
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

جمعى از فعاالن صنفى در نامه اى سرگشاده که در اختیار روزنامه 
جهان اقتصاد قرارگرفته است، از حسین مدرس خیابانى سرپرست 
وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستند تا جریان بدگویى و ظلم 

به خانواده صنفى را متوقف کند.
به گزارش خبرنگار جهان اقتصاد،هفته گذشته نامه اى منتشر شد که 
در آن فردى ناشــناس جامعه صنفى را خطاب تهمت هایى چون 
غارتگــر و چپاولگر قرار داده بود و رؤســاى اتحادیه ها را بازوان 

اپوزوسیون خارج از کشور براى اعمال فشار بر مردم خوانده بود.

اگرچه این نامه خظاب به سرپرست وزارت صمت نوشته شده بود، 
اما رئیس مرکز امور اصناف در نامه اى خطاب به سعید ممبینى رئیس 
اتاق اصناف ایران و یداهللا صادقى رئیس ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت تهران، نامه مذکور را مورد اشاره قرار داده و خواستار حضور 
پررنگ اتحادیه ها در حوزه قیمت گذارى و نظارت شده و ممانعت از 

اجحاف مضاعف بر مردم را مورد تأکید قرار داده است.
این نامه نگارى ها مورد انتقــاد و اعتراض جمعى از اهالى خانواده 
اصناف قرار گرفته و ایشــان با ارســال نامه اى سرگشاده خواستار 
رسیدگى سرپرســت وزارت صمت شــده  اند، در این نامه چنین 

آمده است.
خانواده بزرگ اصناف کشــور دوره تلخى را تجربه مى کند، از یک 
سو وعده هایى که هیچ گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت و از طرفى 

ظلم مضاعفى که بر این خانواده تالش گر، صبور و بى توقع تحمیل 
مى شود.

جناب آقاى حسین مدرس خیابانى، 
در پى سال ها آشنایى شما را فردى وارسته، مومن و معتقد و مدیرى 

متعهد، سالمت و تالشگر مى شناسیم.
اما امروز در وزارتخانه اى که شما مدیریت ارشد آن را برعهده دارید، 
اتفاقاتى در جریان است که قطعا تعبیر آنها به ظلم مضاعف بر اصناف 

تنها گزینه پیش رو است.
امروز نامه اى خطاب به شما نوشته مى شود، سراسر توهین به اصناف 
و دبیر هیات عالى نظارت که در مجموعه وزارت صمت نزدیکترین 
فرد به خانواده اصناف است، به جاى پاسخ دادن به آن و حمایت از 
جامعه صنفى کشور، خود با توهین کننده هم نوا شده و اصناف را 

یکى از حلقه هاى ظلم به مردم سرزمین مان مى خواند.
سرپرست محترم وزارت صمت؛

جامعه صنفى کشــور همان ها هستند که از ســوى امام راحلمان 
بازوان ستبر انقالب نام گرفتند، همان ها که رهبر فرزانه مان ایشان را 
انسان هاى مؤمن، متعهد و تالشگر مى خواند و جنابعالى نیز بارها در 

تکریم ایشان بر ارزش هاى این خانواده عزیز تاکید نموده اید.
اما چه مى شود که از سوى رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان نامه  
یک فرد ناشــناس، اما توهین آمیز و سراسر اغراق و بدگویى، براى 
منتخب منتخبین اصناف کشور ارسال مى شود و به جاى دلجویى 
بابت این همه تهمت و افترا، تاکید مى شود که از ظلم مضاعف بر 
مردم جلوگیرى کنید، گویى به تعبیر ایشان ظلم اولیه از مرجعى دیگر 

روا داشته شده و حلقه دوم و مضاعف آن اصناف هستند.
جناب آقاى مدرس خیابانى؛

تاریخ شاهد مجاهدت ها و ایثارگرایى هاى خانواده شریف اصناف 
قبل و بعد از پیروزى انقالب است و اگرچه نمى توان وجود انگشت 
شمار خطاکار را انکار کرد، اما تعمیم دادن اتهاماتى این چنینى به همه 

اعضاى این خانواده، نهایت بى انصافى است.
متهم کردن اصناف که همواره امین و یار مردم هستند، به غارتگر و 
چپاولگر و استفاده از تعبیر بازوان فشار اپوزوسیون خارج از کشور 
براى رؤساى اتحادیه ها که از بزرگان و معتمدان صنف هستند، چه 
معنایى جز تیشــه به ریشه بخشى از سرمایه اجتماعى کشور زدن، 

دارد.
سرپرست محترم وزارت صمت؛

امروز چشم امید یکایک اعضاى خانواده بزرگ و شریف اصناف به 
شما است، تا به عنوان یکى از اعضاى همین خانواده و نماینده این 
قشر خدمتگزار در دولت محترم، با این حرمت شکنى برخورد کنید 

تا مبادا به بدعتى شوم تبدیل شود.
آفتى که امروز یکى از شریفترین اقشار کشور عزیزمان را هدف قرار 

داده و اگر با آن برخورد نشود، مبادا فراگیر شود.

محدود بودن ابزارهــاى تامین مالى کالن مقیاس، ضعف نقد 
شوندگى دارایى ها در پروژه هاى بزرگ حوزه ساخت و ساز، 
آشــفتگى قیمتها و نبود یک مرجع شفاف براى هدایت بازار 
صنعت ســاختمان و بازار امالك و مستغالت، بخشى از بار 
و وزنه اى اســت که در کنار شــرایط رکود تورمى حاکم بر 
اقتصاد کشــور، رکود در صنعت ســاختمان را تعمیق کرده و 
در عین حال، موجب بروز آشــفتگى هاى گاه به گاه و بروز 
سونامى هاى تورمى در بازار امالك و مستغالت، بویژه امالك 
مســکونى شهرهاى بزرگ مى شــود و از این طرق کشور را 

گرفتار مشکالت اقتصادى و اجتماعى فراوان مى سازد.
تاســیس بورس تخصصى امالك و مســتغالت و امتیازات، 
مسیرى است که مى تواند ضمن پایین آوردن هزینه تجهیز پول 

در پروژه هاى ساخت و ساز و توسعه زیرساختى، با افزایش 
نقد شوندگى دارایى هاى این حوزه، به پویایى اقتصاد کشور 
و بازگشت یک تعادل پایدار به بازار امالك و مستغالت کمک 

شایان توجهى نماید.
همچنین به طور اصولى، هر شکلى از توسعه ابزارهاى «مبادله 
مالکیت» که در نهایت منجر به توسعه و ارتقاى کارایى نهادهاى 
بازار و مالکیت در نظام اقتصادى مى شود؛ اقدام مبارکى است؛ 
که در صورت طراحى و اجراى درســت مى تواند به اقتصاد 
تحت فشار ایران براى بازگشت به یک وضعیت پایدار و مولد 

کمک کند.
اما به طور مشــخص در مــورد بازار امالك، مســتغالت و 
امتیازهاى وابسته و همچنین صنعت ساختمان بعنوان بازارى 
بســیار نزدیک و همبســته به این بازار، باید این نکته کلیدى 
را در نظر داشــت؛ که حکمرانى بــد و خطاهاى مدیریتى و 
سیاستگذارى، عواملى بنیادى در شکل گیرى آشفتگى و عدم 

تعادل در این بازارها هستند؛ که نه فقط با ابزارهاى نوین مالى 
اصالح شــدنى نیســتند؛ بلکه تلفیق چابکى انعطاف پذیرى 
ابزارهاى مالى نوین با خطاهاى حکمرانى در این بازار و عدم 
تعادل هاى ناشى از آن، مى تواند مخاطراتى که آشفتگى هاى 
این بازار متوجه اقتصاد کشــور مى کنــد را صد چندان کند. 
چنانکه فاجعه مالى سالهاى 2007-2008 در ایاالت متحده که 
همچون سیلى ویرانگر تمام عرصه اقتصاد جهانى را درنوردید؛ 
تا حد زیادى ناشى از تنظیم گرى ضعیف ابزارهاى مالى مورد 

استفاده در بازار امالك و مستغالت این کشور بود.
در واقــع براى بهره مندى اقتصاد ایــران از مزایا و ظرفیتهاى 
بورس امالك و مستغالت، ضرورى است طرح ملى شناسایى 
تعیین تکلیف مالکیت اراضى کشــور ســریعتر و منسجم تر 
از گذشــته دنبال شود؛ شــفافیت در مورد اطالعات امالك و 
مستغالت، طرح هاى توسعه زیرســاختى، طرح هاى هادى 
شــهر ها و به طــور کلى همه اطالعاتى که بر ارزشــگذارى 

امالك موثرند به ســطح قابل قبولى ارتقا یابد. قوانین مربوط 
به مالکیت و تصرف امالك و مســتغالت، تنقیح و یکپارچه 
سازى شود تا از ابزارهایى همچون وکالت و ... نتوان به سادگى 
براى دور زدن نقل و انتقال شفاف این دارایى ها استفاده کرد، 
نظام ثبت اسناد مالکیت این بازار با مقتضیات روز و تحوالت 
فناورى جهانى همگام گردد و در نهایت، استانداردهاى مناسب 
حاکمیت شرکتى براى صندوق ها و شرکتهاى فعال در بورس 
امالك، جهت کنترل اطمینان بخش نحوه استفاده از منابع مالى 

خرد تجهیز شده، تدوین گردد.
با رعایت این اصول و البته به شــرط بهبود روند سیستماتیک 
سیاســتگذارى هاى آمایش ســرزمینى، توسعه زیرساختى و 
مدیریت شــهرى در دولت و شــهردارى ها و سایر نهادهاى 
ذیمدخل، مى توان امیدوار بود؛ بورس امالك و مســتغالت 
ابزارى کارآمد براى هدایت این بازار زمین و مسکن به سوى 

یک تعادل پایدار و مولد شود.

بورس امالك و مستغالت؛ الزم، اما ناکافى

جمعى از اعضاى خانواده بزرگ اصناف در نامه اى سرگشاده به وزیر صمت 

اتهام زنى به جامعه صنفى را متوقف کنید!
تحلیلگر

خبر

جلوگیرى از ریزش با تقویت سهام هاى شاخص ساز 

در هفته اى گذشته میزان نقدینگى که از سوى افراد حقیقى وارد بازار بورس شد حدود 11455 
میلیارد تومان بود و این یعنى حجم ورودى نقدینگى به تاالر شیشه اى 1,3 برابر نسبت به هفته 

قبل از آن رشد داشته است. 
اگرچه این میزان نقدینگى آن هم در یک روز و توسط افراد حقیقى عدد قابل توجهى به نظر 
مى رسد ولى بورس در 30 تیر ماه تجربه ورود، 3115 میلیارد تومان نقدینگى توسط حقیقى را 
داشته و این یعنى ما در شرایطى از اصالح شاخص کل در دهه اول مرداد ماه صحبت مى کنیم 

که خیل سرمایه هاى خرد در حال سرازیر شدن به بازار است.
درواقع همین میزان ورود نقدینگى باعث شده تا شاخص کل روى حمایت یک میلیون و 800 
هزار واحد واکنش نشان دهد و اصالح به زیر این عدد را غیر محتمل کند. شکى نیست که 
بازار بورس به شکل پنهان و آرام درحال اصالح است و عرضه میلیونى و فشار فروش برخى 
از سهام ها نتوانسته در برابر این حجم از ورودى نقدینگى و عطش خرید مقاومت کند. درواقع 
افراد حقیقى اصالح برخى از سهام ها را نه تنها نشانه ریزش ندانسته بلکه به عنوان فرصت 

ورود قلمداد کرده و منتظر روزهاى سبز آینده هستند.
به عبارت ساده تر بورس به شکل نامحسوس و یا حتى به شکل هوشمند از سوى مسئوالن 
زیرربط؛ درحال اصالح نوبتى سهام هاى شاخص ساز است تا بازار وارد شوك ریزش نشود. 
باتوجه به رویدادهاى سه شنبه و چهارشنبه به نظر مى رسد براى این هفته اصالح نمادهایى 
نظیر فوالد، فملى، فارس به اتمام برسد و نوبت به اصالح نمادهاى خودرویى، بانکى و چند 

نماد مهم پاالیشى که جامانده اند برسد.
اگر بخواهیم از منظر تکنیکال شاخص کل را مورد تحلیل قرار دهیم باید گفت بازار نیاز به 
اســتراحت براى ساخت موج 4 دارد و سپس روندى قوى در موج 5 استارت خواهد زد و 
در این بین سهام هاى پاالیشگاهى که در سبد ETF عرضه مى شوند کمتر از سایر سهام ها 
و به شکل کامال ناچیزى اصالح مى خورند. اما با بررسى شاخص هم وزن به نظر مى رسد 
اصالح زمانى تا پایان همین هفته طول بکشد؛ اما اصالحى عمیق و جدى که به روند خدشه 

وارد کند مورد انتظار نیست.
آنچه مسلم است، براساس الگوى رفتارى شاخص بورس، اصالح مردادماه را در مقایسه با 
اصالح هاى  دو مورد قبلى، باید بیشتر از نوع زمانى  دانست تا مقدارى. ضمن اینکه حجم 
ورودى نقدینگى گواه این است که ارزش سهام ها تا پایان سال افزایش یابد و دو شاخص 
هم وزن و شاخص کل حداقل در اسفند امسال حداقل به 5 میلیون واحد خواهد رسید. اگر 
بخواهیم این الگو را بپذیریم پس بهترین شیوه در بازار امروز سهامدارى و بهرمندى از سود 

مرکب است نه نوسانگیرى!

رشد حدود 200 درصدى سود شرکت محقق شد
دست پر «نفت پاسارگاد» در مجمع 

شرکت نفت پاسارگاد با نماد بورسى «شپاس» از زیرمجموعه هاى شرکت تاپیکو است که 
نوسانات قیمت سهام این شرکت از ابتداى سال جارى بازده حدود 130 درصدى را عاید 
ســهامداران کرده است. مجمع عمومى عادى سالیانه این شرکت که در تاریخ 31تیرماه به 
تنفس خورده بود قرار است در تاریخ 11 مرداد ماه برگزار گردد تا سهامداران در خصوص 

تصویب صورت هاى مالى و میزان تقسیم سود تصمیم گیرى کنند.
محصول اصلى شرکت نفت پاسارگاد انواع قیر است. کارخانه هاى این شرکت در شهرستان 
هاى تهران، تبریز، اراك، شیراز، بندرعباس و آبادان واقع بوده و ظرفیت تولید آن در مجموع 
3,4 میلیون تن در سال است. در سال 98 این شرکت موفق به فروش 1,3 میلیون تن انواع 
قیر شد که نسبت به فروش 1,1 میلیون تنى سال قبل رشد حدود 18 درصدى را نشان مى 
دهد. سهم فروش محصوالت مختلف این شرکت از کل بازار داخلى و صادرات در بورس 
کاال به ترتیب 75 درصد و 23 درصد اســت. این اعداد در عملکرد سال 97 به ترتیب 42 

درصد و 18 درصد بوده است.
براســاس صورت هاى مالى شرکت، «شپاس» در 12 ماهه ســال 98 موفق شده درآمد 
فروشى معادل 38,000 میلیارد ریال شناسایى کند که این رقم نسبت به سال قبل با رشد 76 
درصدى همراه شده است. از این افزایش درآمد 18درصد مربوط به رشد مقدارى فروش 
است 58 درصد افزایش نرخ فروش محصوالت است. براین اساس، میانگین نرخ فروش 
محصوالت نفت پاسارگاد از 19,616هزار ریال به ازاى هر تن در سال 97 به 29,351 هزار 
ریال یا 29 میلیون ریال به ازاى هر تن در ســال 98 افزایش یافته اســت. بهاى تمام شده 
فروش محصوالت شرکت نیز در سال 98 حدود 34,000 میلیارد ریال بوده است. با تکیه 
بر اعداد فوق، حاصل عملکرد شرکت در سال 98 سود ناخالص 3590 میلیارد ریال بوده 
که این عدد در مقایسه با سال قبل از آن 97 درصد افزایش داشته است. در مجموع حاشیه 

سود ناخالص شرکت از 8,5 درصد در سال 97 به 9,4 درصد رسیده است.
بررسى ســایر اقالم درآمدى و هزینه اى «شپاس» نیز حکایت از بهبود عملکرد شرکت 
در زمینه هاى مالى و ســایر درآمدهاى غیرعملیاتى دارد. هزینه هاى مالى شرکت از 210 
میلیارد ریال در سال 97 به حدود 71 میلیارد ریال در سال 98 کاهش یافته است. در سوى 
مقابل درآمدهاى غیرعملیاتى «شــپاس» با رشد بیش از 5 برابرى همراه شد. در مجموع 
نفت پاســارگاد در ســال 98 رقمى معادل 2852 میلیارد ریال سود قبل از کسر مالیات و 
2,533میلیارد ریال از سود خالص گزارش کرده که این عدد حکایت از رشد بسیار عالى 

192 درصدى نسبت به سال گذشته است.
با توجه به مطالب مورد اشاره، مدیران «شپاس» در مجمع عمومى عادى سالیانه روز شنبه 
با دســتى پر به مجمع مى روند و سهامداران منتظر مى مانند تا برنامه آتى این شرکت براى 

رشد و ارتقا را دریافت کنند.

  حسین سالح ورزى
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 جایگاه اتاق در صدور کارت بازرگانى تغییرى نکرده است
کیوان کاشفى، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره سازوکارهاى جدید درنظرگرفته شده 
براى صدور کارت بازرگانى و توقف این عملیات در سامانه اتاق ایران توضیح داد. کاشفى 
تأکیــد مى کند که اتاق ایران همچنان یکــى از امضاکننده هاى اصلى براى صدور کارت 
بازرگانى است و مراحل صدورت کارت عضویت هم مستقًال توسط اتاق پیگیرى مى شود.

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از پایگاه خبرى اتاق ایران، هفته گذشته، حمید زادبوم رئیس 
سازمان توسعه تجارت در نامه اى به روساى سازمان هاى صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد که عملیات صدور کارت بازرگانى از یک مرداد امسال در سامانه اتاق بازرگانى متوقف 
و صرفاً در سامانه یکپارچه اعتبار سنجى انجام مى شود. بر اساس این بخشنامه، عملیات 
تمدید کارت بازرگانى هم تا تاریخ 15 مرداد سال 99 همچنان در سامانه اتاق بازرگانى قابل 
انجام بوده اما از تاریخ مذکور عملیات تمدید کارت بازرگانى نیز در سامانه اتاق بازرگانى 

متوقف و صرفاً در سامانه یکپارچه اعتبارسنجى انجام خواهد شد.
عضو هیات رئیســه اتاق ایران درباره این پروســه جدید به ارائه توضیحاتى پرداخته و 
خاطرنشان مى کند: متأسفانه این طور از برخى خبرها برداشت مى شود که اتاق بازرگانى 
دیگر مســئولیت صدور کارت بازرگانى را بر عهــده ندارد و این فرآیند به طور کامل به 
وزارت صنعت واگذارشــده اســت که به هیچ عنوان صحت ندارد. بلکه اتاق بازرگانى 
همچنان یکى از امضاکننده هاى اصلى صدور کارت بازرگانى است و بحث هاى مربوط به 

کارت عضویت و تشکیل پرونده مانند قبل در اتاق ایران پیگیرى مى شود.


