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بورس ته��ران در ادامه روند ریزش��ی خود 
ک��ه از نیم��ه دوم فروردین ماه آغاز ش��د، دیروز 
هم به روند ریزش��ی خود ادامه داد و سهامداران 
خود را ناراضی کرد. ب��ورس اوراق بهادار تهران 
که در س��ال 93 در رک��ودی عمیق فرو رفته بود، 
در روزهای ابتدایی س��ال جدید روند متفاوتی را 
آغاز کرد و در صدد جبران زیان سهامداران برآمد 
اما روزهای خوش بورس دوام چندانی نداشت و 
بورس تهران به روزهای س��ال 93 خود برگشت. 
عرضه های س��نگین س��هام در بورس تهران در 
کنار ابهامات سیاسی ناشی از مذاکرات هسته ای 
موجب شد تا سهامداران تاالر شیشه ای بار دیگر 
ناامید ش��ده و عطای سرمایه گذاری در این بازار 
را به لقایش ببخشند. به طوری که با ایجاد فضای 
 ابهام و احتیاط در بورس تهران بار دیگر سهامداران 
بی اعتماد ش��ده و نسبت به فروش سهام خود و 
خروج از این بازار اقدام کنند. دیروز نیز در روند 
نزولی بورس تهران ادامه پیدا کرد و س��هامداران 
شاهد افت قیمت و کاهش تقاضا بودند به طوری 
که در نهایت شاخص بورس با افت 632 واحدی 
تا نیمه 65 هزار واحد عقب نس��ینی کرد. همانند 

روزهای گذشته حقوقی ها با احتیاط بیشتری نسبت 
به داد و س��تد س��هم اقدام کردند و این حقیقی ها 
بودند که روند بازار را در دست گرفتند به طوری 
که در س��هم هایی همچون بانک صادارت، ایران 
خودرو،پاالیش��گاه بندرعباس، اصفهان و تاپیکو 
حقیقی ها بیش��تر در خرید و فروش مش��ارکت 
داشتند. همچنین در میان تعجب سهامداران خبری 
مبنی بر عرضه اولیه پتروشیمی مبین در معامالت 
منتشر ش��د که همین موضوع به فروش سهم از 
سوی سهامداران به منظور تجهیز نقدینگی برای 
خرید عرضه اولیه و در نهایت نزول بیشتر بورس 
دام��ن زد؛ پیش از این اعتراضات گس��ترده ای از 
سوی س��هامدران برای عرضه های اولیه صورت 
گرفت و قرار بود ت��ا بهبود نیافتن اوضاع بورس 
عرضه اولی��ه ای در بازار ص��ورت نگیرد. با این 
حال در بازار دیروز اکثر ش��رکتها منفی ش��ده و 
شرکتهای کشتیرانی، بانک پاسارگاد،تاپیکو، بانک 
ملت، پاالیشگاه اصفهان، بانک صادرات،پاالیشگاه 
بندرعباس،بانک تجارت،فوالد، ارتباطات س��یار، 
 و مخابرات بیش��ترین تاثیر را در افت ش��اخص 

بورس گذاشتند.

قهر سهامداران با بورس دور زدن بخشنامه دولت با شگرد جدید

»کم فروشی« به جای »گران فروشی« 

حرکت کند صنعت فوالد در سنگالخ سرمایه گذاری 
علی رغم قابلیت ایران در تولید فوالد سرعت 
رش��د تولیدات فوالدی برای ایجاد ظرفیت های 
جدید پایین اس��ت ت��ا جایی که ب��ه گفته وزیر 
صنعت، معدن و تجارت در تولید فوالد کش��ور 
باید اس��تانداردهای س��نتی را کنار گذاشت و به 
اس��تانداردهای روز دنیا توج��ه کرد. تولید فوالد 
بویژه تولید فوالد خام از جمله صنایع سرمایه بر 
اس��ت که نیاز به سرمایه بسیار باال دارد. بسیاری 
از کش��ورهای در حال توس��عه از نبود س��رمایه 
 کافی برای اجرای پروژه های توس��عه خود رنج 
می برند و مجبورند که این سرمایه را از کشورهای 
توسعه یافته تامین کنند. به طور کلی نبود سرمایه 
در کش��ورهای در حال توسعه یکی از مهمترین 
عوامل توسعه نیافتگی است. در ایران نیز کمبود 
منابع مالی کامال محسوس است و یکی از عوامل 
مهم ب��ه تاخیر افتادن و نیمه تمام ماندن طرح ها 
محسوب می شود. به گفته بهمن قاسمی - عضو 
انجمن ف��والد - رفع رکود در این صنعت الزمه 
رش��د صادرات است و در شرایطی که بازارهای 
جهانی فوالد وضعیت چندان مناسبی ندارند اگر 
تولیدکنندگان ایرانی بتوانند در سبد محصوالت 
خود تنوع ایجاد کنند، می توانند از بحران فعلی 
عبور کنند. وی با اشاره به استاندارد های موجود 
در ای��ن حوزه گف��ت: مطابق اس��تانداردها، هر 
کارخانه فوالد باید برای س��ه ماه آینده خود مواد 
اولیه داش��ته باشد اما هم اکنون برخی کارخانه ها 
تنه��ا ب��رای ۱۰ روز آینده خود م��واد اولیه تهیه 
می کنند، چرا که تأمین مواد اولیه نیازمند نقدینگی 
باالیی اس��ت. به طور کلی صنعت فوالد ایران به 
دالیل فوق نتوانس��ته روند ترس��یم شده ای برای 

رسیدن به اهداف چشم انداز ۱4۰4را با سرعت 
و آهن��گ الزم طی کند. در همین راس��تا نعمت 
زاده - وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت - بر 
ضرورت فعالیت این واحدها در تکمیل زنجیره 
تولید تا اس��تحصال فوالد تاکید و ابراز امیدواری 
کرد که با فعالیت بیش��تر، کمبودها جبران شود و 
به اهداف تعیین ش��ده دس��ت یابیم. وی با بیان 
اینکه واحدهای تولید کننده فوالد کشور با کمبود 
ش��ش میلیون تنی گندله مواجه هستند و در این 
زمینه می توان مانند سایر حوزه ها نظیر صنعت 
پتروشیمی، شرکتی واحد و مستقل گندله و سنگ 
آهن در قالب یک مدیریت متمرکز تش��کیل داد، 
اظهار کرد که این مساله باعث می شود عالوه بر 
رفع مش��کالت زیر بنایی نظی��ر آب، برق، گاز، 
جاده ، س��رعت اجرای طرح ها افزایش یابد. به 
گفته نعمت زاده هم اکنون ش��رکت های صنعتی 
و منطقه ویژه اقتصادی در کش��ور وجود دارد که 
ایمیدرو زیربناهای الزم برای واحدهای صنعتی 
مستقر در آنها را تامین می کند و سرمایه گذاران 

می توانند از آن استفاده کنند. 
از س��وی دیگر ب��ا توجه به نق��ش کلیدی 
صنعت فوالد به عنوان صنعت مادر که تامین کننده 
م��واد اولی��ه بس��یاری از صنایع دیگر اس��ت و 
همچنین فراهم بودن ش��رایط الزم در کش��ور از 
جمله انرژی فراوان، مواد اولیه، موقعیت مناسب 
و نیروی انسانی مستعد برای ایجاد کارخانه های 
جدید فوالدی، از پتانسیل این صنعت آن طور که 
شایسته است در رسیدن به برنامه افزایش ظرفیت 
فوالد در کشور و همچنین توسعه سایر بخش ها 
استفاده نشده است. این در حالی است که بسیاری 

از کش��ورها که شرایط و موقعیت و مزیت ایران 
در تولید فوالد را نداشتند، توانسته اند با محوریت 
صنعت فوالد به توس��عه برس��ند. بسیاری از این 
کش��ورها با جذب سرمایه از کشورهای صنعتی 
و با مش��ارکت و همکاری با آن��ان در پروژهای 
فوالدی توانستند به س��رعت از تولید فوالدهای 
معمول��ی به توان تولی��د با تکنول��وژی باالتر و 
صدور محصوالت کم وزن برسند به همین دلیل 
انتظار می رود ایران نیز به همین س��مت حرکت 
کند. اکنون گرچه کارخان��ه های ایران تولیدات 
ب��ا کیفیت و در ح��د اس��تانداردهای بین المللی 
دارن��د و بس��یاری از کش��ورهای صنعت��ی تراز 
اول دنی��ا، مش��تری این محصوالت هس��تند اما 
س��رعت رشد تولیدات فوالدی ایران برای ایجاد 
ظرفی��ت های جدید پایین اس��ت ت��ا جایی که 
هنوز به دلیل مش��کالت مالی در تامین نیازهای 
داخل کمبود داریم. ای��ن امر ضرورت یادگیری 
و تولی��د فوالده��ای خاص با تکنول��وژی های 
برتر، کم وزن تر، دس��تیابی به تکنولوژی، دانش 
فنی و طراحی را برای رقابت با فوالد س��ازان و 
شرکت های بین المللی فراهم می کند. بسیاری از 
کش��ورها با استفاده از سرمایه گذاری مشترک با 
ش��رکت های صاحب تکنولوژی بر تر این مسیر 
را طی کردند به همین دلیل به نظر می رسد کمیته 
سرمایه گذاری بخش فوالد و صنایع پایین دستی 
و واس��طه ای آن و ش��رکت ملی ف��والد ایران و 
دیگر نهادهای سیاس��تگذار ذی ربط برای توسعه 
صنعت فوالد باید اس��تراتژی خود را در تعریف 
پروژه های جدید و جذب سرمایه به این سمت 

جهت دهند. 

اگرچ��ه دول��ت در بخش��نامه ای، افزایش 
قیمت ها بدون مجوز س��تاد تنظیم بازار را ممنوع 
اعالم کرده اما اکنون از بازار س��طح ش��هر خبر 
می رسد »کم فروشی« جای »گرانفروشی« را برای 

دور زدن بخش��نامه دولت گرفته اس��ت. اگرچه 
ب��ازار کاالهای اساس��ی این روزه��ا آرام به نظر 
می رس��د اما اندک��ی دقت کافی اس��ت تا بتوان 
ش��گردهای تولیدکنندگان را ب��رای حفظ بازار 

دریافت؛ از بس��ته بندی ش��کیل و مناسب گرفته 
تا تن��وع محصول و طعم هایی ن��و. اما این همه 

داستان نیست.
شرح در صفحه 2

 مصرف انرژی در ایران 
سه برابر میانگین جهانی

س��ومین همایش تولید پایدار گازبا حضور 
حمیدرضا عراقی - مدیرعامل ش��رکت ملی گاز 
ایران، عبدالحسین ثمری - معاون عملیات شرکت 
مل��ی گاز ایران ، مس��عود حس��نی - مدیر عامل 
مجتمع گاز پارس جنوبی و مدیران ارشد شرکت 
ملی گاز ایران و س��ایر ش��رکتهای تابعه وزارت 

نفت به میزبانی مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار 
شد.مدیرعامل ش��رکت ملی گاز ایران در سومین 
همای��ش تولید پایدار گاز ، بر حفظ تاسیس��ات، 
ارتقا س��طح یادگیری و دلبس��تگی به سازمان به 
منظور تحقق تولید پایدار گاز در کشور تاکید کرد. 
شرح در صفحه 4

س��ومین جلسه هم اندیش��ی صندوق های س��رمایه گذاری مشترک با 
حض��ور مدیرعامل ب��ورس تهران، مدیران صندوق های س��رمایه گذاری و 
مدیران ش��رکت بورس در محل تاالر حافظ برگزار ش��د.به گزارش روابط 
عمومی بورس، حسن قالیباف اصل هدف از تشکیل جلسات هم اندیشی را 
بررسی مسائل صندوق های سرمایه گذاری عنوان کرد و گفت: هنگامی که 
بحث برگزاری این جلس��ات مطرح ش��د هدف ما این بود که بورس اوراق 
بهادار بتواند در رفع مش��کالت صندوق های سرمایه گذاری کمک کند. در 
این راس��تا از فعاالن این حوزه دعوت کردیم تا این جلس��ات تشکیل و در 
مورد مس��ائل که در صندوق ها وجود دارد، هم اندیش��ی شود و در نهایت 
نتایجی که به دس��ت می آید و پپش��نهاداتی که برای حل آن ارایه می ش��ود 
پس از بررسی اقدام مقتضی صورت پذیرد.سخنگوی بورس تهران ادامه داد: 
مواردی که در مورد صندوق های س��رمایه گ��ذاری مربوط به بورس اوراق 
بهادار است کم و جزیی است که به حل آنها کمک می کنیم. سازمان بورس 
هم از برگزاری این جلسات استقبال کرده و برای تدوین مصوبه و مقررات 
جدیدی که مورد نیاز اس��ت همکاری های الزم را به عمل می آورد.قالیباف 
اصل با اشاره به تبدیل سرمایه گذاری مستقیم به غیرمستقیم، خاطرنشان کرد: 
صندوق های س��رمایه گذاری را به شکلی می توان اساس بازارها دانست و 
واقعیت این است که در سایر نقاط جهان سرمایه گذاران حقیقی در مجامع 
ش��رکت نمی کنند، بلکه صندوق های س��رمایه گذاری در مجامع شرکت و 
س��رمایه گذاری مستقیم را به س��رمایه گذاری غیرمستقیم تبدیل می کنند و 
مردم درگیر ناشران نیستند. باید مشکالت صندوق های سرمایه گذاری رفع 
ش��ود تا در بازار ما نیز س��رمایه گذاری غیرمستقیم رواج یابد.وی، وضعیت 
بازار س��رمایه را مورد توجه قرار داد و اظهار داشت: همچنین باید وضعیت 

بازار را که موجب به وجود آمدن مش��کالت برای صندوق ها شده بررسی 
کرد تا با رفع آن به صندوق ها کمک ش��ود.مدیرعامل بورس تهران تعریف 
معیارهای جدید برای صندوق های سرمایه گذاری را الزم دانست و گفت: 
بای��د تنوع در صندوق ایجاد و صن��دوق های جدیدی که مردم با واژه ها و 
ادبیات آن آشنا هستند، تعریف شود.وی با اشاره به سرمایه گذاری بلندمدت، 
ادامه داد: برای تبلیغ س��رمایه گذاری بلندمدت باید صندوق هایی با ماهیت 
پس انداز و عمر تعریف کرد که مردم با واژه آن آشنا هستند. ماهیت تضمین 
با بازار س��رمایه همخوانی ندارد زیرا اگر از یک س��هامدار ممتاز درخواست 
تضمی��ن و حمای��ت کنیم او تا چه می��زان توانایی برای حمای��ت دارد زیرا 
آنها ریس��ک می کنند که پاداش مناس��ب آن را دریافت کنن��د.در ادامه این 
جلسه مدیریت تحقیق و توسعه گزارشی از وضعیت عملکرد صندوق ها در 

سال های 92 و 93 را ارایه کرد. 

برادر ارجمند جناب آقای فالح حیدری 
بدینوس��یله انتصاب بجا و شایس��ته جنابعالی را به سمت 
رئیس اداره روابط عمومی و بازاریابی بانک قرض الحسنه 
مه��ر ایران تبری��ک و تهنیت ع��رض نم��وده و توفیقات 

روزافزونتان را از خداوند متعال خواستاریم. 
                            روابط عمومی روزنامه تفاهم

برگزاری جلسه هم اندیشی صندوق های سرمایه گذاری مشترک 


