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محمد با اشاره به وعده وزیر مسکن و شهرسازی:
 ساخت »یک میلیون مسکن« 

تورم 70 تا 80 درصدی  در پی دارد
ســعید محمــد با 
اشاره به وعده اخیر وزیر 
مسکن و شهرسازی در 
خصوص ساخت ساالنه 
یک میلیون مســکن 
گفت: برمبنای آمار سالی یک میلیون مسکن اگر 
حجم مورد اشاره را برابر ۱۰۰ میلیون متر مربع در 
نظر بگیریم برای ســاخت آن به حداقل ۵۰۰ هزار 
میلیارد تومان پول نیاز اســت که پنج برابر بودجه 
عمرانی کشور اســت، تزریق چنین عددی تورم 
وحشتناک ۳۰ تا ۴۰ درصد بیش از نرخ تورم باالی 
کنونی را در پی دارد، بعــالوه چنین پولی اصال در 
دسترس نیست.  اظهارات فرمانده پیشین قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا در حالی است که تورم کنونی 
بیش از ۴۰ درصد است و اگر ۳۰ تا ۴۰ درصد به آن 

افزوده شود، به ۷۰ تا ۸۰ درصد خواهد رسید.

جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن 
برای مستاجران نیمه دوم سال

صدا و ســیما- 
معــاون مســکن و 
ســاختمان وزیر راه و 
شهرسازی در خصوص 
وام ودیعه مسکن گفت: 
مستاجرانی که نیمه دوم سال مهلت قراردادشان 
است، می توانند مدارک خود را در سامانه بارگذاری 
کنند. محمود محمودزاده، با بیان اینکه متقاضیان 
وام ودیعه مسکن تا تاریخ اعالم شده در مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا می توانند در ســامانه برای این 
وام ثبت نام کنند، گفت: کسانی که نیمه دوم سال 
مهلت قراردادشان اســت، می توانند مدارک خود 
را در سامانه بارگذاری کنند. وی ادامه داد: در سال 
گذشته هم کسانی که قراردادشــان در نیمه دوم 
سال بود، مدارک خود را بارگذاری کردند و امسال 
هم همانند سال گذشته و طبق رویه سال قبل این 
اقدامات انجام می شود. معاون مسکن و ساختمان 
وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه در حال حاضر 
روند پرداخت تسهیالت ودیعه مسکن آغاز شده و 
متقاضیان می توانند با مراجعه به بانک ها اقدامات 
الزم برای دریافت تسهیالت را انجام دهند، افزود: 
برنامه ریزی ها صورت گرفته و متقاضیان می توانند 
نام بانک و شعبه مورد نظر را انتخاب و مراحل روند 

پرداخت را طی کنند.
    

اپراتوری ریلی بنادر به بخش 
خصوصی واگذار می شود

ایرنا- معاون امور 
بنــدری و اقتصــادی 
ســازمان بنــادر و 
دریانوردی از اقدامات 
جدید بــرای واگذاری 
اپراتوری ریلِی بنادر )تخلیه و بارگیری یکســره از 
کشــتی به قطار، بدون نیاز اعزام به انبار( به بخش 
خصوصی خبر داد و گفت: اجرای این قرارداد به بنادر 
کشور ابالغ شده است. »فرهاد منتصر کوهساری« 
درخصوص وضعیت اتصال بنادر به شــبکه ریلی، 
افزود: هم اکنون بنادر شهیدرجایی، امام خمینی)ره(، 
امیرآباد و خرمشهر به شبکه سراسری ریل متصل 
هستند و در سال جاری نیز شــاهد افزایش حجم 
عملیات ریلی بنادر خواهیم بود. وی در مورد واگذاری 
امور ریلی بنادر کشور به اپراتورهای ریلی، اعالم کرد: 
برای واگذاری اپراتــوری ریلی به بخش خصوصی 
اقدامات متعددی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی 
صورت گرفته است. معاون امور بندری و اقتصادی 
سازمان بنادر و دریانوردی افزود: نوع قرارداد تهیه 
و به تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی 

رسیده و جهت اجرا به بنادر کشور ابالغ شده است.
    

کاهش 41 میلیون مترمکعبی 
صادرات گاز ایران به عراق

فارس - وزارت 
برق عراق اعالم کرد: 
ارســال گاز ایران به 
مناطــق مرکــزی و 
جنوبی عــراق از ۴9 
میلیون به ۸ میلیون مترمکعب در روز کاهش پیدا 
کرده است که باعث کمبود جدی برق می شود. 
این وزارتخانه در بیانیه ای اعــالم کرد، کاهش 
عرضه گاز ایران سبب شده است تا سیستم ملی 
برق ملی این کشور حدود ۵۵۰۰ مگاوات از دست 
بدهد. در ادامه این بیانیه آمده است، این وازرتخانه 
با وزارت انرژی و سفارت ایران در بغداد در تماس 
بوده تا دالیل این کاهش مشخص شود. واشنگتن 
معافیت های 9۰ و ۱2۰ روزه برای واردات برق از 

تحریم های ایران به بغداد اعطا کرده است.

خبر اقتصادی
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مهرنوش حیدری

 بازار سرمایه حاال شاهد نوسان های 
جدی است، رشــدهای رکودشکن در 
کنار عقب نشــینی های رکوردشکن؛ 
مهمتریــن ویژگی این روزهــای بازار 

سرمایه ایران است. 
بازار سرمایه در سال 99 از پایه ۵۰۸ 
هزار واحد به بیــش از 2 میلیون و ۱۰۰ 
هزار واحد رسید و پس از قرارگیری در 
سراشیبی، بزرگترین ریزش تاریخ حیات 
بورس را تجربه کرد و در نهایت ۱2۰۰ 
واحد عقب نشست به طوری که ماجرای 
بازار سرمایه ایران به محلی برای تبلیغات 
انتخابات ریاست جمهوری نیز تبدیل 
شد. رکوردهای پی در پی رشد شاخص 
در هفته های اخیر در حالی می شکند 
که در عرصه اقتصاد هنوز اتفاق تازه ای 
رخ داده است. این امر سبب شده است 
برخی بپرسند آیا بازار سرمایه در حال 
تطبیق خود با بازار ارز است یا بازگشت 
انتظارات تورمی عامل رشد شاخص و 

عقب نشینی های اصالحی است؟ این ها 
سئواالت متعددی است که این روزها 
درباره چرایی نوســان بــورس مطرح 

شده است.
چرایی ریزش مجدد بازار سرمایه 

عباسعلی حقانی نسب، کارشناس 
بازار سرمایه در گفتگو با »توسعه ایرانی« 
درباره چرایی قرارگیری ایــن بازار در 
مسیری پرنوســان گفت: در روزهای 
گذشته عقب نشــینی های بزرگی رخ 
داد هر چند در آخرین روز هفته شاهد 
بازگشت بازار سرمایه به مدار مثبت بودیم 
اما آنچه مسلم است اینکه باید چرایی این 
ریزش ها که در نوع خود رکوردشــکن 

بودند را بررسی کنیم.
وی در توضیــح این مطلــب افزود: 
دو موضوع اصلی را می تــوان از جمله 
دالیل مهم قرارگیری بورس در مسیر 
ریزشی ذکر کرد؛ دلیل نخست این که 
متاسفانه بازار ما غیرحرفه ای و کوتاه مدت 
اســت؛ این بدان معنی است که سهم 

سرمایه گذاری مســتقیم مردمی که با 
بازار آشنا نیستند باالست و از سوی دیگر 
شاهدیم تعدادی از لیدرهای بورس، این 
بازار را دالریزه کرده اند و به اصطالح بند 
ناف بازار بورس را به صورت گله وار به نرخ 
دالر پیوند زده اند.  وی نتیجه گیری کرد: 
به این ترتیب با نوسانات نرخ دالر شاهد 

نوسان در این بازار هستیم.  
حقانی نسب هشــدار داد: این روند، 
خطرناک است چرا که با هر نوسانی در 
بازار ارز، بازار ســرمایه تحت تأثیر قرار 
خواهد گرفت. وی ادامه داد: ســازمان 
بورس و متولیان جدید اقتصاد کشــور 
باید تالش کنند که سطح تحلیل را در 
بازار ســرمایه افزایش داده و سهم ورود 
مستقیم مردم به این بازار را کاهش دهند 
تا بازار سرمایه تبدیل به بازار حرفه ای و 

مدت دار شود. 
وی اضافه کرد: این وضعیت هیجانی 
برای اقتصاد کشور بسیار خطرناک است. 
در سال گذشته و ابتدای سال جاری نیز 

این خطر به وضوح برای اقتصاد کشور 
عیان شد و ادامه ان می تواند حتی تبعات 
اجتماعی برای کشور دربرداشته باشد. 

این کارشناس ادامه داد: در حقیقت 
این نوسانات ثابت می کند هیچ تغییری 
در ذات این بازار ایجاد نشــده و در این 
مدت شش ماهی که از سال گذشته نیز 
حتی یک قدم برای اصالح ساختار بازار 

سرمایه برداشته نشده است. 
استمرار رویه غلط دولت قبل در 

بازار بورس 
وی در بخش دیگی از سخنانش تاکید 
کرد: نکته دیگری که سبب بروز مشکل 
در بازار سرمایه شــده، تداوم رویه های 
غلط دولت های قبــل در زمینه کنترل 

تورم و نقدینگی است.
وی در توضیح این مطلب ادامه داد: 
این رویه های اشتباه همچنان در دولت 
جدید نیز تداوم دارد و به نظر نمی رسد 
تغییر ساختاری در این حوزه در راه باشد.
کارشناس ارشد بازار سرمایه و اقتصاد 
در حوزه بورس و اوراق بهادار گفت: آنچه 
در دولت قبل ، برای کنترل تورم اجرایی 
شد و شــائبه افزایش نرخ بهره بانکی و 
... را ایجاد کرد، بــار دیگر در حال تکرار 
اســت؛ به طوری که در همایش اخیر 
بانک مرکزی، رئیــس کل این بانک از 
تداوم همان رویه های غلط مانند انتشار 
اوراق ودیعه متناســب با تورم خبر داد 
که نشان می دهد هنوز تغییر ساختاری 
در برنامه های اقتصــادی دولت جدید 
مشاهده نشده است و این مسأله جای 

نگرانی دارد.
ایــن کارشــناس اضافــه کــرد: 
حقوقی ها و حقیقی های بازار در بخش 
حرفه ای بــا پیگیری ایــن روند حس 
می کنند همچنان بازار ســرمایه باید 
ذیل ناکارآمدی سیســتم بانکی و ذیل 

دســتوری بودن نرخ بهره باال؛ ضعیف 
نگه داشته شود. 

وی تاکید کرد: تحلیل گــران بازار 
این روند را پیگیری می کنند که دولت 
در زمینه نرخ بهره و راهکارهای کنترل 
نقدینگی و تورم چــه برنامه ای را دنبال 
می کند.  وی درباره تأثیــر عدم تغییر 
روش از ســوی دولت و احتمال تکرار 
شرایط بازار سرمایه همانند سال 99 و 
ضرر و زیان ســرمایه گذاران این بخش 
توضیح داد: همین نوســانات نشــان 
می دهد احتمــال ریزش دوبــاره بازار 
وجود دارد . من پیشنهاد جدی می دهم 
رئیس جمهور و تیم اقتصادی وی راجع 

به این قضیه شفاف سازی کنند. 
وی خاطرنشــان کــرد: دوران 
گفتاردرمانی و عملکردهای پوپولیستی 
گذشته و باید اقدامات اساسی و عقالنی 

در این بازار انجام شود. 
توصیه هایی به سرمایه گذاران خرد 
حقانی نسب خطاب به سرمایه گذاران 
خرد بازار ســرمایه برای متحمل شدن 
کمترین ضــرر و زیان توصیــه کرد: به 
این ســرمایه گذاران توصیه می کنم از 
تجربه چندین ساله دنیا در حوزه بورس 
اســتفاده کنند؛ حوزه بازار سرمایه در 
اصل بازاری تخصصی و حرفه ای است 
و باید دارایی ها، تحت مدیریت حرفه ای 

افزایش یابد.
وی ادامه داد: یعنــی مردم از طریق 
بانک هــای ســرمایه گذاری که همان 
سبدگردان ها هستند، اقدام کنند. نکته 
عجیب و تاسف بار این است که متاسفانه 
در ایران اجازه ندادند اســم این نهادها، 

بانک سرمایه گذاری باشد. 
وی گفت: با افتتاح حســاب در این 
ســبدها عمال زمینه بــرای مدیریت 
حرفه ای فراهم خواهد شد زیرا ممکن 

اســت این افراد در شرایط مختلف بازار 
با چالش هایی مواجه شــوند اما در این 
فضای حرفه ای کمترین زیان را خواهند 

دید. 
خطری به نام البی صنعت کارگزاری 
وی گفت: متاســفانه البی سنگین 
صنعت کارگزاری افراد را تشویق می کند 
تا مستقیم وارد بازار سرمایه شوند اما بازار 
سرمایه دارای مقررات کوتاه مدت است 
و مقررات ســیگنال دهنده مانند صف 
فروش و صف خرید، هیجانــات بازار را 

تشدید می کند.
حقانی نسب در پایان درباره مصوبه 
اخیر شورای عالی بورس مبنی بر اینکه 
از این پس ســهامی که در مکانیســم 
عرضه اولیه توســط دولــت در بورس 
عرضه می شود، توسط صندوق توسعه 
بازار بازارگردانی شود، نیز گفت: این که 
ســهامی که دولت عرضه اولیه می کند 
بازارگردانی شــود، نکته بسیار خوبی 
محسوب می شود اما وقتی دولت دیگر 
سهمی در اختیار ندارد چطور می خواهد 

مدیریت را سامان دهد؟
وی گفت: شاید این زمینه را فراهم 
می کنند که شرکت های دولتی بیشتری 
را وارد بازار سرمایه کنند؛ اگر منظور این 

باشد اتفاق مثبتی در راه است. 

یک کارشناس بازار سرمایه در گفت وگو با »توسعه ایرانی« هشدار داد:

خطر ریزش ناگهانی در کمین بورس است
یک کارشناس بازار 

سرمایه در گفت وگو با 
»توسعه ایرانی«: دوران 

گفتاردرمانی و عملکردهای 
پوپولیستی گذشته و باید 
اقدامات اساسی و عقالنی 

در بازار سرمایه صورت 
گیرد

نماینده سابق مجلس درباره صادرات سوخت به لبنان و 
نادیده گرفتن تحریم های امریکا گفت: جمهوری اســالمی 
ایران سومین کشــور دارنده نفت و گاز جهان است، طبیعی 
است برای صادرت و حق آشکار و طبیعی خود نباید از کسی 

اجازه و یا مجوز بگیرد.
موید حســینی صدر در گفت وگو با ایلنا، درباره صادرات 
ســوخت به لبنان و نادیده گرفتن تحریم های امریکا اظهار 
داشت: جمهوری اســالمی ایران سومین کشور دارنده نفت 
و گاز جهان است، طبیعی است برای صادرت و حق آشکار و 
طبیعی خود نباید از کسی اجازه و یا مجوز بگیرد، این حق ایران 
است که به هر کشوری که تمایل داشته باشد محصوالت خود 

را بفروشد، واقعا این بی عدالتی بزرگی در دنیای امروز است 
که امریکا بخواهد تصمیم بگیرد؛ کشور، شرکت و یا شخصی 

را تحریم کند و یا اجازه ندهد آزادانه تجارت داشته باشند.
وی با بیان اینکــه جلوگیری از تجــارت اقتصادی با هر 
کشــوری در واقع به نوعی برده داری مدرن است، افزود: این 
قواعد عادالنه ای نیست که یک کشور برای دیگران تصمیم 
بگیرد و اجازه ندهد که بتوانند کاالی خود را بفروشــند و یا 

مراودات مالی و اقتصادی داشته باشند.
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: حق طبیعی ما است 
که به هر نحو و به هر کشوری که تمایل داشته باشیم محصول 
خود را بفروشــیم اما باید کانال هایی هم برای بازگشت پول 

فروش نفت، پتروشیمی و فوالد و یا هر کاالی دیگر صادراتی 
اندیشیده شود و مردم خیال شان راحت باشد که پول به کشور 
برمی گردد. وی با بیان اینکه اصل کار تجارت با هر کشوری 
در جهت منافع ملی ما است، خاطرنشان کرد: بنده چندان 
به مراوده با اعراب و کشورهایی مثل چین و روسیه خوشبین 
نیستم زیرا این کشورها تنها زمانی کنار ما بوده اند که قدرتمند 
بودیم زمانی که سر سوزنی ضعف داشته باشبم بدتر از غرب 
ظاهر شــده اند، علیرغم این دیدگاه وقتی کشوری خریدار 

محصول ما باشــد چرا نباید بفروشیم؟ ما نباید برای تجارت 
خود از کســی اجازه بگیریم این اقتدار ایران را می رســاند و 
برای مردم هم خوشایند است که ایران می تواند از محصول 
خود در دریا محافظت کرده و آن را به هر مقصدی که بخواهد، 
برساند. حسینی صدر با بیان اینکه ما باید جامع نگر باشیم و 
به بازار تمامی کشورها ورود کنیم، تاکید کرد: دولت جدید 
هم باید از بخش خصوصی حمایت کند که بتوانند بخشــی 
از بیزنس و تجارت نفت را دســت بگیرند. وی گفت: اکنون 
خریداران زیادی نفت را روی دریا می خرند، ما با ۱۰ درصد زیر 
قیمت براحتی می توانیم نفت را بدست مشتریان برسانیم و 
در واقع تحریم ها را نادیده بگیریم.  این کارشناس حوزه انرژی 
درباره پیام صادرات سوخت از سوی ایران به لبنان در شرایط 
تحریم از سوی ایاالت متحده تاکید کرد: این قبیل اقدامات به 
خریداران جرات بیشتری برای خرید از ایران داده و اطمینان 

خاطر  ایجاد خواهد کرد و این رویه به نفع کشور است.

نماینده سابق مجلس:

 برای فروش نفت و فرآورده از کسی اجازه نمی گیریم

خبر

استناد به آمار رســمی تائیدی برای افزایش 
توزیع نابرابــر درآمد و ثــروت و افزایش فاصله 
طبقاتی به نفع مرفهین جامعه است، جایی که 
در کنار تمامی عوامل، تورم، عدم ثبات اقتصادی 
و ســهم قابل توجه یارانه های پنهان برای قشر 

ثروتمند قابل تامل است.
به گــزارش ایســنا، طی روزهای گذشــته 
میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه - در 
اظهاراتش با انتقاد از رویه بودجه ریزی و منابع 
ناپایدار در بودجه های ســنواتی اعالم کرده بود 
که این روند موجب شــده دولت به سمت خلق 
نقدینگی و افزایش تورم حرکت کند که در این 
حالت به نوعی برداشت از اقشار ضعیف صورت 
می گیرد و اکنون شــاهد آن هســتیم که طی 
سال های گذشته ضریب جینی افزایش داشته 
که خود نشان دهنده رشد فاصله طبقاتی به نفع 

مرفهین است.
بــه دنبــال آن، اخیــرا مرکز آمــار ایران 
گزارشی از وضعیت ضریب جینی منتشر کرد 
که نشــان داد این شاخص در ســال گذشته 
افزایش یافته اســت؛ این ضریب که بین صفر 

و یــک تعریف می شــود هر چقدر به ســمت 
 یک حرکــت کند بیانگــر افزایــش نابرابری 

در توزیع ثروت است.
این در حالی اســت  که توزیع عادالنه درآمد 
از اهم شــاخص های ارزیابی عملکرد اقتصادی 
کشــورها به شــمار می رود و آن طــور  که در 
گزارش های  مرکز آمار ایران به آن اشاره شده در 
صورتی که یک فرد در جامعه تمامی درآمد را در 
اختیار داشته باشد توزیع درآمد ناعادالنه ترین 
وضع ممکن اســت و زمانی که تمامــی افراد به 
یک نسبت از کل درآمد جامعه بهره مند شوند 

عادالنه ترین حالت وجود دارد.  
طبق این گزارش اکنون مســاله مهم توزیع 
عادالنه بر مبنای توانایی های افراد مختلف است 
که می توانند به ایجاد تعادل و توازن بیشتر منتهی 
شود؛ به گونه ای که در یک جامعه متعادل شمار 
ثروتمندان و فقیران در کشور بسیار کم است چرا 
که وجود گروه های بسیار پردرآمد یا بسیار کم 
درآمد نشــان دهنده توزیع نامناسب درآمد در 

آن منطقه است.  
اما بررســی جزئیــات آمار  اخیــر در مورد 

وضعیت ضریب جینی حاکی از آن است که  در 
سال گذشته به ۰.۴۰۰۶ رسیده در حالی که در 
سال ۱۳9۸ این شاخص ۰.۳992 بوده است که 

نشان از  افزایش فاصله طبقاتی دارد. 
در مناطــق شــهری نیز ضریــب جینی از 
۰.۳۸2۸ به ۰.۳۸۳۵ و در مناطق روســتایی از 

۰.۳۵۳9 به ۰.۳۵9۰ افزایش یافته است.  
 نابرابری های ۲۰ سال گذشته 

چگونه بوده است؟
 بررســی جریان تغییــرات ضریب جینی 
خانوارهای کشور در حدود 2۰ سال گذشته نیز 

قابل تامل است.
ضریب جینی از ســال ۱۳۸۰ که ۰.۴۳۰۴ 
بوده به ۰.۴۳۵۶ در ســال ۱۳۸۵ افزایش یافته 
ولی آنچه برای سال ۱۳9۰ گزارش شده بیانگر 
کاهش آن به ۰.۳۷۰۰ است که نشان می دهد در 
این ســال کمی از فاصله طبقاتی کمتر و توزیع 

ثروت نسبت به قبل برابرتر شده است.
اما در ادامه، پنج سال بعد یعنی سال ۱۳9۵ 
ضریب جینی به ۰.۳9۰۰ رســیده که بار دیگر 
نشــان دهنده افزایش نابرابری اســت. در سال 
۱۳9۶ ضریــب جینی به روند افزایشــی ادامه 
داده به ۰.۳9۸۱ و در ســال ۱۳9۷ به ۰.۴۰9۳ 

می رسد.
در ســال ۱۳9۸ مجددا ضریب جینی کمتر 
شــده و به ۰.۳992 کاهش می یابد ولی ســال 

گذشته افزایش ضریب جینی مشهود  و ۰.۴۰۰۶ 
گزارش شده است.

توزیع درآمد هم عادالنه نیست
اما بیشــتر یا کمتر شــدن ضریب جینی به 
تنهایی نشــان دهنده وضعیــت توزیع درآمد 
نیست، از این رو برای محاسبه میزان عدالت در 
توزیع سهم درآمدی هر یک از گروه های جامعه 

در گزارش های آماری محاسبه می شود.
بر این اســاس، اگــر فاصله بیــن درآمدی 
کــه ۱۰، 2۰ و ۴۰ درصــد پایین تریــن گروه 
جامعــه بــه دســت مــی آورنــد بــا درآمد 
۱۰، 2۰ و ۴۰ درصــد از پردرآمدتریــن افراد، 
تفاوت زیادی داشــته باشــد نشــان دهنده 

 توزیــع ناعادالنــه درآمد در آن جامعه اســت. 
بررســی گزارش مرکز آمــار، درباره نســبت 
هزینه ای پردرآمدترین و کم درآمدترین بخش 
جمعیتی در ســال ۱۳9۸ تا ۱۳99 حاکی از آن 
است که نسبت هزینه ۱۰ درصد پردرآمدترین 
به ۱۰ درصد کم درآمدتریــن جمعیت ایران از 

۱۳.۶9 به ۱۳.9۶  افزایش یافته است.  
همچنیــن نســبت هزینــه 2۰ درصــد 
پردرآمدترین به 2۰ درصد کم درآمدترین نیز 
از ۷.9۷ به ۸.۱۳ رســیده اســت  در مقایسه ای 
دیگر نسبت هزینه ۴۰ درصد پردرآمدترین به 
۴۰ درصد کم درآمدتریــن نیز از ۴.2۵ به ۴.۳2 

افزایش دارد.

گزارش مرکز آمار تایید می کند

توزیع ثروت در ایران ناعادالنه است


