش، ليزين��گ كارآفرين، 
پارس خودرو، پااليش نفت اصفهان، ايران خودرو، سرمايه گذاري تأمين 

اجتماعي و پااليش نفت تهران بوده اند. 
معامله گران در فرابورس بيش از 1/6 ميليارد س��هام حق تقدم و اوراق 
مالي در قالب 244 هزار فقره معامله و به ارزش 19 هزار و 223 ميليارد 
تومان داد و س��تد كردن��د. نمادهاي صنعتي مين��و، ذوب آهن، فوالد 
هرمزگان، س��رمايه گذاري مي��راث فرهنگي، مادي��ران و نيروي برق 
دماوند به ترتيب بيشترين اثر تقويتي در شاخص فرابورس را داشتند و 
نماد مديريتي انرژي اميدتابان حور، بيشترين اثر كاهشي در شاخص 

فرابورس را داشته است.

تس�هيالتپرداختيبانكهاطي۱۲ماههسال
۱۳99بهبخشه�اياقتصاديمبل�غ۱8هزارو
989ميلياردتوماناستكهدرمقايسهبادوره
مش�ابهس�القبلمعادل94/8درصدافزايش
داشتهاست؛رش�دتأمينماليبانكهادرسال
99بهنظرميرس�دبارش�دتوليدهمراهنبوده،
زيرابراس�اسگزارشمركزآماررشداقتصادي
در9ماههابتدايياينسالمنفي۱/۲بودهاست.
وضعيت دخل و خرج سيس��تم بانكي ايران نياز به 
رسيدگي جدي دارد، زيرا با رشد حجم منابعي كه در 
اختيار بانك هاست، بدهي هاي آنها به سپرده گذاران 
تشديد شده است و در قبال آن سرمايه اندكي دارند، 
بدين ترتيب كفايت س��رمايه پايين سيستم بانكي 
ايران به عنوان يك چالش هنوز خود نمايي مي كند. 
 چون تورم عمومي و بخشي در اقتصاد ايران به مراتب 
از نرخ سود سپرده بانكي يا نرخ بهره تسهيالت باالتر 
اس��ت، بانك ها پول ارزان دريافت و پول ارزان تر به 
س��پرده گذارن پرداخت مي كنند، در س��وي ديگر 
وام گيرندگان و تسهيالت گيرندگان از نظام بانكي اگر 
صرفاً وجوه را به دارايي هايي چون زمين و ساختمان 
يا طال، س��كه و خودرو تبديل كنند به واسطه رشد 
ارزش اين دارايي ها و كاهش ارزش پول بعد از مدتي 

انتفاع مي برند و ثروتمند مي شوند. 
بدهكارانبانكيحاميومدافعتورم

نكته ديگر آن است كه وام گيرندگان هزاران ميليارد 
توماني از سيس��تم بانكي س��ود خود را در ايجاد و 
افزايش ت��ورم مي بينند، زيرا هر چق��در ارزش پول 
كاهش يابد، بدهي آنها به بانك ن��زول مي كند و از 
طرف ديگ��ر ارزش دارايي هاي ب��ادوام آنها افزايش 
مي يابد، به همين دليل ش��اهد ايج��اد انگيزه براي 
ايجاد تورم در اقتصاد ايران هستيم و دهها سال است 
كه تالش��ي براي تقويت ارزش پول ملي به چش��م 
نمي خورد زيرا تورم هواداران زيادي در اقتصاد دارد. 

توزيعناعادالنهتسهيالتبانكي
نكته جالب توجه در اين ميان آن است كه منابع 
ارزان قيم��ت تس��هيالت بانكي ط��ي دهه هاي 
گذشته به ش��كل عادالنه بين مصرف كنندگان و 
توليد كنندگان توزيع نشده است و هنوز ميليون ها 
ايراني نتوانس��ته اند براي يكبار هم كه ش��ده وام 
دريافت كنند چرا كه يا ضامن نداشته اند يا اينكه 
درآمد مناسب براي بازپرداخت اقساط نداشته اند، 
اما در همين بين، ثروتمندان بسياري صرفاً از محل 
دريافت وام و تبديل آن به يك كاالي بادوام سود 

كالني به دست آورده اند. 

ثروتان�دوزيازطري�قاخذتس�هيالت
بانكي

اخذ تس��هيالت بانكي و تبديل وام ب��ه كاالهاي 
بادوام، به خودي خود يك فعاليت اقتصادي است 
كه محل ثروت اندوزي بسياري از سرمايه داران به 
شمار مي رود، نكته جالب اينجاست كه هنوز مقوله 
اعتبار سنجي، رعايت اس��تانداردهاي حسابداري 
جهاني و رعاي��ت قوانين مرتبط ب��ا ذي نفع واحد 
در سيس��تم بانكي ايران عملياتي نشده است، به 
ش��كلي كه برخي از خ��ود بانكداران با تأس��يس 
شركت هاي تو در تو و هرمي وهلدينگ هاي پيچ در 
پيچ گمراه كننده بخش زيادي از تسهيالت بانكي 
با منشأ سپرده هاي مدت دار را به شركت هاي خود 
تزريق مي كنند تا جايي كه حساب سرمايه بانك 
خود را منفي و حساب س��رمايه شركت هاي خود 

را مثبت مي كنند. 
80درصدنقدينگيشبهپول

ودراختياربانكهاست
نتيج��ه وضعيت كنون��ي بانكداري آن اس��ت كه 
80درصد نقدينگي كل هميش��ه در بانك اس��ت 
و بانك ه��ا و گروه ها و هلدينگ ه��اي اقتصادي و 
س��رمايه گذاري مش��تري اول تس��هيالت بانكي 

هستند، شايد به همين دليل است كه بيش از يك 
ميليون و 300 هزار شركت در ايران ثبت  شده است و 
به رغم افزايش حجم تسهيالت پرداختي به اقتصاد 
و رشد تعداد ش��ركت هاي ثبتي اما خبري از رشد 
اقتصادي نيست، زيرا منابع بانكي به نام توليد و به 
كام سفته بازي در بخش هايي چون بورس، زمين و 
ساختمان، طال، سكه و خودرو به انحراف مي رود و 

خبري از ساخت و توليد نيست. 
يكي از اتفاق هاي جالب در دوره رياست عبدالناصر 
همتي بر سيستم بانكي ايران آن است كه در سال 
99 بانك ها 94درصد بيشتر از سال 98 به اقتصاد 
تسهيالت پرداخت كردند، اما به استناد مركز آمار 
حداقل در 9ماهه ابتدايي س��ال99 نه تنها رش��د 
اقتصادي ايجاد نشده، بلكه رشد اقتصادي منفي 
1/2 بوده اس��ت، نكته جالب توجه ديگ��ر اينكه با 
تورم عمومي 30 تا 40 درصد در سال99 بانك ها 
در مجموع به طور ميانگين بي��ن 15تا20 درصد 
سود اسمي به سپرده هاي بانكي داده اند، از اين رو 
سپرده گذاران به ش��كل حقيقي نه تنها سودي از 
بانك دريافت نكرده اند، بلكه بخشي از ارزش واقعي 

پول خود را هم از دست داده اند. 
گزارش مقدماتي بخش پولي بانك مركزي مانده 
تسهيالت پرداختي بانك ها و مؤسسات اعتباري 
در سال گذشته را حدود 2هزارو400هزار ميليارد 
تومان ارزيابي كرد، در همين راستا بانك مركزي 
اعالم كرد: تس��هيالت پرداختي بانك ها طي 12 
ماهه س��ال 1399 به بخش ه��اي اقتصادي مبلغ 
18هزار و 989 ميليارد تومان است كه در مقايسه 
با دوره مشابه سال قبل معادل 94/8 درصد افزايش 

داشته است.
سهم تس��هيالت پرداختي در قالب س��رمايه در 
گردش در كلي��ه بخش هاي اقتص��ادي طي 12 
ماهه س��ال جاري مبلغ 11 ه��زار و 635 ميليارد 
تومان معادل 61/3 درصد كل تسهيالت پرداختي 
است كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل معادل 

121/1 درصد افزايش داشته است. 
سهم تسهيالت پرداختي بابت تأمين سرمايه در 
گردش بخش صنعت و معدن طي 12 ماهه سال 
جاري معادل 4ه��زارو354 هزار ميلي��ارد تومان 
بوده اس��ت كه حاكي از تخصيص 37/4 درصد از 
منابع تخصيص يافته به س��رمايه درگردش تمام 
بخش هاي اقتصادي مبلغ 11 هزار و 635 ميليارد 
تومان اس��ت. از 5ه��زارو797 هزارميليارد تومان 
تس��هيالت پرداختي در بخش صنع��ت و معدن 
معادل 75/1 درصد آن در تأمين سرمايه در گردش 
پرداخت شده است كه بيانگر توجه و اولويت دهي 
به تأمين منابع براي اين بخش توسط بانك ها در 

سال جاري است.

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

هرچندهمزمانباتغييررياس�تجمهوريدر
امريكاش�اهدتداومنزولقيم�تدربازارهاي
ماليچونس�هام،ارزوطالبوديم،امابازاريكه
اصاًلبهرويخ�ودنياوردكهبايدهمانندس�اير
بازاره�ايماليموازي۳0تا۵0گامدرش�اخص
قيمتبهعقببازگردد،مسكنبود،بدترازهمه
آنكهنرخاجارهتابعيازقيمتمس�كناستو
كاهشنيافتننرخمس�كنعماًلبازاراجارهبها
رابيتفاوتبهمصوباتستادمليكرونابارشد
۳0ت�ا۵0درصدينرخه�امواجهكردهاس�ت.
همانطور كه مي دانيم هزينه مسكن يكي از سنگين ترين 
هزينه ها در س��بد هزينه خانوار مي باش��د، در هشت 
سال گذشته كه نرخ مسكن شش تا هشت برابر رشد 
كرده است، جامعه مس��تأجر به اشكال مختلف تالش 
كرده  بار س��نگين اجاره بها را به شكلي روي شانه هاي 
خود بكشد، اما طي يكي، دو سال اخير بارسنگين اجاره 
بها واقعاً كمر شكن شده اس��ت، به طوري كه برخي از 
مستأجران درمانده ش��ده اند و ديگر نمي دانند با رشد 

هزينه اسكان بايد چه كنند و به كجا پناه ببرند. 
سياستگذار اقتصادي موظف است بين هزينه هاي 
معيشت و زندگي و درآمد خانوار يك تعادل عقاليي 
و منطقي برقرار كند، اما به نظر مي رسد به اين حوزه 
بي توجهي شده است و سياس��تگذار آنقدر گرفتار 
اقتصاد كالن اس��ت كه به طور كل ناترازي هزينه و 
درآمد خانوار را فراموش كرده است. طي سال هاي 
اخير بازار زمين و س��اختمان با وجودي كه در بعد 
معامالت در ركود بود، اما به تأسي از رشد بازارهاي 
موازي مالي همانند س��هام،  ارز و طال بازار مسكن 
س��قف قيمت خود را باال برد، به ش��كلي كه رشد 
200 درصدي نرخ مسكن طي همين يكي، دو سال 

گذشته رقم خورد. 
نكته قابل تأمل در مورد بازار ملك آن است كه طي 
يكسال اخير بازارهاي مالي چون سهام،  ارز و طال بين 
30 تا 50 درصد با افت نرخ مواجه شده اند، اما بازار 
مسكن كه در اثر رشد بازارهاي موازي فوق با رشد 
نرخ مواجه شد به روي خود نمي آورد كه بايد كاهش 

سقف قيمت را تجربه كند. 
چون مكانيزم ه��اي تعديل حباب قيم��ت در بازار 
مس��كن وجود ندارد، از همين رو در كمتر س��الي 
مي بينيم كه نرخ مسكن در ايران كاهش يافته باشد. 

شكل تخليه حباب قيمت مسكن به گونه اي است كه 
نرخ مسكن ثابت مي ماند و بعد از چند سال كه تورم 
رشد يافت، نرخ مسكن به شكل حقيقي تعديل منفي 
مي خورد،  اما نبايد فراموش كرد كه بعد از مدتي اين 
كاه��ش قيمت ي��ا عقب ماندگي نرخ ه��ا را جبران 
مي كند؛ ش��ايد دليل اين روند قيمتي اين باشد كه 
بازار زمين و ساختمان بازيگران حقيقي و حقوقي و 
ذي نفعان بزرگ و ثروتمند دارد، اما گناه مردم عادي 
چيست كه حتي يك سرپناه براي اسكان به شكل 

ملكي يا استيجاري ندارند؟!
مستأجران كه اميد داش��تند يك نهاد پيدا شود تا 
نرخ مسكن را كاهش دهد اين روزها با هزينه هاي 
سنگين اجاره روبه رو شده اند، به شكلي كه نرخ ها 
نسبت به س��ال گذش��ته 30 تا 50 درصد جهش 
يافته اس��ت و عموماً مالكان به دنبال اجاره بيشتر 
هستند، گويي مالك سپرده گذار است و مستأجر هم 
سپرده پذير و بايد در قبال ملك سود نقدي به مالك 
دهد و عقد مابين اين دو نيز عقد اجاره ملك است. 
مصوبات كرونا در حوزه اجاره اگر چه الزم االجرا به 
شمار مي رود، اما مالك و مستأجر حال و حوصله نزاع 
و اختالف ندارند و شايد درصد كمي از اختالفات به 
دادگاه بكشد. به گزارش ايسنا، سال گذشته ستاد 
ملي كرونا با توجه به اپيدمي ويروس كوويد 19 در 

مصوبه اي سقف مجاز افزايش اجاره بها در تهران را 
25 درصد، ساير كالنشهرها 20 درصد و ديگر شهرها 
15 درصد اع��الم كرد. روز گذش��ته 23 خردادماه 
1400 نيز در هفتاد و دومين جلسه ستاد ملي كرونا 
حداكثر سقف افزايش نرخ اجاره كه صاحبخانه بايد 

افزايش دهند دقيقاً به همين ميزان تعيين شد. 
رش�داجارهبها۱۶/۳درصدباالترازنرخ

مصوب
با اين حال آمار رس��مي از عدم توفيق سياستگذار 
در اجراي اين مصوبه حكاي��ت دارد. بانك مركزي 
در گزارش ارديبهشت ماه 1400 آمار رشد اجاره بها 
نسبت به ماه مش��ابه س��ال قبل در تهران را 32/6 
درصد و در ديگر مناطق شهري 36/3 درصد اعالم 
كرد. گزارش هاي ميداني نيز حاكي از آن است كه 
در برخي م��وارد، صاحبخانه ها در ته��ران بيش از 
50 درصد نرخ اجاره را باال بردند. بررس��ي ها نشان 
مي دهد معموالً مستأجران با اين ديدگاه كه ممكن 
اس��ت تذكر به مالكان در خص��وص اجراي مصوبه 
دولت به ايجاد تنش بين آنها و موجر منجر شود، با 

قيمت پيشنهادي صاحبخانه كنار مي آيند. 
قانون مي گويد تا سه ماه پس از اعالم رسمي پايان 
كرونا هيچ مالكي بدون ش��روط اعالم ش��ده كه بر 
اس��اس آن مي توان حكم تخليه گرفت، نمي تواند 

براي صدور حكم اقدام كند. به طور مثال اگر مالك 
نرخ اجاره به��ا را در تهران 30 درص��د افزايش داد، 
مستأجر مي تواند نپذيرد و به شوراي حل اختالف 
ش��كايت كند. با توجه به مصوبه س��تاد ملي كرونا 
شوراي حل اختالف به هيچ عنوان حق صدور حكم 
تخليه براي مس��تأجر ندارد. نماينده ش��وراي حل 
اختالف در كميته هاي اقتصادي س��تاد ملي كرونا 
حضور داشته و در جريان صدور حكم تخليه براي 
مستأجران قرار گرفته اند. ضمن اينكه مستأجران 

مكلف هستند، حقوق مالك را رعايت كنند. 
۳شرطفسخقراردادهاياجاره

البته قانونگذار استثنائات سه گانه اي را درخصوص 
حكم تخليه پيش بيني كرده است. چنانچه مالك به 
منظور تخريب واحد مسكوني و احداث ساختمان 
جديد، پروانه س��اختماني اخذ كرده باشد. چنانچه 
مس��تأجر تا يك ماه پس از تمديد ق��رارداد اجاره 
جديد، مابه التفاوت مال االجاره رابه موجر پرداخت 
نكرده باش��د. چنانچ��ه به تش��خيص مرجع صالح 
رسيدگي كننده، نياز مالك )موجر( به دليل ازدواج 
اوالد ذكور وي به ملك مس��كوني مورد اجاره احراز 
شود. به جز سه مورد مذكور، صاحبخانه حق اخراج 

مستأجر را ندارد. 
فاصل�ه۳۷۵درص�دينرخرش�دقيمت

مسكنبااجاره
 به ه��ر ترتي��ب آماره��اي رس��مي و گزارش هاي 
غيررسمي نش��ان مي دهد كه سال گذشته مصوبه 
س��تاد كرونا چندان جدي گرفته نشده است. شايد 
يكي از داليل عدم توفيق مصوبه ميزان مجاز افزايش 
اجاره بها فاصله ايجاد شده بين نرخ رشد اجاره با نرخ 

رشد قيمت مسكن باشد.  
دولت براي كمك به اقش��ار اجاره نش��ين از س��ال 
گذشته تس��هيالت وديعه مس��كن در نظر گرفت 
كه امس��ال نيز آن را مصوب كرد. بر اين اس��اس به 
مس��تأجران در تهران 70 ميليون تومان، در ديگر 
كالنشهرها 40 ميليون تومان و در ساير شهرها 25 
ميليون تومان وام اجاره با نرخ سود 13 درصد تعلق 
مي گيرد، اما سال گذشته به دليل ناهماهنگي بين 
پرتال وزارت راه و شهرس��ازي با كارتابل بانك ها به 
قدري روند پرداخت اين تسهيالت طوالني شد كه در 

بسياري موارد عماًل كارآيي خود را از دست داد.

عبور اجاره هاي كمر شكن مسكن از مصوبه دولت
مصوبهستادمليكروناسقفافزايشاجارهبهادركالنشهرهاراتنها۲0درصدمجازدانستهبود
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