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 رئیس سازمان حمایت 
در واکنش به رشد نرخ مرغ: 

نمی توانیم برای تنظیم بازار معجزه کنیم
طی دو روز گذش�ته عرضه مرغ به بازار کاهش یافته و قیمت ها بار 
دیگر گران ش�ده اس�ت. همزمان با افزایش قیمت ها، مرغداران 
طی بیانیه ای خواستار افزایش مجدد قیمت های مصوب شده اند. 
این در حالی است که رئیس سازمان حمایت دلیل گرانی قیمت را 
عملکرد نادرست شرکت پش�تیبانی امور دام و جمع آوری مرغ از 
بازار دانست و اعالم کرد نمی توانیم برای تنظیم بازار معجزه کنیم.
به دنبال کاهش عرضه مرغ،  قیمت ها بار دیگ��ر از مرز ۲۲ هزار تومان 
گذشت. همزمان با گرانی قیمت ها، کانون سراسری مرغداران گوشتی با 
ارسال نامه ای به معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و دبیر کارگروه 
ستاد تنظیم بازار خواستار اصالح قیمت مصوب مرغ با توجه به افزایش 

هزینه های تولید شد. 
این دومین بار است که در س��ال ۹۹، مرغداران افزایش قیمت مصوب 
مرغ را خواستار ش��ده اند و با کاهش عرضه در بازار تالش می کنند که 

ستاد تنظیم بازار را به افزایش مجدد قیمت ها ترغیب کنند. 
مرغداران خطاب به رضایی، معاون بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد 
کشاورزی اعالم کرده اند: با عنایت به افزایش قیمت مؤلفه های تولید 
مرغ در ستاد تنظیم بازار کشور و افزایش قیمت ذرت از 15 هزار ریال 
به 17 هزار ریال، س��ویا از ۲7 هزار ریال به 33هزار ریال، جوجه از ۲8 
هزار ریال به 4۲ هزار ریال و افزایش هزینه های حمل و سایر هزینه های 
تولیدی و اثر مس��تقیم این تغییرات قیمتی بر قیمت تمام ش��ده هر 
کیلوگرم مرغ زنده و گرم، متأسفانه به رغم پیگیری ها و درخواست های 
متعدد اقدامات الزم از سوی وزارت جهاد کش��اورزی و وزارت صمت 
جهت ارسال آنالیز به س��تاد تنظیم بازار و تصویب قیمت جدید مرغ 

متناسب با افزایش قیمت مؤلفه های تولید صورت نمی گیرد. 
این رویه و رویک��رد اجحاف در حق مرغداران اس��ت و زیان های مالی 
فراوانی بر آنان وارد مي کند، لذا ضمن ارسال مجدد آنالیز قیمت تمام 
شده هر کیلوگرم مرغ استدعا می شود به منظور جلوگیری از بروز بحران 
مجدد در بازار تولید و مصرف و اس��تمرار و پایداری تولید و اشتغال با 
ایجاد رغبت و انگیزه در بین مرغ��داران ترتیبی اتخاد نمایید تا به قید 
فوریت نسبت به طرح و تصویب قیمت جدید مرغ در ستاد تنظیم بازار 

کشور اقدامات الزم را مبذول فرمایند.
با توجه به موارد مطروحه و اینکه قیمت مصوب قبلی به دالیل ذکر شده، 
نمی تواند مبنایی برای اجرای سیاست های دستوری قیمت قرار گیرد، 
شایسته است به گونه ای برنامه ریزی کنید تا در صورت واقعی و منطقی 
شدن قیمت ها متناسب با افزایش قیمت مؤلفه های تولید از سرکوب 

قیمت و برخورد با فعاالن بخش پرهیز شود.
  رئیس سازمان حمایت: ظرف ۲4 ساعت قیمت ها  را کاهش 

می دهیم 
همچنین رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از 
کاهش قیمت مرغ ظرف ۲4 ساعت آینده خبر داد و درباره دالیل گرانی 
برخی از کاالهای اساسی از جمله مرغ در دو روز گذشته گفت: بررسی 
ما در میدان تره بار بهمن روز گذشته نشان داد بخشی از افزایش قیمت 
مرغ مربوط به بارندگی های اخیر و کندی در حمل و نقل و بخش دیگر 
آن مربوط به ورود شرکت پش��تیبانی امور دام کشور برای جمع آوری 

مرغ از بازار است.
عباس تابش افزود: ما از شرکت پشتیبانی امور دام کشور خواسته ایم 
که جمع آوری مرغ از بازار را متوقف کن��د تا این کاال به قیمت مصوب 
برگردد. همچنین از شرکت پشتیبانی امور دام کشور خواسته ایم که 
در صورت نیاز ذخایر خود را به بازار عرضه کند تا میزان عرضه به اندازه 

تقاضا شود.
تابش یکی از برنامه ریزی های وزارت صمت برای شب عید را افزایش 
جوجه ریزی تا 130 میلیون قطعه برای تأمین گوشت مرغ بازار عنوان 
کرد و دلیل گرانی تخم مرغ را هم متوجه عدم تأمین نیاز بازار از سوی 

تولیدکنندگان دانست.
او در ادامه گفت: بازدید از واحدهای بس��ته بندی نشان می دهد عماًل 
ظرف 10 روز گذشته یک کیلوگرم تخم مرغ به واحدهای بسته بندی 

تحویل داده نشده است. 
این کمبود به شرکت پشتیبانی امور دام اعالم شده و از آنها خواسته شده 

که برای تأمین نیاز 400 تن در روز واحدهای بسته بندی ورود کنند.
تابش در پاسخ به این پرسش که چرا در قبال گرانفروشی نظارت های 
جدی و برخورد بازدارنده وج��ود ندارد، اظهار داش��ت: تا نظارت چه 

تعریف شود. 
باید این موضوع را در نظر داشته باشید که تنظیم بازار یک فرآیند است؛ 
اگر تولیدکنندگان مرغ یا تخم مرغ به ب��ازار ندهند ما نمی توانیم برای 
تنظیم بازار معجزه کنیم. اگر تأمین نباش��د در حلق��ه آخر یعنی بازار 

مصرف مشکل به وجود مي آید.

ساخت خانه های ۷۰ تا ۱۰۰ متری در طرح جهش مسکنی مجلس
معاون مرک�ز پژوهش های مجل�س با بی�ان اینکه ای�رادات طرح 
جهش تولید و تأمین مس�کن توس�ط مرک�ز پژوهش ه�ا برطرف 
ش�ده اس�ت، گفت: دولت مکلف اس�ت س�االنه ۱۶۰ هزار میلیارد 
تومان ب�ه طرح جه�ش تولی�د و تأمین مس�کن اختص�اص دهد. 
مت�راژ واحده�ا ۷۰ ت�ا ۱۰۰ مت�ر و س�ود تس�هیالت آن ۱۸ درصد 
خواهد ب�ود که گروه های مح�روم، کم برخوردار، نس�بتاً برخوردار 
و برخ�وردار در اولویت ه�ای اول تا چه�ارم این برنامه ق�رار دارند.
به گزارش ایسنا، امیررضا شاهانی، معاون پژوهش های زیربنایی و امور 
تولیدی مرکز پژوهش های مجلس اظهار کرد: هدف گذاری طرح جهش 
تولید و تأمین مسکن، احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی است 
که طبق برآوردها 400هزار واحد توسط مردم و ۶00 هزار واحد توسط 
دولت احداث می شود. در این طرح سعی شده ایرادات پروژه های قبلی از 
جمله پروژه مسکن مهر برطرف شود. شاهانی در پاسخ به سؤالی مبنی 
بر اینکه منابع طرح جهش تولید مسکن از چه طریق تأمین خواهد شد، 
گفت: دولت مکلف است ساالنه 1۶0 هزار میلیارد تومان منابع به طرح 
جهش مسکن اختصاص دهد که کاماًل جوابگوی این پروژه خواهد بود. 
این رقم بیش از دو برابر بودجه ۶7 هزارمیلیارد تومانی پروژه های عمرانی 
در سال 13۹8 است. وی خاطرنشان کرد: در سال 13۹8 بالغ بر هزار هزار 

میلیارد تومان تسهیالت بانکی پرداخت شد که سهم بخش مسکن 35هزار 
میلیارد تومان بوده اس��ت. از این رقم 18 هزار میلیارد تومان تسهیالت 
معوقه و حدود 17 هزار میلیارد تومان برای حوزه مسکن پرداخت شده 
که رقم ناچیزی است. سود تس��هیالت طرح جهش مسکن 18 درصد 
 تعیین شده که یارانه سود وام ها برای اقشار کم برخوردار از سوی دولت 

پرداخت می شود.
   تأمین مالی طرح از طریق مالیات و بازگشت اقساط وام ها

شاهانی با بیان اینکه طرح اولیه جهش مسکن دچار ایراداتی بوده که با 
استفاده از نظرات اساتید دانشگاه و بدنه کارشناسی مرکز پژوهش های 
مجلس آن را برطرف کردیم، گفت: ش��اید یکی از مهم ترین بخش های 
این طرح چگونگی تأمین مالی آن باشد. در این خصوص »صندوق ملی 
مس��کن« را طراحی کرده ایم که از منابع مختلفی همچون مالیات های 
مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغالت و ساختمان، منابع پیش بینی 
شده در بودجه سنواتی، منابع حاصل از بازگشت یا امهال خطوط اعتباری 
مسکن مهر و تغییرات مانده تس��هیالت پرداختی تشکیل می شود. در 
این زمینه بانک ها موظفند حداقل 40 درصد از تغییرات مانده تسهیالت 
پرداختی را در هر سال مالی با نرخ س��ود مصوب شورای پول و اعتبار به 
بخش مسکن اختصاص دهند. وی با بیان اینکه در مکان یابی پروژه باید 

دقت شود، گفت: برای مکان یابی، اولویت های چهارگانه ای تعریف شده 
که به ترتیب اولویت شامل اراضی درون شهری در بافت فرسوده، اراضی 
متصل به بافت شهری، اراضی دستگاه های دولتی و نهایتاً در اولویت آخر 
زمین های کشاورزی اس��ت، البته زمین های حاصلخیز و اراضی محیط 

زیست از شمول این طرح خارج هستند.
  معافیت مددجویان از پرداخت هزینه نظام مهندسی

معاون پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش های مجلس، 
متراژ واحدهای ط��رح جهش تولید و تأمین مس��کن را 70 تا 100 متر 
عنوان و تصریح کرد: گروه های هدف بخش مسکن به چهار گروه محروم، 
کم برخوردار، نسبتاً برخوردار و برخوردار تقسیم می شوند. طبق تبصره 
ماده 1۶ افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، ایثارگران و بنیاد شهید 
از پرداخت هزینه نظام مهندسی معاف هستند. همچنین دولت باید یارانه 

سود تسهیالت پرداختی به این گروه ها را بپردازد.
به گفته شاهانی با توجه به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی، وزارت اقتصاد 
مکلف به پوشش ریسک قیمت فوالد و سیمان خواهد بود. در معماری این 
واحدها نیز باید فرهنگ ایرانی- اسالمی رعایت شود. استحکام، ایمنی، 
پایداری، صنعتی س��ازی و پدافند غیرعامل از دیگر موارد دیده شده در 

طرح است.

معاون فني گمرك : با ترانزيت خودروهاي 
امريكايي در مناطق آزاد مخالفیم

با وجود مکاتبات صورت گرفته براي ترانزی�ت خودروهاي لوکس و 
امریکایي در مناطق آزاد، معاون فني گمرك ایران مي گوید:»با توجه 
به اینکه اغلب این در خواس�ت ها از مناطق فاقد ش�عاع تردد مانند 
کیش و قشم به سمت مناطقي با شعاع محدود از جمله ارس و انزلي 
بوده و موجب ورود آنها به شهرهاي پرجمعیت اطراف خواهد شد و در 
شرایط کنوني تبعات اجتماعي به همراه دارد، گمرك ایران با ترانزیت 
خودروهاي لوکس و امریکایي بین مناطق مخالف است، در این بین 
ممنوعیت هاي مربوط به خودروهاي امریکایي نیز مورد توجه قرار دارد.«

به گزارش ایسنا، از س��ال 13۹7 و همزمان با ممنوعیت ثبت سفارش و 
واردات خودرو به کش��ور این ممنوعیت ش��امل مناطق آزاد هم شد، اما 
براساس تفاهم نامه آبان ماه 13۹8 بین شورایعالي مناطق آزاد و پلیس راهور 
ناجا ترانزیت خودرو بین مناطق آزاد در صورت موافقت سازمان هاي متبوعه 
با رعایت شرایط و ضوابط مرتبط با شماره گذاري بالمانع اعالم شده است. 

با این وجود مناطق در اقدام براي جابه جایي خودرو في مابین خود با موانعي 
از سوي گمرك ایران مواجه شده و در این رابطه مکاتباتي با این سازمان و 

البته سایر مراجع داشته اند. 
معاون فني گمرك ایران درباره دلیل مخالفت گمرك ایران براي ترانزیت 
خودروهاي لوکس و امریکایي به تشریح ابعاد و ادله این سازمان در این رابطه 

پرداخت و وضعیت مناطق و محدوده تردد خودرو در آنها را توضیح داد. 
بر اس��اس اعالم ارونقي، موقعیت فعلي این مناط��ق و محدوده تردد 
خودروهاي داراي پالك این مناطق آنها از این قرار است که منطقه آزاد 
کیش با مس��احت ۹1 کیلومتر مربع و تردد در محدوده جزیره کیش، 
منطقه آزاد قش��م با مس��احت 300 کیلومتر مربع و تردد در محدوده 
جزیرۀ قشم، منطقه آزاد چابهار با مساحت 140 کیلومتر مربع و تردد در 
محدوده منطقه آزاد چابهار و خارج از شهر، منطقه آزاد ارس با وسعت 
51 هزار هکتار و تردد در محدوده منطقه و از جمله شهر تبریز، منطقه 
آزاد انزلي با وس��عت 8هزارو۶0۹ هکتار و تردد در محدوده منطقه تا 
شعاع 50 کیلومتري از جمله شهرستان بندرانزلي و شهر رشت، منطقه 
آزاد اروند با وس��عت 37 هزار و 400 هکتارو تردد وفق مصوبه شوراي 
تأمین استان در محدوده استان خوزستان و ماکو با وسعت 500 هزار 
هکتار و تردد در مح��دوده منطقه و تا ش��عاع 30 کیلومتري از جمله 
شهرستان هاي ماکو و بازرگان منعي ندارد. وي افزود: تعداد خودروهاي 
س��واري با پالك منطقه در مناطق آزاد کیش و قش��م بیش از 5هزار 
دستگاه تخمین زده مي ش��ود که در میان این خودروها، خودروهاي 
لوکس و امریکایي نیز دیده مي شود. تعداد خودروهاي سواري موجود 
در منطق��ه آزاد اروند به بیش از 50 هزار دس��تگاه خودروي س��واري 
مي رس��د که در میان این خودروها نیز خودروهاي لوکس و امریکایي 

موجود است. 
معاون فني گمرك ایران در همین رابطه مستنداتي ارائه کرد و با اشاره به 
مصوبه اسفند سال 13۹3 هیئت وزیران گفت: براین اساس تردد خودروهاي 
با حجم موتور بیش از ۲هزارو500 سي سي و با پالك مناطق آزاد تجاري و 
صنعتي و ویژه اقتصادي به خارج از این مناطق ممنوع است که این مصوبه 

در سال هاي بعدي نیز تنفیذ شده است. 
  تأکید بر ممنوعیت  ورود خودروهاي امریکایي به مناطق آزاد 

به استناد اظهارات رهبري
ارونقي بخشنامه تیرماه 13۹5 مشاور وقت رئیس جمهور و دبیر شورایعالي 
مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ویژه اقتصادي)ترکان( را یادآور شد و افزود: 
در این بخشنامه به مدیران عامل سازمان هاي مناطق آزاد تصریح شده است 
 با توجه به بیانات مقام معظم رهبري در دیدار مورخ 13۹5/۲/8 کارگران 
با ایش��ان و تأکید معظم له بر جلوگیري از واردات خودروهاي امریکایي 
که فرمودند: »خود امریکایي ها به علت مصرف زیاد و س��نگین بودن این 
خودروها، رغبتي به خرید آنها ندارند، حاال در این شرایط ما بیاییم و از فالن 
کارخانه رو به ورشکستگي امریکا خودرو وارد کنیم!؟ مدیران و مسئوالن 
محترم در مقابل فشارهاي پنهاني که در این زمینه ها وارد مي شود بایستند 
و جداً نگذارند این قبیل مسائل انجام ش��ود.« در اجراي اوامر مقام معظم 
رهبري از ورود خودروهاي سواري ساخت کشور مزبور به محدوده مناطق 

آزاد خودداري کنند. 
وي همچنین نامه شهریور س��ال گذش��ته رئیس امور هماهنگي و رفع 
اختالفات حقوقي دستگاه هاي اجرایي معاونت حقوقي ریاست جمهوري 
درخصوص ترخیص خودروهاي مستقر در منطقۀ آزاد اروند را مورد توجه 
قرار داد و گفت که طي آن اعالم شده است،  »چنانچه خودروهاي دپو شده 
داراي هریک از سه ویژگي تولید کشور امریکا و ساخته شده در آن کشور، 
داراي برند شرکت هاي امریکایي، براي مصرف در کشور امریکا ساخته شده 
و مس��تقیم از دالالن و توزیع کنندگان تبعه کشور امریکا خریداري شده 
باشد شامل ممنوعیت ورود به کشور بوده و در صورتي که هیچ یک از این 
ویژگي ها، در خودرو و معامله مستقیم آن نباشد، مي تواند وارد کشور شده 

و ترخیص آنها بالمانع است.«

   مسکن
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بیش از 5۷میلیون کد مالکیت در بازار س�رمایه 
وجود دارد که تقریباً نیمي از این کدهاي معامالتي 
فع�ال اس�ت، بدی�ن ترتیب نوس�ان هاي ب�ازار 
س�رمایه از اهمیت ویژه اي برخوردار مي باش�د، 
زی�را ارزش دارایي بخش زی�ادي از مردم جامعه 
را تحت تأثی�ر قرار مي دهد. در چنین ش�رایطي 
نه تنها باید روي تعیین ریاس�ت جدید سازمان 
بورس اوراق بهادار حساس�یت داشت، بلکه باید 
اعضاي ش�وراي عالي ب�ورس، مدی�ران بازارها، 
ارکان و نهاده�اي حقوق�ي نی�ز با دق�ت هر چه 
تمام تر انتخاب ش�وند، با این حال به گفته رئیس 
کمیس�یون اقتصادي مجلس ش�وراي اسالمي 
گزینه هایي براي ریاست س�ازمان بورس مطرح 
مي باشد که نگراني مجلس را در پي داشته است. 
 اگر چه با مدیریت صحیح بازار سرمایه طي یک تا 
دوسال اخیر مي توانستیم نظام مالي کشور را از بانک 
محوري به بازار سرمایه محوري تغییر دهیم، متأسفانه 
سوء مدیریت موجب ش��د تا اعتماد سرمایه گذاران 
نسبت به بازار آس��یب ببیند، اما از آمارهاي منتهي 
به آذر ماه سال جاري شرکت سپرده گذاري مرکزي 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه، مي توان متوجه ش��د 
موجودي کدهاي مالکیتي بازار سرمایه 57 میلیون 
کد مي باشد که تقریباً نیمي از این کدهاي معامالتي 
فعال است،  با توجه به این موضوع باید روي مدیریت 
صحیح بازار سرمایه حساس بود به ویژه آنکه به گفته 
یک نماینده مجلس از ابتداي تیرماه تا ۲5مردادماه 
سال جاري برخي گروه ها پرتفویي به ارزش 110 هزار 
میلیارد تومان را عرضه کرده اند که همین اتفاق بازار 
سرمایه را با رکود و اصالح قیمتي روبه رو کرده است. 
اگرچه ارزش بازار بورس تهران نیز از شهریور سال ۹8 
تا مرداد سال۹۹ با بیش از 400 درصد رشد از مرز هزار 
و 100 هزار میلیارد تومان به مرز ۶ هزار هزار میلیارد 
تومان و ارزش بازار فرابورس نیز در بازه زماني مذکور 
با بیش از 400 درصد رشد به بیش هزار و ۶00 هزار 
میلیارد تومان رس��ید، ام��ا از ۲0 مردادماه تا کنون 
بازار سرمایه تقریباً در وضعیت اصالح نرخ ها به سر 
مي برد. برخي از کارشناسان رشد شدید حجم پول 
در اقتصاد ایران و رکود و سرکوب نرخ در بازارهاي 
موازي بازار سرمایه را از جمله دالیل پمپاژ نقدینگي 
به بازار سرمایه در یکسال منتهي به مرداد سال جاري 
و رشد شدید قیمت سهام در این بازار عنوان مي کنند، 
ولي به هر ترتیب از مرداد ماه سال جاري ورق در بازار 
سرمایه برگشت به طوري که هم اکنون افرادي که 
دیر وارد بازار سرمایه شده اند زیان هاي قابل مالحظه 
تلخي را تجربه مي کنند. در این شرایط کارشناسان 
اقتصادي و خبرگان بازار س��رمایه توصیه مي کنند 
که مدیریت بازار سرمایه باید در اختیار اشخاص با 
تجربه، تحصیلکرده و توانمند قرار گیرد تا به مرور 

زمان مشکالت بازار فوق برطرف شود، در عین حال 
اما به نظر مي رسد بازار سرمایه با ریسکي به عنوان 
جدال هاي سیاسي پیرامون نحوه مدیریت این بازار 

روبه رو است. 
   تولید کنندگان هیجان در بازار سرمایه 

اوایل سال جاري قبل از آنکه بازار سرمایه جهش هاي 
تندي را تجربه کند ش��اپور محمدي، مدیریت وقت 
سازمان بورس با انتش��ار اطالعیه اي به سهامداران 
تازه وارد توصیه کرد مبادالت خود را صرفاً بر اساس 
روند ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران تنظیم 
نکنند، زیرا مدتي باب شده بود در ساعات ابتدایي بازار 
شاخص رشد قابل مالحظه اي داشت و بر همین اساس 
بسیاري از س��هامداران تازه وارد تحت تأثیر هیجان 
اقدام به خرید طیف وسیعي از سهام هاي موجود در 

بازار بورس و فرابورس مي کردند. 
از س��وي دیگر مدیریت بورس اوراق به��ادار وقتي 
احساس کرد شاخص کل در س��اعات ابتدایي بازار 
تحت مهندسي دارندگان نقدینگي هاي قابل مالحظه 
رشد مي کند و همین موضوع سهامداران را براي خرید 
سهام به هیجان مي آورد، اعالم داشت رشد شاخص 
کل از یک محدوده به بعد دیگ��ر با وضعیت اقتصاد 
ایران همخواني ندارد و از آنجایي که خود را در قبال 
سرمایه گذاران مس��ئول مي دید، در آن برهه زماني 
موضوع تغییر دامنه نوس��ان نرخ سهام را تا فروکش 
کردن هیجانات در بازار پیشنهاد کرد که متأسفانه این 
تصمیم بالفاصله با مخالفت رئیس کل بانک مرکزي 
روبه رو و مقرر شد در جلسه شوراي عالي بورس این 
موضوع بررسي ش��ود که متعاقباً شاپور محمدي از 
سمت ریاس��ت س��ازمان بورس کناره گیري کرد و 

قالیباف اصل جایگزین وي شد. 
هر چند حس��ن قالیباف اصل نیز شخص قابلي بود 
و سال ها در حوزه بازار س��رمایه فعالیت داشت اما از 

آنجایي که در اردیبهش��ت ماه س��ال جاري و در اوج 
هیجانات سرمایه گذاري در بازار سکان سازمان بورس 
را در اختیار گرفت وي نیز نتوانس��ت حریف کنترل 
جریان هایي شود که قصد داشتند سود حداکثري را از 

بازار گرفته و در پیک قیمت ها بازار را ترك کنند. 
   معاون اول اسامي شرکت ها را منتشر کند

ب��راي درك آنچه ادعا ش��د باید گفت: مع��اون اول 
رئیس جمهور در چند نوبت به شرکت ها توصیه کرد 
که باید طبق تفاهمنامه سهام خود را در بازار سرمایه 
عرضه کنند و دست آخر شرکت ها را تهدید کرد که 
اگر بر اساس تفاهمنامه سهام خود را در بازار عرضه 
نکنند دولت آنها را جریمه خواهد کرد؛ این اش��اره 
اسحاق جهانگیري به مقوله تفاهمنامه شرکت ها با 
دولت جهت عرضه سهام نش��ان از این مهم دارد که 
دولت به خوبي متوجه پمپاژ نقدینگي به بازار سرمایه 
و افزایش نرخ س��هام صرفاً به دلیل رشد تقاضا بود، 
از این رو از شرکت ها خواس��ته بود متناسب با ورود 
نقدینگي سهام شناور خود را افزایش دهند تا نرخ ها 
در بازار بدون قاعده جهش نکند، اما به نظر مي رسد 
این شرکت ها عرضه سهام را تا اواخر مرداد سال جاري 
به تأخیر انداختند تا در س��قف قیمت سهام خود را 
بفروشند، حال این پرسش مطرح مي شود که این چه 
طرز مدیریت بازار سرمایه مي باشد و هم اکنون زیان 
سنگین اشخاصي که به دعوت دولت وارد بورس شدند 

را چه کسی پرداخت می کند. 
  عرضه پرتف�وي  ۱۱۰هزار میلی�ارد توماني 

براي زمینگیر کردن بورس  
در همین رابطه قاضي زاده هاشمي، نماینده مجلس در 
نامه اي به آیت اهلل رئیسي به اسامي شرکت هایي اشاره 
داشت که در بازه زماني ابتداي تیرماه سال جاري تا 
۲5مردادماه مازاد فروششان در معامالت خرد سهام 
و حق تقدم بورس��ي رقمي حدود ۶3ه��زار میلیارد 

تومان بوده اس��ت.در این لیست اس��امي گروه هایي 
چون تأمین اجتماعي و شرکت هاي مرتبط،  پاالیش 
و پخ��ش فراورده هاي نفتي، صندوق بازنشس��تگي 
کارکنان بانک ها، سهام عدالت، دولت، صندوق هاي 
س��رمایه گذاري، گروه ایران خودرو و  تأمین سرمایه 
تمدن به چش��م مي خ��ورد. گفتني اس��ت ارزش 
خرید سهام و حق تقدم بورس��ي توسط این گروه ها 
47هزار میلیارد توم��ان و  ارزش فروش این پرتفوي 
بیش از 110 هزار میلیارد تومان عنوان شده اس��ت، 
بدین ترتیب این گروه ها با فروش پرتقویي خود حدود 
۶3هزار میلیارد تومان  ارزش افزوده به دست آورده اند، 
اما نکته این است که بعد از عرضه سنگین سهام توسط 
گروه هاي فوق بازار س��رمایه دیگر در اصالح شدید 

فرو رفته است. 
  هشدار پورابراهیمي به وزیر اقتصاد

رئیس کمیسیون اقتصادي در گفت و گو با تسنیم، 
با اشاره به شرایط حساس و التهابات بازار سرمایه در 
ماه هاي اخیر گفت: انتخاب رئیس جدید سازمان، در 
حوزه اختیارات شوراي عالي بورس و وزیر اقتصاد، به 
عنوان رئیس این شوراست، اما باید توجه شود فردي 
انتخاب شود که داراي سابقه تخصصي و اجرایي قابل 
قبول در بازار سرمایه باشد، از تحصیالت تخصصي و 
مرتبط در حوزه بازار سرمایه برخوردار باشد، جسارت 
در تصمیم گیري و قدرت اجرای��ي باالیي به ویژه در 
شرایط کنوني بازار داشت�ه باشد و در نهایت، داراي 
سالمت براي فعالیت در این زمینه باشد. محمدرضا 
پورابراهیمي ادامه داد: انتخاب ه��ر فردي که واجد 
این ویژگي ها باشد، مورد حمایت مجلس هم خواهد 
بود، اما اگر شوراي عالي بورس و وزارت اقتصاد به این 
موضوع توجه نداشته باشند و گزینه مناسبي را براي 
هدایت بازار سرمایه در شرایط حساس فعلي انتخاب 
نکنند، مسئولیت مستقیم این انتخاب برعهده ایشان 
خواهد بود و مجلس هم از ابزار نظارت�ي خود در این 
خصوص استف�اده خواهد کرد؛ چراکه مطمئناً چنین 
انتخاب�ي، به مناف�ع عموم سرمایه گذاران که این روزها  
با حساسیت باال، وضعیت و رویدادهاي بازار سرمایه را 

رصد مي کنند، صدمه جدي وارد خواهد کرد. 
پورابراهیمي ادامه داد: متأسفانه خبرهایي از درون 
دولت و وزارت اقتصاد به گوش ما مي رسد که حاکي 
از پیگیري وزارت اقتصاد ب��راي معرفي افرادي براي 
تصدي پست ریاست سازمان بورس است که شرایط 
و صالحی��ت الزم در ای��ن خصوص را ندارن��د و این 
موضوع، نگراني هاي جدي را براي نمایندگان مجلس، 
به ویژه کمیس��یون اقتصادي ایجاد کرده است، این 
در حالي است که انتظار این اس��ت که شوراي عالي 
بورس، استقالل کافي براي انتخاب فردي توانمند و 
داراي صالحیت را به عن�وان رئیس سازم�ان بورس 

داشته باشد. 

 با توجه به اینکه برخي گروه ها با عرضه پرتفوي ۱۱۰ هزار میلیارد توماني طي بازه زماني ابتداي تیرماه تا ۲5مردادماه سال جاري بازار سرمایه را به مسلخ اصالح قیمتي برده اند 
انتظار مي رود در جهت احقاق حقوق مالکیت 5۷میلیون سهامدار شخصي شایسته براي ریاست سازمان بورس اوراق بهادار انتخاب شود

 حساسیت 57 میلیون سهامدار 
نسبت به انتخاب رياست سازمان بورس

هادیغالمحسینی
  گزارش  یک 
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