
به گفته رئیس س�ازمان ب�ورس، حجم تأمین 
مالی بازار سرمایه د ر نیمه ابتد ایی سال جاری 
300ه�زار میلیارد  توم�ان اس�ت. د ر این بین 
اگرچه بخش بانک مد عی است د ر نیمه ابتد ایی 
س�ال حد ود  700هزار میلیارد  توم�ان تأمین 
مالی د اشته است، اما پیش از این وزیر اقتصاد  
عنوان کرد ه ب�ود  که تنها 30 د رص�د  از تأمین 
مالی مورد  اد عای بانک ه�ا تأمین مالی جد ید  
اس�ت، از این رو تأمی�ن مالی واقع�ی بانک ها 
تنها حد ود  200هزار میلیارد  است که 100هزار 
میلیارد  تومان از تأمین مالی بورس کمتر است. 
با توجه به اینک�ه تقویت ق�د رت تامین مالی  
بانک ها نی�از به هزینه صد ه�ا میلیارد  د الری 
د ارد  و این کار نیز زمانبر و پرهزینه اس�ت، جا 
د ارد  روی نقش بازار س�رمایه د ر حوزه تأمین 
مالی اقتص�اد  ایران اعم از د ولت، ش�رکت ها، 
ش�هرد اری ها و... س�رمایه گذاری ش�ود . 
اگرچه اخی��راً بانک ها مد عی ش��د ه اند  که د ر نیمه 
ابتد ایی سال جاری حد ود  700هزار میلیارد  تومان 
تسهیالت پرد اخت کرد ه اند ، اما وزیر اقتصاد  معتقد  
اس��ت تنها حد ود 30 د رصد  از تأمی��ن مالی مورد  
اد عای بانک ها تأمین مالی جد ید  است. بد ین ترتیب 
باید  تأمی��ن مالی بانک ها د ر م��د ت زمان فوق تنها 
حد ود 300 ه��زار میلیارد  تومان باش��د  و د ر مقابل 
این تأمین مالی رئیس س��ازمان بورس اوراق بهاد ار 
میزان رقم تأمین مالی بازار سرمایه د ر نیمه ابتد ای 
سال جاری را بالغ بر 300هزار میلیارد  تومان عنوان 
کرد . این رقم نشان می د هد  که بازار سرمایه د ر تأمین 
مالی از بانک پیشی گرفته است. از این رو با توجه به 
اینکه تقویت تأمین مالی ح��وزه بانک به اصالحات 
بس��یار پرهزینه و زمانبر نیاز د ارد  که د ر گذش��ته 
اش��خاصی چون پرویز عقیلی کرمانی، مد یرعامل 
بانک خاورمیانه منابع مورد  نیاز این مهم را د رحد ود  
250 میلیارد دالر عنوان کرد ه بود ، جا د ارد  مجلس 
شورای اسالمی، د ولت و فعاالن اقتصاد ی توسعه بازار 
سرمایه را جهت تقویت نقش این بخش از اقتصاد  د ر 

حوزه تأمین مالی د ر د ستور کار قرار د هند .
هرچند  عد ه ای نیمه خالی لیوان بازار س��رمایه را 
د ر این روزها  می بینند  و صعود های شارپی بازار 
سرمایه از 20 مرد اد  ماه سال جاری به اصالح تلخ 
برخورد  کرد  و ضعف حوزه رگالتوری بازار سرمایه 
موجب فراز و فرود  تندی  شد ، اما باید  توجه د اشت 
سیستم بانکی برای تأمین مالی اقتصاد  ایران به 

ش��د ت تحلیل رفته و این بازار سرمایه است که 
می تواند  د ر حوزه تأمین مالی نقش آفرینی قابل 

مالحظه ای د اشته باشد .
اگر بازار بد هی د ر د ل بازار س��رمایه تقویت شود ، 
زین پس د ولت و شرکت های د ولتی و غیرد ولتی 
به جای اینکه سیستم بانکی را برای تأمین مالی 
د چار چنان چالشی کنند  که د ر طول هفت سال 
اخیر 2 هزار و 500 ه��زار میلیارد  تومان بر حجم 
نقد ینگی افزود ه ش��ود  و به رغم چنین رشد ی د ر 
حجم نقد ینگی میانگین رشد  اقتصاد ی نیز د ر این 
سال ها منفی شود ، باید تأمین مالی خود  را از طریق 

بازار سرمایه انجام  د هند .
  ضعف رگالتوری حوزه مالی اقتصاد

البته باید  توجه د اش��ت که ضع��ف رگالتوری د ر 
بازار مالی ای��ران د ر حوزه پول و بانک، س��رمایه و 
بیمه مش��کل آفرینی کرد ه اس��ت. همانطور که 
بانک ها نمی توانند  به یک باره پول سپرد ه گذاران 
را بازگرد انند ، باید  توجه د اش��ت که سهام موجود  
د ر بازار سرمایه نیز به یک باره امکان نقد شوند گی 
ند ارد ،کمااینکه اگر بخواهیم تنها 3میلیون خانه 
خالی موجود  د ر کشور را به یک باره عرضه کنیم، اصاًل 
امکان نقد شوند گی این حجم از خانه د ر بازار ملک 
وجود  ند ارد . تمام این موارد  نشان می د هد  که حوزه 
 مالی د چار ضعف قوانین و مقررات و رگالتوری است.
ای��ن د ر حالی اس��ت که ط��ی ما ه های گذش��ته 

بازارگرد انی و نقد شوند گی سهام و حمایت از بازار 
س��رمایه آنطور که انتظار می رفت انجام نشد  و د ر 
این بین به رغم آنکه رش��د  بازار سرمایه با سرمایه 
سهامد اران خرد  انجام گرفت، برخی از حقوقی ها 
و د ارند گان س��هام عمد ه از فرصت اس��تفاد ه و د ر 
پیک قیمت ها اقد ام به عرضه آبشاری سهام کرد ند . 
ش��اید  اگر رگالتور قوی تر عمل می کرد  و د ر سایه 
غفلت د ر عرضه سهام همزمان به پمپاژ نقد ینگی به 
بازار، مانع از عرضه های حقوقی  می شد ، نقد ینگی و 
نقد شوند گی بازار سرمایه به شکل نگران کنند ه ای 
برای سهامد اران خرد  آنقد ر مسئله ساز نمی شد  که 
آنها از ترس ریزش بیشتر ارزش د ارایی شان بخواهند  

د ر صف های فروش سهام را متراکم تر کنند .
د ر این بین باید  د انست که با بازارگرد انی مناسب و 
مشارکت حقوقی هایی که سود های خوبی د ر سال 
جاری از بورس برد ه اند ، وضعیت بازار حتی به رغم 
اصالح بیشتر نیز فضا برای بهبود  د ارد ، کمااینکه 
حمایت از  بازار سرمایه می تواند  چالش تأمین مالی 
اقتصاد  ایران را با توجه به وضعیت نامناسب بانک ها 

حل و فصل کند .
د ر همین راستا روز گذشته مد یریت بازار سرمایه 
د ر مجلس شورای اسالمی حضور یافت تا وضعیت 
بازار سرمایه مورد  بررسی قرار گیرد  و نمایند گان 
مجلس نیز د غد غه ه��ای خود  را پیرام��ون بازار 

سرمایه د ر میان بگذارند .

  نتیجه تقویت بازارگردانی تعادل بورس است 
حس��ن قالیباف اصل، رئیس س��ازمان بورس د ر 
نشست علنی )د وش��نبه پنجم آبان( پارلمان د ر 
جریان بررس��ی گزارش کمیسیون اقتصاد ی د ر 
مورد  وضعیت بازار سهام و عملکرد  سازمان بورس 
اوراق بهاد ار و وزارت امور اقتصاد ی و د ارایی با اشاره 
به نوسانات شاخص بازار سرمایه طی ماه های اخیر 
گفت: امسال د ر بازار سرمایه کارهای بسیار خوبی 
انجام ش��د ه که افزایش نرخ ش��اخص ها، یکی از 
این اتفاقات خوب بود ه است.قالیباف اصل با بیان 
اینکه آزاد سازی سهام عد الت یکی د یگر از اتفاقات 
خوب د ر سال جاری بود ، افزود : سهام عد الت بعد  از 
15 سال آزاد  ش��د  و حد ود  13هزار میلیارد  تومان 
سهامد ار، سهام خود  را د ر بازار فروختند  که عمد تاً 
هم جزو قشر مس��تضعف بود ند  .وی تصریح کرد : 
تقویت تجهیز پس اند از و تأمین مالی از طریق بازار 
سرمایه یکی د یگر از اتفاقات مهم امسال بود . سال 
گذشته 262 هزار میلیارد  تومان تأمین مالی د ر 
بازار سرمایه اتفاق افتاد ، د ر حالي که د ر شش ماهه 
امسال این عد د  به 300 هزار میلیارد  تومان رسید ه 
اس��ت. عرضه های اولیه د ر سال گذشته حد ود  5 
هزار میلیارد  تومان بود ه، اما امسال تاکنون 25 هزار 

میلیارد  تومان شد ه است.
رئیس سازمان بورس اظهار د اشت: د ولت تاکنون از 
بازار سرمایه 32 هزار میلیارد  تومان سهام فروخته 
اس��ت که د ر صورت عد م فروش این سهام، د ولت 
باید  برای تأمین مالی خود  به سمت کارهایی قد م 

برمی د اشت که تورم زا هستند .
قالیباف اصل افزود : ف��روش اوراق از طرف د ولت 
90هزار میلیارد  تومان بود  که سال گذشته فروش 

سهام از طرف د ولت صفر بود.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد : بعد  از افت های 
بازار د ر بازار سرمایه، موضوع بازارگرد انی را به طور 
جد ی د نبال کرد یم، زیرا بازارگ��رد ان باید  بتواند  
د ر بحث عرضه و تقاضا با تشخیص د رست اقد ام 
مناس��ب را انجام د ه��د . د ر بازار ب��ورس از 330 
شرکت، 180 شرکت قرارد اد  بازارگرد انی را امضا 
کرد ه اند . برای رسید ن بازار سرمایه به یک تعاد ل 
باید  این موضوع به طور جد ی د نبال شود ، حد ود  20 
شرکت قرارد اد  خود  را تمد ید  نکرد ند  که سازمان 
بورس اعالم کرد ه شرکت های متخلف مستوجب 

جریمه های مالی و برخورد  هستند .
قالیباف اصل گفت: اگ��ر بازارگرد ان ها به صورت 
کامل د ر بازار س��رمایه فعال شوند ، می توان یک 

تعاد ل را د ر بازار ایجاد  کرد .
رئیس س��ازمان بورس اوراق بهاد ار د ر اد امه افزود : 
گاهی جرائمی که برای کسانی که اخالل د ر بازار 
س��رمایه ایجاد  می کنند  با اخالل، تخلف و جرمی 
که انجام می د هند ، س��ازگاری ند ارد . د ر الیحه ای 
که د ر سازمان بورس تهیه شد ه این موضوع د ید ه 
شد ه است و قاعد تاً اگر این موضوع تبد یل به قانون 
ش��ود ، می تواند  ابزار نظارتی را د ر اختیار سازمان 

بورس قرار د هد .
  قالیباف: مهم ترین کار بورس 

تأمین مالي تولید است
 محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شوراي اسالمي 
روز دوشنبه )5 آبان ماه( در صحن علني مجلس، 
در جریان قرائت گزارش کمیسیون اقتصادي در 
خصوص بررس��ي وضعیت بازار سهام و عملکرد 
سازمان بورس اوراق بهادار  اظهار داشت: مهم ترین 
کار بورس تنظیم گري حرفه اي در بورس به منظور 
تأمین مالي تولید با نقدشوندگي است. واقعیت این 
است که چنین اتفاقي را در حال حاضر در بورس 

شاهد نیستیم. 
وي ادامه داد: چون کمیسیون اقتصادي طرحي را 
آماده کرده با رعایت اینکه هم ظرفیت بازار گرداني 
و جذب نقدینگي براي تولید و نقد ش��وندگي در 
بورس وجود دارد، امیدواریم این طرح بتواند این 

ضعف را برطرف کند. 

بازار سرمایه د ر تأمین مالی   از بانک پیشی گرفت
 رئیس سازمان بورس: حجم تأمین مالی بازار سرمایه د ر نیمه ابتد ایی سال جاری 300 هزار میلیارد  تومان بود

 اگر بازارگرد ان ها د ر بازار سرمایه فعال شوند ، تعاد ل ایجاد  می شود 
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د ر حال�ی ح�د ود  ۸0 د رص�د  از 3/5 میلیون تن 
کاالی غیراساسی د پو ش�د ه د ر گمرک را کاالی 
واس�طه ای و م�واد  اولیه خطوط تولید  تش�کیل 
می د ه�د  و تولید کنن�د گان د ر انتظ�ار ترخیص 
کاال هس�تند  ک�ه د ر ای�ن بی�ن وزارت صم�ت 
خود روس�ازان را مورد  توج�ه ق�رار د اد ه و برای 
ترخیص 300 میلیون د الر قطعه خود روس�ازها و 
معطل نماند ن خط تولید  آنها رایزنی کرد ه است.

وضعیت موجود ی کاالهای د پو ش��د ه د ر گمرک 
و بناد ر نش��ان می د هد  که حد ود  3/4 میلیون تن 
کاالهای اساسی و بیش از 3/5 میلیون تن کاالهای 
غیراساس��ی غیرکانتینری موجود  است که طبق 
اعالم مسئوالن مربوطه، حد ود  80 د رصد  کاالهای 

غیراساسی را مواد  اولیه تولید  تشکیل می د هد .
د ر حالی ط��ی ماه های گذش��ته باره��ا د ر رابطه با 
ترخیص کاالهای د پو شد ه و به ویژه کاالهای مربوط 
به خط تولید  بحث هایی مطرح بود ه و از مس��ئوالن 
تا تولید  کنند گان نسبت به تعطیلی یا نیمه تعطیل 
ش��د ن واحد های  تولید ی به د لیل عد م تأمین مواد  
اولیه هشد ار د اد ه اند  که همچنان با وجود  مصوباتی 
که د ر این رابطه وجود  د اشته ترخیص کاالها صورت 
نگرفته است؛ عد م تخصیص و تامین ارز عمد ه مشکل 
ترخیص این کاالها بود ه و گمرک امکان ترخیص کاال 

بد ون کد  رهگیری بانک را نخواهد  د اشت.

د ر ش��رایطی وارد کنن��د گان و تولید کنن��د گان 
خواس��تار رس��ید گی وزارت صنع��ت، معد ن و 
تجارت)صمت( به وضعیت موجود  و باز شد ن گره 
ترخیص برای احیا و اد امه فعالیت تولید ی خود  د ر 
سال جهش تولید  هستند  که ظاهراً وزارت صمت 
د ر رابطه با خود روسازها امتیاز ویژه ای قائل شد ه 
و به رایزنی برای ترخیص قطعات اولیه تولید  آنها 
پرد اخته اس��ت. این امتیازات د ر حالی است که 
خود روس��ازان مجوز  افزایش قیمت خود روهای 
تولید ی ش��ان را برای فصل پایی��ز گرفته اند  و به 
زود ی قیمت ه��ای جد ی��د  اعمال خواهد  ش��د . 
امسال مطابق د ستورالعمل قیمت گذاری خود رو 
مصوب شورای رقابت هر سه ماه یکبار قیمت انواع 
محصوالت د اخلی متناس��ب با نرخ تورم بخشی 
که از بانک مرکزی اعالم می شود ، تغییر خواهد  
کرد . بر همین اساس د ر سه ماهه سوم امسال هم 
خود روسازان با ارائه هزینه های تولید  د رخواست 
افزایش قیمت ها را به وزارت صنعت ارائه کرد ند  و 
متولی بخش صنعت هم اید رو را مسئول نظارت بر 
صنعت خود رو معرفی و د ر نهایت نیز این بخش با 
برگزاری جلساتی با حضور خود روسازان و شورای 
رقابت تجد ید نظرها را بر تغییرات قیمتی خود رو 
د ر سه ماهه س��وم امس��ال تصویب کرد . د ر این 
توافقات خود روس��از مطابق نرخ تورمی بخش��ی 

که بانک مرک��زی اعالم کرد ه، مج��از به افزایش 
حد اکثر 25 د رصد ی قیمت هاس��ت، البته نحوه 
اجرایی ش��د ن این موضوع با خود روسازان است، 
چراکه می توانند  د ر برخی از محصوالت این افزایش 
قیمت را اجرایی نکنند  یا به صورت چند  مرحله اي 

اجرایی کنند .
   مکاتبه خود روسازان با کانال های مختلف 

برای ترخیص مواد  اولیه 
مستند ات نشان می د هد  طی چند  ماه گذشته بارها 
خود روس��ازها برای ترخیص قطعات اولیه خود  با 
وزارت صمت مکاتبه د اشته اند  و اعالم کرد ه اند  که به 
د لیل شرایط ارزی امکان ترخیص کاالهای خود  را 
ند اشته و خواهان ترخیص کاالهای خود  از کانال های 
د یگر شد ه اند . خود روسازها به وزارت صمت اعالم 
کرد ه اند  ک��ه تغییر د ر مقررات ترخی��ص ارز بانک 
مرکزی و زمانبر بود ن تأمین ارز حاصل از صاد رات 
و ارز نیمایی و همچنین عد م تخصیص به موقع از 
سوی بانک مرکزی موجب انباشت محموله های آنها 
د ر گمرک شد ه است. بر این اساس خواستار آن شد ه 
بود ند  که وزارت صمت از گمرک د رخواست استفاد ه 
از ماد ه )42( گمرکی و ترخیص تعهد ی را مطرح و از 

این کانال کاالی خود  را ترخیص کنند .
طبق ماد ه )42( قانون امور گمرکی د ر موارد  استثنا 
و د ر خصوص کاالی مورد  نیاز فوری اعم از د ولتی و 

غیرد ولتی گمرک می تواند  با اجازه رئیس کل گمرک 
ایران و تعهد  باالترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه د ولتی 
مرتبط و با محاسبه  وجوه متعلقه و صد ور حکم مجوز 
خروج کاال را صاد ر کند . متقاضی مکلف است ظرف 
هفت روز اد اری نس��بت به انجام تشریفات گمرکی 
اقد ام کند . این د ر حالی اس��ت که وزیر صمت اخیراً 
طی مکاتبه ای با میراشرفی، رئیس کل گمرک اعالم 
کرد ه بود  با توج��ه به اهمیت ت��د اوم تولید  و عرضه 
خود رو به منظور جلوگی��ری از توقف خطوط تولید  
نس��بت به ترخیص کاالهای مربوط به یک شرکت 

خود روسازی اقد ام شود .
اما پیگیری موضوع از مسئوالن مربوطه د ر گمرک 
ایران با تأیید  د رخواست خود روسازها برای ترخیص 

قطعات همراه بود .
گمرک ایران  اعالم کرد  که وزارت صمت خواستار آن 
شد ه تا براساس ماد ه )42( قانون امور گمرکی بیش 
از 300 میلیون د الر قطعات خود روهای د و شرکت 
خود روساز با حد اقل اسناد  و رعایت مقررات مربوطه 

ترخیص شود .
ارونقی، معاون فنی گمرک نیز د ر این رابطه گفت 
که تاکنون بی��ش از 200 میلی��ون د الر از قطعات 
خود روسازها ترخیص ش��د ه و مابقی به زود ی د ر 
اختیار آنها قرار خواهد  گرفت ت��ا هیچ وقفه ای د ر 

خطوط تولید ی ایجاد  نشود .

 ۳۰۰میلیوندالرقطعهخودروبادستوروزارتصمتترخیصشد

افزایش وام مسکن منتفی شد 
وزی�ر راه و شهرس�ازی ب�ا بی�ان اینک�ه برنام�ه ای ب�رای 
افزای�ش وام خری�د  مس�کن ند اریم، گف�ت: به د نب�ال تمهید ات 
جایگزی�ن ب�رای مه�ار قیم�ت تم�ام ش�د ه مس�کن هس�تیم.
پیش از ای��ن عد ه اي ت��الش مي کرد ند  ب��راي باال نگهد اش��تن قیمت 
مسکن، ش��وراي پول و اعتبار را به افزایش وام مسکن مجاب کنند ، اما 
رئیس جمهور با تأکید  براینکه قیمت هاي فعلي مسکن مورد  قبول نیست 
و باید  اصالح شود  به معاون اول رئیس جمهور مأموریت د اد  که راهکارهاي 
کاهش قیمت مسکن را بررسي کند و گزارش کاملي ارائه د هد . همچنین 
وزیر راه نیز با اتخاذ سیاس��تي متفاوت تأکید  د ارد  که وام مسکن نباید  
افزایش یابد  و قیمت ها باید  کنترل شود ، از این رو پیش بیني مي شود ، 
بعد  از اصالح قیمت ها د ر بازار بورس، طال و سکه گام بعد ي اصالح بازار 

مسکن است که د ر آیند ه اي نزد یک اتفاق خواهد  افتاد . 
به گزارش تسنیم، محمد  اس��المی با بیان اینکه باید  افزایش وام مسکن 
د ر شورای پول و اعتبار تصویب شود ، اظهار د اش��ت:  به د نبال تمهید ات 
جایگزین هس��تیم تا بتوانیم قیمت  تمام شد ه مس��کن را مهار کنیم. از 
آقای رئیس جمهور د س��توراتی گرفته ایم که بتوانیم مثاًل آهن آالت را با 
نرخ مناسب تری تأمین کنیم. وی با اش��اره به تفاهم با بنیاد  مستضعفان 
برای تأمین نهاد ه های ساختمانی با قیمت مناسب  افزود : افزایش قیمت 
مسکن حباب گونه و کشند ه برای همه بود ه است. مهم ترین گام د ر ارتباط 
با کنترل، قیمت  تمام شد ه است. باید  از این فضای روانی بازار عبور کنیم. 
قیمت ها باید  مقد اری واقعی تر شود  تا بتوانیم سر فرصت تصمیمی برای این 
کار بگیریم. وی با تأکید  بر اینکه نگرانی ما این است که اقد امات تورم آفرین 
را انجام ند هیم، تصریح کرد : اهتمام ما این است که کار را با تد ارک بیشتری 
جلو ببریم و آسیب پذیری را از تورم های هیجانی غیرعاد ی کاهش د هیم. 
وزیر راه و شهرسازی د رباره وام ود یعه مسکن نیز گفت: تاکنون 180 هزار 
پروند ه وام ود یعه د ر بانک تشکیل و حد ود  60 هزار وام نیز پرد اخت شد ه 
است که روند  کند ی د ارد  و نمی توانیم بگوییم بانک مقصر است. اسالمی 
تصریح کرد : امید واریم با همراهی مرد م روند  پرد اخت وام سرعت گیرد . یک 
گرفتاری د اریم که برخی اظهارنامه یا تمد ید  قرارد اد  واقعی نبود .  ای کاش 

این کار را نمی کرد ند  تا محیط برای نیازمند ان واقعی تنگ نشود .
..................................................................................................................

 سهل  آباد ی: کارخانه مغازه نیست 
که هر روز خواستیم د رش را ببند یم

رئیس خانه صنعت، معد ن و تجارت ایران خطاب به وزیر صمت گفت: 
چرا صد ای تولید کنند ه را نمی شنوید . ما چند ین بار نامه زد ه ایم تا با 
شما د ید ار و مشکالت خود  را مطرح کنیم، اما هنوز موفق نشد ه ایم. 
تولید ، مغازه نیست که صاحبش هر وقت خواست د رش را ببند د .

بیش از نیمی از س��ال »جهش تولید « گذش��ته اس��ت، اما همچنان به اذعان 
کارشناسان اقتصاد ی این شعار حتی کمتر از شعار سال های قبل محقق شد ه 
است. این د ر شرایطی است که بیشتر کارشناس��ان یکی از مهم ترین راه های 

پیشرفت اقتصاد ی کشور را د ر شرایط فعلی افزایش تولید  می د انند . 
سید عبد الوهاب سهل آباد ی، رئیس خانه صنعت، معد ن و تجارت ایران د ر گفت وگو 
با تسنیم گفت: نوسانات نرخ ارز باعث شد ه تولید  کنند گان بخش های مختلف 
کشور با مشکالت زیاد ی د ست و پنجه نرم کنند . د ر حال حاضر هم بخش زیاد ی از 
 کاالهای مورد  نیاز تولید  کنند گان که با مشقت بسیاری وارد  کشور شد ه د ر گمرکات 

ماند ه است.
وی افزود :  چند ین بار د الیل عد م ترخیص کاالها را پرسید ه ایم و گمرکات بهانه های 
مختلفی آورد ه است. ما تولید کنند گان به صورت انفراد ی نمی توانیم کاری از 
پیش ببریم؛ وزارت صمت باید  به عنوان سکاند ار بخش تولید  و صنعت، پیگیر این 
 مشکالت باشد ، اما متأسفانه هیچ پاسخی د ر این رابطه به تولید کنند گان د اد ه 
نشد ه اس��ت. وی خطاب به وزیر صمت تصریح کرد : چرا صد ای تولید کنند ه را 
نمی شنوید . ما چند ین بار نامه زد ه ایم تا بتوانیم د ر د ید ار با شما مشکالت خود  را 
مطرح کنیم، اما هنوز موفق نشد ه ایم. تولید  مغازه نیست که بتوان د ر آن را بست، 

تولید  بسته شود،  بخش زیاد ی از اقتصاد  کشور تعطیل خواهد  شد .
..................................................................................................................

بررسي قیمت گوشت قرمز د ر بازار
روز گذشته قیمت گوش�ت قرمز د ر خرد ه فروش�ي ها و همچنین 
د ر میاد ی�ن میوه و ت�ره بار ب�ا افزایش همراه ش�د ، ب�ه طوري که 
معاون وزیر صمت قیمت گوش�ت گوس�اله را که پیش از این بین 
۹0 تا100 ه�زار تومان بود ، بی�ن 120 تا 140 هزار توم�ان اعالم کرد . 
اعتراض اخیر د امد اران د ر خصوص افزایش قیمت نهاد ه ها و پایین بود ن 
قیمت گوشت موجب شد ، د ولت براي افزایش قیمت گوشت قرمز چراغ 
سبز نشان د هد . مد یرعامل اتحاد یه د امد اران د ر خصوص د الیل افزایش 
قیمت گوشت قرمز مي گوید  نهاد ه ها با قیمت مصوب به د امد اران نمي رسد .  
خبر هاي رسید ه از بازار حاکي از آن است که قیمت گوشت گوسفند ي و 
گوساله د ر خرد ه فروشي ها با  افزایش 30 د رصد ي و د ر میاد ین میوه و تره بار 
با افزایش حد ود  15 د رصد ي مواجه شد ه است.  برهمین اساس قیمت شقه 
گوسفند ي د ر خرد ه فروشي ها از 98 به 130  هزار تومان و شقه گوساله اي هم 
از حد ود  98 هزار تومان به 130 هزار تومان رسید  و د ر میاد ین  میوه و تره بار 
 نیز قیمت ران گوسفند ي از 118 هزار تومان به 135 هزار تومان افزایش 

یافته است. 
مع��اون وزی��ر صم��ت نی��ز د ر گفت وگ��و ب��ا رس��انه مل��ي د ر رابط��ه با 
تنظی��م بازار گوش��ت قرم��ز اظه��ار د اش��ت:  قیمت تم��ام ش��د ه تولید  
گوش��ت قرم��ز گوس��اله ح��د ود  99 ه��زار توم��ان اس��ت  و د ر نق��اط 
 مختلف کش��ور قیمت عرض��ه گوش��ت قرمز ب��راي مصرف کنن��د ه نیز 
متفاوت است.  عباس قباد ي گفت: براي تنظیم بازار گوشت قرمز مقرر شد ه 
بود  که توزیع گوش��ت قرمز د ر میاد ین میوه و تره بار شهرد اري انجام شود  
به این ترتیب که میاد ین مکان هایي را براي توزیع گوشت قرمز د ر اختیار 
توزیع کنند ه با اجاره بهاي پایین یا به صورت رایگان قرار د هند  که ظاهراً این 

موضوع مورد  استقبال توزیع کنند گان گوشت قرمز قرار نگرفته است.  
..................................................................................................................

 افزایش قیمت مواد  شویند ه 
مورد  تأیید  سازمان حمایت است

مد ی�رکل نظ�ارت ب�ر محص�والت بهد اش�تي س�ازمان حمایت 
مصرف کنن�د گان و تولید  کنن�د گان گف�ت: با توجه ب�ه افزایش 
40 تا 50 د رص�د ي قیمت مواد  اولی�ه مورد  نی�از تولید  محصوالت 
ش�ویند ه نمي ت�وان مخال�ف افزایش قیم�ت د ر این بخ�ش بود . 
به گزارش فارس، اسماعیل مهد ي پور د ر یک برنامه خبري د ر پاسخ  به این 
سؤال که آیا مجوزي براي افزایش قیمت مواد  شویند ه  از سوي سازمان حمایت 
صاد ر شد ه است، گفت: مواد  شویند ه تابع قیمت گذاري تثبیتي و تکلیفي 
سازمان حمایت نیست.  مواد  مصرفي د ر بخش تولید ات مواد  شویند ه 80 تا 
 90 د رصد  قیمت تمام شد ه د ر کارخانه به غیر از اعمال سود   واحد  تولید  کنند ه 

تشکیل مي د هد .

نمای  نزدیک

مجلس پرونده متخلفان بورس را به قوه قضائیه ارجاع  دهد
در حالی که تقویت بازار سرمایه باتوجه به ضعف حوزه بانکی برای تأمین مالی اقتصاد ایران حیاتی است، 
کارشناسان معتقدند برخی از اشخاص حقوقی فعال در بازار سرمایه به سوءاستفاده از این بازار مبادرت 
کرده اند. در همین راستا، نماینده مردم تهران در مجلس شوراي اسالمي در گفت وگو با فارس گفت: 
مال مردم در بازار سرمایه از تعرض مصون نمانده که همین امر سبب ورود مجلس شوراي اسالمي به 
موضوع بازار سرمایه شده است. مسئوالن و مقامات دولتي با حمایت هاي گفتاري بیجا متأسفانه مردم 
را به بازار سرمایه ترغیب کردند به گونه اي که رئیس جمهور و وزیر اقتصاد از حمایت از بورس سخن 

راندند، اما همزمان شاهد ریزش شاخص ها و خروج حقوقي ها از بورس بودیم. 
 زهره الهیان، تأکید کرد: این بدان معناست که مردم را با حمایت هاي گفتاري وارد گود بازار سرمایه کردند 

درحالي که خود از آن خارج شدند و این باعث خدشه دار شدن امنیت اقتصادي و معیشت مردم شد. 
نماینده تهران در مجلس گفت: مجلس پس از رسیدگي به پرونده متخلفان حوزه بورس و دخالت هاي 
بیجا در بازار سرمایه باید براساس ماده 234 آئین نامه نسبت به تخلفات مسئوالن، عدم اجرا یا نقض 

قوانین رسیدگي هاي الزم را باید داشته باشد و پرونده این مسئوالن را به قوه قضائیه ارجاع دهد. 

هادی    غالمحسینی
  گزارش   یک

نامه اتاق بازرگانی به همتی 
اسامی کارتن خواب هایی که ۷ میلیارد  د الر را 

بازنگرد اند ه اند ، اعالم کنید !
نامه ه�ای  ای�ران و ته�ران د ر  بازرگان�ی  ات�اق  رؤس�ای 
جد اگان�ه ای ب�ه رئی�س کل بان�ک مرک�زی، اثب�ات وج�ود  70 
صاد رکنن�د ه کارتن خ�واب را خواس�تار ش�د ند  و اع�الم کرد ند  
اس�امی بازرگان های�ی را ک�ه 7 میلی�ارد  ارز خ�ود  را به کش�ور 
ب�از نگرد اند ه ان�د  ب�رای معرف�ی ب�ه ق�وه قضائی�ه اع�الم کند .
رئیس  کل بانک مرکزی د ر نود  و نهمین نشس��ت شورای گفت وگوی 
د ولت و بخ��ش خصوصی اعالم کرد  ک��ه 250 صاد ر کنن��د ه که رقم 
صاد رات آنها 7میلیارد  د الر است، ارز خود  را به کشور بازنگرد اند ه اند  و 

د ر همین راستا به قوه قضائیه معرفی شد ه اند .
 او همچنین تأکید  کرد  که بر اس��اس گزارش وزارت اطالعات تعد اد  

70نفر از این صاد ر کنند گان کارتن خواب هستند . 
ب��ه گفت��ه همت��ی 7 میلی��ارد  د الر ارز هنوز به کش��ور بازنگش��ته 
اس��ت که اگر این عد د  را ب��ا د الر 30 ه��زار توماني محاس��به کنیم، 
ح��د ود  210 ه��زار میلی��ارد  توم��ان می ش��ود  ک��ه عد د ی بس��یار 
د رش��ت اس��ت و ضرورت د ارد  س��ازمان بازرس��ی و مراجع قضایی 
 ضمن ش��فاف کرد ن موضوع، خواس��ته پارلمان بخ��ش خصوصی را 

محقق کنند . 
د ر پی اظهارات همتی، رؤس��ای اتاق بازرگانی ایران و تهران با ارسال 
نامه های جد اگانه  به رئیس کل بانک مرکزی خواس��تار شفاف سازی 

این اطالعات شد ند . 
شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار اعالم اسامی بازرگان های 
متخلف شد  و اعالم کرد : به منظور شفاف س��ازی و بررسی چگونگی 
امر د ر اتاق های بازرگانی، صنایع، معاد ن و کشاورزی سراسر کشور و 
همچنین سازمان های صنعت، معد ن و تجارت سراسر کشور د ر صد ور 
کارت بازرگانی و اعالم واقعیت های به د س��ت آمد ه به مراجع مربوطه 
تقاضا د ارد  د ستور فرمایید  مشخصات کامل 250 صاد ر کنند ه خاصه، 
70 صاد ر کنند ه به گفته جنابعالی کارتن خواب را با ذکر شماره کارت 
بازرگانی، میزان صاد رات و تاریخ صاد رات آنها هرچه سریع تر د ر اختیار 

اتاق ایران قرار د هند .
شافعی افزود : متأسفانه برخی از مسئوالن اقتصاد ی با برد اشت ناد رست 
از ش��رایط موجود  و احتماالً به منظور پوش��اند ن ناکارآمد ی فرد ی و 
سیستمی و توجیه عد م ایفای مس��ئولیت های خود ، فرافکنی کرد ه و 
موضوعات حاشیه ای و غیرد قیقی را نظیر صد ور کارت بازرگانی برای 
اشخاص فاقد  صالحیت مطرح و حتی عنوان »کارتن خواب« را برای 

د ارند گان کارت بازرگانی استفاد ه می کنند . 
این مسئوالن برآنند  تا ضمن هجمه به بزرگ ترین و قد یمی ترین نهاد  
بخش خصوصی را که هم از جنبه مد نی و هم از حیث اعتباری، د ارای 
اصالتی تاریخی اس��ت، عامل عد م توانایی د ر تأمین نیاز ارزی کشور 
معرفی کنند  تجار خد ومی را که تمام د ارایی و اند وخته ماد ی و معنوی 

خود  را برای تأمین معاش و رفاه مرد م به کار گرفته اند .
   خوانساری: کمتر از 0/2 د رصد  تخلف کرد ه اند  

همچنین رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز خطاب به همتی گفت: اعالم 
وجود  70 نفر »کارتن خ��واب« د ارای کارت بازرگانی د ر میان بیش از 
40 هزار نفر فعال اقتصاد ی عضو اتاق های بازرگانی د ر سراسر کشور 
)کمتر از 0/2 د رصد  د ارند گان کارت بازرگانی( به فرض اثبات صحت 
موضوع، برد اشتی غلط و ناد رست از فرآیند ی است که طی آن با اجرای 
د قیق بند های 2 و 3 ماد ه 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صاد رات و 
وارد ات و پس از تأیید  وزارت صمت، کارت بازرگانی برای اشخاصی که 
مد ارک آنها کامل بود ه، صاد ر می شود  و فعاالن اقتصاد ی د ارای کارت 
با نظارت نهاد های ناظر د ر بخش های مختلف د ولت و حاکمیت، امکان 

تجارت بین المللی را کسب می کنند .
مسعود  خوانساری تأکید  کرد : توجه به این نکته اساسی ضروری است 
که اتاق بازرگانی تهران مکرراً و موکد اً ضمن توصیه به مقامات د ولت 
محترم د ر احتراز از تد وین و اجرای سیاس��ت های رانت زا، با مکاتبات 
پیاپی از مقامات ارزی بانک مرکزی د رخواس��ت کرد ه اس��ت با توجه 
به د سترس��ی به بانک های اطالعاتی موجود ، از بازگشت ارز حاصل از 
صاد رات ش��مار معد ود ی از تجار که فاقد  رفتار شفاف هستند ، یقین 
حاصل کند . )اس��ناد  مکاتبات جهت تنویر افکار عمومی قابل انتشار 

است(
 رفع نقیصه ای که امروز بانک مرکزی را د ر ایفای مأموریت حس��اس 
و خطیر خود  با د ش��واری مواجه کرد ه، نه با تشویش اذهان عمومی و 
تعمیم عملکرد  جزء ناچیزی از فعاالن اقتصاد ی به کل جامعه تجاری 
و صنعتی، بلکه با بازنگری و اصالح سیاس��ت های جاری و سود  برد ن 
 از راهنمایی ها و پیش��نهاد ات مش��فقانه بخش خصوص��ی، ممکن و 

میسر است.
وی افزود : تعیین د وره چه��ار ماهه جهت بازگرد ان��د ن ارز حاصل از 
صاد رات، اجبار صاد رکنن��د گان به فروش ارز مذک��ور به معد ود ی از 
واحد های صراف��ی، ایجاد  زمین��ه توزیع رانت کارم��زد  2 د رصد ی و 
همچنین تالی فاس��د  مرتبط با آن، اختالف غیرقاب��ل توجیه نرخ ارز 
نیمایی و آزاد  و... عمد ه موارد ی است که موجب تأخیر د ر بازگشت ارز 

صاد راتی به کشور می شود .
.....................................................................................................................

 کسری بود جه د ولت و کسري منابع بانک ها 
2 عامل افزایش قیمت ارز

عضو هیئت علمي د انش�گاه الزهرا معتقد  است اصلي ترین علت 
افزای�ش قیمت ارز از س�ال 13۹0 به این س�مت افزایش کس�ري 
بود جه د ولت و د ر س�ال هاي اخیر کس�ري منابع بانک هاس�ت. 
به گزارش تس��نیم، حس��ین راغفر اف��زود : د ر عم��ل افزایش قیمت 
ارز د ر مقاب��ل بي انضباطي ه��اي مال��ي د ول��ت و همینط��ور فس��اد  
 گس��ترد ه بانک ها صورت گرفته و مناب��ع آنها از جیب م��رد م تأمین

 شد ه است. 
وي اظهارد اشت: د س��تگاه قضا باید  قاطعانه با فساد  د ر سیستم بانکي 
برخورد  کند  و کساني که مرتکب فساد  ش��د ه اند ، باید  محاکمه شوند  
تا معلوم شود  این منابع به کجا رفته است؟ کسري بود جه د ولت ها د ر 

همه جاي د نیا از طریق مالیات تأمین مي شود . 
وي افزود : حال سؤال اینجاست کشورهایي که فاقد  نفت، گاز، ذغال 
سنگ و امثال آنها هس��تند، منابع خود  را از کجا تأمین مي کنند . د ر 
پاس��خ باید  گفت تأمین منابع این کش��ورها از طریق نظام مالیاتي 

است. 
راغفر بیان د اش��ت: متأسفانه نظام مالیاتي کش��ور به شد ت ناکارآمد  
اس��ت؛ منابع بزرگي که امروز د ر کشور حاصل مي ش��ود  و اینها باید  
 مالیات بپرد ازند  از مالیات معاف مي ش��وند،  یک��ي از آنها همین بازار 

سهام است. 
وي اد امه د اد : منابع بزرگي د ر همین بازار س��هام خلق ش��د  و د رآمد  
هنگفتي را به جیب صاحبان سهام واریز کرد ، بد ون اینکه اینها مالیاتي 

بپرد ازند . 
این استاد  اقتصاد  و عضو هیئت علمي د انشگاه الزهرا گفت: منابع متعد د  
د یگر مالیاتي، مالیات از د رآمد هاي بازارهاي سفته بازي و سود اگري د ر 
سکه، ارز و از همه بیشتر مستغالت و زمین است، اینها مي توانند  منابع 

بزرگي را تجهیز کنند . 
وي افزود : از همه اینه��ا مهم تر بنگاه هاي بزرگي هس��تند  که اینها از 
یارانه هاي گس��ترد ه انرژي برق، آب، گاز و غیره اس��تفاد ه مي کنند ، 
س��ود هاي بس��یار بزرگي به جیب مي زنند  و د ر عین حال مالیات هم 

نمي د هند .

بهناز قاسمی
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