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افزايش 2/5 برابري اجراي احكام 
 زمين خواري بعد از آمدن آيت اهلل رئيسي 

به قوه قضائيه
معاون سازمان امور اراضي كش�ور با بيان اينكه تعامل عالي با قوه 
قضائيه وجود دارد، گف�ت: از زمان آمدن آيت اهلل رئيس�ي به قوه 
قضائيه، ميزان اجراي احكام در مقايسه با قبل 2/5 برابر شده كه 
اين امر نشان از رويكرد ايش�ان در برخورد با زمين خواران دارد. 
به گزارش تسنيم، صفدر نيازي، معاون حفظ و يكپارچگي اراضي سازمان 
امور اراضي كشور، روز گذشته در نشست خبري به مناسبت هفته جهاد 
كشاورزي اظهار كرد: براي حفظ امنيت غذايي و توسعه پايدار كشاورزي 
بايد اراضي كشاورزي حفظ شود. وي افزود: اقتصاد كشاورزي، اشتغال 
گسترده اين بخش، از جمله الزاماتي است كه بايد اراضي كشاورزي را 
حفظ كرد. همچنين بايد توجه داشت كه همين بخش كشاورزي بود كه 

در سال هاي سخت تحريم موجب رشد اقتصادي كشور شد. 
معاون حفظ و يكپارچگي اراضي سازمان امور اراضي كشور ادامه داد: موضوع 
ارث و تفكيك اراضي كشاورزي يكي از مشكالت اساسي است كه منجر به 
خرد شدن و غيراقتصادي شدن فعاليت در اين اراضي كشاورزي شده است 
كه با اصالح قانون و بحث هاي فقهي گس��ترده اي كه دارد بايد حل و فصل 
شود. نيازي تصريح كرد: البته به اين نكته بايد توجه كرد كه خرد شدن اراضي 
موجب ارزشمند شدن آنها مي شود و قيمت آنها باال مي رود كه اين امر لزوم 
نظارت بر آنها را افزايش مي دهد. وي در بخش ديگري از صحبت هاي خود با 
اشاره به تعارض منافع موجود با بنياد مسكن گفت: طرح هاي هادي روستايي 
و توسعه مناطق ش��هري در برخي مواقع با حفظ اراضي كشاورزي تعارض 
منافع دارد و منجر به از بين رفتن آنها مي شود كه خسارات جبران ناپذيري را 
براي كشاورزي كشور به همراه دارد. معاون حفظ و يكپارچگي اراضي سازمان 
امور اراضي كشور با اشاره به تخريب گسترده شاليزارهاي شمالي كشور گفت: 
اين زمين هاي ارزشمند در مجموع 400 هزار هكتار بود كه 100 هزار هكتار 

آن يعني يك چهارم آن با اجراي طرح هادي تغيير كاربري يافته است. 
   افزايش 2/5 برابري اجراي احكام زمين خواري بعد از آمدن 

آيت اهلل رئيسي به قوه قضائيه
نيازي در پاسخ به سؤالي در ارتباط با تعامل سازمان امور اراضي با قوه 
قضائيه براي حفظ كاربري اراضي كشاورزي به چه صورت است، گفت: 
اين تعامل در وضعيت عالي قرار دارد و اكنون در تمام استان ها ارتباط 
خوبي برقرار اس��ت به طوري كه وضعيت اجراي احكام در يك س��ال 
گذشته در مقايسه با مدت مشابه خود 2/5 برابر شده است. معاون حفظ 
و يكپارچگي اراضي سازمان امور اراضي كشور  گفت: اجراي سريع و به 
موقع احكام به دليل رويكرد آيت اهلل رئيسي و ورود ايشان به قوه قضائيه 

است كه او و همكاران همكاري زيادي در اين زمينه داشته اند. 
   دو فرد سودجو 400 ميليارد تومان سود از قطعه كردن اراضي 

كشاورزي در دماوند كسب كردند
وي گفت: در منطقه دماوند با انجام قطعه بندي كردن چند هكتار زمين 
كش��اورزي دو نفر 400 ميليارد تومان سود كس��ب كردند و هر هزار متر 
زمين را به بيش از ي��ك ميليارد تومان فروختند، اين در حالي اس��ت كه 
قيمت هر هكتار زمين كشاورزي به يك ميليارد نيز نمي رسد. نيازي افزود: 
خأل موجود در ارتباط با تفكيك و خرد كردن اراضي كشاورزي منجر به اين 

سوء استفاده ها مي شود كه الزم است تغييراتي در قانون ايجاد شود. 
   وزارت نيرو به 800 ويالي غيرمجاز انشعاب آب و برق داده است

معاون حفظ و يكپارچگي اراضي سازمان امور اراضي كشور افزود: 800 هزار 
واحد غيرمجاز در كشور وجود دارد كه زمين هاي كشاورزي را تغيير كاربري 
داده اند، اما با دادن آب و برق توسط وزارت نيرو به آنها قيمت پيدا كرده اند و 
افراد از آنها استفاده مي كنند در حالي كه اگر به آنها انشعاب آب و برق داده 
نشود، قابليت زندگي را از دست خواهند داد. نيازي اظهار داشت: مشكالتي 
نيز با عدم شفافيت محدوده طرح هادي داريم؛ بنياد مسكن بايد محدوده 
طرح هاي هادي را به مردم و به ما اعالم كند تا افراد بتوانند براي خريد اراضي 
تصميم گيري كنند، اما اين موضوع حتي به ما نيز اعالم نمي ش��ود. معاون 
حفظ و يكپارچگي اراضي سازمان امور اراضي كشور افزود:  بنياد مسكن براي 
اعالم محدوده طرح هادي در مناطق مختلف 70 هزار تومان بابت استعالم 
دريافت مي كند و در صورتي كه كارشناس اعزام كند اين مبلغ به 300 هزار 
تومان مي رسد، اما بر اساس قانون شفافيت اين اطالعات بايد در اختيار ما 
و مردم به صورت رايگان قرار گيرد. وي همچنين با اشاره به كاهش سرانه 
اراضي كشاورزي گفت: در 50 سال گذشته سرانه اراضي كشاورزي 5 هزار 
و 700 متر به ازاي هر زارع بود كه امروز به هزارو700 متر كاهش يافته است 

كه دليل آن افزايش جمعيت و خرد شدن اراضي كشاورزي است. 
    دس�تگاه هاي ديگر نيز مانند قوه قضائيه به جاي اقدامات 

نمايشي، مسائل مربوط به زمين را در اولويت قرار دهند
بنابراين گزارش، امير حسين رجبي،  معاون ساماندهي و توسعه اراضي 
كش��اورزي نيز در اين نشس��ت اظهار كرد: 2 ميليون هكتار از اراضي 
كشاورزي داراي اختالف با سازمان جنگل ها است. رجبي تصريح كرد: 
از زمان حضور آيت اهلل رئيسي در قوه قضائيه، موضوع كاداستر با جديت 
بيشتري دنبال مي شود، زيرا اين امر در اولويت قوه قضائيه قرار گرفته 
است و الزم است كه دستگاه هاي ديگر نيز به جاي انجام فعاليت هاي 

نمايشي، موضوع زمين را در اولويت خود قرار دهند. 

پرواز در فرودگاه هاي كشور 2 برابر شد
مدير عامل ش�ركت فرودگاه ه�ا و ناوبري هوايي اي�ران گفت: در 
ماه هاي فروردين و ارديبهش�ت 1400 كل پروازهاي فرودگاه هاي 
تحت مالكيت ش�ركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران نس�بت 
ب�ه ماه ه�اي مش�ابه س�ال گذش�ته صددرص�د افزاي�ش يافت. 
س��ياوش اميرمكري در گفت وگو با ف��ارس با اعالم اين خب��ر بيان كرد: 
فروردين و ارديبهشت امسال در مجموع 48 هزار و 735 پرواز با جابه جايي 
حدود 3 ميليون و 637 هزار مسافر در فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت 
انجام شد كه نسبت به مدت مشابه سال گذش��ته در نشست و برخاست 
صد درصد و در اعزام و پذيرش مس��افر 75 درصد افزايش نشان مي دهد. 
اميرمكري افزود: در پروازهاي داخلي فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت 
در فروردين و ارديبهش��ت 1400 نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته 
در نشست و برخاس��ت صد درصد و در اعزام و پذيرش مسافر 71 درصد 
افزايش وجود داشته اس��ت؛ همچنين آمار پرواز و جابه جايي مس��افر در 
پروازهاي خارجي و بين المللي نيز رش��د صد درصدي را نشان مي دهد. 
مدير عامل شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران همچنين با بيان اينكه 
ارديبهشت امسال 23 هزار و 464 پرواز با جابه جايي بيش از يك ميليون 
و 700 هزار مسافر در فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت انجام شده است، 
گفت: در ارديبهشت ماه 1400 نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست 
و برخاست 63 درصد و در اعزام و پذيرش مسافر 30 درصد افزايش وجود 
داشته است. وي افزود: كل پروازهاي فرودگاه هاي تحت مالكيت شركت در 
ارديبهشت ماه 1400 نسبت به فروردين در نشست و برخاست 7 درصد و 

در اعزام و پذيرش مسافر 11 درصد كاهش نشان مي دهد.

فرار نقدينگي از تورم به سمت بازار ارز و طال
هر فصل به اندازه خط اعتباری مسكن مهر 

پول چاپ می شود
در حالي كه نرخ ارز و طال و سكه در بازار تقريباً ثبات دارد، برخي از 
كارشناسان با اشاره به تشديد روند چاپ پول و كاهش ارزش پول 
ملي معتقدند ثبات كنوني بازار هاي مال�ي و كاالهاي بادوام صرفًا 
فضايي ايجاد كرده تا س�رمايه داران وجوه نقد خود را به كاالهاي 
ديگر تبدي�ل كنند، در همين راس�تا رئيس اتحادي�ه كارگران، با 
اشاره به روند كاهش ارزش پول ملي گفت: متأسفانه نقدينگي هاي 
كشور براي فرار از تورم به جاي توليد و كارآفريني بيشتر به سمت 
فعاليت هاي داللي و بازارهاي ارز و سكه و طال تمايل نشان مي دهد. 
روند كاهش ارزش پول ملي به شكلي است در هر گزارش فصلي بانك 
مركزي متوجه روند تشديد چاپ پول داغ در اقتصاد مي شويم، به طور 
نمونه آمارهاي بانك مركزي پايه پولي تحت اختيار بانك مركزي را در 
آذر سال 99 بالغ بر 407 هزار ميليارد تومان نشان مي دهد، اما در پايان 
اسفند ماه همين سال اين متغير بخش پولي اقتصاد 455هزار ميليارد 
تومان گزارش مي شود. رشد 48 هزار ميليارد توماني پايه پولي آن هم 
در عرض يك فصل به خوبي بيانگر آن است كه كاهش ارزش پول ملي به 
يك روند تبديل شده است، جالب است بدانيم كه خط اعتباري مسكن 
مهر تنها 45هزار  ميليارد تومان بود كه در طول اجراي اين طرح ملي به 
آرامي از سوي بانك مركزي در اختيار بانك عامل يعني بانك مسكن قرار 

گرفت تا اين بانك به پروژه هاي ساخت مسكن مهر تزريق كند. 
حال كار اقتصاد ايران به جايي رسيده اس��ت كه در هر ماه به اندازه خط 
اعتباري مسكن مهر فقط پول توسط بانك مركزي چاپ مي شود، شايد اين 
ادعا مطرح شود كه فصل آخر سال 99 دولت در اثر تنگناي مالي به بانك 
مركزي متوسل شده تا بتواند هزينه هايي چون حقوق و دستمزد كاركنان، 
بازنشستگان، مستمري بگيران و پيمانكاران را پرداخت كند، اما با آمارهاي 

پايه پولي نشان از دارد كه خلق پول داغ به يك روند تبديل شده است. 
نكته حيرت انگيز در حوزه چاپ پول آن اس��ت كه دولت مدعي است 
از بانك مركزي اس��تقراضي نمي كند، اگر اينچنين است بايد از رئيس 
پيشين بانك مركزي سؤال كرد كه چطور پايه پولي از سال 97 تا 99 به 
يكباره از مرز 200 هزار ميليارد تومان به 455هزار ميليارد تومان رسيد. 
روند نشان از آن دارد كه پايه پولي در حال رشد است و اشخاص مطلع 
اقتصادي مي دانند در چنين ش��رايطي ثبات بازارهايي چون ارز، طال، 
سكه و كاالهاي بادوامي از اين دست موقت است، از اين رو فرصتي خلق 
مي شود تا اشخاص مطلع وجوه نقد خود را به كاالهاي بادوام تبديل كنند 
تا هم ارزش پول خود را حفظ كنند و هم اينكه سودي به دست بياورند. از 
آنجايي كه بخش زيادي از نقدينگي وارد بازارهاي مالي و كاالهاي بادوام 
مي شود در اين بخش اين سؤال مطرح مي شود كه چرا سياستگذار بايد به 
شكلي سياستگذاري كند كه نقدينگي به جاي توليد وارد بازارهايي شود 

كه به رشد توليد ناخالص داخلي و ايجاد ارزش افزوده كمك كند. 
   ورود نقدينگی به بازار های غيرمولد

رئي��س اتحادي��ه كارگ��ران ق��راردادي و پيمان��ي ب��ا بي��ان اينكه 
سياستگذاري هاي كشور بايد به سمت ايجاد اشتغال پايدار و تشويق 
كارآفرينان و س��رمايه گذاران به س��مت توليد برود، گفت: متأسفانه 
نقدينگي هاي كش��ور به جاي توليد و كارآفريني بيش��تر به س��مت 

فعاليت هاي داللي و بازارهاي ارز، سكه و طال تمايل نشان مي دهد. 
فتح اهلل بيات در گفت وگو با ايسنا در خصوص ايجاد اشتغال گسترده 
در كشور اظهار كرد: در بحث اشتغال با دو نوع اشتغال زودبازده و پايدار 
روبه رو هستيم، اشتغال پايدار سرمايه گذاري و هزينه بيشتري مي طلبد 
ولي اشتغال زود بازده مقطعي است و طبعاً به هزينه كمتري نياز دارد و 

در مواقع بحراني سريع تر از بين مي رود. 
وي تأكيد كرد: به طور كلي ايجاد اشتغال در كشور هزينه بر است و هيچ 
كسب و كاري نمي تواند بدون سرمايه، تجربه و مهارت راه اندازي شود. 
اين مقام مس��ئول كارگري با اش��اره به هجوم نقدينگي ها به س��مت 
بازارهاي س��كه و ارز خاطرنشان كرد: متأس��فانه وضعيت تحريم ها و 
نوسان نرخ ارز شرايط كار و بازار اشتغال را نامساعد كرده و باعث شده 
بازار كار كشور آسيب ببيند، از طرفي به دليل بی توجهی به اين قضيه، 
اقتصاد به س��مت بحث هاي داللي و واسطه گري حركت كرده و كمتر 
كسي خودش را درگير توليد، كارگر و بيمه و دارايي مي كند و ترجيح 
مي دهد اگر پول و نقدينگي در اختيارش هست آن را براي خريد ملك و 
ارز و طال و سكه هزينه كند. به گفته بيات، سياستگذاري ها بايد در جهت 
ترغيب و تشويق سرمايه گذاران و كارآفرينان به سمت ايجاد اشتغال 
پايدار و فعاليت هاي كارآفريني باش��د ولي تا زماني كه مديران كشور 

توليد محور نباشند نمي توان به اين هدف دست يافت. 
در پايان سياستگذار اقتصادي بايد تورم را مهار و سپس فضاي كسب و 
كار و توليد را آنقدر تسهيل كند تا اينكه نقدينگي براي سرمايه گذاري 

در بخش توليد صاحب انگيزه شود. 

 ۴۰۰ هزار جوان در سال گذشته
از ورود به بازار كار منصرف شدند

تح�والت ب�ازار كار در س�ال گذش�ته نش�ان مي ده�د ب�ه جاي 
اينك�ه ح�دود 400 ه�زار ج�وان جوي�اي كار، ش�غل مناس�ب 
ب�ه دس�ت آورن�د از حض�ور در ب�ازار كار منص�رف ش�دند. 
به گ��زارش فارس، يكي از گروه ه��اي پرتقاضا براي اش��تغال، جوانان 
محسوب مي ش��وند تحوالت بازار كار نشان مي دهد سال 99 نسبت به 
سال 98 بيش از يك ميليون نفر از شاغالن كاسته شده است. عالوه بر آن 

از جمعيت فعال كه شامل بيكار و شاغل مي شود، كاهش يافت. 
تحليل وضعيت شاخص بيكاري جوانان 18 تا 35 ساله جوياي كار نشان 
مي دهد با توجه به استمرار شرايط كرونا و عميق شدن ركود اقتصادي 
و نااميدي افراد جوياي كار از دستيابي به شغل رسماً حدود 400 هزار 
جوان بيكار از بازار خارج شدند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كاهش 
نرخ بيكاري جوانان نه ناش��ي از ايجاد فرصت شغلي در جامعه بلكه به 

معناي انصراف از حضور در بازار كار است. 
طبق گزارش رسمي مركز آمار، نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله حاكي 
از آن است كه 23/7درصد از فعاالن اين گروه سني در سال 1399 بيكار 
بوده اند. بررسي تغييرات نرخ بيكاري اين افراد نشان مي دهد اين نرخ 

نسبت به سال قبل سال 1398، منفي 2/3درصد كاهش يافته است. 
بررسي نرخ بيكاري گروه س��ني 18 تا 35 ساله تعريف جديد شوراي عالي 
جوانان از سن جواني نيز نشان مي دهد كه در سال 1399 معادل 16/7درصد 
از جمعيت فعال اين گروه سني بيكار بوده اند. اين در حالي است كه تغييرات 
نرخ بيكاري اين افراد نشان مي دهد اين نرخ نسبت به سال 1398، به ميزان 
2/1درصد كاهش يافته است. در زمستان 1398 تعداد 26 استان نسبت به 
سال قبل با كاهش نرخ بيكاري در جمعيت 15 ساله و بيشتر مواجه بوده، در 

پنج استان نرخ بيكاري افزايش داشته است.

در حالي كه سوء مديريت دولت حسن روحاني 
در حوزه بازار سرمايه دهها ميليون سهامدار 
را در س�ال 99 مالباخته كرد و ماه هاس�ت كه 
س�هامداران مالباخته مقاب�ل تاالربورس در 
س�عادت آباد تجمع اعتراض آمي�ز دارند، روز 
گذشته آيت اهلل رئيس�ي در جمع مالباختگان 
بورسي حاضر ش�د و پس از ش�نيدن درد دل 
برخي از س�هامداران در واكنش به گاليه هاي 
مالباخت�گان بورس�ي در مورد   اجرا نش�دن 
مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا 
براي تزريق 200 ميليون دالري به بازار بورس 
قول داد اي�ن موض�وع را با جدي�ت پيگيري 
كند و گف�ت: بازار س�رمايه هم همانن�د بازار 
بانك محل تأمين مالي اقتصاد است، منتهاي 
مراتب نبايد با هدف تأمي�ن مالي دولت، روند 
طبيعي بازار سهام را تخريب و دستكاري كرد. 
ناكارآمدي سياس�ت هاي پول�ي و مالي دولت 
حسن روحاني در هشت س�ال گذشته بخش 
مالي اقتصاد ايران را بس�يار تضعيف كرد و در 
عين حال زمينه اي ايجاد كرد كه خود دولت در 
دو مقطع مجبور به اعمال سياست هايي شود كه 
امروز آن سياست ها با نقد جدي روبه رو است. 
به طور نمون��ه در اثر پرداخت س��ودهاي محقق 
نش��ده بانكي در دولت يازده��م و افزايش تورم، 
شبه پول زيادي در سال 97 به پول تبديل و روانه 
اقتصاد ش��د، به طوري كه دولت ذخاير ارز و طال 

را در بازار با قيمت پايي��ن عرضه كرد و در نهايت 
به رغم عرضه دارايي ه��اي خارجي بانك مركزي 
در كف بازار نرخ ارز از مح��دوده 3 هزار تومان به 
محدوده 12هزار تومان رس��يد و نرخ طال و سكه 
نيز در همان س��ال چند برابر شد و از سوي ديگر 
در س��ال هاي بعد از س��ال97 نيز دولت به دليل 
احياي مجدد تحريم ه��اي ظالمانه به دليل آنكه 
هزينه هاي جاري بودجه را باال برده بود با كسري 
قابل مالحظه بودجه مواجه ش��د و استقراض از 
بانك مركزي را كليد زد، همين سياس��ت به طور 
مجدد نقدينگي زيادي را روانه اقتصاد كرد، بانك 
مركزي در دوران همتي براي اينكه نقدينگي به 
سمت بازار ارز سر ريز نشود و اين بازار را با جهش 
قابل مالحظه مواجه نكند، با سركوب قيمت ارز و 
طال عماًل زمينه ورود نقدينگي به بازار س��هام را 
فراهم آورد. رئيس سازمان بورس اوراق بهادار كه 
ديد در عرض مدت كوتاهي ارزش بازار بورس به 
يكباره در اثر ورود نقدينگي از محدوده 700 هزار 
ميليارد تومان ب��ه مح��دوده 3هزار هزار ميليارد 
تومان نزديك شده است، خواست با محدود سازي 
دامنه نوسان جلوي حبابي شدن بازار را بگيرد كه 
عبدالناصر همتي با هماهنگي وزير اقتصاد مانع 
اين كار ش��د به همين دليل با كناره گيري شاپور 
محمدي از رياس��ت س��ازمان بورس، روند رشد 
بازار سهام ادامه پيدا كرد، به طوري كه ارزش بازار 
سهام در تير و مردادماه سال گذشته ركورد 7هزار 

هزار ميليارد تومان را زد و بعد از اين تاريخ نزول 
آغاز شد، به طوري كه هم اكنون ارزش بازار بورس 
تهران تنها 4هزارو500 هزار ميليارد تومان است و 
ميليون ها مالباخته بورسي در كشور وجود دارد. 

   س�پر بورس مقابل دالر 50 ه�زار توماني 
گرفته شد

برخي از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه سوء 
مديريت دولت در بخش مالي و پولي در سال هاي 
اخير نقدينگي را در اقتصاد باال برد و براي اينكه اين 
نقدينگي در س��ال هاي 98 و 99 به بازار ارز ورود 
نكند، دولت با ركودي كردن همه بازارهاي رقيب 
بورس عماًل نقدينگي را به بازار سهام هدايت كرد.  
در اين ميان در شرايطي كه مديريت دولت روحاني 
در حوزه بازار س��رمايه با نقدهاي ج��دي روبه رو 
است، روز گذشته آيت اهلل رئيسي، نامزد انتخابات 
رياست جمهوري از ساختمان بورس بازديد كرد. 
در پي حضور س��رزده صبح ديروز س��يد ابراهيم 
رئيس��ي در تاالر بورس اوراق بهادار س��عادت آباد 
تهران، جمع زيادي از مالباختگان بازار س��رمايه 
با اين نامزد انتخابات رياست جمهوري بي واسطه 
درددل كردند. رئيسي پس از شنيدن حرف هاي 
مالباختگان ب��ورس تصريح كرد: متأس��فانه كار 
اشكاالتي داشت كه سهامداران به ويژه سهامداران 

خرد را نگران كرده است. 
وي افزود: نبايد مشكالت را پشت گوش انداخت 
بلكه بايد در دل مش��كالت رفت، راه حل  ها را پيدا 

كرد و با كمك همه كساني كه مي  توانند نقش آفرين 
باشند، وضعيت را به سرعت اصالح كرد. 

رئيسي متذكر شد: بازار بورس و مسائل آن مثل 
نرخ گذاري و دامنه نوس��ان را نمي توان دستوري 
اداره كرد، بلكه بايد سازوكارهايي براي آن ايجاد 
ش��ود. نامزد انتخابات رياس��ت جمهوري با بيان 
اينكه تمام دنيا بورس دارد و م��ردم با بورس كار 
مي كنند، مهم ترين عامل اعتماد م��ردم به بازار 
بورس را ثبات اين بازار عنوان كرد. رئيسي افزود: 
االن در كش��ور ما وضعيت ب��ازار، توليد، خريد و 
فروش قابل پيش بيني نيست و حتي يك جنس 
معمولي را هم مي خواهند بفروش��ند، مي گويند 

بگذاريد ببينيم هفته بعد چه مي شود؟!
وي با انتقاد از تغييرات مك��رر قوانين و مقررات، 
تأكيد ك��رد: ثبات در مق��ررات از ش��رايط مهم 
بازار سرمايه است تا سهامدار بتواند وضع بازار را 
پيش بيني كند. نامزد انتخابات رياست جمهوري 
با بيان اينكه هر كاري نيازمند پشتوانه علمي است 
تا سليقه اي عمل نشود، گفت: بايد تمام وضعيت 
اقتص��ادي را براي هم��ه قاب��ل پيش بيني كنيم 
تا مردم بتوانند براي زندگي و كس��ب و كارشان 

تصميم بگيرند. 
رئيس��ي در واكنش ب��ه گاليه هاي چن��د تن از 
مالباختگان بورس از عدم  اجراي مصوبه شوراي 
هماهنگ��ي اقتص��ادي س��ران قوا ب��راي تزريق 
200 ميليون دالري به بازار ب��ورس قول داد اين 

موضوع را با جديت پيگيري كند. 
وي در واكن��ش به س��خن يكي از س��هامداران 
كه گفت ب��ا توجه به  رقاب��ت انتخاباتي ش��ما و 
آقاي همتي تردي��د ك��ردم از حرف هايم درباره 
عدم تزريق پول به بورس توس��ط بانك مركزي 
برداشت سياسي شود، گفت: »نه واهلل، رقيب من 

ناكارآمدي  است.«
رئيس��ي در ادامه تصريح كرد: مبل��غ مصوب در 
جلسه سران قوا بايد زودتر به بازار سرمايه تزريق 
شود تا وضعيت بورس هر چه سريع تر سامان يابد . 
يكي از مالباختگان بورس در گفت وگو با رئيسي 
اعالم كرد: »بع��د از خدا اميد ما به شماس��ت.« 
كه وي پاس��خ داد: »اميدتان به خدا باشد و بنده 
هم ان ش��اءاهلل به عنوان خدمتگزار شما تالشم را 

خواهم كرد.«
در اي��ن دي��دار مالباخت��گان بورس كه كاس��ه 
صبرش��ان از وعده ها و مواضع مس��ئوالن دولتي 
درباره رس��يدگي به وضعيت بازار سرمايه لبريز 
ش��ده بود، از وضعيت ناگوار زندگي خود و بر باد 
رفتن سرمايه هاي شان به علت سوءمديريت اين 

بازار از سوي دولت سخن گفتند. 
رئيسي با تأكيد بر پيگيري جدي حل مشكالت 
بورس گفت: همه تالش ما اين است كه مشكالت 
مردم حل شود و اميد و اعتماد به جامعه برگردد و 
اين هم با حرف نمي شود؛ بايد سازوكارها  را دنبال 
كنيم. نامزد انتخابات رياست جمهوري همچنين 
پس از شنيدن گزارش هاي كارگزاران تاالر بورس 
س��عادت آباد درب��اره وضعيت و مش��كالت بازار 
سرمايه، عدم آگاهي بخشي و مديريت درست را از 

عوامل نابساماني در بازار بورس دانست. 
رئيسي افزود: مشكل بورس علل و عوامل مختلفي 
دارد كه راهكارهاي آنها را با كارشناسان بررسي 
كرده ايم، اما اگر درست مديريت مي شد مشكل به 
وجود نمي آمد. وي افزود: يكي از مسائل مهم اين 
است كه وضعيت بازار بورس باعث خدشه دار شدن 
اعتماد مردم شده كه اگر اين اعتماد بازيابي نشود، 

كار سخت خواهد شد. 
   اعتماد را به بورس باز می گردانم 

اين نامزد انتخابات رياس��ت جمهوري سيزدهم 
گفت: مس��ئله بورس يكي از دغدغه هاي جدي 
ماست و معتقدم بايد تمام راهكارهاي حل مسئله 
به اعتماد افزايي سهامداران و مردم منجر شود تا 

كاماًل به بازار سرمايه اعتماد داشته باشند. 
رئيس��ي خاطر نش��ان كرد: بورس هم بايد مانند 
بانك ها تأمين كننده نياز مالي توليد باشد اما آنچه 

در عمل اتفاق افتاده، غير از اين بوده است. 
وي بر همين اس��اس تأكيد ك��رد: نبايد بورس 
با نادي��ده گرفتن رون��د طبيعي بازار س��هام، به 
محل رفع مش��كالت بودجه اي كش��ور و جبران 
كسري بودجه دولت ها تبديل شود، آن هم بدون 

مديريت الزم.

هادی غالمحسینی
  گزارش   یک

  ۲ هزار دستگاه ماينر 
در يك روز كشف شد

س�خنگوي صنعت برق گفت: در يك عمليات 
از پيش طراحي ش�ده، بيش از 2 هزار دستگاه 
غيرمج�از رم�زارز ك�ه در مراك�ز متع�ددي 
نصب ش�ده بودند، كش�ف و جمع آوري شد. 
به گزارش گ��روه اقتصادي خبرگزاري تس��نيم، 
مصطفي رجبي مشهدي، سخنگوي صنعت برق 
با اعالم اين خبر گفت: اين برنامه يكي از بزرگترين 
عمليات هاي همزمان از پيش طراحي شده بود كه 
با اخذ گزارش هاي مردمي و هماهنگي 35 شركت 
توزيع ني��روي برق در 26 اس��تان، ب��ا همكاري 
مشترك عوامل حراستي و فني، نيروي انتظامي و 

مراجع قضايي به انجام رسيد. 
وي افزود: در اي��ن عمليات نزديك ب��ه 2 هزار و 
100 دس��تگاه غيرمجاز اس��تخراج رمزارز كه در 
مراكز متعددي نصب ش��ده و از ب��رق به صورت 
غيرقانوني براي اس��تخراج اس��تفاده مي كردند، 

كشف و جمع آوري شدند. 

مديري�ت اقتصادي هشت س�اله گذش�ته كار 
را به جايي رسانده اس�ت كه ص�داي اعتراض 
پارلم�ان بخ�ش خصوص�ي در م�ورد كاهش 
ارزش پول�ي ملي بلند ش�ده اس�ت در همين 
رابط�ه رئيس ات�اق بازرگاني ته�ران گفت: در 
س�ال گذش�ته تحت تأثير ت�ورم و پايين نگه 
داشتن دس�توري قيمت ارز در سال هاي قبل، 
ايران در افت ارزش پول ملي ركورد زده است. 
فض��اي كس��ب و كار و توليد و تج��ارت آنقدر در 
س��ال هاي اخي��ر مه آلود شده اس��ت ك��ه بخش 
خصوصي نيز دلخوشي از سياست هاي اقتصادي 
دولت حسن روحاني ندارد، اين در حالي است كه 
رشد اقتصادي هشت سال اخير صفر است و ميزان 
سرمايه گذاري به شدت كاهش يافته است. مسعود 
خوانس��اري در نشس��ت هيئت نمايندگان اتاق 
بازرگاني تهران، اظهار كرد: متأسفانه اقتصاد ايران 
از نظر ش��اخص هاي اقتصادي در برخي حوزه ها 

شرايط مطلوبي ندارد و در صورتي كه برنامه ريزي 
صحيحي صورت نگيرد، فشار اقتصادي روي اقشار 

كم درآمد جامعه افزايش خواهد يافت. 
وي با اشاره به افت ارزش پول ملي در سال هاي 
گذش��ته گف��ت: متأس��فانه م��ا در اي��ن حوزه 
باالترين س��رعت افت ارزش در سال گذشته را 
به ثبت رس��انده ايم. در كنار آن آمار اشتغال نيز 
نش��ان مي دهد در س��ال 1399، تعداد شاغالن 
از 24 ميلي��ون و 300 هزار نفر ب��ه 23 ميليون و 

300 هزار نفر كاهش يافته كه بخش مهمي از آن 
تحت تأثير كرونا رخ داده و اين فشار به اقشار كم 

درآمد را نشان مي دهد. 
رئيس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه تاب آوري 
اقتصاد ايران رتبه 128 در بين 130 كشور را نشان 
مي دهد، بيان كرد: در شرايطي كه تركيه در رتبه 60 
قرار گرفته، فعاالن اقتصادي و اقشار كم درآمد در 
ايران فشار بااليي را تجربه مي كنند. متأسفانه ميزان 
خانوارهاي زير خط فقر از 15 به 30 درصد كاهش 
يافته اس��ت و اين براي ما زنگ خط��ر خواهد بود. 
خوانساري به مشكالت موجود در نظام بودجه ريزي 
ايران نيز اشاره كرد و گفت: برآوردها نشان مي دهد 
كه ميزان بودجه در سال 1400 حدود 140 درصد 
رشد داش��ته كه هرچند بخش��ي از آن در صورت 
تحقق به بودجه اضافه مي شود، اما در نهايت كسري 
بودجه بسيار محتمل است و دولت جديد احتماالً 

كشور را در چنين شرايطي تحويل مي گيرد.

رئيس اتاق بازرگاني تهران:

دولت جديد با كسري بودجه بااليي روبه رو مي شود
  خبر

در حالي كه ميليون ها سهامدار مالباخته سقوط ارزش بازار سهام در دولت 
روحاني هستند و زندگي شان مختل ش��ده زيرا دولت آنها را به بازار سهام 
دعوت كرد، رئيس سازمان بورس  اوراق بهادار معتقد است بخش مهمي از 
تغييرات قيمتي در اقتصاد ايران تحت تأثير تورم انتظاري به وجود مي آيد 
و نمي توان براي تمامي آنها از لفظ حباب استفاده كرد. محمد علي دهقان 
دهنوي روز  سه شنبه  در نشست هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران اظهار 
كرد: ما در ماه هاي گذشته بارها شاهد آن بوده ايم كه در تحليل بازار بورس 
از لفظ حباب استفاده مي كنند و اين در حالي است كه وقتي شاخص بورس 
200 تا 300 هزار واحد بود نيز بعضي مي گفتند بورس حباب دارد. در حالي 
كه ما بايد تحليل كنيم ريش��ه تغييرات قيمتي در اقتصاد ايران چيست و 

حباب را بايد در چه زمينه اي به كار برد. 
رئيس سازمان بورس با اشاره به وضعيتي كه ساير بازارها در ماه هاي گذشته 
تجربه كرده اند، بيان كرد: وقتي اين انتظار به وجود مي آيد كه ارزش پول ملي 
كاهش مي يابد، عده اي براي حفظ سرمايه خود به سمت بازارهايي مانند سكه 
يا دالر مي روند. عده اي وقتي س��كه 16 ميليون تومان بود، خريد كردند، اما 
امروز قيمت سكه به حدود 10 ميليون تومان رسيده يا عده اي وقتي دالر از 
مرز 30 هزار تومان گذشته بود، خريد كردند، اما امروز دالر به 24 هزار تومان 

رسيده است. در بازار بورس نيز ميزان كاهش شاخص در همين حد بوده است 
و تحت تأثير تغيير ش��رايط اقتصادي، تغييراتي رخ داده كه تفسير حباب از 
آنها اشتباه است. دهنوي با بيان اينكه عده اي از مردم وقتي بازار سرمايه به 
اوج رس��يده بود به آن ورود كردند، گفت: متأسفانه همين موضوع باعث شد 
مردم ضرر كنند كه اين براي ما بس��يار ناراحت كننده است. ما بايد با ايجاد 
برخي تغييرات اصولي در آينده از رخ دادن چنين مسائلي جلوگيري كنيم. 
اگر شاخص بورس از شرايط فعلي به اوجي كه چند ماه قبل تجربه كرده بود، 
بازگردد اين خود به يك سرمايه گذاري جديد مي ماند كه براي جلوگيري از 
زيان دهي مردم، بايد در كنار برنامه ريزي هاي كالن، طوري فرهنگ سازي 

شود كه مردم دچار زيان نشوند. 
وي با اشاره به برخي اقدامات سازمان بورس براي حمايت از بازار  اظهار كرد: 
ما برخي محدوديت ها را در خريد و فروش سهام براي پرسنل كارگزاري ها 
كاهش داديم و تالش شد در توس��عه نهادهاي مالي، انحصار زدايي صورت 
گيرد. ما در پنج ماه گذشته هر چه كه از دستمان برمي آمد، انجام داديم، اما 
همچنان راهي طوالني تا رسيدن به اهداف كالن وجود دارد. رئيس سازمان 
بورس اين را نيز گفت كه بازار اوليه ش��امل پروژه هاي جديد بايد در بورس 

محوريت بيشتري پيدا كنند و بحث هاي اوليه در اين زمينه ادامه دارد. 

رئيس سازمان بورس: 

اشتباه مالباختگان بورس اين بود كه در اوج بازار سهام خريدند

نماینزدیک

ملیحهمرادی


