اخبار
مسیر تهران-مشهد تا دو سال آینده
نوسازی می شود

رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای
گف��ت :با برآورد ح��دود  ۴۵۰میلیارد تومان،
امیدواریم که بتوانیم تا دو سال آینده نسبت
به تأمین اعتبار و بهس��ازی مس��یر تهران-
مش��هد اقدام کنیم.به گزارش مهر به نقل از
وزارت راه و شهرسازی ،عبدالهاشم حسن نیا،
در حاشیه بازدید از محورهای استان سمنان
عنوان ک��رد :محور تهران – مش��هد ،یکی
از کریدورهای مهم ش��رقی – غربی کشور
است که همواره تردد سنگین وسایل نقلیه،
به خصوص در زمان سفرهای نوروزی در آن
انجام میشود.وی گفت :بهسازی این محور
از سال  ۸۸ش��روع شده و اکنون با توجه به
آخرین برداش��ت  vmsک��ه در این محور
انجام دادیم ،در رفت و برگشت ،حدود ۳۰۰
کیلومتر مسیر در دس��تور کار بهسازی قرار
گرفته اس��ت که با برآورد حدود  ۴۵۰میلیارد
تومان ،امیدواریم که بتوانیم تا دو سال آینده
نسبت به تأمین اعتبار و بهسازی این مسیر
اقدامات مناس��ب را انجام دهیم.حس��ن نیا
اظهار کرد :یکی دیگر از مس��یرهایی که از
آن بازدید شد و امیدوار هستیم که تا فرودین
 ۱۴۰۰ب��ه زیر بار ترافیک��ی برود ،مربوط به
مس��یر عباس آباد -کاهک اس��ت .البته اگر
شرایط آب و هوایی مناسب باشد ،این مسیر
تا پایان س��ال به افتتاح خواهد رسید.رئیس
سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور
درب��اره ویژگیهای این مس��یر گفت :جاده
عباس آباد  -کاهک در شهرس��تان میامی و
در حوزه استحفاظی این شهرستان به طول
 ۳۰کیلومتر قرار دارد که  ۱۸کیلومتر آن وضع
مناس��بی نداش��ت و در حال حاضر با تالش
پیمانکار  ۱۰کیلومت��ر آن آماده بهرهبرداری
اس��ت و هش��ت کیلومت��ر دیگ��ر از آن نیز
باقیمانده است.حس��ن نیا تاکید کرد :جاده
میامی  -سبزوار یکی از نقاط حادثه خیز و از
اصلیترین راههای مواصالتی استان سمنان
اس��ت که با اتمام هشت کیلومتر باقیمانده،
به بهرهبرداری میرسد.
الزام عرضه تخم مرغ
بسته بندی لغو شد

رئی��س س��ازمان دامپزش��کی کش��ور از
لغو دس��تورالعمل ال��زام عرض��ه تخم مرغ
بس��ته بندی خب��ر داد که چن��دی پیش به
فروشگاههای عرضه مواد غذایی ابالغ شده
بود.ب��ه گزارش مهر به نقل از صدا و س��یما،
علی صفر ماکنعلی با بیان اینکه برنامه ملی
ارتقا کیفیت تخم مرغ چندی پیش با بررسی
کمیتهه��ای تخصصی ،تنظیم و ابالغ ش��د
اظهار داشت :این برنامه ایجابی بوده و نباید
دس��تورالعمل مربوط به آن به صورت سلبی
تنظیم میش��د به این معنا که برای کسانی
که تخم مرغ را به صورت بسته بندی عرضه
میکنن��د باید مزایایی قائل ش��ویم نه اینکه
عرض��ه تخم مرغ به صورت بس��ته بندی را
اجباری کرده و از عرضه فلهای این محصول
جلوگیری کنی��م.وی ادامه داد :تدوین برنامه
ارتقا کیفیت تخم مرغ که برنامهای مشترک
میان س��ازمان دامپزش��کی کش��ور ،وزارت
بهداشت و تشکلهای عرضه تخم مرغ است
از مدتها پیش آغاز شده و مقرر شده بود از
تاریخ اول بهمن ماه ارائه تخم مرغ به صورت
بسته بندی الزامی شود.ماکنعلی تصریح کرد،:
اما سازمان دامپزشکی کشور به عنوان یکی
از راهبردهای خود این موضوع را در دس��تور
کار دارد که هیچ برنامه ارتقا کیفیت و بهبود
به صورت سلبی و اجباری نباشد.
وام مسکن ایثارگران به  ۱۶۰میلیون
تومان افزایش یافت

بانک عامل بخش مسکن در اطالعیهای اعالم
کرد :س��قف فردی تسهیالت خرید و ساخت
مس��کن ایثارگران افزای��ش یافت.به گزارش
مهر ،بانک عامل بخش مسکن در ابالغیهای
از افزایش سقف تس��هیالت فردی ساخت و
خرید مسکن ایثارگران در سال جاری خبر داد.
بر این اساس ،سقف تسهیالت ساخت و خرید
مس��کن ایثارگران از ای��ن پس در چهار طبقه
بندی مختلف متناسب با مشخصات جغرافیایی
محل تقاضا ،افزایش خواهد یافت .این اقدام در
راستای افزایش قدرت خرید و ساخت مسکن
در میان این گروه از متقاضیان مس��کن انجام
خواهد شد .بانک مسکن از سالهای گذشته
تاکن��ون اقدام به پرداخت تس��هیالت خرید و
ساخت مسکن به گروهها و اقشار مختلف کرده
است که پرداخت تسهیالت مسکن به ایثارگران
نیز یک��ی از این اقدامات به ش��مار میرود.در
ابالغیه افزایش سقف تسهیالت خرید و ساخت
مسکن ایثارگران که توسط بانک مسکن صادر
ش��ده است آمده است :در اجرای مفاد بند «د»
تبصره  ۱۷قانون بودجه سال  ۱۳۹۹و به استناد
نامه  ۴شهریور امسال بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،افزایش سقف فردی تسهیالت
خرید و ساخت مسکن ایثارگران در سال ۱۳۹۹
به ازای هر واحد مسکونی به واحدهای اجرایی
اعالم میشود

پورابراهیمی:

ضعفهای مدیریتی در حوزه بازار سرمایه کام ً
ال مشخص است

رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه ضعفهای مدیریتی در حوزه بازار
سرمایه کام ً
ال مشخص است ،گفت :مقرر شد راهکارهای اجرایی و عملیاتی
ساماندهی بازار سرمایه در نشست تخصصی دوم که فردا برگزار میشود
احصاء ش��ده و در قالب بسته پیشنهادی برای رونق و بهبود بازار سرمایه
به اطالع رئیس مجلس و رئیس جمهور برس��د تا در اختیار بازار س��رمایه
قرار گی��رد .به گزارش خانه ملت ،محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس
کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست کمیسیون متبوعش که با
حضور دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی ،وزیر اقتصاد و رئیس
کل سازمان بورس برگزار شد ،گفت :کاهش شاخص بورس در هفتههای

اخیر آثار و پیامدهای منفی برای اقتصاد ملی کشور ،مجموعه سهامداران
خرد داشت.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی افزود:
شرایط بازار سرمایه در روزهای اخیر موجب شد که کمیسیون اقتصادی با
تغییر دستور کار دیروز کمیسیون و برگزاری نشستی فوقالعاده به وضعیت
بازار س��رمایه رس��یدگی کند.وی با اش��اره به محورهای بررسی شده در
نشس��ت مذکور اضافه کرد :بخش��ی از وضعیت کنونی بورس که موجب
ضرر و زیان قابل توجه سهامداران شده ،میتوانست با روشهای مختلف
توسط دولت مدیریت شود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم در تشریح
مطلب فوق توضیح داد :موض��وع واگذاری دارایی دوم که در حال حاضر
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ارزش آن به یک دوم کاهش پیدا کرده در جلس��ه امروز کمیسیون مورد
بحث و بررسی قرار گرفت .کاهش ارزش این سهام ارتباطی با بازارگردانی
یا عدم آن ندارد بنابراین برای رفع مواردی که به صورت مستقیم موجب
تأمین مالی دولت ش��ده مقرر ش��د دولت با تصمیماتی آن را جبران کند.
پورابراهیمی ادامه داد :بر اس��اس گزارش ارائه شده بخش عمدهای از نرم
افزارهای نظارتی گذش��ته بازار س��رمایه به دالی��ل مختلف در طول این
ماهه��ا حذف ش��ده و عم ً
ال گزارشهای نظارت��ی و نرمافزارهای نظارتی
عملیاتی نش��دهاند که این موضوع موجب اشکاالت اساسی در نظارت بر
بازار شده است.

دستهای پشتپرده درهدایت معامالت بورسی

بازیگردانان این روزهای بورس چه کسانی هستند؟

گ�روه اقتص�ادی :س��وداگریهای تصادفی
کوتاهمدت که مظاهر آن به وفور در معامالت
هر روزه به چشم میخورند ،این روزها بیشتر
ش��بیه یک بازی ب��ا تعدادی کارگ��ردان در
قوارههای گوناگون اس��ت ت��ا یک مکانیزم
جدی اقتصادی .به گزارش مهر ،این روزها نه
تحلیلگران تکنیکال قادر به تحلیل وضعیت
بورس هستند و نه فاندامنتالیستها میتوانند
پاسخ مناسبی به نوساناتی بدهند که یک روز
شاخص را فراتر از اعداد قابل تحلیل به اوج
میبرد و روز دیگر به مرزهایی نگران کننده
برای س��هامداران خرد سوق میدهد .همان
روزهایی که شاخص تا  ۷۰۰هزار واحد پیش
رفته بود ،بس��یاری از تحلیلگران تکنیکال و
فاندامنتال در بازار س��رمایه بر این باور بودند
که از اینج��ا به بعد ،ش��اخص جای تحلیل
ن��دارد و به صورت هیجانی ب��اال میرود.به
خصوص اینکه ،تشویق دولت به خرید برخی
عرضههای اولیه و صندوقهای پاالیشی به
دلیل خلف وعدهها و اتفاقاتی که در حاش��یه
فروش این س��هام به دلیل ناهماهنگیهای
میان وزارتخانهها و س��ازمان بورس رخ داد،
کار را س��ختتر کرد و بهانهای ش��د تا بازار
از نقطه اوج خود یعنی شاخص دو میلیون و
 ۱۰۰هزار واحدی به میانه کانال یک میلیون
واحد عقب نشینی کند؛ این روند افت اگرچه
حدود  ۴ماه طول کشید اما شاخص بار دیگر
به روند صعودی بازگشت و امید سهامداران
به جبران زیانهایش��ان را زنده کرد .اما طی
چند هفته اخیر دماسنج اصلی بازار سهام بار
دیگر مسیر نزولی در پیش گرفته و به نحوی
ک��ه هم اکنون برآوردها حکای��ت از آن دارد
ک��ه صندوق پاالیش یکم ک��ه با قیمت ۱۰
هزار تومان عرضه ش��د ،هم اکنون و بعد از
گذش��ت دو ماه ریزش م��داوم ،در محدوده
 ۵هزار تومان قرار گرفت��ه و عم ً
ال زیان ۵۰
درصدی به س��هامداران خود تحمیل کرده؛
ضمن اینکه در این بین صندوق دارا یکم که
مربوط به س��هام بانکها و بیمههای دولتی
اس��ت نیز ،در محدوده  ۱۰ه��زار تومان قرار
گرفته است.برخی اخبار منتشر شده همچنین
حکایت از آن دارد که صندوق پاالیش یکم،
روند نزولی و زیانده��ی جدی را آغاز کرده
و ارزش این س��هم همچنان ب��ا تداوم افت
مواجه شده اس��ت .همین امر در کنار برخی
ناکارآمدیهای بازار س��رمایه منجر به طرح
موض��وع تحقیق و تفحص از بورس ش��ده
که البته دو روی س��که است؛ به نحوی که
ممکن اس��ت ورود دس��تگاههای نظارتی به
بورس منجر به فرار سرمایه و برخی مسائل
در بازار ش��ود؛ اما به هر ح��ال اتفاقات بازار
سرمایه نیازمند نظارت بدون ایجاد تنش در
این بازار است.اما نکته دیگری که این روزها

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی
با اش��اره به اینکه وزارت جهاد وعده داده بود
طی یک هفته مشکالت س��امانه بازارگاه را
حل میکند گفت:متأس��فانه بانک کشاورزی
در انجام اصالح��ات کوتاهی می کند.حبیب
اس��داهلل نژاد در گفتگ��و با مهر با اش��اره به
اینکه س��امانه بازار گاه بس��یار بهروزتر شده
و نواق��ص کار آن به حداقل رس��یده به لزوم
برخی از اصالحات در س��امانه بازار گاه اشاره
کرد و گفت :علیرغم وعدههای وزارت جهاد

به شدت سهامداران و بازار سرمایه را نگران
کرده ،موضوع اظهارنظرهای رئیس جمهور
مبنی بر کاهش قیمت دالر تا سطح  ۱۵تا ۱۶
هزار تومان اس��ت .حسن روحانی چهارشنبه
هفته گذش��ته در جلسه هیأت دولت با اشاره
به اینکه آزادس��ازی داراییهای بلوکهش��ده
ای��ران میتواند منجر ب��ه کاهش نرخ ارز به
س��طح  ۱۵تا  ۱۶هزار تومانی شود ،بسیاری
را نگ��ران اعمال سیاس��تهای دس��توری
آن ه��م در ماههای پایان��ی دولت وی کرد؛
به نحوی ک��ه نه تنها بازار س��رمایه به این
اظهارنظر بدون پش��توانه واکنش نشان داد،
بلکه تجار و بازرگانان نیز مجدد نگران اعمال
قیمتگذاری دس��توری در بازار ارز و فش��رده
ش��دن فنر قیمتی ش��دند.در این میان البته
نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی نیز با
ارسال گزارشی مفصل به رئیس قوه قضائیه
برخی ناکارآمدیهای صورت گرفته از سوی
دولت در بورس را گوش��زد کرده است .وی
عن��وان کرده که در آخرین جلس��ه با رئیس
قوه قضائیه ،گزارش تخلفات در بازار سرمایه
را ارائه کرده و آیتاهلل رئیسی ،خواستار تهیه
گزارش��ی مس��تند از زیانهای وارد شده به
مردم شدند .قاضی زاده هاشمی در این نامه
که روز گذش��ته منتشر شده است ،به دعوت
و فراخ��وان عمومی دول��ت از جمله رئیس
جمهور و وزرای نفت ،اقتصاد و ش��رکتهای
دولتی ب��رای حضور مردم در بورس اش��اره
کرده و این فراخوانها را عامل حبابی شدن
بورس و افزایش غیرواقعی س��هام دانس��ته
اس��ت.قاضی زاده هاش��می اعالم کرده که
پس از ش��روع ری��زش بزرگ ب��ازار ،باز هم
برخی مقام��ات دولتی با طراح��ی ادعاهای

حمای��ت عاجل و مس��تمر از بازار س��رمایه،
امید به بازگش��ت بازار به روزهای متعادل را
نوید دادند و با عرضههای س��نگین س��هام،
سقوط هر چه بیش��تر و تشدید سلب اعتماد
و سرخوردگی سهامداران را رقم زدهاند .البته
نایب رئیس مجلس مستنداتی را هم در این
رابطه به رئیس قوه قضائیه ارائه کرده است.
محمده��ادی بحرالعلوم ،تحلیلگر مس��ائل
بورسی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تبیین
دالیل یک رخ��داد ،اص��و ًال نیازمند نگاهی
عمیق و همه جانبه اس��ت ،گفت :بس��یاری
از تحلیلگ��ران عمدت ًا عادت به سادهس��ازی
دالی��ل دارند؛ در حالی که هرگاه مس��ألهای
به درس��تی تحلیل نش��ود؛ طبع ًا پاسخهای
گمراهکنن��ده و راهحل هایی ناقص به دنبال
خواهد داشت؛ به نحوی که ابتدا باید کلمات
را حتیالمقدور در معنای دقیق ،مورد استفاده
قرار داد.وی ادامه داد :ویژگی هوشمند بودن
بازار وقتی برجستهتر رخ مینماید که بدانیم
برخی عناصر فعال در آن ،بازیگرانی معمولی
و برخی دیگر در جایگاه بازیگردان هوشمندتر
و توانات��ر ،امکان جهتدهی به توده را دارند؛
بر این اساس اگرچه کارکرد مورد انتظار بازار
س��رمایه ،تجمیع س��رمایهها عمدت ًا در افقی
بلندمدت به منظور س��رمایهگذاری پایدار و
توسعه اقتصادی اس��ت؛ لکن به دالیلی که
البت��ه تاحدی قابل مدیریت نیز هس��ت ،در
بسیاری کشورها به مکانیزمی نه چندان مؤثر
و دور از انتظار تبدیل ش��ده است.بحرالعلوم
گفت :سوال اینجا است که فوجی از سرمایه
گذاران که ابتدای س��ال  ۹۹به س��مت بازار
هدایت ش��دند ،آیا واجد آگاهی از کارکردها
و مکانیزمه��ای این بازار بودن��د یا موضوع

چیزی غیر از این اس��ت؛ ضم��ن اینکه باید
توجه داش��ت اگر قصد یک شبه پولدار شدن
را به خاطر ش��رایط خاص تورمی بیس��ابقه
کنار بگذاری��م ،قطع ًا نگاه مس��تاصل حفظ
ارزش داراییها به عنوان یک انگیزه ناگزیر،
محرک بخش عمدهای از تازه واردان بورس
ب��ود و نمیتوان لزوم ًا این فوج را به چش��م
سرمایهگذارانی بلندمدت با نیت سرمایهگذاری
در زیرس��اختهای کشور نگریست؛ چه اینکه
یک س��رمایهگذار بلندمدت یا تحلیلگر علم
مالی ،میداند به طور مثال ارزش بانکهای
کش��ور ظرف یکی دو ماه اخیر نه تنها کمتر
نش��ده؛ بلکه به دلیل رخدادهای قابل توجه
عملیاتی در ش��رایطی به مرات��ب قویتر از
پیش از مردادماه هستند.وی ادامه داد :از آنجا
که این س��هام زیر ارزش ذاتی خود هستند،
یقین ًا بازدهی مناس��بی نصیب سرمایه گذار
خواهند نمود؛ همین طور شرکتهای معدنی،
دارویی ،و غیره نیز ای��ن حالت را دارند؛ فلذا
دقت در همین نکته میتواند دلیل بخشی از
خشم و سرخوردگی این توده را تفسیر نماید؛
در عین حال ،اگرچه همواره آسیبشناس��ی
ها میتوان��د اندکی تلخ باش��د؛ اما میتواند
مقدم��ه اصالح و تعالی باش��د و اگ��ر از این
منظر ببینیم ،قطع ًا به اس��تقبال آن خواهیم
رفت.بحرالعلوم گفت :کارکرد بازار س��رمایه
ایران هم اکنون به س��طحی دلس��ردکننده
تنزل یافته است؛ ضمن اینکه سوداگریهای
تصادفی کوتاهمدت که مظاهر آن را به وفور
در معامالت هر روزه شاهدیم؛ درواقع در حال
حاضر بیش��تر ش��بیه یک بازی است تا یک
مکانیزم جدی اقتصادی .یک بازی با تعدادی
کارگردان در قوارههای گوناگون که حس��ب

وعده وزارت جهاد برای رفع ایرادات بازارگاه عملی نشد

کش��اورزی برای انج��ام اصالحات همچنان
ایراداتی در سامانه بازار گاه وجود دارد و الزم
اس��ت در ایجاد برخی تغییرات و ویژگیها در
سامانه بازار گاه تسریع ش��ود.وی با اشاره به
اینکه برنامه نویسی س��امانه بازار گاه توسط
بانک کش��اورزی انجام ش��ده است گفت :به
نظر میرس��د که کارشناسان این بانک توان
فنی ب��رای برطرف ک��ردن نواقص و اجابت
سریع مطالبات جهاد را ندارند و این مسئله به
تولیدکنندگان آسیب فراوانی وارد کرده است.

نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی
ایران به یکی از اصلیترین اشکاالت باقیمانده
در این سامانه اش��اره کرد و گفت :به عنوان
مث��ال خیلی از واحدهای تولیدی از دان آماده
استفاده میکنند ولی متأسفانه چنین امکانی
در سامانه بازارگاه وجود ندارد که مرغدار بتواند
سهمیه نهاده خود را به کارخانجات تخصیص
دهد.اس��داهلل نژاد توضیح داد :مرغدار باید در
س��امانه بازار گاه ،گزین��ه تخصیص نهاده به
کارخان��ه را انتخاب کند ،ت��ا کارخانه نهاده را

تحویل بگی��رد و آن را تبدیل ب��ه دان آماده
کند که متأسفانه امکان چنین انتخابی برای
مرغدار وجود ن��دارد و در نتیجه کارخانجات
ه��م نمیتوانند نهاده دریافت کنن��د و آن را
تبدیل ب��ه دان آماده نماین��د و عم ً
ال هزینه
اضافی برای نق��ل و انتقال نهادهبه کارخانه
روی دس��ت مرغدار میماند.این فعال بخش
خصوصی تصریح ک��رد :این امکان ،علیرغم
فشارهای وزارت جهاد و درخواستهای مکرر
مرغداران هنوز در سامانه بازار گاه وجود ندارد

مورد و به قدر وسعش��ان بعض ًا پش��ت پرده
یک سهم ،یک صنعت و یا حتی کلیت بازار،
صحنهگردانی میکنند؛ بر این اساس بخش
بزرگ��ی از بازیگران حقیقی و حتی حقوقی و
تحلیلگران در این بازار ،پیاده نظام هستند و
تحلیلهای فعاالن بازار ،در ش��رایط کنونی
اصو ًال چندان وجاه��ت یا موضوعیتی ندارد.
وی معتقد است ،روند کنونی در بازار سرمایه
ایران ،در بسیاری بازارهای مالی دیگر حتی
بورسه��ای کش��ورهای توس��عه یافته هم
دیده ش��ده اس��ت؛ به طور ویژه در دهه ۸۰
میالدی ،بازار سرمایه آمریکا هم این اتفاقات
را تجربه میکرد و این به همان خصوصیت
بازار برمیگردد که دوست دارید آنرا چگونه
بنگرید و مورد استفاده قرار دهید.وی افزود:
نکته با اهمی��ت در خصوص مفهوم نظارت
اس��ت که عدم نگاه صحی��ح به آن میتواند
هم��ان معض��ل راهحل های ناق��ص گمراه
کننده را به دنب��ال بیاورد؛ پس نباید اینگونه
باش��د که مث ً
ال سازمان بورس گاهی بر روی
مسائل کوچک به عنوان دستکاری قیمتی،
دست بگذارد؛ اما دستکاری قیمتی به شکلی
حرفهای تر و اشکالی کالن و متنوعتر مث ً
ال با
تصمیمات و مصاحبههای خلقالساعه دور از
نظر بمانند.وی افزود :میزان کدهای معامالتی
در ابتدای سال ،کمتر از  ۳میلیون کد بورسی
ب��وده؛ حال آنکه این می��زان تا چندین برابر
افزایش یافت ،اما باز هم س��وال این اس��ت
ک��ه معاملهگران چه چیز را و از چه روش��ی
داشتند میخریدند؛ در حالی که این روزها در
هر محفل و گعدهای ،زیاد نام تحلیل بنیادی
یا تکنیکال برده میشود؛ در حالی که باید به
این سوال پاسخ داد که آیا وقتی که شاخص
به س��مت صعود به رقمهای بس��یار باال در
ابتدای امسال پیش میرفت ،تحلیل بنیادی
خاص��ی بر بازار حاکم ب��ود یا محرک خرید،
صرف ًا رفتار تودهوار ،طمع یا ترس از دس��ت
رفتن ارزش ریالی داراییها بود که به صورت
هیجانی وارد بازار ش��ده و با استناد به حرف
این و آن شروع به خرید میکردند.بحرالعلوم
گفت :بورس در حال حاضر وارد کژکارد خود
شده است و صرف ًا یک بازی تمامعیار است؛
بازی اصطالح ًا بزرگان؛ پس سهامداران باید
بدانند که وارد عرصه و حیطهای شدهاند که
بازیگر تأثیرگذار نیستند؛ ضمن اینکه چیزی
به ن��ام تحلیل چه فاندامنتال و چه تکنیکال
درحال حاضر چندان مؤثر کار نمیکند یا در
درجه دوم اس��ت و س��ازوکارهای نظارتی و
حمایتی نیز به اوج بلوغ خود نرسیدهاند؛ با این
همه باید دانست که بازار سرمایه ذات ًا کارکرد
مثبتی دارد و اگرچه ش��یطنتها در هر بازار
مالی رخ میدهند؛ اما وظیفه سیاست گذاران،
کارگزاران و ناظران بازار بسیار سنگین است.

و همین مس��ئله برای این واحدهای تولیدی
مشکل ایجاد کرده اس��ت.وی با بیان اینکه
وزارت جهاد کشاورزی به تولیدکنندگان وعده
داده ب��ود که طی یک هفته این مش��کالت
را حل کن��د ،گفت :علیرغم اینکه حدود یک
س��ال از آغاز به کار سامانه بازار گاه میگذرد
همچنان با این مشکالت مواجه هستیم که
با وجود شناس��ایی و اعالم گیرهای عملیاتی
سامانه بازار گاه ،متأسفانه بانک کشاورزی در
انجام اصالحات قصور و تأخیر دارد.

اختالف ۴۹میلیونتومانی سقف حقوق مدیران با کارگران

مدیری که ۱۷برابر کارگر حقوق دارد ،گرسنگی خانواده کارگر را میفهمد؟

مطابق آمار و گزارشهای رسمی ،سقف حقوق
یک مدیر دولت��ی ۵۲میلیون تومان و حقوق
یک کارگر ۳میلیون تومان است ،حال مدیری
که ۱۷براب��ر یک کارگر دس��تمزد میگیرد،
چهدرکی از فقر شدید معیشتی خانوار کارگری
دارد؟ به گزارش تسنیم ،مطابق پیشنهاد آقای
نوبخت ,رئیس سازمان برنامه بودجه کشور در
س��ال  1400حقوقهای 52میلیون تومانی و
60میلیون تومانی در س��طح مدیریت دولتی
قانونی خواهد ش��د.برخی اخبار هم مبنی بر
این اس��ت که «حقوقه��ای قانونی مدیران

دولت��ی طب��ق الیحه بودجه دولت در س��ال
 1400بر مبنای یک مصوبه از س��وی آقای
نوبخت بهطور متوس��ط 52میلی��ون خواهد
شد».عادل آذر ،رئیس سابق دیوان محاسبات
دوم دی ماه در گفتوگویی تلویزیونی گفت:
«بهنظ��رم دولت بس��یار در افزایش حقوقها
دستودلبازی بهخرج داده است ،کل افزایش
حق��وق در احکام را 25درص��د اعالم کرده و
آن را در تبصرههای بودجه آورده اس��ت ولی
اگر ملحقات و حاشیهها و این موارد را به آن
اضافه کنیم بر اساس قانون مدیریت خدمات

کشوری و سازمانهایی که قانون خاص دارند
و ش��رکتها و منفذهایی که در قانون برنامه
شش��م اجازه داده اس��ت به هیئت مدیرهها،
هیئت عاملها و مجامع ،من یک حس��اب و
کتابی که بر اس��اس فرمولهای محاسباتی
س��الهای قبل ک��ردم؛ اگر م��ردم دیدند که
پرداخ��ت ماهانه 60میلیون تومان در س��ال
 1400ب��رای یک نفر داش��تیم هیچ تعجب
نکنند ،البته این نادر اس��ت و من سقف آن را
عرض کردم اما بدون تردید در بودجه 1400
حقوقهای ح��دود 60میلیون تومان خواهیم

داشت ،این پرداختی قانونی است و بر اساس
قانون پرداخت میشود ».این در حالی است که
حداقل دستمزد کارگران با احتساب حق اوالد
و حق مسکن و سایر مزایا در بهترین حالت به
دو میلیون و  800هزار تومان میرسد ،این در
شرایطی است که کارگران تمام مزایای قانون
کار را دریاف��ت کنند ,تعداد زیادی از کارگران
در کشور هستند که حداقل حقوق آنها بدون
مزایا محاسبه میشود اما در هر صورت با این
حقوق و خط فقر 10میلیونی و افزایش چندباره
قیمتها س��فره کارگران ه��ر روز کوچک و

کوچکتر شده اس��ت.مطابق گزارش دیوان
محاسبات ,شرکتهای دولتی به مدیران خود
 20تا  52میلیون تومان بهطور متوسط حقوق
پرداخت میکنند که در برخی شرکتها میزان
دریافتی مدیران از این میانگین بیشتر است.
بعد از انتشار این گزارش بود که علی ربیعی،
سخنگوی دولت در واکنشی صریح به گزارش
مزبور گفت« :اگر دیوان محاسبات کسی را در
دولت سراغ دارد که حقوق  45میلیون تومانی
در دول��ت میگیرد ،معرفی کند و قطع ًا از وی
پس گرفته خواهد شد».
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اخبار
افزایش قیمت خودرو منتفی شد

رئیس ش��ورای رقابت با بی��ان اینکه قیمت
کارخان��ه ای خودرو تا پایان فروردین س��ال
آین��ده تغییر نمی کند ،گف��ت :فرمول جدید
قیمت گ��ذاری خودرو فعال اجرا نمی ش��ود.
به گزارش مهر به نقل از صدا و س��یما ،رضا
ش��یوا اظهار داش��ت :با توجه به ثبات نسبی
قیمتها و تورم بخش��ی اعالم شده از سوی
بانک مرکزی ،شورای رقابت تصمیم گرفت
قیمتهای فروش زمستان کارخانهها افزایش
نیابد ،از ای��ن رو قیمت خودروهای داخلی در
فصل زمس��تان ب��ا همان ن��رخ پاییز عرضه
خواهد شد.رئیس شورای رقابت گفت :از این
پس قیمتگذاری خودروها به جای سه ماهه،
هر  ۶ماه یا س��االنه تعیین خواهد ش��د.وی
افزود :بان��ک مرکزی تورم بخش��ی پاییز را
ح��دود  ۱۴درصد اع�لام کرد ،اما ش��ورای
رقاب��ت با در نظر گرفتن بهرهوری و کیفیت،
تصمیم گرفت قیمت کارخانهها برای زمستان
افزایشی نداشته باشد.رئیس شورای رقابت در
خصوص فرمول جدید قیمتگذاری هم گفت:
این فرمول شرط افزایش  ۵۰درصدی داشت،
لذا تا زمان��ی که افزایش  ۵۰درصدی اعمال
نش��ود ،این فرمول اجرایی نخواهد ش��د.وی
افزود :ش��رکت س��ایپا اعالم کرده با فرمول
جدید ،توان افزایش تولید را نخواهد داش��ت
و ایران خودرو هم اعالم کرده برای افزایش
تولید خواس��تار تغییرات است ،لذا این فرمول
اجرایی نخواهد شد.شیوا در خصوص اینکه آیا
خودروسازها این قیمتگذاری را قبول دارند
یا خیر ،گفت :شورا مستقل عمل میکند.
اعالم آمادگی ایران برای تکمیل راه
آهن خواف  -هرات در افغانستان

وزیر راه و شهرس��ازی بیان کرد :ایران برای
تکمی��ل راه آه��ن خواف -هرات در کش��ور
افغانس��تان آمادگی دارد .به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران جوان ،محمد اس�لامی وزیر راه
و شهرس��ازی در مراس��م افتتاح آموزش به
کارکنان راه آهن افغانس��تان ب��ا بیان اینکه
صلح و امنیت منطقه افغانستان و کشورهای
همس��ایه با ایران به یکدیگر مرتبط اس��ت،
گفت :هرگونه نارس��ایی که در کش��ورهای
پیرامون ایجاد میشود برای همه کشورهای
اطراف منطقه اس��ت و هرگونه پیش��رفت و
توسعهای هم که در بین کشورهای همسایه
ایجاد ش��ود با کش��ور ما هم گره میخورد.او
ادامه داد :یکی از اس��تراتژیهایی که باید در
ایران به صورت گس��ترده ب��رای آن تالش
شود و موجب پایداری در منطقه است ،قطع
دست بیگانگان و دخالت آنها در بخشهای
مختلف اس��ت.وزیر راه و شهرسازی با بیان
اینکه باید سعی کنیم این مزاحمتها را رفع
کنیم ،گفت :ملتها باید خود سرنوشت شان
را تعیین کنن��د و تصمیمگیری در این زمینه
را انج��ام دهند و باید برای توس��عه و صنعت
کشور خود اقدامات مختلفی را انجام دهند.
خریداران در انتظار
کاهش نرخ دالر هستند

س��خنگوی کمیس��یون اقتص��ادی مجلس،
گف��ت:در حال حاضر بر رون��د نزولی نرخ ارز
تاثیر داش��ته ،تعدی��ل انتظارات در ب��ازار ارز
اس��ت؛ به این معنا که خری��داران در انتظار
کاهش نرخ دالر هس��تند بنابرای��ن از خرید
خودداری میکنند و فروشندگان نیز به دلیل
نگرانی از کاهش بیش��تر قیمت ،فروش��نده
شدهاند .مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون
اقتصادی مجل��س در گفتوگو با خانه ملت
درب��اره کاهش نرخ ارز ،گفت :در حال حاضر
در فض��ای اقتصادی کش��ور اتفاق جدید رخ
نداده که کاهش نرخ ارز را ناشی از آن بدانیم
به این معنا که منابع ارزی آزاد نشده ،صادرات
غیرنفتی افزایش چند برابری نداشته و منابع
حاصل از فروش نفت نیز تغییری محصوصی
نداش��ته اس��ت؛ هرچند ممکن است در نظام
اقتصادی رویدادهایی ایجاد شده باشد که ما
از آنها بی اطالع باشیم.نماینده مردم اصفهان
ب��ا بیان اینکه نمیت��وان وضعیت نرخ ارز در
روزهای آینده را پیش بینی کرد ،افزود :آنچه
در ح��ال حاضر بر روند نزول��ی نرخ ارز تاثیر
داش��ته ،تعدیل انتظارات در بازار ارز اس��ت؛
ب��ه این معنا که خری��داران در انتظار کاهش
نرخ دالر هس��تند بنابراین از خرید خودداری
میکنند و فروشندگان نیز به دلیل نگرانی از
کاهش بیشتر قیمت ،فروش��نده شدهاند.این
نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد:
ممکن است اخباری مانند تعامل آمریکا درباره
برجام موجب تعدیل انتظارات در بازار ارز شده
باش��د اما باید به این نکته نیز توجه کرد که
اثرات این موضوعات کوتاه مدت است.

