
اقتصادی 6

تعیین تکلیف قیمت بلیت هواپیما در هفته جاری
گروه اقتصادی -سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از تعیین 
تکلیف قیمت بلیت هواپیما در جلسه شواری عالی هواپیمایی کشوری 
در هفته جاری خبر داد و گفت: مباحث بســیاری در دستور کار قرار 
گرفته اما مبنای تصمیم گیری، آنالیز قیمتی است که از سوی ایرالین ها 
باید ارائه شود.محمد حســن ذیبخش درباره اینکه باالخره تکلیف 
قیمت بلیت هواپیما که طی هفته های گذشــته بدون ضابطه از سوی 
ایرالین ها افزایش یافته اســت، چه زمانی روشن خواهد شد؟ اظهار 
کرد: تکلیف قیمت بلیت هواپیما در جلسه شواری عالی هواپیمایی 
کشــوری که در همین هفته برگزار خواهد شــد، تعیین می شــود و 
درخواست ایرالین ها برای افزایش قیمت مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت اما مبنای اصلی تصمیم گیری در این جلسه آنالیز قیمتی است 
که شرکت های هواپیمایی باید ارائه دهند.وی افزود: هر احتمالی در این 
جلسه وجود دارد. ممکن است با بخشی از این افزایش قیمت موافقت 
شود و ممکن است مخالفت کاملی صورت گیرد و ایراالین ها مجبور 
به بازگرداندن قیمت  بلیت هایشان شوند.سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشــوری ادامه داد: موضوعات دیگری هم مانند تاثیر نوع هواپیما و 

تایپ پروازی در قیمت بلیت هواپیما مطرح شده است که احتمال دارد 
در جلســه پیش روی شورای عالی هواپیمایی کشوری مورد بررسی 
قرار گیرد.ذیبخش در پاســخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه برخی از 
ایرالین ها در هفته های اخیر قیمت بلیت پروازهایشان را بدون توجه 
به قانون و نرخ های مصوب کنونی افزایش داده اند، تکلیف آن ها چه 
می شود؟ گفت: در این یک ماه پرونده این شرکت های هواپیمایی که 
اتفاقا تخلفات کمی هم نداشتند در سازمان تعزیرات حکومتی در حال 
بررسی است اما هم اکنون چند ایرالین  معدود قیمت هایشان باالتر از 
نرخ مصوب است و بقیه شرکت ها نرخ های خود را به مصوبه کنونی 
بازگردانده اند.قیمت بلیت هواپیما در مســیرهای داخلی از اویل تیر 
ماه افزایش پیدا کرد و مســئوالن وزارت راه و شهرســازی و سازمان 
هواپیمایی کشوری بارها هشدار دادند و تهدید کردند که این قیمت ها 
باید از سوی شرکت های هواپیمایی اصالح شود اما این اتفاق بعد از 
گذشت بیست و چند روز هنوز نیفتاده، این وضعیت همچنان ادامه 
دارد  و خبری از معرفی متخلفان و برخورد قضایی با آن ها که پیش از 

این مسئوالن هشدار داده بودند، نیست.

گروه اقتصادی - بنابراین، بازار 
سرمایه در کنار گزارش های شرکت ها 
از میزان سوددهی ها، از جانب حمایت 
رییس جمهــور آینده هم دلگرمی پیدا 
کرده  و مجموع این عوامل باعث ایجاد 

اطمینان در بازار سرمایه شده است.
دهقان دهنوی پس از گذشت 7 ماه 
از حضورش در بازار سرمایه به عنوان 
متولی این بازار دالیل سقوط شاخص 
در ســال گذشــته و صعود شاخص 
در چند هفته اخیرا را تشــریح کرده  و 
معتقد است که صدای معترضان به ویژه 
سهامداران خرد متضرر باید شنیده شود. 
طبق گفته رییس سازمان بورس در سال 
99 به جز سهام عدالتی ها 6 میلیون کد 
جدید بورســی صادر شد که با وجود 
ریزش های شاخص، هنوز 60 درصد 
آنها در ســود هستند و 4.5 میلیون نفر 
از آنها سرمایه کمتر از 10 میلیون تومان 

وارد بازار کرده اند.  
انتخــاب ترکیبــی از عقاید 
و نظــرات بودم، نــه فقط وزیر 

اقتصاد                 
محمدعلی دهقان دهنوی در پاسخ 
به این ســوال که چرا در ماه های پایانی 
دولــت و با وجود اعتراضات عده ای از 
سهامداران، ریاست سازمان بورس را 
پذیرفت و آیا جریان مخالف وی، پس 
از ورودش به ســازمان بــر روند بازار 
تاثیر گذاشــتند، گفت: پیش از انتخابم 
بــه عنوان رییس ســازمان بورس، دو 
ســال در وزارت اقتصــاد در معاونت 
اقتصادی مشغول به کار بودم اما از قبل 
با دکتر دژپســند آشنا بودم و مدت ها با 

وی همکاری داشتم و شناخت کاملی 
نسبت به یکدیگر داشتیم. فعالیت ها در 
معاونت اقتصــادی وزارت اقتصاد دو 
محور اصلی بهبود فضای کسب و کار 
و تبیین و تدوین سیاست  های اقتصادی 
دارد و برخی از برنامه های بورســی در 

این معاونت طراحی می شود.     
وی ادامــه داد: معاونت اقتصادی 
وزارت اقتصــاد عمال بازوی ســتادی 
وزارت اقتصاد در حوزه بازار ســرمایه 
اســت و مباحث کالن بازار سرمایه در 
معاونــت اقتصادی جریــان دارد و به 
همیــن دلیل همواره ارتبــاط پویا بین 
معاونت اقتصادی و بازار سرمایه وجود 
دارد و در همان مقطع به طور مســتمر 
به اقای قالیباف اصل در اداره امور بازار 
سرمایه همفکری و همکاری داشتیم اما 
در نهایت تصمیم وی برای استعفا جدی 
بود و شورای عالی بورس در موقعیتی 
قرار گرفت که استعفای اقای قالیباف را 
بپذیرد. رییس سازمان بورس افزود: پس 
از اینکه اســتعفای آقای قالیباف توسط 
خود ایشــان علنی شد اقای دژپسند به 
بنده پیشنهاد حضور در سازمان بورس 
را داد و از آنجایــی که بیشــتر از 8 ماه 
تــا پایان دولت باقی نمانده بود به دنبال 
گزینه ای بودند که آشنایی کامل را داشته 

و دو طرف فهم مشترک داشته باشند.
ســرعت تحــوالت بورس 
باالتر از سرعت تصویب مصوبه 

در مجلس بود
وی در پاســخ به این ســوال که 
اگر مجلس از بازار ســرمایه حمایت 
کرده، چرا گفته می شــود در تصویب 

پیشنهادهای حمایتی از بازار ُکند بوده 
و فرصت استفاده از ابزار و مصوبه های 
طالیی گرفته شــد، گفت: این موضوع 
درباره مصوبه صرف سهام بود. مصوبه 
صرف سهام یکی از روش هایی بود که 
در ابتدای سال گذشته در تالش بودیم 
از طریــق آن، عرضه ســهام را افزایش 
دهیــم تا روند صعودی شــاخص تند 
نباشــد. اتفاقا منشــا اولیه این پیشنهاد 
هــم بنده بودم که در معاونت اقتصادی 
پیش نویــس آن را تدوین و تهیه کردم 
اما از آنجایی که اجرای آن نیاز به قانون 
داشت باید در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی به تصویب می رســید اما در 
آن شــورا، تصمیم به ارجاع به مجلس 
گرفته شــد.وی افــزود: واقعیت این 
اســت که مجلس هــم در کوتاه ترین 
زمان ممکن نسبت به تصویب آن اقدام 
کرد. به طور دقیق تر نسبت به پروسه ها 
و فرایندهای عادی مجلس، این مصوبه 
در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد و 
اتفاقا با رای باالیی هم به تصویب رسید. 
اما این سرعت مجلس نسبت به سرعت 
بســیار باالی بازار سرمایه در آن مقطع، 
کافی نبود. وقتی این مصوبه در مجلس 
تصویب شــد زمانی بود که شاخص 
شروع به ریزش کرد و عمال دیگر امکان 
استفاده از ین ابزار وجود نداشت. البته از 
ابزارهای زیادی برای بهبود فضای بازار 
سرمایه استفاده کردیم و کمک گرفتیم.

چرا روند ریزشــی شاخص 
متوقف نشد

دهقان دهنوی در باره اینکه چرا با 
وجود استفاده از ابزارهای مختلف روند 

ریزشی بازار متوقف نشد، ادامه داد: سال 
گذشته در تاریخ اقتصادی کشور سال 
خاصی بود. اگر به گذشته بازار سرمایه 
نگاه کنیم و شاخص را مورد بررسی قرار 
دهیم، می بینیم که شاخص همواره افت 
و خیز داشته  است. پس از طی دوره های 
نزولی، شاخص احیا شده و به دوره های 
صعود رسیده ایم. این در حالی است که 
اساســا افت و خیز شاخص در طبیعت 
بازار سرمایه است اما سه موضوع، سال 
گذشته را از تاریخ بازار سرمایه متمایز 
می کند. شدت صعود و نزول شاخص، 
رشد جهشی کدهای جدید بورسی و 
انتظارات از رشد نرخ دالر موضوعاتی 
بودند که به شــدت بازار را تحت تاثیر 
قــرار دادند و بــورس 99 را متمایز از 
سال های گذشته کردند.  رییس سازمان 
بورس گفت: همان طور که گفته شــد 
موضوع مهم رشد شــاخص در سال 
گذشــته است البته در ســال 98 رشد 
شاخص بیشتر از ســال 99 بوده اما از 
آنجایی که در آن ســال ریزشی رخ نداد 
کســی درباره صعود جهشی شاخص 
در ســال 98 صحبت نمی کند.  وی با 
بیان اینکه موضوع دوم این است که در 
سال گذشته ورود مردم به بازار سرمایه 
نسبت به سنوات گذشته بسیار زیاد بود 
و شــاهد ورود گســترده مردم به بازار 
سرمایه بودیم، اظهار داشت: کسانی که 
از قبل در بازار ســرمایه حضور داشتند 
و از ســهامداران قدیمی محســوب 
می شــوند، وقتی از تجربه  های خود در 
ریزش های دوره های گذشته می گویند 
جزو افتخارتشان اســت که سه الی 4 
ریزش بــازار را دیده اند. برخی از آنها 
پیشکسوتان بازار سرمایه هستند که به 
نظرات این افراد بسیار بها داده می شود. 
بعضا سرمایه این افراد در بورس چند بار 
به صفر رسیده  است تا دریابند که چگونه 
ریسک در بازار سرمایه را مدیریت کنند. 
لذا این افراد همیشــه مسئولیت سود و 
زیان خودشان را می پذیرند و واقعیت 

وجود ریسک در بازار را پذیرفته اند.
آنهایــی کــه از خــرداد 99 
بورســی شــدند، متضررترین 

هستند 
دهقان دهنوی افــزود: جمعیت 
قابل توجهی در ابتدای ســال 99 وارد 
بازار شــدند و آنهایی که از ابتدای سال 
وارد شــدند به دلیل اینکه چند ماه اول 
را در سود بودند،  هنوز در سود هستند 
یا اینکه ضرر قابل توجهی متوجه آنها 
نیست. اما اکثر افرادی که از اواخر خرداد 
ماه سال گذشته به بعد وارد بازار شدند،  
در زیان هســتند و برای افرادی که دو 
ماه پس از ورود به بازار با افت ســنگین 
مواجه می شــوند هضــم این موضوع 

بسیارسخت است.
صدور 6 میلیون کد بورسی 
جدید در سال گذشته به جز سهام 

عدالتی ها 
رییس ســازمان بورس با اشاره به 
میزان کدهای جدید بورســی در سال 
گذشــته گفت: در طول ســال گذشته 
حــدود 6 میلیون کد بورســی جدید 
صادر شد. یعنی 6 میلیون نفر جدید وارد 
بازار سرمایه شدند البته تعداد زیادی از 
کدهای غیرفعال هم در این مدت، فعال 

شــدند و پول جدید وارد بازار کردند. 
در عین حال، میزان افزایش سهامداران 
بسیار بیشتر است چراکه بسیاری ها هم 
به واســطه مدیریت سهام عدالت خود 
کد بورسی گرفتند و وارد بازار سرمایه 
شــدند اما آنها جزو آمار 6 میلیون کد 
بورسی جدید که پولی وارد بازار کردند 

و سهام خریدند، حساب نمی کنیم.
60 درصــد از تازه واردهــا 

هنوز در سود هستند
وی بــا تاکید بر اینکه حدود 55 تا 
60 درصد از این 6 میلیون کد بورســی 
با وجود اینکه بخشــی از سود خود را 
از دست داده اند، هنوز در سود هستند، 
گفت: باید توجه داشته باشیم که تا قبل 
از سال 99 حدود 11 میلیون کد بورسی 
در کشور وجود داشت. به عبارت دیگر 
فقط در یک سال بیشتر از نصف جمعیت 
تمام سال های فعالیت بورس، وارد بازار 
سرمایه شده و کد بورسی گرفتند. دهقان 
دهنوی در پاسخ به این سوال که متوسط 
پولی که 6 میلیون کد بورسی جدید وارد 
بازار سرمایه کردند، چقدر است، اظهار 
داشت: طبق بررسی هایی برای اجرای 
یک طرح حمایتی از ســهامداران خرد 
داشتیم؛ از 6 میلیون کد بورسی جدید، 
4 تا 4.5 میلیون نفر زیر 10 میلیون تومان 

پول وارد بازار سرمایه کرده اند.
برخی از سهامداران انتظار 
دالر 40 تــا 60 هــزار تومانی را 

داشتند
دهقان دهنوی با بیان اینکه افرادی 
که ضرر ســنگینی داشــتند حق دارند 
که صدای اعتراض خــود رابه گوش 
همه برســانند و وظیفه ما هم این است 
کــه راهکارهای کمک بــه این افراد را 
مورد بررســی قرار دهیم تاکید کرد: اما 
باید توجه داشــته باشیم که بخشی از 
سهامداران در همین مدت سود بسیار 
خوبی داشتند و به خصوص آن هایی که 
انگیزه های سرمایه گذاری بلند مدت در 
بازار دارند، توجهی به این فضا نمی کنند 
در واقــع افرادی هســتند که در همین 
روند نزولی شاخص با سرمایه گذاری 
هوشــمند سود کرده اند و می کنند یا به 
فکر سرمایه گذاری بلند مدت هستند.   
وی ادامه دارد: در سال گذشته در 
کنار شــدت صعود و نزول شاخص و 
افزایش کدهای بورســی،  نوســانات 
اقتصــادی موضوع بســیار تاثیرگذار 
و مورد توجه برای بازارســرمایه بود. 
متاســفانه در ابتدای ســال گذشته تا 
مدت زیادی انتظارات فعاالن اقتصادی 
افزایش نرخ ارز بود و تصور می شــد 
که فشــارهای اقتصادی بیشتر می شود 
و براســاس افزایش فشــار، نرخ ارز 
باالتر می رود.دهقان دهنوی با اشاره به 
پیش بینی فعاالن از رشد نرخ ارز گفت: 
فعاالن مختلف، پیش بینی های مختلفی 
از نرخ ارز داشتند عده ای انتظار دالر 30 
هزار تومانی را داشــتند که در مقطعی، 
پیش بینی آنها محقق شــد اما از گوشه 
و کنار حرف هایی که شنیده می شد این 
بود که قیمت دالر بــه 40 هزار تومان 
هم می رسد البته به طور انگشت شمار 
عده ای رقم فضایی دالر 60 هزار تومانی 
را هم پیش بینی کرده  بودند.وی درباره 
چگونگی شکل گیری انتظارات اظهار 

داشــت: یک عده از ســهامداران برای 
مدیریت شــرکت ها وارد بازار سرمایه 
می شوند که به عبارتی این افراد مشغول 
به شرکت داری هستند و کاری به خرید 
و فروش روزانه ندارند. اما عده ای دیگر 
سهامدارانی هستند که پس انداز اضافی 
دارند و برای این افراد قیمت تابلو بسیار 
اهمیت دارد و مدام در حال حساب سود 

و زیان خود هستند.
عوامل ریــزش بازار پس از 

مرداد 99
وی در پاســخ به این ســوال که 
چرا دولت در حمایــت از بازار موفق 
نبود، تاکیــد کرد: وقتی به مرداد ماه 99 
رسیدیم، یک ســری اتفاقات به طور 
ســریالی رخ داد. یکــی از آنهــا تغییر 
انتظارات سهامداران بود. عده ای گفتند 
در آمریکا هم انتخاباتی پیش رو است 
و تحلیل هایی مطرح شد مبنی بر اینکه 
نتیجه این انتخابات چه تاثیری در روابط 
کشــورها می تواند داشته باشد. عده ای 
هم که ســودهای خوبی کرده بودند به 
این نتیجه رســیدند که بخشی از سهام 
خود را بفروشــند تا سود بدست آمده 
را ذخیره کنند.رییس ســازمان بورس 
تاکید کــرد: تعدادی از فعــاالن بازار 
ســرمایه مطابق با پیش بینی های جمع 
قابل توجهی از کارشناســان سیاســی 
تصور می کردند دولت آمریکا در دست 
جمهوری خواهان باقــی خواهد ماند 
و آنها نیز موضوعاتی نظیر بازگشــت 
بــه برجام را در دســتور کار ندارند. با 
تغییر دولت در آمریکا و شعارهایی که 
دموکرات ها در خصوص توافق برجام 
داده بودنــد، تحلیل فعــاالن اقتصادی 
تغییر کرد. کســانی که تصور می کردند 
دالر 60 هزار تومان خواهد شــد، این 
بار پیش بینی کاهــش قیمت زیادی را 
در نــرخ دالر مطرح کردنــد. بنابراین 
یک فضای نااطمینانی شکل گرفته بود 
و این بار انتظارات رو پایین ایجاد شــد 
و باعث شــد که برآوردها درباره آینده 
قیمت سهام نمای مطلوبی نداشته باشد. 
عمال فشار عرضه برای فروش زیاد شد 
و ابزارهای حمایتی مانند بازار گردان ها 
نتوانســتند آن طور که باید کمک کنند. 
البته نباید فراموش کنیم که در آن دوره 
بداخالقی های سیاسی هم وجود داشت 
و اثرگــذار بود. برخی از اظهار نظرات 
آگاهانــه یا ناآگاهانــه و بداخالقانه به 
شــرایط بازار و روندهای بازار ضربه 
می زد و متاسفانه شــرایط را نامتعادل 
می کرد.  سازمان بورس در جایگاه ناظر 
بازار سرمایه حضور دارد. ناظر به مثابه 
داور مســابقه وظایفی از جمله نظارت 
بــر روند بازی را بر عهده دارد اما اجازه 
ندارد که تحلیل خود را درباره کیفیت یا 
قیمت یک سهم یا آینده شاخص ارایه 

دهد.
پس از انتخاب رییس جمهور 

بازار به تعادل رسید
دهقان دهنــوی در خصوص اثر 
انتخابات بر بازار سرمایه عنوان کرد: تا 
قبل از انتخابات بحث هایی مطرح بود 
که دیدگاه رئیس جمهور منتخب درباره 
بازار سرمایه چیست و ایشان چه عقاید 
و برنامه ای در این مورد دارد. با انتخاب 
رییس جمهور، بسیاری از موضوعات 

تعیین تکلیف  شد.
وی افزود: در حال حاضر می دانیم 
که رییس جمهور منتخب چه دیدگاهی 
درباره بازار ســرمایه دارد. البته در حال 
حاضر برنامه اجرایی با جزییات درباره 
بورس در دولت آینده ارایه نشــده اما 
برخی از کدهای الزم داده شده  که نشان 

از حمایت از بازار سرمایه است.
داد:  ادامــه  دهنــوی  دهقــان 
صحبت هــای آقای رییســی همواره 
درباره حمایت از بازار بوده و هم اینکه 
ایشان تنها نامزد ریاست جمهوری بود 
که از بورس تهران بازدید داشــت. این 
نشــان از توجه رییــس جمهور آینده 
به بــازار ســرمایه دارد. بنابراین، بازار 
سرمایه در کنار گزارش های شرکت ها 
از میزان سوددهی ها، از جانب حمایت 
رییس جمهــور آینده هم دلگرمی پیدا 
کرده است و مجموع این عوامل باعث 
ایجاد اطمینان در بازار ســرمایه شــده 

است.
باید به ســمت دامنه بازتر 

حرکت کنیم
وی با اشــاره به نقش کارایی در 
بازار اظهار داشت: کارایی حالتی از بازار 
اســت و  زمانی محقق می شود که هیچ 
فرد حقیقی و حقوقی زودتر از سایرین 
دسترسی به اطالعات نداشته باشد. البته 
کارایــی در هیچ از یک از بازارهای دنیا 
به مفهوم کامل خود محقق نمی شود اما 
باید تــالش کنیم کارایی را ارتقا دهیم. 
کارایی وجوه مختلفی دارد و مقدمه آن، 
این است که کسی نتواند زودتر از افراد 
دیگر دسترسی به اطالعات داشته باشد. 
وی افزود: وجه دیگر کارایی این است 
که در بازار موانعی وجود نداشته باشد 
تا اخبار خوب و بد بالفاصله آثار خود 
را در بــازار ســرمایه تخلیه کنند. برای 
مثال دامنه نوسان یک مشکل برای بازار 
محسوب می شود هر چند موضوعات 
دیگــری را در بــازار کنترل می کند اما 
معتقدم دامنه نوســان بــه کارایی بازار 
ضربه زده اســت و به همین دلیل است 
که معتقدم در بلند مدت باید به سمت 

دامنه بازتر حرکت کنیم.
دهقان دهنوی درباره عامل انصاف 
در بازار ســرمایه گفت: تعبیر منصفانه 
بودن این اســت که ناشــر با سهامدار 
عمده نتواند به سهامدار خرد زور بگوید 
و اجحافی در حق سهامدار داشته باشد 
یا یک فعال بازار نتواند منافع دیگران را 
تضییع کند. این موضوعات را سازمان 
بــورس در قالب پیگیری  های حقوقی 
و قضایــی دنبال می کند تا وجه انصاف 
در بازار رعایت شــود. در هیچ یک از 
سه مورد شــفافیت، کارایی و انصاف 
نمی توانیــم مدعی شــویم که به نقطه 
مطلوبیت کامل رسیده ایم اما برنامه های 
ســازمان باید نشــانگر ارتقای این سه 
سیاست و ماموریت تعریف شده  باشد.
تحلیــل خــروج 150 هزار 
میلیارد تومان از بازار اشــتباه 

است
 رییس سازمان بورس در پاسخ به 
این سوال که آیا خروج 150هزارمیلیارد 
تومان از بازار، ناقض کارایی نیســت؟ 
اظهار داشت: اگر کسی براساس تحلیل 
و قضاوت خود دســت به معامله بزند 

و فروشــنده یا خریدار باشد، مرتکب 
تخلفی نشــده و اقدام غیرقانونی انجام 
نداده است. ماهیت بازار همین است که 
سهامداران خرید و فروش انجام دهند 
و معامله سهام در جریان باشد اما درباره 
ورود و خروج پول به بازار این واقعیت 
را باید در نظر بگیریم که اساســا پول از 
سیستم بانکی خارج نمی شود. در بازار 
سهام در فرایند خرید و فروش، فردی 
سهام می فروشــد و فرد دیگری سهام 
خریداری می کند. بنابراین نقدینگی از 
حســاب خریدار به حساب فروشنده 
جابه جا می شــود. وی افــزود: خرید 
همواره مساوی با فروش است و اصال 
خروج پول از بازارســرمایه معنا ندارد. 
آن چیزی که عده ای درباره خروج پول 
از بازار سرمایه صحبت می کنند درباره 
روابــط بین حقیقی و حقوقی اســت 
اینکه حقیقی ها چقدر خرید و فروش 
داشــتند و حقوقی ها چه میزان خرید و 
فــروش انجام دادند و پس از مقایســه 
آنها به اعدادی که در برخی از رسانه ها 
منتشر شــده، می رسند. دهقان دهنوی 
با بیان اینکــه تحلیل خروج 150 هزار 
میلیارد تومان از بازار اشــکاالتی دارد و 
به همین دلیل اعدادی که اعالم می کنند 
نمی تواند دقیق باشد، تاکید کرد: وقتی 
از حقوقی ها صحبت می شود جمعیت 
باالیی مشــمول حقوقی ها می شوند. 
برای مثــال برخی از حقوقی ها مربوط 
به شرکت های خانوادگی است ممکن 
اســت مجموع خرید و فــروش این 
حقوقی از خیلی از حقیقی بزرگ بازار 
کمتر باشــد. البته حقوقی های بســیار 
بزرگــی داریم که منابــع قابل توجه و 
ســهام زیادی در اختیار دارند و هدف 
آنها لزوما خرید و فروش سهام نیست. 
 در بین حقیقی هــا هم افراد مختلف با 
رویکردهای متفاوت دیده می شــود. 
بنابراین مقایسه این گروه و نتیجه گیری 
از آنها برای اعالم ارقام خروجی از بازار 
تحلیل درستی نیست. متاسفانه در این 
باره اشتباه رایجی شکل گرفته و آن قدر 
درباره آن صحبت شــده که همه به آن 

اعتقاد پیدا کردند.
رییس ســازمان بورس ادامه داد: 
در دوران 5 ماه اول ســال گذشــته که 
حقوقی ها برای عرضه بیشــتر تشویق 
می شــدند و ورود گســترده مردم را 
داشــتیم، طبیعی بود که خالص خرید 
حقیقی هــا افزایش پیدا کند اما  در 7 ماه 
بعدی که حقوقی ها تشویق به خرید یا 
ملزم به بازارگردانی شــدند و صندوق 
توسعه و تثبیت بازار و بانک ها به کمک 
بازار آمدند، خالص خرید حقوقی ها و 
خالص فروش حقیقی ها بیشــتر شد و 
این روند و ســیکل طبیعی است. هیچ 
یک از این موضوعات به معنای خروج 
نقدینگی از بازار نیست.دهقان دهنوی 
گفت: باید توجه داشت موضوع حجم 
خرید و فروش روزانه متفاوت است و 
حجم فعالیت بازار را نشان می دهد. به 
روزهایی رســیدیم که حجم معامالت 
20 هزار میلیارد تومان بود اما به معنای 
آن نبود که هر روز 20 هزار میلیارد تومان 
پول جدید وارد بازار شده باشد بلکه در 
فرایند خرید و فروش به این رکوردها 

 رسیدیم.

 تعدادی از فعاالن بازار سرمایه مطابق با پیش بینی های جمع قابل توجهی از کارشناسان سیاسی 
تصور می کردند دولت آمریکا در دست جمهوری خواهان باقی خواهد ماند و آنها نیز موضوعاتی 
نظیر بازگشــت به برجام را در دســتور کار ندارند. با تغییر دولت در آمریکا و شــعارهایی 
کــه دموکرات ها در خصــوص توافق برجام داده بودند، تحلیل فعــاالن اقتصادی تغییر کرد.
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رییس سازمان بورس:

خروج ١۵٠ هزار میلیارد تومان از 
بازار واقعیت ندارد

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: صحبت های آقای رییسی همواره درباره حمایت از بازار بوده 
و هم اینکه ایشان تنها نامزد ریاست جمهوری بود که از بورس تهران بازدید داشت. این نشان از توجه 

رییس جمهور آینده به بازار سرمایه دارد. 

اقتصادی -نماینده مردم  گروه 
تهران در مجلس ضمن تشریح جزئیاتی 
از ســفر تعدادی از نمایندگان به شرق 
استان هرمزگان گفت: در این سفر برای 
افزایــش ظرفیت پرورش میگو اعتبار 
الزم توسط سازمان شیالت تأمین شد.

علــی خضریــان ســخنگوی 
کمیســیون اصل 90 مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به سفر دو روزه اش 
به همراه ســیدنظام الدین موســوی 
عضو هیئت رئیســه مجلس و احمد 
نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس به شــرق اســتان 
هرمزگان به دعوت حســین رئیســی 
نماینده میناب، رودان، جاسک، سیریک 
و بشاگرد به منظور بررسی مشکالت 
ایــن منطقــه، در تشــریح اقدامات و 
تصمیمات اتخاذ شــده در جریان این 

ســفر، گفت: پیگیری صــدور مجوز 
صیــادی برای 200 لنــج و هزار قایق، 
طبق دســتور وزیر جهاد کشــاورزی 
برای صیادان بومی استان هرمزگان در 
شیالت کشــور و رفع موانع با استفاده 
از ظرفیت هــای نظارتی مجلس انجام 
خواهد شد و اسکله کرپال با سرمایه و 
طرح توجیهی تعاونی صیادان و صدور 
مجوز و همراهی استانداری هرمزگان 
ســاماندهی و فعال می شود. همچنین 
برای افزایــش ظرفیت پرورش میگو 
در سواحل استان هرمزگان از 11 هزار 
هکتار به 20 هزار هکتار در سال جاری 
توسط سازمان شیالت تأمین اعتبار شد.
این نماینده مجلس افزود: تأمین 
اعتبار تعویض و نوســازی منبع آب و 
خط 20 کیلومتری انتقال آب به منطقه 
دالالن در شهرســتان میناب توســط 

شــرکت مهندســی آب و فاضالب 
کشــور، اجرای طرح هادی روستای 
سنجری در شهرستان میناب و آسفالت 
جاده روســتا توســط بنیاد مسکن و 
فرمانــداری میناب و تأمین زمین برای 
ساخت خانه در روستاهای شرق استان 
هرمزگان توســط بنیاد مسکن از دیگر 
تصمیم های اتخاذ شده در این سفر بود.

خضریــان همچنیــن از انجام 
طرح های آبخیزداری در بشاگرد توسط 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با 
بهره گیری از 50 میلیارد تومان از منابع 
ملی و استانی به منظور افزایش ظرفیت 
کشــاورزی، دامپــروری و طرح های 

کوچک صنعتی که می تواند بخشی از 
مشکالت این منطقه را در کوتاه مدت 
برطرف کند، خبر داد و گفت: ساخت 
خط انتقال آب شرب به طول 6 کیلومتر 
کنار دریاچه سد جگین برای روستاهای 
مرنگ، زرآباد، سیت پیرو و تخصیص 
الزم جهت تأمین آب کشاورزی 1500 
هکتار از دشت پلپلک در اراضی پایین 
دست ســد جگین توسط شرکت آب 
و فاضالب اســتان هرمــزگان نیز به 
تصویب رسید. این عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون اصل 90 مجلس یادآور شد: 
تأمین اعتبار برای تجهیز بیمارســتان 
حضــرت ابوالفضــل )ع( مینــاب 

برای تهیه دســتگاه های اکسیژن ساز، 
میکروســکوپ چشــمی، سی-آرم 
ارتوپدی، کرنیتــوم، تصویربرداری و 
زباله ســوز از سوی وزارت بهداشت و 
خیرین اســتان انجام گرفت و با توجه 
به نیاز این منطقه، پروانه تأســیس این 
بیمارستان توسط وزارت بهداشت از 
116 بــه 320 تختخوابی ارتقا خواهد 
یافت. با مســاعدت کمیتــه امداد امام 
خمینی )ره(، انشــعاب مجزای آب و 
برق برای 100 خانوار مســتضعف در 
شهر بی کاه از توابع شهرستان رودان با 
نظارت استانداری هرمزگان و پیگیری 
شــهرداری بی کاه تأمین شد؛ دو هزار 

دســتگاه کولر آبی بــرای خانوارهای 
مستضعف شرق اســتان هرمزگان با 
مشارکت کمیته امداد امام خمینی )ره( و 
کارخانجات استان تأمین مالی گردید و 
همچنین ساخت زمین چمن مصنوعی 
فوتبال برای جوانان در بخش سندرک 
شهرستان میناب با تأمین زمین از سوی 
شورای اســالمی روستای درجادون، 
تأمیــن مالــی زیرســازی از ســوی 
اســتانداری و تأمین چمن مصنوعی و 
اقالم ورزشی از سوی وزارت ورزش 
و جوانان مصوب شد. برای تسریع در 
اجرای فاز اول خط انتقال آبرســانی از 
دشــت کریان و تلنگ به منطقه بیابانی 

سیریک به طول 32 کیلومتر و مخزن دو 
هزار مترمکعبی و ایستگاه پمپاژ و حفر 
دو حلقه چاه و بهره برداری تا پایان سال 
جاری از سوی شرکت آب و فاضالب 
استان هرمزگان تأمین اعتبار خواهد شد 
و صــدور مجوز خــط لوله انتقال آب 
از تأسیســات آب شیرین غرب استان 
هرمــزگان به بندرعبــاس به طول 18 
کیلومتر که منجر به بی نیازی بندرعباس 
از خط لولــه آب میناب به بندرعباس 
می گــردد و زمینه افزایــش منابع آبی 
شرق استان هرمزگان و بهره مند شدن 
مردم از آب های سطحی جهت شرب 
و کشاورزی شهرستان میناب و افزایش 
ذخایر آب های زیرســطحی در شرق 
استان می شود، پیگیری و تأمین اعتبار 
گردید. وی، از تأمین اعتبار طرح هادی 
روستای سنجری در شهرستان میناب 

و آسفالت جاده این روستا توسط بنیاد 
مســکن و فرمانداری میناب، پیگیری 
تأمین اعتبار برای انجام و تکمیل طرح 
چهار جاده ارتباطی در محور بیخ کهنو 
دولت آباد حسین آباد، محور پشت کوه 
گافر، محــور زیرکوه گافــر و محور 
پاهتک درپهن میناب که جمعاً به طول 
420 کیلومتر است و می تواند بشاگرد 
را از بن بست خارج کرده و به کریدور 
ارتباطی جنوب شــرق به مرکز ایران 
تبدیل کند و همچنین پیگیری ساخت 
مسجد و مدرسه توسط مجمع خیرین 
و ســازمان نوسازی مدارس در حاشیه 
شــهر میناب، پیگیری جهت تأسیس 
مدرسه متوسطه اول برای روستاهای 
مرنگ، زرآباد، سیت پیرو و توسط اداره 
کل آموزش و پرورش استان هرمزگان 

خبر داد.

در جريان بازديد تعدادی از نمايندگان مجلس انجام شد؛

تأمین اعتبار الزم برای افزايش ظرفیت پرورش میگو در هرمزگان

گروه اقتصادی - مدیرعامل 
سازمان بنادرو دریانوردی گفت: سه 
پســت اسکله نفتی برای پهلودهی 
کشتی های نفتکش در بندر شهید 
رجایی امروز به بهره برداری رسید 
که موجب تســهیل صادرات نفتی 
خواهد شد.محمد راستاد در آیین 
بهره برداری از شــش طرح دریایی 
و بنــدری در بندرشــهید رجایی 
اظهارداشــت: ناوگان کشــتیرانی 
کانتینری امروز به دنبال اســتفاده 
از کشــتی های بزرگ اســت و لذا 
بنــادری در گردونه کشــتی های 
کانتینری قرار می گیرند که قابلیت 
پذیرش کشتی های بزرگ را داشته 

باشند.
وی با بیان اینکه از بزرگ ترین، 
مدرن ترین و پیشرفته ترین کشتی 

کــه از این نــوع در دنیا وجود دارد 
امروز ایــن پروژه در ایران و بعد از 
50 ســال این ناوگان نوسازی شده 
اســت، افزود: با این بهره برداری از 
پــروژه دریایی و بنــدری می توان 
اعماق کانال هــای ورودی دریایی 
بنادر کشور را عالوه بر  افزایش، به 
واسطه رسوب گذاری برای پذیرش 

کشتی های بزرگتر حفظ کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی 
با اشــاره بــه ورود دو دســتگاه 
الیروب مکنده به ناوگان خدماتی 
دریایی کشور، بیان داشت: اعماق 
کانال های ورودی بنــادر افزایش 

پیدا کرده است. راستاد افزود: پس 
از 50 سال نوسازی این الیروب ها 
در دســتورکار قــرار گرفــت و 2 
دستگاه الیروب مدرن بهره برداری 
شد و یک دســتگاه برای آب های 
اســتان هرمزگان و استان سیستان 
و بلوچســتان و یک دستگاه برای 
آب های اســتان خوزستان و استان 
بوشهر اختصاص پیدا خواهد کرد.

وی بــا اشــاره بــه جــذب 
سرمایه بخش خصوصی در بنادر، 
تصریح کرد: جذب سرمایه بخش 
خصوصــی در قالب BOT انجام 
می شــود که 340 قرارداد است و 

32 هزار نفر اشتغال مستقیم دارد؛ از 
این رو 17 هزار میلیارد تومان جذب 
سرمایه بخش خصوصی است که 

70 درصد آن تحقق یافته است.
مدیرعامل ســازمان بنادر و 
دریانــوردی با اشــاره به اهمیت 
تجهیزات بندر شهید رجایی عنوان 
کرد: امروز 31 هکتار پســکرانه در 
اسکله شهید رجایی وجود دارد که 
امکان پهلوگیری کشتی ها تا ظرفیت 

18 هزار و TEU 400 را دارد.
راســتاد درخصوص اهمیت 
یک پســت اســکله با 31 هکتار 
پســکرانه در پایانــه کانتینــری 

بندرشــهید رجایی، نیز گفت: این 
اســکله نیز در همین راستا و برای 
حفــظ رقابت  پذیــری و قابلیت 
پذیرش کشــتی های با 18 هزار و 
TEU 400 کــه تمامی مراحل آن 
از طراحی تا اجرا در داخل کشــور 
انجام شده، منجر به ارتقای جایگاه 
کشور در بنادر کانتینری خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادرو دریانوردی:

صادرات نفتی از بندر شهید رجايی تسهیل می شود
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