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رئيس خانه صنعت ایران با بيان اینکه بانک ها، 
امالک صنعتی 40 ميليارد تومانی را با قيمت 
6 ميليارد تومان به مزایده می گذارند، گفت: 
بعد از گذشت هفت سال از عمر دولت، اتفاقی 
ب�رای نجات بخ�ش صنع�ت نيفتاده اس�ت.

هر س��ال 10 تی��ر، مص��ادف ب��ا روز صنعت و 
معدن، مراس��می با حضور صنعتگران در مرکز 
همایش های صداوسیما برگزار  می شد. هرچند 
که در دو سال اخیر تریبونی در اختیار منتقدان 
قرار نگرفت، اما فرصتی ب��ود که تولید کنندگان 
صنعت��ی و معدنی گرده��م آیند و مش��کالت 
تولیدشان را مطرح کنند. امسال به دلیل شیوع 
کرونا برگزاری این مراسم با محدودیت هایی در 
سالن خلیج فارس نمایش��گاه بین المللی تهران 
برگزار شد و از ۲۹ برگزیده صنعتی و معدنی در 

هفت محور تقدیر به عمل آمد. 
رئیس خانه صنعت ایران در مراسم بزرگداشت 
روز صنعت و معدن اظهار داشت: در اوایل روی 
کار آمدن دولت می دانس��تیم که مس��ئوالن با 
مشکالت انباشته ش��ده  اي روبه رو هستند و این 
موضوع را نیز ب��ه رئیس جمهور اع��الم کردم و 
گفتم که تنها وزارت صنع��ت نمی تواند صنایع 
و معادن کشور را نجات دهد، بلکه برای این کار 
باید یک عزم جدی در هم��ه وزارتخانه ها وجود 

داشته باشد.

عبدالوهاب س��هل آبادی ادام��ه داد: برای حل 
مش��کالت صنعت و معدن نیاز به یک قیام بود 
که آن اتفاق نیفتاد و امروز بعد از گذش��ت هفت 
س��ال می دانیم که دولت با مش��کالت زیادی از 
جمله تحریم ها مواجه اس��ت. تحریم کمر ما را 
شکسته و مدیریت تحریم تنها توقعی بود که از 
ما داشتند که ما نیز به بهترین شکل ممکن آن 

را انجام دادیم.

رئیس خان��ه صنعت ایران با بی��ان اینکه در ایام 
کرونا با خرد جمعی دولت توانس��تیم آس��یب 
کمتری را نس��بت به کش��ورهای دیگر داشته 
باشیم، گفت: همانطور که در این مسیر شهدای 
زیادی را در کادر پزشکی داشتیم، بخش صنعت 

نیز شهید و جانباز داشته است.
وی تأکید ک��رد: صنعتگ��ران در ای��ن موضوع 
کوت��اه نیامدند و کمک ه��ای زیادی از س��وی 

اتاق های بازرگانی جمع آوری ش��د، اما آیا دولت 
کوچک ترین تقدیری از آنها کرده است؟ 10 روز 
پیش اشک سرپرست وزارت صنعت در جلسه ای 
با صنعتگران بابت ی��ک تولیدکننده دارای چند 
برند تولیدی که چهار سال در زندان بود، درآمد. 
س��هل آبادی افزود: صنعتگر تبری��زی به دلیل 
عدم پرداخت دیونش به بان��ک در زندان بود که 
برای عقد دخت��رش اجازه مرخص��ی 10 روزه 
می خواس��ت و در نهایت نیز با خودکشی دختر 
مواجه شد و خودش هم سه روز بعد خودکشی 
کرد. س��هل آبادی با بیان اینکه بانک ها، صنعت 
کش��ور را نابود کرده اند و نزول ما را بیچاره کرده 
اس��ت،  گفت: ملک ۲5 یا 40 میلی��ارد تومانی 
صنعت��ی را به قیم��ت 5 یا 6 میلی��ارد تومان به 
مزایده می  گذارند. بانک ها شرخر دارند و فساد ما 
را بیچاره کرده، به طوری که برای هر کار جزئی 

باید داد بزنیم.
وی در ادامه با اش��اره به مشکالت بخش معدن 
گفت: اگر معدنکار به اندازه قراردادش برداشت 
کند که هیچ، اما اگر کم��ی اضافه تر بردارد باید 
جریمه بپردازد. اگر کمتر هم برداشت کند باز هم 
باید جریمه بدهد. مس��ئوالن بدانند کرونا اتفاق 
افتاده و باید در برخی م��وارد تجدیدنظر کنند. 
برای موفقیت در پایان دولت، مسئوالن باید کمي 

با صنعتگران همفکری کنند.

داستانشرخریومزایدهمفتبانکها
اتفاقی برای نجات صنعت در دولت روحانی نيفتاد
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شركتهايحملونقلدخلوتصرفي
دركااليترانزيتندارند

روزنامه ج�وان در تاریخ 99/3/30 در گزارش�ي با عنوان »مراقب 
قاچاق در ح�وزه ترانزی�ت باش�يم« از مدیریت نظ�ارت بر حوزه 
ترانزی�ت کاالي گمرک خواس�ته ب�ود درب�اره ارائه تس�هيالت 
بن کاال به ش�رکت هاي حم�ل و نقلي ک�ه داراي س�وابق منفي و 
تخلفات قابل مالحظ�ه اي بودند، توضيح ارائه ده�د. در این ميان 
انجمن صنفي ش�رکت هاي حمل و نقل بين الملل�ي ایران، ضمير 
را به خ�ود گرفت�ه و جوابيه اي به گ�زارش »جوان« ارس�ال کرده 
اس�ت که بخش هاي مرب�وط به ای�ن گ�زارش انع�کاس مي یابد. 
در این جوابیه آمده اس��ت: ب��ر مبناي رویه هاي مص��وب و قانون عبور 
کاالهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسالمي ایران مصوب سال 1376 و 
همچنین قانون امور گمرکي مصوب سال 13۹0، به هنگام ورود کاالي 
ترانزیتي به موجب اس��ناد حمل بین المللي، یک شرکت حمل و نقل 
بین المللي ایراني داراي مجوز از وزارت راه و شهرسازي، مسئولیت انجام 
تشریفات قانوني و گمرکي مربوطه نزد گمرك ایران بوده، به نحوي که بر 
مبناي اسناد حمل آنچه را که در کانتینر بارگیري شده نزد گمرك اظهار 
و گمرك نیز پس از بازرس��ي هاي مربوطه و به اعتبار صحت و سالمت 
پلمب الصاقي روي در کانتینر در مبدا حمل اقدام به نصب پلمب جدید 
روی کانتینر کرده و کانتینر با پلمب هاي سالم به مرز خروج حمل و از 
مرز خارج مي شود. همانگونه که مشاهده مي شود در انجام امر ترانزیت 
هیچگونه دخل و تصرفي از س��وي ش��رکت حمل و نقل و هیچ یک از 
عوامل متصور نیست، ولی ممکن است که بعضاً برخي افراد یا باندهاي 
س��ازمان یافته اقدامات غیرقانوني تحت لواي ترانزیت انجام دهند که 
میزان اینگونه تخلفات نیز به گواه آمار رسمي منتشر شده کمتر از 0/1 
درصد حجم کل محموالت ترانزیت حمل شده از طریق ایران طي تمامي 

سالیان گذشته بوده است!
برحسب قوانین ناظر بر ترانزیت، نیروي انتظامي مسئول نظارت بر مسیر 
تردد تعیین ش��ده کامیون ها بوده و چنانچه انحراف از مسیر مشاهده 
شود، موظف به هدایت کامیون به مس��یر مقرر و در صورت ظن قوي 
نسبت به تخلف باید کامیون را به نزدیک ترین گمرك هدایت و بازرسي 
توسط گمرك صورت گیرد. با این همه تدابیر مراقبتي، چگونه مي توان 
قاچاق را به حوزه ترانزیت تعمیم و منتسب کرد و چگونه نگارنده محترم 

مراقبت از قاچاق در حوزه ترانزیت را توصیه مي کند؟!
پاسخ »جوان« به این جوابیه در نوبت های بعدی درج خواهد شد.

ماراتنانجمنهابرايافزايشقيمتها
اتحادیه ها با ارسال نامه های اعتراضی به معاون اول 

رئيس جمهور برای افزایش قيمت هابا هم رقابت می کنند
از آنجایي که دولت ک�ه در تأمين مواد اوليه توليد در ماه هاي گذش�ته 
ناتوان بوده اس�ت، این روزها به منظور حمایت از بخش توليد و صنایع 
مرتبط افزایش قيمت کاالها را در دستور کار خود قرار داده است. از این 
رو ماراتني بين انجمن ها و اتحادیه ها براي گرفتن امتياز افزایش قيمت ها 
شکل گرفته و بازار ارسال نامه هاي اعتراضي در خصوص تصميمات قيمتي 
ستاد تنظيم بازار به معاون اول رئيس جمهور داغ شده است. طبيعي است 
انجمني که البي بيش�تري داشته باش�د برنده ميدان است و بالعکس. 
با  ز پس گیري قانون انتزاع از وزارت جهاد کشاورزي و واگذاري آن به وزارت 
صمت موجب شده صنایع زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزي مورد بي مهري 
سیاس��تگذاران و صنایع زیر نظر وزارت صمت به دلیل برخورداري از البي 

گسترده تولید کنندگان مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرند. 
اخیراً ستاد تنظیم بازار بررسي آنالیز قیمت انواع صنایع را در دستور کار خود 
قرار داده و روزانه خبر هایي از رش��د قیمت کاالهاي مصرفي و مواد غذایي 
مردم و با مجوز ستاد تنظیم بازار منتشر مي شود. در این میان بین انجمن ها 
و اتحادیه هاي مرتبط ماراتني به راه افت��اده تا از طریق البي بتوانند افزایش 
قیمت بیشتري را از آن خود کنند. انجمني که البي بیشتري داشته باشد و از 

امتیاز وزارت صمت برخوردار باشد، برنده این ماراتن است. 
در واقع دیگر رقابت چنداني بین شرکت ها و بنگاه ها براي افزایش کیفیت و 
کنترل یا کاهش قیمت محصول نمي بینیم، بلکه رفاقتي بین صنایع شکل 
گرفته است که با کمترین ظرفیت مي خواهند کار کنند و بیشترین منفعت 
و س��ود را ببرند، البته گاهی درخواست هاي ش��ان براي اخذ مجوز افزایش 
قیمت محصول صاحب منطقی است، اما اینکه رفاقت براي افزایش قیمت 
جاي رقابت براي ثبات و کاهش قیمت و کیفیت را گرفته است رویداد خوبي 
نیس��ت. در این بین  مصرف کنندگان از هر طرف دچار بد بیاري ش��ده اند از 
طرفي ارزش ریال در کش��ور به دلیل سیاس��ت پول پاشي از سوي سیستم 
بانکي در حال کاهش است و از طرف دیگر صنایع و شرکت ها با بررسي تمامي 
متغیر ها و مؤلفه هاي اثر گذار بر قیمت تمام شده محصول سریعاً در خواست 
افزایش قیمت را به رگالتور و قیمتگذار ارائه مي کنند البته برخي از صنایع 
و کارخانجات نیز به شکل س��رخود اقدام به افزایش قیمت ها مي کنند، این 
وضعیت موجب شده است هزینه هاي زیادي به مردم تحمیل شود. شیر و 
صنایع وابسته به آن از آن دست صنایعي هستند که تولید شیر خام زیر نظر 

وزارت جهاد کشاورزي و صنایع لبني زیر نظر وزارت صمت است. 
 بخش کشاورزي با توجه به اهمیت اقتصادي، اجتماعي و امنیتي فراواني 
که دارد، نیازمند حمایت هاي بیشتري از سوي دولت است؛ چراکه عالوه 
برتأثیر این بخش بر امنیت غذایي کش��ور، رش��د آن مانع از مهاجرت به 
شهر ها و ورود سرمایه ها به سایر بخش هاي اقتصادي مي شود. متأسفانه 
در دودهه گذشته به واسطه ضعف متولي یعني وزارت جهاد کشاورزي و 
عدم رایزني وزراي جهاد در کابینه دولت نتوانستند، امتیازات زیادي براي 
تولید کنندگان محصوالت کش��اورزي و دامداري بگیرند و این بخش در 
تمام دولت ها مغفول مانده اس��ت.  اتفاقي که اخیراً در تعیین قیمت شیر 
خام و فرآورده هاي لبني افتاده، حاکي از نوعي تبعیض در این صنایع است. 
دامداران با این استدالل که قیمت نهاده هاي دامي هفتگي و روزانه گران 
مي شوند، افزایش قیمت بیشتري را از ستاد تنظیم بازار طلب مي کنند و 
در مقابل صنایع لبني با منت گذاشتن به دولت و مردم مدعي هستند که 
اگر این صنایع نبودند، چگونه شیر و لبنیات ۸0 میلیون نفر تأمین مي شد 
و شیر دامداران روي دستشان مي ماند. تولیدکنندگان صنایع لبني با این 
استدالل ها خود را مستحق افزایش قیمت چند باره در طول سال مي دانند 
و هر زمان که خودشان تشخیص بدهند، مي توانند قیمت شیر خام را به 
بهانه کاهش تقاضا در کشورکاهش دهند یا از خرید شیر خام خودداري 
کنند. اخیراً نیز رضا باکري، دبیر انجمن لبني در دفاع از فعاالن این صنعت 
در اظهاراتي به سر دولت و مردم منت گذاشت و اعالم کرد اگر کارخانجات 
لبني نباشند، چه کسي مي خواهد خوراك ۸0 میلیون نفر را تأمین کند؟!  
گاوداري هاي کشور ما، امروزه به طور میانگین روزي ۲00 تن شیر تولید 
مي کنند، متناسب با این میزان تولید باید کارخانه هایي وجود داشته باشند 

که قدرت جذب این مقدار شیر را داشته باشند. 
   نامه به معاون اول رئيس جمهور

پس از اعتراض مرغداران به تعیین قیمت مرغ درستاد تنظیم بازار این بار 
نوبت به دامداران رسیده است. دراین خصوص مدیرعامل اتحادیه سراسري 
دامداران درگفت وگو با مهر تجدید نظر در قیمت ش��یر خام را خواستار 
ش��ده و با انتقاد از تصویب نرخ ۲۹00 تومان براي هر کیلوگرم شیرخام 
افزود: متأس��فانه حدود 15 نفر در یک جلس��ه براي بخش تولید تصمیم 
مي گیرند و وزارت جهاد کشاورزي به عنوان متولي تولید تنها دونماینده 
در این جلسه دارد و از نمایندگان تشکل هاي بخش خصوصي نیز در این 
خصوص دعوتي به عمل نمي آید. سعید س��لطاني سروستاني با اشاره به 
اینکه بعد از هشت ماه، اخیراً در جلسه ستاد تنظیم بازار قیمت شیر خام 
براساس محاسبات و آنالیزهاي انجام شده مبلغ 3300 تومان مورد تأیید 
حاضرین قرار گرفت و همین قیمت نیز به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد شد، 
افزود: متأسفانه بدون هیچگونه مشورتي با ما قیمت شیرخام ۲۹00 تومان 
تعیین ش��ده و دلیل آن را نیز عدم توانای��ي مصرف کنندگان براي خرید 
لبنیات عنوان مي کنند. سؤال ما این است که تا چه زماني تولیدکنندگان 
باید تحت فشار قرار بگیرند، چرا دولت از جیب تولیدکننده به مصرف کننده 

یارانه مي دهد؟
سلطاني ادامه داد: تفاوت قیمت یک لیتر شیر با چربي 1/5 درصد و سایر 
فرآورده هاي لبني با شیرخام تقریباً 35 درصد است؛ چراکه کارخانجات 
عنوان مي کنند هزینه س��ایر مواد اولیه از جمله بطري و غیره نیز گران 
شده است و االن نیز طرف ما کارخانجات نیستند، بلکه از ستاد تنظیم 
بازار گله داریم که چرا نمایندگان دامداران را به جلس��ات خود دعوت 
نمي کنند تا نقطه نظرات بخش خصوصي را نیز بشنوند؟ وي با بیان اینکه 
ادامه این روند باعث ورشکستگي تولیدکنندگان و خروج آنان از چرخه 
تولید مي شود، افزود: اگر این شرایط ادامه یابد مجدداً کشور واردکننده 
محصوالت لبني خواهد شد. ما در نامه اي به معاون اول رئیس جمهور 
اعتراض شدید خود را به قیمت اعالم شده از س��وي ستاد تنظیم بازار 
اعالم کردیم و امیدوار هستیم که در این نرخ تجدید نظر شود. وي با بیان 
اینکه قیمت شیرخام براساس نرخ مصوب نهاده هاي دامي اعالم شده 
است، توضیح داد: این در حالي است که بین ۲0 تا 30 درصد نهاده ها با 
نرخ مصوب به دست تولیدکننده مي رسد و مابقي آن را تولیدکننده با 
نرخ آزاد تهیه مي کند. در پایان باید گفت ارائه مکرر مجوز افزایش قیمت 
به صنایعي که در حوزه پاالیش و فرآوري محصوالت لبني فعالیت دارند 
و سرکوب قیمت مواد اولیه این صنایع نشان از آن دارد که سیاستگذار 
در پي تضعی��ف تولید کنندگان م��واد اولیه و واس��طه اي صنایع لبني 
است که این سیاست مي تواند در آینده به از بین رفتن تولید کنندگان 
مواد خام مذکور و وابستگي بیشتر به واردات بینجامد، از این رو جا دارد 
حمایت هایي جز صدور مجوز افزایش قیمت از فعاالن مواد خام مورد نیاز 

صنایع فعال در حوزه پاالیش و فرآوري لبني به عمل  آید.

با وجودي که در اثر ورود نقدینگي به بازارهاي 
مالي س�که مرز 9 ميلي�ون توم�ان را رد کرد 
و ش�اخص کل ب�ورس روز گذش�ته با جهش 
نزدیک به 65هزار واح�د رکورد یک ميليون 
و 546هزار واح�د را زد، اما خب�ر چنداني از 
عرضه س�هام ش�رکت هاي دولت�ي در بازار 
سرمایه نيس�ت، در این ميان مقامات دولتي 
به جاي عرضه سهام دولت از رایزني با سازمان 
تأمين اجتماعي و شس�تا ب�راي حباب گيري 
در ب�ورس خبر مي ده�د که ج�اي دارد خود 
دول�ت برنام�ه اي براي تأمي�ن مال�ي از بازار 
س�رمایه به جاي اس�تقراض از سيستم پولي 
و کاه�ش تصدي گري ه�اي خ�ود ارائه کند. 
بازارهاي مالي این روزه��ا گویي با یکدیگر براي 
رشد مسابقه گذاشته اند زیرا روز گذشته سکه به 
مدد رشد بهاي جهاني طال و رشد بهاي ارز رکورد 
۹میلیون و 100 هزار تومان را زد و شاخص کل 
بورس اوراق بهادار تهران نیز با جهش 64 هزار و 
۹11 واحد به رقم یک میلیون و 546 هزار و ۸50 
واحد رس��ید، البته با باالگرفت��ن مباحثي چون 
ش��کل گیري حباب قیمتي در بخش��ي از بازار 
س��رمایه مقامات دولتي از افزایش عرضه سهام 
ش��رکت ها خبر دادند، این رکورد ش��کني ها در 
شرایطي خیره کننده ارزیابي مي شود که برخي 
از کارشناسان اقتصادي سیاس��ت پولپاشي در 
اقتصاد در ماه ه��اي پایاني دولت را دلیل کاهش 
ارزش پول ملي در بازارهاي کاالیي و مالي معرفي 
مي کنند. قیمت در بازاره��اي مالي و کاالیي هر 
روز در حال جهش اس��ت، این در حالي اس��ت 
که کارشناس��ان اقتصادي افزایش مقداري پول 
به جهت تأمین کس��ري بودجه دولت و ناترازي 
بانک ها را دلیل ریزش قدرت خرید ریال در برابر 

محصوالت مالي و کاالیي عنوان مي کنند. 
یکي از بازارهایي که در س��ال جاري رشد بسیار 
خیره کننده اي داش��ته، بازار س��رمایه اس��ت. 
میانگین رش��د این ب��ازار طي ماه های س��پري 
شده از س��ال به قدري قابل مالحظه بوده است 

که برخي از کارشناسان اقتصادي مي گویند اگر 
عرضه اولیه قابل مالحظه در بازار انجام نگیرد یا 
اینکه س��هامداران عمده دولتي شرکت ها سهام 
خود را در ب��ازار افزایش ندهند ریس��ک اصالح 

شدید بازار روبه روز افزایش مي یابد. 
در سال گذشته به دلیل رکود و سرکوب قیمتي 
بازار هایي چون ارز، طال، سکه،  زمین و ساختمان 
و خودرو نقدینگي از این بازارها به بازار سرمایه 
هدایت شد، اما به نظر مي رسد نقدینگي در سال 
جاري تمام��ي بازارها را مورد ن��وازش قرار داده 
اس��ت، زیرا تمامي بازارها با رشد قیمت مواجه 
ش��ده اند، البته میزان رشد بازار س��رمایه بسیار 
قابل مالحظه است که انتظار مي رود کارشناسان 
اقتصادي هم ریس��ک موجود در بازار سرمایه را 
به مردم گوشزد کنند و هم اینکه به فکر تعمیق 
بازار س��رمایه و افزایش کمیت به همراه کیفیت 

این بازار باشند. 
در شرایطي که دولت صاحب دارایي هاي زیادي 
است و مي تواند در بازار سرمایه عرضه کند و به 
جاي استقراض از سیس��تم بانکي از بازار مذکور 
تأمین مالي کند، متأسفانه مدت ها است که صرفاً 
وعده عرضه سهام را از سوي دولت شنیده ایم و 
تاکنون خبري از عرضه صدها ش��رکت از سوي 
دولت در بازار س��رمایه نبوده اس��ت و تازه وزیر 
اقتصاد از رایزني با س��ازمان تأمین اجتماعي و 
شس��تا براي عرضه سنگین س��هام در بازار خبر 
داده است، این در حالي است که عرضه سهام از 
سوي دولت اهمیت دارد تا هم فشارش به سیستم 
بانکي براي تأمین مالي کاهش یابد و هم اینکه از 

تصدي گري هاي غیر ضروري خالص شود. 
در این میان اینکه قرار اس��ت در ماه هاي پایاني 
سال با عرضه سهام س��ازمان تأمین اجتماعي و 
شستا در بازار سرمایه حباب گیري صورت گیرد، 
مشخص است که دولت نمي خواهد از سیاست 
تأمین مالي از محل استقراض از سیستم بانکي 

دست بردارد. 
به هر ترتیب سیاس��ت کاهش ارزش ریال یکي 

از دالیل افزایش قیمت ها به ش��مار مي رود که 
موجب شده تا قیمت در تمامي بازارهاي مالي و 

غیرمالي جهش کند. 
   دس�تور روحاني براي ورود شرکت هاي 

دیجيتال به بورس با تابلوی اختصاصي
البت��ه رئیس جمه��ور با مأم��ور ک��ردن وزارت 
اقتصاد براي اجراي بس��ته هاي اعتب��ار مالیاتي 
به جاي معافیت مالیاتي، خواهان تس��هیل ورود 
ش��رکت هاي حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس و 

ایجاد بازار اختصاصي پذیرش شد. 
روحاني از وزیر اقتصاد خواست تسهیل شرایط 
ورود شرکت هاي فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال 
به بورس را پیگیري ک��رده و حتي االمکان یک 
بازار اختصاصي به منظور پذیرش ش��رکت هاي 
دانش بنیان و فعال در ح��وزه اقتصاد دیجیتال 

ایجاد شود. 
   وعده افزایش عرضه هاي اوليه و ورود

 21 شرکت سازمان تأمين اجتماعي
در این میان فرهاد دژپس��ند در جریان امضاي 
تفاهم نامه هم��کاري ایجاد پنج��ره واحد براي 
ورود شرکت هاي بخش خصوصي به بازار سرمایه 
گفت: درحالي ش��رکت هاي پذیرفته ش��ده در 
بورس و فرابورس ش��فاف هستند که بسیاري از 
ش��رکت هاي متقاضي ورود به بازار سهام نگران 
ورود س��ازمان ام��ور مالیاتي بودن��د. به همین 
دلیل طبق مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي، 
سازمان امور مالیاتي به جز سال ۹۸ به پرونده هاي 

سال هاي قبل شرکت ها مراجعه نخواهد کرد. 
وي با اش��اره به اینکه بورس حامي سهامداران 
خرد ب��وده و از اعمال ضوابط و مقررات دس��ت 
برنمي دارد، ادامه داد: سرعت ورود شرکت هاي 
جدید به بازار س��رمایه و اج��راي برنامه عرضه 
اولیه هر دو روز سهام جدید از هفته آینده عملي 
مي شود و طبق تفاهم با تأمین اجتماعي و شستا، 

۲1 شرکت عرضه اولیه مي شوند. 
   عرضه امالک در بازار سرمایه

دژپسند با تأکید بر جدي بودن راه اندازي بورس 

امالك و مستغالت و درگیر بودن 1۲ حوزه افزود: 
با همکاري س��ازمان بورس، اولین جلسه برگزار 
ش��د و بس��یاري از س��ازمان ها مانند بنیادهاي 
مستضعفان و شهید، س��تاد فرمان امام، تأمین 
اجتماعي و دانش��گاه آزاد و... براي عرضه امالك 

اعالم آمادگي کردند. 
براس��اس این گزارش، تفاهم نامه ایجاد پنجره 
واحد براي ورود ش��رکت هاي بخش خصوصي 
به ب��ازار س��رمایه بین ات��اق بازرگان��ي، جامعه 
حسابرس��ان، بورس تهران و فرابورس امضا شد. 
مدت این تفاهم نامه یکس��ال بوده و در صورت 

توافق طرفین تمدید مي شود. 
   شرکت هاي عضو اتاق بازرگاني 

از پنجره واحد به بورس مي آیند
از سوی دیگر رئیس سازمان بورس اوراق بهادار 
ایران گفت: بورس امالك و مس��تغالت شرکت 
سهامي عام است و بعد از پذیره نویسي به مردم 
واگذار خواهد شد. حسن قالیباف اصل در حاشیه 
مراس��م تفاهم نامه همکاري ایجاد پنجره واحد 
براي ورود ش��رکت ها به ب��ازار س��رمایه افزود: 
براس��اس تفاهم نامه اي که بین ات��اق بازرگاني 
ایران، حسابرس��ي، بورس تهران و فرابورس به 
امضا رسید سعي کردیم، دستورالعمل پذیرش 
را تسهیل کنیم به همین دلیل سازمان بورس از 
فرایند پذیرش کنار کش��ید و فرایند را به بورس 

تهران و فرابورس واگذار کرد. 
وي ادامه داد: ب��ا توجه به جلس��اتي که در 
اتاق بازرگاني داش��تیم، قرار شد نرم افزاري 
تهیه شود تا شرکت هاي عضو اتاق بازرگاني، 
بتوانند از طریق پنجره واحد در بازار سرمایه 

پذیرش شوند. 
رئیس س��ازمان بورس اوراق بهادار ایران گفت: 
بخش خصوصي از رون��د طوالني بودن پذیرش 
در بورس گالیه داش��ت، براي همین براي مدت 
کوتاهي فرایند پذیرش این تفاهم نامه امضا شد تا 
قبل از پذیرش بسیاري از کارها، چون صورت هاي 

مالي شرکت ها انجام شود. 
وي افزود: در بحث بورس امالك و مستغالت قرار 
است عالوه بر امالك، امتیازات اموال نیز معامله 
شود و در حوزه امالك دو مشکل نقدشوندگي و 

کشف قیمت داریم. 
قالیباف اص��ل اضافه کرد: ایج��اد بورس امالك 
ایده خوبي است، زیرا بسیاري از نهاد هاي دولتي 
و خصوصي، ام��الك و اموال زی��ادی دارند، اما 
نمي توانند نقد کنند، بورس امالك به عنوان ابزار 

تأمین مالي خواهد بود. 
وي با اشاره به اینکه این بورس امالك و مستغالت 
شرکت سهامي عام اس��ت، ادامه داد: این بورس 
بیشتر با محوریت بخش خصوصي است و سهام 
آن بعد از پذیره نویسي، به مردم واگذار مي شود و 

کمک به نقد شوندگي اموال مي کند. 
قالیباف اصل درب��اره دومین اي ت��ي اف دولتي 
گفت: هنوز درخواستي از سوي وزارت اقتصاد به 

سازمان بورس نیامده است. 
روز گذش��ته معامله گران در بورس تهران بیش 
از 5/۸ میلیارد ورق سهام حق تقدم و اوراق مالي 
در قال��ب 1/1 میلیون نوبت معامل��ه و به ارزش 
10 هزار و 355 میلیارد تومان داد و ستد کردند 
که اگر ارزش معام��الت فرابورس ای��ران را که 
به 11 هزار و 401 میلیارد تومان رس��ید در نظر 
بگیریم معامله گران در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ایران بیش از ۲1 هزار و 756 میلیارد 

تومان داد و ستد کردند.

هادی غالمحسینی
   گزارش  یک

بهناز قاسمی

معامله4/3ميليوندالر
دربازارمتشکلارزی

اس�کناس  دالر  ميلي�ون   100 متش�کل  ب�ازار  در  دی�روز 
توس�ط بازارس�از ب�ه ب�ازار عرضه ش�د، ام�ا فق�ط 4/3 ميليون 
دالر آن ب�ه ن�رخ 18 ه�زار و 893 توم�ان معامل�ه ش�د.

به گزارش مه��ر، در معامالت دیروز بازار متش��کل ارزی که به صورت 
آزمایشی در حال فعالیت است، در معامالت بازار متشکل 100 میلیون 
دالر در قالب اسکناس توسط بازارساز به بازار عرضه شد، اما فقط 4/3 
میلیون دالر آن به نرخ 1۸ هزار و ۸۹3 تومان معامله ش��د .همچنین 
بازارساز، ۲/5 میلیون یورو اسکناس به قیمت ۲1 هزار و 35  تومان به 
بازار متشکل )بازار رسمی اس��کناس( عرضه کرد که فقط حدود 4۲7 

هزار یوروی آن معامله شد.
........................................................................................................................

سکه۹ميليونتومانشد
ط�ال  و  س�که  ب�ازار  کارش�ناس  کش�تی آرای،  محم�د 
گف�ت: در ب�ازار داخل�ی ب�ا توج�ه ب�ه جه�ش ن�رخ ارز، 
قيم�ت س�که و ط�ال ه�م ب�ا افزای�ش ش�دیدي مواج�ه ش�د.
به گزارش پارسینه محمد کشتی آرای، کارشناس بازار سکه و طال در 
خصوص وضعیت بازار طالی کشور گفت: در بازار دیروز بهای جهانی 
طال با تغییراتی مختصر به  هزار و 77۲ دالر در هر اونس رسید. قیمت 
هر اونس نقره هم در بازار دیروز به 17 دالر و ۹1 رسید. در بازار داخلی 
با توجه به جهش نرخ ارز، قیمت س��که و طال هم با افزایش ش��دیدي 

مواجه شد.
کارشناس بازار سکه و طال افزود: در بازار دیروز سکه طرح قدیم 
با قیمت ۸ میلیون 600 هزار تومان، سکه طرح جدید ۹ میلیون 
تومان و نیم سکه با قیمت 4 میلیون و 540 تومان داد و ستد شد. 
ربع س��که هم با قیمت ۲ میلیون و 500 هزار تومان و سکه های 
یک گرمی نیز با قیمت یک میلیون و 330 ه��زار تومان خرید و 

فروش شد.
کشتی آرای گفت: هر مثقال طالی آب شده 17 عیار با قیمت 3 میلیون 
و 770 هزار تومان، یک مثقال طالی 1۸ عیار با قیمت 4 میلیون تومان 

و یک گرم طالی 1۸ عیار هم با قیمت ۸70 هزار تومان معامله شد.
وی افزود: یک گرم طالی ۲0 عیار با قیم��ت ۹66 هزار و ۸00 تومان، 
یک گرم طالی ۲1 عیار با یک میلیون و 15 تومان، یک گرم طالی ۲۲ 
عیار با یک میلیون و 63 هزار تومان و یک گرم طالی ۲4 عیار با قیمت 
یک میلیون و 160 هزار تومان قیمت گذاری ش��د و حباب سکه نیز با 

افزایش به 450 هزار تومان رسید.
........................................................................................................................

گرانفروشیمرغدرروزروشن
قيمت از تابلوها حذف شد

در حال�ی قيم�ت مص�وب م�رغ 15ه�زار توم�ان اع�الم و 
مق�رر ش�د ب�ا گرانفروش�ان برخ�ورد قاط�ع ش�ود ک�ه برخی 
فروش�گاه ها و خرده فروش�ان، ای�ن محص�ول را ب�ه قيم�ت 
18 ت�ا 19 ه�زار توم�ان می فروش�ند و ب�رای ف�رار از برخ�ورد 
تعزیرات�ی، قيمت ه�ا را از روی تابلوه�ای خود ح�ذف کرده اند.

به گزارش تسنیم، کارگروه تنظیم بازار حداکثر قیمت مصوب جدید 
هر کیلوگرم م��رغ را با ۲100 تومان افزایش از ن��رخ قبلی، 15هزار 
تومان اعالم کرده است، اما این نرخ در بسیاری از فروشگاه ها رعایت 

نمی شود.
اتحادیه فروش��ندگان پرنده و ماهی چندی پیش با صدور اطالعیه ای 
تهدیدآمیز خطاب به اعضای خود اعالم کرد: »فروش مرغ بیش��تر از 
15 هزار تومان تخلف است و واحدهای متخلف با برخورد قاطع توسط 
بازرس��ان اصناف، صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی مواجه 

می شوند.«
شواهد امر اما نش��ان می دهد که هنوز برخورد قاطعی با متخلفان در 
این زمینه وجود ندارد. بر اساس گزارش میدانی تسنیم، این محصول 
در نقاط مختلف شهر تهران با قیمت هایی مانند 1۸ تا 1۹ هزار تومان 
به فروش می رسد، اما  فروش��گاه ها و خرده فروشان از درج قیمت این 
محصول در تابلوهایشان خودداری می کنند و تنها در صورت پرسش 
مشتری قیمت اعالم می شود. البته مشاهدات میدانی نشان می دهد که 
برخی فروشگاه ها قیمت مصوب 15 هزار تومانی را رعایت و حتی جلوی 

در مغازه نرخ خود را به صورت بزرگ نصب کرده اند.
 فروش��نده یکی از فروشگاه ها در پاس��خ به اینکه چرا مرغ را به قیمت 
مصوب به فروش نمی رس��انید، گفت: قیمت خرید م��رغ ما به صورت 
عمده 16 هزار تومان اس��ت، در این شرایط چگونه می توانیم محصول 
خود را به قیم��ت 15 هزار تومان یا 15 ه��زار و 500 تومان مصوب به 

فروش برسانیم.
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