
نقطه به نقطه ايران به ش�كل تعج�ب آوري به صورت 
خ�رد و كالن درگي�ر زمين خ�واري اس�ت و س�طح 
زمين خ�واري ب�ه ح�دي رس�يده ك�ه اخي�راً يكي 
از نماين�دگان مجل�س منش�أ 80 درص�د پول ه�اي 
ب�ادآورده در اقتصاد اي�ران را زمين خ�واري معرفي 
كرده اس�ت. در اين ميان يك�ي از نمايندگان مجلس 
راهكار نهايي ب�راي پاي�ان دادن به زمين خ�واري را 
ط�رح كاداس�تر مي داند ك�ه گوي�ا تنها در دنيا س�ه 
كشور ايران، افغانستان و يك كشور آفريقايي، طرح 
كاداستر را به طور كامل اجرايي و عملياتي نكرده اند. 
تقريباً عموم كشورهاي دنيا در حفظ كمي و كيفي زمين 
و كاربري اش حساس��يت ويژه اي دارند و در رأس قوانين 
مربوط به اين حوزه مف��اد مربوط به حفظ كاربري اراضي 
قرار دارد. حفظ كاربري زمين عبارت اس��ت از جلوگيري 
از تغيير نحوه استفاده از زمين هاي خاص توسط مالكان 
يا متصرف��ان آن، در صورتي كه تغيير كارب��ري آنها آثار 
منفي طبيعي، اقتصادي، سياس��ي، علمي يا فرهنگي به 

دنبال داشته باشد. 
همانطور كه گفته شد اكثر كشورهاي دنيا از زمين با هر 
نوع كاربري اعم از ساختمان، كشاورزي، جنگل ها، مراتع، 
اراضي باتالقي و ساير اراضي محافظت مي كنند. متأسفانه 
در ايران با گذشت دهها سال از ارائه بودجه جهت عملياتي 
شدن طرح كاداستر براي محافظت از زمين، زمين خواري 
پيوس��ته در رأس تخلفات اقتصادي ق��رار دارد و به نظر 
مي رسد رشوه و ارتشاء در اين بخش همچون ويروسي نظام 
اداري ايران را به شدت درگير كرده است كه يكي از عالئم 
آن كاهش مساحت زمين هاي كشاورزي و افزايش زمين ها 

با كاربري ساختمان حتي در وسط رودخانه ها است. 
مساحت ايران در حدود يك ميليون و 700هزار كيلومتر 
مربع است كه در زمره 17كشور با مس��احت بزرگ دنيا 
جاي مي گيرد و ضعف حوزه حفاظت از زمين، باعث شده 
تا زمين خواري ب��راي هر نوع اس��تفاده اي به عنوان يكي 
از حوزه هاي ب��ا ارزش افزوده نجوم��ي در ميان متخلفان 
شناخته شود. نكته جالب آن است كه پيشروي اين دست 
متخلفان تا جايي ادامه يافته است كه كار به كوه خواري و 
حريم رودخانه خواري و تپه خواري و... رسيده و با همه اين 
زمين خواري ها در كمال تعجب قيم��ت زمين با هر نوع 

كاربري در ايران پيوسته در حال جهش است. 
  حجم زيادی از سرمايه به ساخت وساز معطوف 

شد
آنقدر زمين خ��واري و انواع ساخت و س��از طي دهه هاي 
گذشته انجام گرفته است كه اگر نقشه هاي هوايي امروز 
مناطق جغرافيايي را با گذشته مقايسه كنيم به سادگي 
متوجه تغييرات مي شويم.  عدم محافظت از زمين باعث 
شده تا س��رمايه و امكانات به اش��تباه در جهت تخريب 
محيط زيس��ت در ايران هزينه ش��ود و باز بودن مس��ير 
زمين خواري يكي از آسيب هايي است كه از توسعه صحيح 

ساير بخش هاي اقتصاد ايران جلوگيري مي كند. 
يكي از گريزگاه هاي مهم براي مال اندوزي در اقتصاد ايران 
مربوط به زمين خواري است؛ در همين راستا اخيراً يكي 
از نمايندگان مجلس مدعي شد كه 80 درصد ثروت هاي 
باد آورده مربوط به حوزه زمين خواري اس��ت. درصد فوق 

نش��ان از يك وضعيت هش��دار آميز براي اقتصاد دارد به 
ويژه اينكه زمين خواري محيط زيس��ت را نيز تحت تأثير 
منفي قرار مي دهد و از بعد محيط زيستي نيز هشدا رآميز 
مي باشد؛ در عين حال چون حاشيه سود زمين خواري باال 
است و س��ود انبوهي را براي زمين خوار به همراه مي آورد 
زمين خوار براي بقا و توسعه فعاليت خود تالش مي كند 
مانع از ش��كل گيري قوانين و ساختاري ش��ود كه تداوم 
ثروت هاي بادآورده اش را تهديد كند، بدين ترتيب به نظر 
مي رسد زمان پايان دادن به زمين خواري هاي خرد و كالن 

در كشور فرا رسيده است. 
  فعاليت باندهای خرد و كالن در حوزه زمين خواری

باندهاي خرد و كالن��ي در حوزه زمين خ��واري در ايران 
فعال هستند و به نسبت ثروت و قدرت و ضريب نفوذشان 
به ش��كل ش��بانه روزي به ش��غل زمين خواري مشغول 

مي باشند. 
  س�ودهاي نجومي با تغيير كاربري زمين با يك 

سندعادي قولنامه 
كارشناسان معتقد هس��تند كه افراد س��ودجو با خريد 
اراضي كشاورزي از روستاييان و كشاورزانی كه درآمدي 
از كش��اورزي نصيب آنها نمي ش��ود به قيمت هاي بسيار 
پايين و با ديواركشي آن اراضي، اقدام به ساخت ويال هاي 
لوكس مي كنند، اما اين مرحله نهايي براي زمين خواران 
نيست، بلكه آنها به دنبال فروش بناها به قيمت هاي چندده 

برابري هستند. 
پژوهش��گر زمين خ��واري درب��اره مراح��ل و روش هاي 
زمين خواران براي تغيير كاربري، ساخت وس��از و نهايتاً 

فروش بناهاي ساخته شده، مي گويد: »اولين قدم بعد از 
تصرف يك زمين، براي سودآوري اين است كه دورش را 
ديوار بكشيد. شما با همين كار كلي سود كرده ايد؛ يعني 
يك زمين كشاورزي را به مبلغ ۵0 هزار تومان مي خريد و 
ديوار مي كشيد. بعد اين زمين را تفكيك مي كنيد، زماني 
كه اين كار را كرديد آنها را به شخص ثالث به متري ۵00 

هزار تومان مي فروشيد و سود 10 برابري مي كنيد.«
طاهري در ادامه مي افزايد: »اما شما سيري پذير نيستيد، 
مي خواهيد س��ود حداكث��ري بكنيد. حداكثر س��ود در 
ويال سازي است. وقتي اين كار را كرديد قيمت زمين از ۵0 
هزار تومان به يك تا 2 ميليون تومان مي رسد؛ يعني سود 
20 برابر تا ۴0 برابر. همه دست و پايشان مي لرزد وقتي اين 

سودها را مي بينند.« 
وی درباره روش فروش بناهاي س��اخته ش��ده نيز اظهار 
مي كند: »مرحله رسيدن به سود من چيست؟ اينكه بتوانم 
اين ويالها را به اشخاص ديگر منتقل كنم، چگونه است؟ 
يك راهش اين است كه بروم دفتر ثبت اسناد و امالك و 
بگويم اين زمين هاي دولتي و كشاورزي را نابود كرده ام و 
حاال مي خواهم برايش سند مالكيت رسمي بگيرم و منتقل 
كنم. مشخص است كه آنجا حاكميت نظارت مي كند و من 

را متخلف مي شناسد. بايد راه موازي داشته باشم.«
طاهري تصريح ك��رد: »اين راه موازي بايد س��ه ويژگي 
داشته باشد؛ اول اينكه اين اس��ناد هيچ جا ثبت نشود. 
دوم در عين ثبت نش��دن قانوني هم باش��ند و سوم در 
دادگاه ها مورد استناد قرار بگيرند. اينجا من يك راهكار 
قانوني جلوی پاي ت��ان مي گذارم و آن هم اس��تفاده از 

قولنامه است. ش��ما خيلي راحت قولنامه را از اينترنت 
دانلود مي كنيد و پرينت مي گيريد و استفاده مي كنيد. 
دو تا امضا هم مي كنيد و دو تا شاهد هم مي آوريد كه در 

محاكم اعتبار داشته باشد.« 
  س�االنه نزديك به 4 ه�زار پرون�ده ارجاعي يا 
شكايت واصله به كميسيون اصل نود ارائه مي شود

سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسالمي، با 
يادآوري اينكه ساالنه نزديك به ۴ هزار پرونده ارجاعي يا 
شكايت واصله به كميسيون اصل 90 ارائه مي شود، گفت: 
»در سال جاري بيشترين ش��كايات و پرونده ها مربوط به 

بخش خودرو و زمين خواري بود.« 
بهرام پارسايي با تأكيد بر ضرورت تسريع در رسيدگي به 
پرونده هاي زمين خواري و در نظر گرفتن اش��د مجازات 
براي متخلفان گفت: »بخش عمده زمين خواري و تجاوز 
به عرصه هاي ملي به واس��طه ارتباط، البي، نفوذ و قدرت 

انجام مي شود.« 
وی در گفت وگ��و با خبرگ��زاري خانه مل��ت، در رابطه با 
اظهارات اخير معاون قضايي دادستان كل كشور مبني بر 
اينكه هيچ كسي حق ندارد حتي براي احداث حوزه علميه، 
زمين عرصه ملي را واگذار كند، افزود: »هيچ فردي نبايد 
خالف قانون حركت كند و همه بايد در مقابل قانون به ويژه 

در مسائلي مانند عرصه هاي ملي يكسان باشند.« 
پارسايی ادامه داد: »چند سال گذش��ته نيز مقام معظم 
رهبري تأكيد داشتند كه حتي براي ساخت اماكن مذهبي 
مانند حوزه علميه هي��چ كس حق ن��دارد عرصه ملي و 

جنگل ها را واگذار كند.« 

  تسريع در رسيدگي به پرونده هاي زمين خواري 
و خودرو

همچنين در م��ورد بخش ديگ��ري از اظه��ارات معاون 
دادس��تان مبني بر اينك��ه نبايد با امض��اي طاليي آقاي 
فالني 200 هكتار از اراضي منابع ملي واگذار شود و بايد 
شفاف سازي ها به درستي صورت پذيرد، تصريح كرد: »بر 
اساس قانون هيچ كس نمي تواند با امضاي طاليي و خارج 
از ضوابط اقدام به تصاحب اراضي ملي كند و در اين رابطه 
هر چقدر شدت برخوردها كمتر و متخلفان در امان باشند 
و مورد تعقيب قانون قرار نگيرند، انگيزه الزم در ساير افراد 

براي دست اندازي به طبيعت ايجاد مي شود.« 
   زمين خواري و تجاوز به عرصه هاي ملي به واسطه 

ارتباط، البي، نفوذ و قدرت انجام مي شود
نماينده مردم شيراز در مجلس دهم با تأكيد بر اينكه بخش 
عمده زمين خواري و تجاوز به عرصه هاي ملي به واسطه 
ارتباط، البي، نفوذ و قدرت انجام مي شود، گفت: »مواردي 
كه كشاورزان يا روستاييان بخش��ي از زمين را تصاحب 
مي كنند، بسيار اندك اس��ت و چشمگير نيست و بخش 
عمده منابع طبيعي توسط سودجويان و البي هاي قدرت 

تصاحب مي شود.« 
  مخالفت برخ�ي نهادها ب�ا پ�رواز هواپيماهاي 

نقشه برداري
عضو كميس��يون اصل 90 قانون اساس��ي مجلس گفت: 
»قطعاً با اجراي طرح كاداستر، دعاوي و پرونده هاي قضايي 
درباره موضوع اراضي و تخلفات زمين خواري و پرونده هاي 

مرتبط با معارض اراضي به شدت كاهش پيدا مي كند.« 
عزت اهلل يوسفيان مال، عضو كميس��يون اصل 90 قانون 
اساس��ي مجلس با انتق��اد از اجراي كند و آهس��ته طرح 
كاداستر در كش��ور گفت: »بر اس��اس اطالعات واصله و 
طبق شنيده ها، در دنيا تنها سه كش��ور ايران، افغانستان 
و يك كشور آفريقايي، طرح كاداستر را اجرايي و عملياتي 

نكرده اند.« 
نماينده مردم آمل و الريجان در مجلس شوراي اسالمي 
ادامه داد: »كاداستر يا قانون حدنگار به معناي رصد كردن 
تمامی حدود و ثغور عرصه اراضي كشور است، يعني آن كه 
با اجراي اين قانون هيچ فردي نمي تواند به اراضي دولتي يا 
اراضي خصوصي افراد دست اندازي كند و عماًل با عملياتي 
شدن آن، جلوي فعاليت زمين خواران به طور كامل گرفته 

خواهد شد.« 
   كاه�ش دع�اوي و پرونده هاي مرتب�ط با زمين 

خواري با اجراي طرح كاداستر
يوسفيان مال تصريح كرد: »قطعاً با اجراي طرح كاداستر، 
دع��اوي و پرونده هاي قضاي��ي درباره موض��وع اراضي و 
تخلفات زمين خواري و پرونده هاي مرتبط با معارض اراضي 
به شدت كاهش پيدا مي كند و اين مسئله تأثير مثبتي در 

عملكرد دستگاه قضا خواهد داشت.« 
  كمب�ود اعتب�ار مهم تري�ن مانع اج�راي طرح 

كاداستر
عضو كميس��يون اصل 90 قانون اساس��ي مجلس گفت: 
»مهم ترين مشكل و مانع اجراي طرح كاداستر در كشور، 
كمبود اعتبار است كه اميدوارم در آينده، دولت اعتبارات 

الزم را براي اجراي گسترده طرح در نظر گيرد.«

سود  های نجومي بازار  زمين خواري را  در ايران داغ كرده است

مهران ابراهیمیان

يك نماينده مجلس: در دنيا فقط ايران و دو كشور ديگر طرح »كاداستر« را برای حفاظت از زمين های كشور اجرا نكرده اند
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نفت به بشكه اي ۶۲ دالر رسيد
قيمت نفت روز پنج شنبه به دنبال اميدواري نسبت به پايان يافتن 
جنگ تجاري چين و امريكا افزايش يافت و به بشكه اي ۶2 دالر رسيد. 
به گزارش خبرگزاري اسپوتنيك، نفت برنت درياي شمال با افزايش ۵۵ 

سنت نسبت به روز چهارشنبه به 62/29 دالر در هر بشكه رسيد. 
نفت وست تگزاس امريكا نيز با 80 سنت افزايش، بشكه اي۵7/17 دالر 
معامله شد. وزارت بازرگاني چين روز پنج ش��نبه اعالم كرد كه پكن و 
واشنگتن توافق كرده اند، تعرفه هاي اعمال  شده را در مراحل مختلف 
حذف كنند، هر چند هنوز جدول زماني براي اين كار مشخص نشده 
است. مديرعامل پيشين گوگل به تازگي در اظهارات خود درباره سبقت 
گرفتن چين در حوزه هوش مصنوعي از امريكا ابراز نگراني كرده است. 
به گزارش ايسنا، چند ماه پيش بس��ياري از كارشناسان و تحليلگران 
فعال در حوزه فناوري با انتشار گزارش��ي اعالم كردند كه متخصصان 
هوش مصنوعي در چين با سرعت بسيار بااليي در حال حركت رو به جلو 
هستند؛ به گونه اي كه روند پيشرفت اين كشور در زمينه هوش مصنوعي 
و يادگيري ماشيني بسيار سريع تر و بهتر از اياالت متحده امريكا است  
و با اين اوضاع در سال هاي آينده تفاوت فاحشي ميان اين دو كشور در 

اين صنعت به وجود خواهد آمد. 
در همين رابطه اريك اشميت، مدير عامل سابق شركت امريكايي گوگل 
به تازگي خاطر نش��ان كرده است كه سرعت و ش��تاب چين در حوزه 
هوش مصنوعي بسيار باالتر از حد تصور بوده و همين امر موجب تشديد 

نگراني هاي بين المللي براي آينده علم مذكور شده است. 
........................................................................................................................

نخستين شورولت برقي در چين
ش�ورولت ب�ه تازگ�ي تصاوي�ر و اطالع�ات جدي�دي از ي�ك 
خ�ودروي الكتريك�ي مخصوص ب�ازار چين منتش�ر كرده اس�ت. 
 به گزارش جوان، در حالي كه گفته مي ش��ود جنگ تجاري ميان چين و 
امريكا به عنوان بزرگ ترين اقتصادهاي جهان موجب كاهش 67 ميليارد 
دالري تجارت ميان دو كشور شده و چين خواس��تار آن است كه امريكا 
تعرفه اي كه از اول سپتامبر )10 ش��هريور 98( روي 112 ميليارد دالر از 
كاالهاي اين كشور اعمال كرده را لغو كند، اما هر دو كشور نمي توانند چشم 

از بازارهاي يكديگر بردارند. 
شورولت به عنوان يكي از برندهاي مشهور و محبوب امريكايي به تازگي 
تصاوير و تبليغات جديدي از نخستين خودروي الكتريكي خود را تحت 
عنوان منلو )MENLO( منتشر كرده كه قرار است به صورت انحصاري 
در بازار چين عرضه ش��ود. انتظار م��ي رود اين خودرو از ي��ك باتري ۳۵ 
كيلووات ساعتي ليتيوم يوني و پيشرانه الكتريكي با قدرت 1۴8 اسب بخار 
و ۳۵0 نيوتن متر گش��تاور برخوردار خواهد بود كه در مجموع مي تواند 

حدود ۳00 كيلومتر مسافت را با هر بار شارژ كامل طي كند. 
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روابط عمومی شرکت برق منطقه اي مازندران

درج غيرواقعي تاريخ توليد روي محصوالت 
غذاي�ي مس�ئله اي اس�ت ك�ه س�المت 
جامعه را ب�ه خطر مي اندازد؛ خ�واه با هدف 
كالهبرداري انجام شده باشد خواه به اشتباه. 
رضا تركاش��وند، مديرعامل اتحاديه سراسري 
مرغداران تخمگذار كش��ور روز پنج ش��نبه در 
پاسخ به ايرنا در خصوص درج تاريخ غيرواقعي 
روي برخي تخم مرغ هاي موجود در بازار گفت: 
درج تاريخ توليد غي��ر واقعي روي محصول به 
منظور افزايش مدت زمان نگهداري محصول 
يك تخلف اس��ت و با متخلفان برخورد قانوني 

مي شود. 

وي افزود: طبق نظر سازمان دامپزشكي كشور 
مدت زمان مصرف تازه خوري تخم مرغ يك ماه 
اس��ت كه روي محصول درج مي شود. البته اگر 
بتوانيم تخم مرغ را در محيط مناسب سردخانه اي 
با دماي بين سه تا چهار درجه سانتيگراد، عاري از 
آلودگي و در ظروف مخصوص نگهداري شود به 

طور حتم قابليت نگهداري تا سه ماه را دارد. 
بر اساس مش��اهدات ميداني، برخي واحدهاي 
توليدي تاريخ هاي آينده را به عنوان تاريخ توليد 
روي محصوالت خ��ود درج مي كنند؛ به عنوان 
نمونه اكنون در آبان ماه 98 هس��تيم اما تاريخ 

توليد تخم مرغ، آذرماه 98 درج مي شود. 

مديركل توس�عه اش�تغال وزارت كار با بيان 
اينك�ه بي�ش از 8۵ درص�د جوين�دگان كار 
دانش آموخته در كش�ورمان، ب�دون مهارت 
هس�تند، ادام�ه داد: س�اختار ب�ازار كار در 
كشورمان به گونه اي اس�ت كه 1۵ تا 1۷ درصد 
دانش آموختگان دانشگاه ها را جذب مي كند. 
به گزارش عالءالدين ازوجي در برنامه گفت و گوي 
ويژه خب��ري با بيان اينكه براس��اس آمار س��ال 
1۳97، ۴2 درصد از كل بيكاران كشور را جمعيت 
دانش آموخته دانش��گاهي تش��كيل مي دهند، 
گفت: جمعيت دانش آموخته و در حال تحصيل 
كش��ورمان حدود 1۳ ميلي��ون و 200 هزار نفر 

هستند كه يا شاغل يا دانشجو يا بيكارند. 
وي ادامه داد: حدود 7 ميلي��ون و 600 هزار نفر 
نيروي انساني دانش آموخته هستند كه بخشي 
از آنها ش��اغل و بخش��ي از آنها يعني حدود يك 

ميليون و ۴00 هزار نفر بيكارند. 
وي با بيان اينكه بي��ش از 8۵ درصد جويندگان 
كار دانش آموخته در كش��ورمان، بدون مهارت 
هستند، ادامه داد: ساختار بازار كار در كشورمان 
به گون��ه اي اس��ت كه 1۵ ت��ا 17درص��د دانش 

آموختگان دانشگاه ها را جذب مي كند. 

ازوجي افزود: يكي از راهكار ها اين است كه بايد 
ببينيم ظرفيت بنگاه هاي اقتصادي در بازار كار و 
ظرفيت جويندگان كار در قالب نظام آموزش��ي 
عالي چيس��ت؟ اما آم��ار و اطالعات رس��مي و 

مشخص در اين باره نداريم. 
معاون ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هم در ارتباط تلفني با اين برنامه با بيان 
اينكه در جهان در كنار دانشگاه ها و موسسات، 
مجموعه هايي شكل گرفته اند كه مهارت آموز 
هستند، گفت: دانشگاه ها بايد نيرو هاي خبره اي 
را تربيت كنند كه بتوانند به كار مشغول شوند. 

سعيد زرندي افزود: بر اس��اس مطالعات از بين 
1۴۴ كد در حوزه صنعت، ۳۵ كد، بيشترين اثر 
را در توليدات، صادرات و كاهش واردات ما دارد 
كه محصوالت شيميايي، فلزات اساسي، حوزه 
غذايي و آش��اميدني، وس��ايل نقليه موتوري، 
الس��تيك و پالس��تيك، تجهيزات پزش��كي، 
نساجي و حوزه ماش��ين آالت و دس��تگاه ها از 

جمله آن است. 
 زرندي گفت: اين حوزه ها براي كشورمان اولويت 
بيشتري دارد و اين موضوعات به دانشگاه ها هم 

گفته شده است. 

توليدكنندگاني كه با جان مردم بازي مي كنند

درج غيرواقعي تاريخ توليد روي تخم مرغ

 بازار كار فقط ۱۷ درصد دانش آموختگان دانشگاه ها را 
جذب مي كند

   بازار

افت 4۳28 واحدي شاخص بورس در هفته دوم آبان

 ارزش دالري بورس بيش از اين ها است 
ش�اخص بورس در هفته دوم آبان ماه با 4 هزار و ۳28 واحد كاهش، 
معادل 1/4 درصد افت را به ثبت رس�اند. تعطيلي هاي يكي در ميان 
و نگاه برخي كارشناس�ان به لزوم اصالح قيمت ها و اس�تراحت بازار 
بورس باعث شده تا اين بازار روندي آهس�ته و نزولي به خود بگيرد. 
با اين حال برخي كارشناس�ان بر اين باورند كه افت شاخص موقتي 
اس�ت، زيرا بازار بورس هنوز به ارزش دالري سال 91 نرسيده است.

به گزارش جوان در جريان معام��الت هفته دوم آبان ماه امس��ال تعداد 
12۳۵0 ميليون انواع اوراق بهادار به ارزش ۵۴99۴ ميليارد ريال در بيش 
از يك ميليون و 600 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت كه به ترتيب 7۴/۴، 

78 و ۵8/7 درصد افزايش را نسبت به هفته قبل تر تجربه كردند. 
اي��ن درحالي اس��ت ك��ه تع��داد ۴۵۵ ميلي��ون واح��د از صندوق هاي 
سرمايه گذاري قابل معامله نيز در هفته گذشته در بورس تهران به ارزش 
كل بيش از ۴6۵1 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت كه با ۴۴ درصد 

افزايش همراه شدند. 
در بازار بدهي هم كه اوراق مش��اركت، گواهي س��پرده و صكوك معامله 
مي شود، در اين مدت تعداد يك ميليون برگه اوراق مشاركت به ارزش كل 

بيش از 96۴ ميليارد ريال معامله شد. 
شاخص بورس نيز در هفته منتهي به 17 آبان  ماه با ۴۳28 واحد كاهش، 
معادل 1/۴درصد افت كرد و به رقم ۳0۵۳۳۳ واحد رس��يد. شاخص كل 
هموزن نيز در اين مدت با 1127 واحد افزايش معادل 1/۳۳ درصد رشد 

كرد و رقم 8۵689 واحد را به نمايش گذاشت. 
ش��اخص بازار اول نيز در هفته گذش��ته با ۴0۳1 واح��د كاهش به رقم 
221۴62 واحد و ش��اخص بازار دوم با ۴811 كاه��ش به عدد 622970 
واحد رسيدند كه به اين ترتيب شاخص بازار اول با 1/79 درصد و شاخص 

بازار دوم با 0/77 درصد كاهش همراه شدند. 
  بورس حباب ندارد

با اين حال عضو كميسيون اقتصادي مجلس در اين باره معتقد است كه همه 
بازارهاي موازي بورس چند برابر شده، اما بازار بورس همانند آنها رشدي 
نداشته است. اگر به دالري محاسبه كنيم، هنوز بازار بورس به ارزش سال 

91 خود نرسيده است پس بازار بورس حباب ندارد. 
فراز و فرودهاي بازار بورس در چندماه اخير باعث شده تا فعاالن اين بازار 
روزهاي پر رونقي را در شبكه اي تلوزيوني و رسانه ها داشته باشند. با اين 
حال قالب اظهارنظرها بر اين است كه بازار بورس از يكسو نياز به استراحت 

داشته و از سوي ديگر ارزش و ظرفيت آن بيش از اين ها است. 
حسن نژاد، عضو كميسيون اقتصادي مجلس در برنامه پايش در خصوص 
ورود سرمايه هاي خرد مردم به بورس گفت: بازار سرمايه ما كوچك است. 
البته در حال حاضر پول جديدي به بورس نيامده اس��ت. همه بازارهاي 
موازي بورس چند برابر ش��ده، اما بازار بورس همانند آنها رشدي نداشته 
است. اگر به دالري محاسبه كنيم، هنوز بازار بورس به ارزش سال 91 خود 

نرسيده است پس بازار بورس حباب ندارد. 
وي ادامه داد: حضور مردم در بازار بورس امري مبارك است. ضريب نفوذ 
بازار سرمايه باال رفته و حضور در بازار بورس باعث كمك به شفافيت و رونق 
توليد است. اين نماينده مجلس افزود: بازار سرمايه يك بازار تخصصي و 

جاي سرمايه مازاد است. قرار نيست هميشه بازار بورس مثبت باشد. 
حسن نژاد تأكيد كرد: در چند ماه اخير بازار بورس رشد خوبي داشته است 
و نمي توان منفي هاي اخير را جزو ريزش حساب كرد و آن هم جزيي از بازار 
است. ما به عنوان مجلس به بازار پايه ورود كرديم، اما نمي توانيم در مثبت 

يا منفي بورس دخالت كنيم. 
وي گفت: ما در ريزش بازار پايه ۴00 كد را بررس��ي كرديم. در اين قضيه 
هيچ رانت اطالعاتي وجود نداشت. قوانين بازار پايه اصالح شده است و فقط 
مشكل حد نوسان دارد.  اين نماينده مجلس ادامه داد: افزايش ساعت كار 
بازار بورس هيچ تأثيري در بازار بورس ن��دارد. بازار بورس در حال حاضر 
حباب ندارد و هر باال رفتني حباب نيست. در س��ال 92 ارزش بازار 1۵0 
ميليارد دالر بود، ولي در حال حاضر ارزش بازار 11۵ ميليارد دالر است. 
پس با اين همه رشد قيمت ها بازار بورس هنوز جاي رشد زيادي دارد. پس 

در اين بازار نمي توان گفت حبابي وجود دارد. 
وي در پايان تصريح كرد: بازار بورس ما در مقايسه با كشورهاي همسايه 
موفق تر است، اما در مقايسه با كشورهاي پيشرفته عقب مانده هستيم. بازار 
بورس بازار پر استرسي است، اما هنوز جاي رشد زيادي دارد كه سخت نيز 
است. بورس نسبت به بازار هاي ديگر بازار موفقي است، اما بايد در ورود به 

آن همه جوانب را رعايت كرد. 


