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رئیس سازمان بورس در نشست خبری خود به گالیه های سهامداران جواب داد

پاسخ به اعتراض خیابان حافظ از مالصدرا

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394 | سال سوم | شماره 562  4

شهروند| دیروز برای س��هامداران و فعاالن حوزه 
ب��ورس روزی جال��ب ب��ود؛ درس��ت در لحظاتی که 
محمد فطانت رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار 
در ساختمان خیابان مالصدرا مشغول سخنرانی در 
میان خبرنگاران اقتصادی بود، جمعی از سهامداران 
زیان دیده، مش��غول اعت��راض به رویه ه��ای موجود 
بودند. سهامداران اعتراض خود را در خیابان حافظ و 
مقابل تاالر بورس اوراق بهادار انجام می دادند و رئیس 
س��ازمان در خیابان مالصدرا درحال پاسخ دهی بود! 
تجمع اعتراضی برگزار ش��ده بود ت��ا مخالفت برخی 
س��هامداران با اوضاع کنونی بازار س��رمایه به گوش 
مدیران و مسئوالن اقتصادی کشور برسد؛ اما مدیران 
جایی دیگر جمع شده بودند و به خبرنگاران توضیح 
می دادند. این دو رخداد اما در روزی به صورت همزمان 
در خیابان حافظ )تاالر شیش��ه ای ب��ورس( و خیابان 
مالصدرا )دفتر مدیریت سازمان بورس( حادث شد که 
شاخص بورس اوراق بهادار پس از 6 روز ریزش متوالی، 
طعم رشد 183 واحدی را چشید. سهامداران معترض 
در ظهرگاه روز دوش��نبه به دو موضوع اصلی اعتراض 
داش��تند، ابتدا این که دلیل ریزش های متعدد بورس 
آن هم در روزهایی که اخبار خوش توافق هس��ته ای 
در کنار کاهش نرخ سود بانکی و تعادل مثبت قیمت 
نفت در مرز 70 دالر به چشم می خورد، چیست؟ دیگر 
آن که چه کسی پاسخگوی زیان شدید آنها در ماه های 

گذشته است؟
زیانی ک��ه از ابت��دای امس��ال و از تجرب��ه 32 روز 
معامالتی، ب��ا 19 روز منفی و تنه��ا 13 روز مثبت در 
تاالر شیش��ه ای همراه بوده اس��ت. این دومین بار در 
حدود یکسال گذشته بود که سهامداران در اعتراض 
به سرمایه از دست رفته شان در تاالر شیشه ای تجمع 
کردند. فارغ از این ام��ا در خیابان مالصدرا هم اتفاقی 
مرتبط با اعتراض سهامداران در جریان بود. برگزاری 
نشست خبری نسبتا عجوالنه از جانب سازمان بورس 
و دعوت از خبرنگارانی که س��وال قریب به اتفاق شان 
»چرایی ریزش ش��اخص« بود. در این نشس��ت که 
خبرن��گاران را هم به صورت گزینش��ی دعوت کرده 
بود و ضعف های اطالع رس��انی این س��ازمان را به رخ 
کشیده بود، صحبت های جالبی با طعم انتقاد، وعده و 
امیددهی از جانب رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
مطرح شده است. گزیده گفته های فطانت را در ادامه 

می خوانید: 
ارزش پایین سهم و رفتار بد حقوقی ها 

محمد فطانت رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در ابتدای کالم با تحلیل وضع بازار سرمایه بر این نکته 
تأکید داشت که قیمت هر س��هم بازار زیر 10 سنت 
اس��ت. او با اش��اره به این که در هیچ جای دنیا چنین 
رقمی با توج��ه به تحلیل های بنیادی ش��رکت های 
موجود در بازار پیدا نمی شود، توضیح داد: بازار سرمایه 
از دی ماه  س��ال 92 تاکنون با مشکالتی مواجه شده 

است اما دوباره فصل رونق به این بازار برمی گردد.
او در اولین نشست خبری  سال 94 و دومین نشست 
با خبرنگاران رفتار حقوقی ه��ا را عارضه جدی بورس 
دانس��ت و گفت: هرچند در همه موارد اخالق باید در 
کنار ضوابط و قواعد وجود داش��ته باشد اما هم اکنون 
مشکالتی در این زمینه در بازار س��رمایه است و این 

درحالی است که س��ازمان بورس جلسات مستمری 
را با حقوقی ها برگزار و مشکالت را گوشزد کرده البته 

حقوقی های بازار حرف هایی نیز برای گفتن دارند. 
وی ب��ا تأکید بر این که توصیه کارس��از نیس��ت، و 
در صورت نیاز مجددا با حقوقی ه��ا مذاکره خواهیم 
کرد، افزود: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، 
نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان و موسسات 
خیریه، س��ازمان ها و نهادهای وقفی و بقاع متبرکه و 
همچنین کلیه صندوق های بازنشستگی کشوری و 
لشکری و نهادهای انقالب اسالمی باید اطالعات خود 
را به س��ازمان بورس ارایه دهند. مگر این که بتوانند از 
شورای امنیت ملی مجوزی برای ارایه ندادن اطالعات 

دریافت کنند. 
به گفت��ه وی، هیچ کدام از این ش��رکت ها تاکنون 
اطالعات خ��ود را به س��ازمان بورس ارای��ه نکرده اند 
هرچند که بسترهای الکترونیکی و کاغذی برای ارایه 

اطالعات فراهم شده است. 
چرا خبرخوب اثر ندارد؟ 

این مقام مسئول درباره گالیه س��هامداران از عدم 
تأثیر خبرهای مثبت بر معامالت بازار س��رمایه، هم 
گفت: در بحث مذاکرات و س��ایر عوام��ل تأثیرگذار 
در بورس ش��رایط خوبی را پیش بین��ی می کنیم اما 
نمی توان س��هامداران را مجبور کرد در این خصوص 
تصمیم گیری خاصی داشته باشند و معامله گران در 
بورس براساس تحلیل و استراتژی های خود اقدام به 

دادوستد می کنند. 
وی تأکید کرد: برای بازگرداندن رونق به بازار سهام، 
سازمان بورس به تنهایی نمی تواند شرایط را فراهم کند 
و ما در بورس تالش می کنیم ابهامات بازار را در تعامل 
با سایر نهادها برطرف کنیم. بنابراین دغدغه کنونی 
کشور درخصوص شرایط بورس نشان از این دارد که 
تصمیم گیری ها باید دقیق و با درنظرگرفتن عواقب آن 

در اقتصاد کشور صورت گیرد. 
 بازار را هدایت نمی کنیم

فطان��ت در م��ورد انتقادهایی که درب��اره عملکرد 
صندوق توس��عه بازار و دخالت مطرح می ش��ود هم 
توضی��ح داد و گفت: صندوق توس��عه ب��ازار ازجمله 
نهادهای مالی تحت نظارت بورس اس��ت و مدیریت 
آن در دست ما نیس��ت. پیش از این، مدیریت آن در 

دست یک شرکت تأمین سرمایه بود که درحال حاضر 
به مرکز مالی ایران منتقل ش��ده اس��ت. از صندوق 
خواسته ایم که سایت خود را راه اندازی کند و اطالعات 
مربوط به پرتفوی و غیره را در سامانه به صورت آنالین 
در اختیار سهامداران قرار دهد و این سامانه در جهت 

شفافیت فعالیت بازار به زودی راه اندازی خواهد شد. 
وی با اعتراف تلویحی به شکست این برنامه گفت: 
این صندوق اب��زاری بود که اگر خوب از آن اس��تفاده 
می شد، می توانست در بازار موثر باشد؛ حاال هم نسبت 

به شفافیت عملکرد این صندوق باید اقدام شود. 
او در مورد افت ش��اخص و وضع فعلی هم ادامه داد: 
پتانسیل بازار بسیار خوب است و عوامل تأثیرگذار در 
بازار سرمایه ازجمله بحث مذاکرات مثبت است اما به 
این معنا نیست که بتوانیم در مورد قیمت ها و خرید و 
فروش ها اجبار کنیم که تصمیم گیری های سهامداران 

براساس آنها صورت گیرد. 
توصیه  نکرده ایم

فطانت اف��زود: هرکس در بازار فعال اس��ت از بلوغ 
فکری و تجربه باالیی نسبت به بقیه فعاالن سایر بازارها 
برخوردار است و براساس تحلیل و این که کدام سهم 
در چه شرایطی قرار دارد، سهام خود را خرید و فروش 
می کند و سیاس��ت ها و اس��تراتژی هر فرد و تصمیم 
برای ورود و خروج به این بازار با هر قیمتی توسط خود 
آنها صورت می گیرد.  وی خاطرنش��ان کرد: همیشه 
از این که بخواهیم توصیه خاصی نس��بت به سهامی 
بکنیم، احتراز کرده ایم و این که ش��رایط بازار سرمایه 
پر پتانسیل است، تحمیل شخصی بنده است و لزوما 

این که این نظر بر بازار حاکم شود، نیست. 
افزایش  یک درصدی دامنه نوسان از خرداد 

محمد فطانت از افزایش یک درصدی دامنه نوسان 
ش��رکت هایی که در بورس و اوراق بهادار سهامشان 
مورد معامل��ه قرار می گی��رد، خب��ر داد و گفت: این 
دامنه با یک درص��د افزایش از 4 ب��ه 5 درصد خواهد 
رسید، بنابراین امکان معامله سهام با 5 درصد مثبت 
یا 5 درصد منفی وج��ود دارد. امیدواریم این تصمیم 
منجر به کاهش صف های فروش و بازگشت رونق به 

بازار سرمایه شود. 
او با بیان اقدامات زیرساختی که تاکنون انجام شده، 
گفت: اصالح حجم مبنا و انتشار شاخص های متنوع 

ازجمله اقداماتی زیرساختی بود که در جهت بهره وری 
بیشتر بازار انجام ش��د و در ادامه این اقدامات، دامنه 
نوس��ان از ابتدای خردادماه یک درص��د افزایش پیدا 
می کند بدین ترتیب دامنه نوسان شرکت های بورسی 
همانند شرکت های فرابورسی با 5 درصد نوسان مثبت 

و منفی معامله خواهد شد.
عرضه اولیه از تیر 

رئیس س��ازمان بورس درباره این که آیا س��ازمان 
بورس برنامه ای جهت ورود ش��رکت جدید به بورس 
یا فرابورس دارد هم گفت: تا پایان خردادماه امس��ال 
برنامه ای جه��ت عرضه اولیه ش��رکت ها در بورس یا 
فرابورس در نظر نداریم و این امر پس از پایان خردادماه 

در قالب برنامه ای مدون اجرایی می شود.
او ب��ا بی��ان این که درح��ال حاضر ص��ف طوالنی 
شرکت های متقاضی برای ورود به بورس وجود دارد، 
اظهار داش��ت: سیاس��تی که در انجام این امر لحاظ 
شده به این صورت است که پذیرش و عرضه اولیه زیر 
مجموعه های هلدینگ ها در اولویت قرار گرفته تا بدین 
ترتیب شفافیت کلیت بازار سرمایه و هلدینگ بیشتر 
ش��ود و درحال حاضر نیز تعداد زیادی از ش��رکت ها 
متقاضی پذیرش و عرضه در بورس هستند که برای 

پاسخ به آنها برنامه های زیادی داریم.
فطان��ت در خاتم��ه خاطرنش��ان ک��رد: اگرچ��ه 
صحبت هایی درخصوص برگزاری جلس��ه معارفه یا 
زمان عرضه اولیه برخی ش��رکت ها در بازار س��رمایه 
وج��ود دارد، اما با این حال هرگون��ه عرضه اولیه طی 
روزها و هفته های آتی تکذیب می شود و این موضوع 
طی برنامه ای مدون پس از پایان خردادماه به اجرا در 

خواهد آمد.
تحقیق و تفحص مطرح نیست 

فطانت درباره تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس 
از بازار س��رمایه، گفت: چنین چیزی توسط مجلس 
مطرح و اعالم نش��ده ولی م��ا به ص��ورت روزانه و در 
کمیسیون های مختلف مجلس حاضر شده و به آنها 
پاس��خ می دهیم اما برای بازگرداندن رون��ق به بازار، 

سازمان به تنهایی ابزاری در اختیار ندارد. 
وی ادام��ه داد: این دغدغه در کش��ور در مورد بازار 
س��رمایه نش��ان می دهد باید تمام تصمیم گیران و 
تصمیم گیری ه��ای اقتصادی دقیق تر و ب��ا توجه به 
عواقب تصمیم گیری در تم��ام بخش های اقتصادی 
ازجمله در شاخص بورس که دماسنج اقتصاد است، 

اتخاذ شود. 
نرخ سود سپرده های بانکی 

رئیس سازمان بورس درخصوص نرخ سود سپرده 
بانکی نیز گف��ت: درحال حاض��ر تصمیمات خوبی 
 در این زمینه گرفته ش��ده و براس��اس سیاست های

 اعالم شده قرار است این نرخ در آینده کاهش پیدا کند 
و در سایر بخش های مربوط به این موضوع نیز شاهد 
اتفاقات خوبی هس��تیم.  او درخص��وص نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها نیز گفت: مجلس ش��ورای اسالمی 
تعیین نرخ خوراک پتروش��یمی ها را به دولت محول 
کرده که باید براساس آیین نامه های تنظیم شده انجام 
شود که البته تدوین نرخ خوراک پتروشیمی ازجمله 
دغدغه های ما در سال 94 برای بازار است که برای رفع 

آن تالش خواهیم کرد.

نعمتی: »شستا« به حیاط خلوت مدیران 
سیاسی تبدیل شد

 وزیر خارجه آفریقا: منتظر لغو تحریم ها
 برای شراکت با ایران نمی مانیم

رئیس اتحادیه امالک: 60 درصد امالک کشور 
فاقد سند رسمی هستند

۳۹ درصد کاهش واردات خودرو و قطعات
 در فروردین

 مجید دهقان شعار
 نماینده دایم ایران در فائو شد

صادرات ایران به چین و عراق کاهش یافت
ایجاد ارتباط کارگزاری بانکی میان ایران و 

تایلند

دستور جهانگیری برای حل مشکل دامداران 
و جلسه فوری ستاد تنظیم بازار

صادرات ۱۳۸ میلیون دالری فرآورده های 
بهداشتی و شوینده

مشاور وزیر راه: مسکن اجتماعی در بودجه 
۹5 تأمین مالی می شود

پاالیشگاه های آسیایی، قرارداد خرید نفت از 
ایران را تمدید کردند

۱۷۲۹۱ تن برگ سبز چای از کشاورزان 
خریداری شد

معاون اجرای طرح: میدان نفتی یاران شمالی 
پلمب شد

خرید ۱۳0 هزار محموله گندم به ارزش ۱0 هزار 
 میلیارد ریال

بدون شرح

گزیده خوانی

   ط�رح وی�ژه دول�ت ب�رای احی�ای صنایع 
نیمه تعطیل| محسن صالحی نیا معاون وزیر صنعت 
از طرح ویژه دولت برای صنایع تعطیل و نیمه تعطیل 
خبر داد و گفت: کارگروه ه��ای ویژه رونق تولید در 
بخش صنعت فعال شده و صنایع با ارزش افزوده باال 

در اولویت حمایت تسهیالتی دولت قرار گرفته اند.

  مذاکرات جدید آب�ی تهران - پکن| علیرضا 
دائمي معاون وزیر نیرو با تأکید بر توسعه روابط ایران 
با چی��ن در زمینه صنعت آب و برق اظهار داش��ت: 
همکاري ش��رکت هاي ایراني و چیني بسیار موثر 
بوده است. وی ابراز امیدواري کرد: در زمینه انتقال 
آب توس��ط تونل هاي ب��زرگ انتق��ال آب و اجراي 
پروژه هاي مش��ابه، همکاري شرکت هاي چیني و 

ایراني گسترش یابد.

  دالر مبادله ای به رقم بودجه رسید| با افزایش 
نرخ دیروز دالر مبادله ای به 2850 نرخ مبنای تبدیل 
دالر به ریال بودجه امسال محقق شد. با روند رو به 
رشدی که نرخ دالر در مرکز مبادالت ارزی از نیمه 
دوم  س��ال گذش��ته در پیش گرفته بود این روند با 
شیب تندتری در  س��ال جاری ادامه یافت و قبل از 
اتمام ماه دوم  سال نرخ 2850 تومان تعیین شده در 

بودجه  سال 1394 به ثبت رسید.

  مذاک�ره ب�ا کش�ورهای بلوک ش�رق برای 
جذب سرمایه گذاری| تورج دهقانی مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری شرکت مهندسی و ساخت 
تأسیسات دریایی با اشاره به انجام مذاکرات با سایر 
کشورها و به ویژه کشورهای بلوک شرق به منظور 
جذب سرمایه خبر داد و گفت: برخی از این مذاکرات 
برای فاینانس حدود 100 میلیون دالر درحال نهایی 

شدن است. 

  توافق ایران و عراق ب�رای برقراری تجارت 
آزاد| ولی اهلل افخمی راد رئیس س��ازمان توس��عه 
تجارت از توافق ای��ران و عراق برای برقراری تجارت 
آزاد خبر داد و جزییات توافقات جدید دو کش��ور را 
در زمینه های حمل و نقلی، پذیرش ضمانت نامه های 

بانکی، صادرات و واردات و... را تشریح کرد. 

  مخابرات از زیر ذره بین مجلس فرار کرد| نادر 
قاضی پور عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به 
رأی منفی اعضای کمیس��یون صنایع درخصوص 
تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات گفت: واگذاری 
س��لیقه ای خطوط تلفن هم��راه و ثابت از س��وی 
مخابرات سبب شده تا موضوع تحقیق و تفحص این 
سازمان در مجلس مطرح شود، هرچند که درنهایت 

رأی نیاورد. 

   رئیس سازمان بورس: همه نهادها باید اطالعات شان را به بورس بدهند؛مگر با مجوز شورای امنیت ملی 

ش�هروند| مش��کل تامین آب همچنان یکی از 
دغدغه های مه��م دولت یازدهم اس��ت. دغدغه ای 
که موضوع اصلی نشس��ت معاون اول و مس��ئوالن 
وزارت نی��رو نیز بوده اس��ت. اس��حاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمه��وری ظهر روز گذش��ته در 
جلسه ش��ورایعالی آب، به گزارش وزارت نیرو مبنی 
بر نگرانی در مورد تامین آب در اس��تان های شمالی 
کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این که در استان های 
شمالی و پربارش کشور نیز مانند استان های جنوبی 

و محروم، دغدغه تامین آب داش��ته باش��یم، اتفاق 
خوبی نیس��ت و ایجاب می کند ب��ا مطالعه دقیق و 
مدیریت صحیح برای برون رفت از این شرایط اقدام 
ش��ود. معاون اول رئیس جمهوری همچنین با بیان 
این ک��ه رعایت مس��ائل زیس��ت محیطی در دولت 
تدبیر و امید یک موضوع پراهمیت و اولویتی جدی 
در اجرای طرح هاس��ت، خاطرنش��ان کرد: وظیفه 
دولت این اس��ت که به نحوی برنامه ری��زی کند تا 
مس��ائل زیس��ت محیطی در تمام پروژه ها ازجمله 

طرح های عمرانی و صنعتی رعایت شود. معاون اول 
رئیس جمهوری همچنین با اش��اره به اختالف نظر 
میان وزارت نیرو و س��ازمان حفاظت محیط زیست 
برای ادامه برخی طرح های آبرس��انی در استان های 
شمالی کش��ور، بر ضرورت مطالعه دقیق و تشکیل 
جلس��ه ای برای جمع بندی مس��ائل و دستیابی به 
توافقی مش��ترک برای انطب��اق دادن این طرح ها با 
مس��ائل زیس��ت محیطی تاکید کرد. جهانگیری با 
جمع بندی پیشنهادات مطرح شده در جلسه، ارتقاي 

بهره وری آب، استفاده از پسآب فاضالب ها، ساخت 
سدهای الس��تیکی و کوچک، استفاده از روش های 
سنتی موجود نظیر آب بندها و ضرورت انجام آمایش 
سرزمین در مناطق شمالی کشور را مورد تاکید قرار 
داد و گفت: هر یک از این مسائل می تواند نقش مهمی 
در مدیریت تولید و مصرف آب داش��ته باشد و الزم 
است وزارت نیرو و دستگاه های مرتبط، به این نکات 
در تدوی��ن طرح جامع تامین آب برای اس��تان های 

شمالی کشور توجه ویژه ای داشته باشند.

جهانگیری: در استان های شمالی هم مشکل تامین آب داریم

عدد خبر

خبرگزاری مهر نوش��ت: واحدهای ُخرد ش��اغل در بخش 
غیررسمی اقتصاد ایران، نیروهای کاری خود را مجبور می کنند 
تا روزانه به جای 8 ساعت کار تعیین شده در قانون، 12 ساعت و 
تا 16 ساعت نیز به صورت متوالی کار کنند؛ آنگاه نه تنها حداقل 
دس��تمزد مصوب ش��ورایعالی کار را نگیرند، بلکه به دریافت 
400 ه��زار تومان رضایت دهند. برآوردها نش��ان می دهد 2 تا 

3 میلیون نفر در این بخش به فعالیت مشغول هستند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت طبق س��نت هر ساله اقدام به بازنشر 
فرصت های سرمایه گذاری صنعتی برای سال جاری کرد. این وزارتخانه 
برای سال جاری 200 فرصت سرمایه گذاری صنعتی را مدنظر قرار داده؛ 
این درحالی است که  سال گذشته 215 فرصت در 15 گروه در لیست 
پولسازهای صنعتی قرار گرفته بودند، ظاهرا مشکالت به وجود آمده در 
جذب سرمایه گذاری در  سال گذشته موجب شده تا این وزارتخانه 15 

فرصت را از لیست صنایع جذاب برای سرمایه گذاری خارج کند.

عالوه بر فروش معمول، شماره های طالیی 4 و 5 رقمی 
بین اس��تانی با قیمت پایه 40 میلیارد ریال، شماره های 4 
رقمی ملی با قیمت  2.5 میلیارد ریال و شماره های 4 رقمی 
استانی با قیمت 200 میلیون ریال تا 500 میلیون ریال به 
مزایده گذاشته می شوند. کد خدماتی بین استانی شماره ای 
است که در سطح کشور تعریف می شود و به صورت یکطرفه 

از شبکه ارتباطی کشور قابل دسترسی است.

عباس کاظمی معاون وزیر نفت با اشاره به بهره برداری از3  
طرح عظیم پاالیشگاهی در س��ال 94 گفت: با بهره برداری 
از طرح بنزین سازی پاالیشگاه های بندرعباس و اصفهان، 
تولید بنزین ایران امس��ال بیش از 3میلی��ون لیتر افزایش 
می یابد. وی اظهار داش��ت: عالوه بر این، ب��ا بهره برداری از 
مرحله اول پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس هم پیش بینی 

می شود واردات بنزین کشور متوقف شود.

400
هزار تومان

۲00
فرصت

4
میلیارد تومان

۳
میلیون   لیتر

افزایش تولید بنزین ایران در  سال ۹4قیمت پایه برای شماره های خاصپولساز صنعتی معرفی شددستمزد کارگران در اقتصاد زیرزمینی

گزارش 2

نرخ دالر روزگذشته ۲۸50 تومان قیمت خورد

دالر مبادله ای خود را به بودجه رساند
شهروند| دولت بودجه  س��ال 94 را با دالر 2850 
تومانی که 200 تومان بیشتر از بودجه  سال گذشته 
بود، به مجلس پیش��نهاد داد. نرخی که قرار اس��ت 
مالک هر محاسبه ای قرار گیرد. اما برای یک دست 
شدن محاس��بات و از بین بردن رانتی که از اختالف 
نرخ دالر در بودجه با نرخ مبادله ای آن ایجاد می شود 

بانک مرکزی باید دست به کار می شد. 
درواقع این نخستین گام برای تک نرخی کردن ارز 
است که قوه مجریه سال هاس��ت به دنبال آن است. 
برهمین اساس همواره دالر مبادله ای که نرخ آن هر 
روز صبح از س��وی بانک مرکزی اعالم می شود، طی 
سال های اخیر همواره میل به صعود داشته است تا 
از رقیب خ��ود)ارز بودجه( عقب نماند. بدین ترتیب 
مطالع��ه نرخ ارز مبادله ای در دو س��ال اخیر نش��ان 
می دهد که این ارز هر چهار ماه 100 تومان گران تر 
شده است. درحالی که دالر مبادله ای  سال 92 را در 
محدوده 2400 تومانی پشت سرگذاشت، در سال 93 
با یک پیشروی محسوس محدوده 2500 و سپس 
2600 تومان را نیز فتح کرد. اما همزمان با تعیین نرخ 
دالر در بودجه  سال جاری )2850 تومان( پیشروی 
دالر مبادله ای نیز تندتر شد. به طوری که در  سال 94 
محدوده قیمتی این نوع ارز به 2800 تومان رسید و 

در نزدیکی دالر بودجه چادر زد. 
ولی توق��ف دالر مبادل��ه ای در نزدیک��ی بودجه 
چندان طوالنی نشد و به یک پیش��روی خزنده روز 
گذشته همتراز با نرخی که در بودجه برای آن تعیین 
شده است، ایستاد. بنابراین در روز 21 اردیبهشت ماه 
و درحالی که همچنان 10 ماه تا پایان  سال باقی مانده 
اس��ت، بانک مرکزی نرخ دالر مبادل��ه ای را 2850 

تومان و همتراز با نرخ بودجه ای آن اعالم کرد. 
هرچند با ح��ذف ارز مرجع نرخ ه��ای متنوع ارز 
در اقتصاد ایران کمتر شد، ولی همچنان با نرخ های 
مبادله ای و بازار آزاد دو ن��رخ متفاوت برای ارز وجود 
دارد. براین اساس دولت سعی دارد تا با یکسان سازی 
نرخ ارز سیاست ارز تک نرخی را پیش گیرد. اما این 
بدان معناست که یکی از نرخ ها باید به دیگری نزدیک 
ش��ود. یا باید نرخ آزاد آن کاهش یابد و به مبادله ای 
برس��د یا برعکس مبادله ای را به آزاد رس��اند.  حال 
عملکرد چند س��اله اخیر گویای آن است که بانک 
مرکزی قصد دارد با افزایش تدریجی و نامحس��وس 
ارز مبادل��ه ای آن را به نرخ تعیین ش��ده در بودجه 
برساند و درواقع فاصله قیمتی ارز مبادله ای با ارز آزاد 
را نیز کم کند تا در فرصتی مناسب این فاصله به طور 
کامل برداشته ش��ود.  اما از آن جا که رابطه مستقیم 
و معناداری میان نرخ ارز مبادله ای و بازار آزاد وجود 
دارد و این نرخ ب��ه نوعی یک��ی از اهرم های کنترل 
بازار ارز نیز محسوب می ش��ود باید گفت که گرانی 
ارز مبادله ای در نهایت به افزایش قیمت بازار آزاد نیز 
منجر می شود. بنابراین یکی از چالش های همسانی 
قیمت ها در بازار ارز فرار این نرخ ها از یکدیگر است که 

در اقتصاد ایران بارها تجربه شده است. 

 اجاره های سرسام آور در کالیفرنیا

  ولی دیل�ی بولت�ن|  در ایالت کالیفرنی��ا یکی از 
باالترین اجاره ه��ای آپارتمان  آمریکا از س��اکنان 
دریافت می شود. آمار نشان می دهد متوسط  اجاره 
ماهانه برای یک آپارتمان یک خوابه در کالیفرنیا در 
ماه مارس 1350 دالر بود که نس��بت به همین بازه 

زمانی در سال قبل 6.5 درصد افزایش یافته است.

  صندوق جهانی پول در انتظار
اعالم  ورشکستگی یونان 

 وال اس�تریت ژورن�ال|  یکی از مقامات ارش��د 
صندوق جهانی پول اعالم کرده این بنیاد مشغول 
همکاری با مقامات ملی در کشورهای جنوب شرقی 
آسیا است تا درباره ورشکستگی یونان برنامه ریزی 
کنند. چنین اظهار نظری درباره آماده شدن برای 
ورشکستگی احتمالی  نش��ان دهنده توافق برای 

ادامه کمک به این کشور بحران زده است.

کیوسک   اقتصادی

حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان با بیان این که 
مس��کن اجتماعی »از دم اجاره ای« ب��رای دهک یک جامعه اجرا 
می ش��ود، گفت: تأمین مس��کن برای دهک یک جامعه یک کار 
مهندس��ی نبوده و یک کار علوم اجتماعی اس��ت. وی به تسنیم 
اظهار کرد: در مسکن اجتماعی 7 تا 9 برنامه داریم، یکی از برنامه ها 
پرداخت کمک هزینه اجاره برای دهک یک است، یعنی کسی که 
سرپرست خانوار بوده یا فرزند معلول دارد. وی با بیان اینکه »نباید 
به این افراد یک واحد مس��کن بدهیم چون نظام اجتماعی به هم 
می خورد« تصریح کرد: بنابراین برنامه ما به نحوی است که 75 تا 
80 درصد اجاره یک واحد مسکونی را دولت برای دهک های یک 

جامعه پرداخت خواهد کرد. وی با ابراز این که اصوالً افرادی که در 
دهک یک قرار دارند توانایی پرداخت اجاره بها را ندارند، بیان کرد: 
این قبیل افراد در حاش��یه شهر زندگی می کنند و بهترین راه این 
است که برای مدتی بار اجاره را از دوش اینها برداریم. معاون وزیر راه 
و شهرسازی با اعالم این که دخالت برای این دهک نرم افزاری است 
تا سخت افزاری، ادامه داد: این یک کار مهندسی نیست و یک کار 
علوم اجتماعی است و به همین دلیل ما به سمت وزارت رفاه رفتیم. 
مظاهریان افزود: برای گروه باالتر مانند دهک 4 مسکن حمایتی 
اجرا می شود و ممکن اس��ت به اینها زمین داده شود تا خودشان 
مس��کن را بس��ازند. به گزارش خبرگزاری تس��نیم، معاون رفاه 

اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر گفته بود: ممکن 
است یارانه مشموالن طرح مس��کن اجتماعی به عنوان تضمین 
پرداخت اجاره بها در نظر گرفته ش��ود. احمد میدری درباره نحوه 
محاسبه هزینه هایی که واجدان شرایط دریافت مسکن اجتماعی 
باید پس از سکونت در واحدها پرداخت کنند، گفت: یکی از مواردی 
که در جلسات تدوین طرح مسکن اجتماعی، مطرح و استقبال شد 
این است که یارانه 45هزار و 500 تومانی همه اعضای خانوارهای 
مشمول این طرح به عنوان تضمین پرداخت اجاره بها در نظر گرفته 
ش��ود و در صورت پرداخت نکردن، این مبلغ به عنوان اجاره واحد 

مسکونی منظور می شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی: 

ساخت مسکن »از دم اجاره ای« برای دهک یک 


