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رؤسای کانون های کارگزاران و نهادهای سرمایه گذاری بررسی کردند

چالش های تشکیل کانون سهامداران در بورس تهران
طبق آمارها، بورس تهران در رعایت منافع سهامداران حقیقی در رتبه پایینی قرار دارد

تولید شیر خشک رژیمی نصف شد
 رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک از توقف تولید نیمی از شرکت ها به دلیل ابهامات

 در تعیین قیمت و تخصیص ارز خبر داد
ماه هاست که خانواده های دارای 

بازار
نوزاد و کودک شــیرخوار به ویژه 
والدین کودکان مبتال به عوارض 
گوارشی یا حساسیت برای تهیه شیر خشک  های 
خاص و رژیمی با مشــکل مواجهند و از کمبود و 
سختی دسترســی به این شــیرها گالیه دارند. 
مشکالت مصرف کنندگان این نوع از شیر خشک 
البته از سال گذشته آغاز شد اما برخی ابهامات در 
زمینه تامین ارز واردات مواداولیه این شیرها باعث 
تداوم این مشکالت تا امروز شده و همچنان تهیه 
این ماده غذایی ضروری برای خانواده ها دشــوار 
است. برخی خانواده ها در تماس با همشهری ضمن 
گالیه از تأخیر در تامین بازار شــیر خشــک های 
رژیمی، ناهماهنگی های ثبت در ســامانه شــیر 
خشک رژیمی سازمان غذا و دارو را نیز به مشکالت 
ســر راه تهیه این اقالم اضافه و اعالم می کنند که 
ســاعت ها برای ثبت و دریافت یک قوطی شــیر 
خشک در داروخانه ها معطل می مانند و در بسیاری 
از موارد ســامانه کد ملی را نمی پذیرد و موفق به 
تهیه شیر نمی شــوند. این در حالی است که یک 
قوطی شــیر خشــک تنها مصرف 2 تا 3 روز یک 
شیرخوار را پاســخ می دهد و خانواده ها هر هفته 
ناچارند 2 تــا 3 بار این روند دشــوار را طی کنند. 
مشکالت خرید شیر خشک البته منحصر به انواع 
رژیمی نیست و گفته می شود به تازگی عرضه شیر 

خشــک های رگوالر )معمولــی( هم در بــازار با 
مشکالتی مواجه شده است، مشکالتی که رئیس 
انجمن تولیدکنندگان شیر خشک آنها را به کاهش 
تولید ناشــی از ابهام در قیمت گذاری و تامین ارز 

نسبت می دهد.

تولید به صرفه نیست
هانی تحویل زاده در گفت وگو با همشهری با تأیید 
کمبود شیر خشک های رژیمی در بازار، دلیل این 
کمبود را توقف تولید تعدادی از شرکت ها عنوان 
کرد و افــزود: مهم ترین مســئله تولیدکنندگان 
هم اکنون تأخیر سازمان حمایت در اعالم قیمت 
شیر خشــک و البته ابهام در تخصیص ارز است. 
وی در تشریح مشــکل قیمت گذاری شیر خشک 
گفت: ارز واردات مواداولیه شیر خشک های رژیمی 
که در داخل کشور تولید می شود ارز نیمایی است 
و تفاوت قیمت این نــوع ارز بــا ارز دولتی باعث 
می شود قیمت این نوع شیرها در بازار تغییر کند، 
اما ســازمان حمایت قیمت نهایی این شیرها را به 
تولیدکنندگان اعالم نمی کند و این کار را به بعد 
از واردات و تولید منوط کرده است. این ابهام باعث 
ســردرگمی تولیدکنندگان شــده است. به گفته 
این فعال صنفی، ســازمان حمایــت اعالم کرده 
با ارائه پیش فاکتور نمی توانــد قیمت نهایی کاال 
را اعالم کنــد و تولیدکنندگان بایــد مواداولیه را 

وارد و ترخیص کنند تا ســازمان حمایت با رویت 
برگ ســبز گمرکی قیمت شیر خشک را تعیین و 
اعالم کند. این در حالی اســت که در سوی دیگر 
ماجرا، تولیدکنندگان با توجه به گران قیمت بودن 
این مواداولیــه نگرانند که قیمت گــذاری نهایی 
تناسبی با هزینه واردات نداشــته باشد و به زیان 
شرکت ها منجر شود. تحویل زاده با اشاره به اینکه 
محصوالت رژیمی وارداتی از سوی سازمان غذا و 
دارو، ارز دولتی دریافت می کنند، افزود: تخصیص 
ارز دولتی به محصوالت کامل در حالی اســت که 
شــرکت های داخلی بــرای واردات مواداولیه ارز 
نیمایی می گیرند و ملزومات بســته بندی را نیز 
به صورت آزاد تهیه می کنند که این شــرایط توان 
رقابت را از تولیدکنندگان داخلی می گیرد. با این 
حال شرکت های داخلی این ریسک را نیز پذیرفته 
و اعالم کرده اند که با همین شرایط حاضرند برای 
جلوگیری از کمبود در بازار، تولید را ادامه دهند، 
فقط سازمان حمایت قیمت شیر خشک را اعالم 
کند تا شرکت ها زیان ده نشوند اما هنوز این اتفاق 
نیفتاده و تولید محصوالت رژیمی نیمی از شرکت ها 
به همین دلیل متوقف شده است، چراکه تولیدات 

رژیمی قابل رقابت با انواع وارداتی نیست.

نگرانی از تغییر ارز پایه واردات
رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک، ابهام در 

تخصیص ارز واردات را دیگر مشــکل شرکت های 
تولیدی عنوان کــرد و افــزود: تولیدکنندگان با 
استفاده از اعتبار خود مواداولیه را وارد و با سپردن 
تعهد به گمــرک ترخیص می کنند امــا در زمان 
تخصیص ارز با مشکل مواجه می شوند و این اتفاقی 
بود که سال گذشته نیز افتاد. به گفته تحویل زاده، با 
ابهام در سیاست های تخصیص ارز، تکلیف نوع ارز 
واردات مواداولیه مشخص نیست و این نگرانی نزد 
تولیدکنندگان وجود دارد که وقتی مواداولیه را با 
ارز نیمایی وارد کردند و محصول را با قیمت مبنای 
این نوع ارز به فروش رساندند، با تغییر قوانین ارز 
واردات آزاد شود و زیان مضاعفی به تولیدکنندگان 
تحمیل شــود. وی افزود: تولیدکنندگان خارجی 
همیشه برای تامین مواداولیه در دسترس نیستند و 
با مشکالتی که در مقدار و زمان تخصیص ارز وجود 
دارد فرصت خرید برای تولیدکنندگان از دســت 
می رود. رئیس انجمن واردکنندگان شیر خشک، 
تعیین تکلیف ارز و قیمت را تنها راه حل مشــکل 
تولید عنــوان کرد و افزود: هم اکنــون ارز واردات 
مواداولیه تولید شیر خشک رژیمی ارز نیمایی است 
اما تولیدکنندگان اطمینان ندارند که این نوع ارز تا 
چه زمانی تامین می شود کمااینکه از اردیبهشت 
امسال گمرک مبنای محاســبات تعرفه را از ارز 
دولتی به نیمایی تبدیل و این موضوع هزینه های 

ما را چند برابر کرد.

 با وجود آنکه 2دهه از مطرح شدن ایده تاسیس کانون 

سهامداران حقیقی می گذرد ولی هنوز زمینه اجرایی بورس
تشکیل این کانون فراهم نشده است. اما تازه ترین خبرها 
نشان می دهد قانونگذاران در تالش اند تا مقدمات تشکیل کانون های 
فراگیر را در قالب اصالحیه قانون بازار اوراق بهادار که هم اکنون در مجلس 
درحال اصالح است، به اجرا در بیاورند تا از این طریق کانون های متعلق 

به سهامداران حقیقی نیز موجودیت پیدا کند.
به گزارش همشهری، طرح تشــکیل کانون سهامداران حقیقی سابقه 
طوالنی در تاریخ بازار ســرمایه  دارد اما این ایده  زمانی جدی تر شد که 
دومین قانون بازار اوراق بهادار در ســال1384 تصویب و اجرا شد، در 
این قانون توجه بیشتری به تشــکیل کانون های حرفه ای بازار سرمایه 
شده بود. با وجود این و در شرایطی که 17سال از تصویب قانون مزبور 
می گذرد، هنوز زمینه اجرایی تشکیل کانون سهامداران حقیقی فراهم 
نشده، حاال اما قرار است قانونی که در سال1384 تصویب شده نیز مورد 
بازنگری قرار گیرد. فعال مجلس یک پیش نویس 78ماده ای را در این 
زمینه تهیه کرده که قرار است بعد از دریافت اظهارنظر های کارشناسی 
این پیش نویس برای تصویب نهایی به صحن مجلس ارائه شود. در چنین 
شرایطی بار دیگر ایده تاسیس کانون سهامداران حقیقی جدی تر شده 

است. اما تشکیل کانون سهامداران حقیقی چه ضرورتی دارد؟

ضرورت تاسیس
یکی از گالیه های سهامداران حقیقی در طول سال های گذشته این بوده 
که منافع آنها در ارکان و نهاد ناظر بازار سرمایه به خوبی رعایت نمی شود 
و حتی در موارد زیادی حقوق ســهامداران حقیقی در مقابل نهادهای 
پرقدرت پایمال می شود. در واقع ایده اصلی تشکیل کانون سهامداران 
حقیقی، حمایت از حقوق سهامداران حقیقی است. این موضوعی است 
که مسئوالن بازار سرمایه نیز آن را قبول دارند و  معتقدند کارکرد اصلی 
کانون  ســهامداران حقیقی باید صیانت از حقوق آنها باشد، حتی در 
پیش نویس قانون جدید بازار اوراق بهادار در ماده78، یعنی آخرین ماده 
این پیش نویس تأکید شده است: »سازمان بورس موظف است ظرف 
مدت 6ماه پس از ابالغ این قانون، سازوکار نهادی الزم برای فعالیت در 
عرصه حمایت از حقوق سرمایه گذاران حقیقی و خرد را فراهم کند. یعنی 
درصورت تصویب این قانون، ســازمان بورس باید زمینه تاسیس این 

کانون سهامداران را ظرف 6ماه فراهم کند.« به نظر می رسد قانونگذاران 
نیز به ضرورت تاسیس کانون سهامداران حقیقی پی برده اند؛ موضوعی 
که در میان مقامات و فعاالن بازار سرمایه درباره آن اجماع وجود دارد 

اما هنوز درباره شکل تاسیس آن اجماع نظری به وجود نیامده است.
دیروز در همین باره دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری به همشهری 
گفت: خواسته سهامداران حقیقی برای اینکه یک مرجع مشخص، حقوق 
آنها را پیگیری کند به حق است؛ چون آمار ها نشان می دهد رتبه بورس 
تهران در رعایت منافع سهامداران حقیقی رتبه پایینی است. دبیرکل 
کانون نهادهای ســرمایه گذاری تأکید کرد: هر 2کانــون کارگزاران و 
نهادهای سرمایه گذاری آمادگی دارند که از سازوکارهای خودشان برای 
ارتقاء سطح حقوق سهامداران استفاده کنند تا رتبه بازار سرمایه ایران در 
این زمینه افزایش یابد. سعید اسالمی بیدگلی با بیان اینکه همین حاال 
برخی حقوق بدیهی سهامداران خرد در مجموعه بورس رعایت نمی شود 
تأکید کرد: صرف نظر از این موضوعات ما به لحاظ اخالقی نیز نمی توانیم 

مانع از شکل گیری کانون سهامداران حقیقی شویم.

یک کانون فراگیر یا چند کانون مستقل؟
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به چالش های تاسیس 
کتنون ســهامداران حقیقی گفت: پیش از تاســیس چنین کانونی، 
باید به یک ســؤال مهم پاسخ داده شود و آن این اســت که آیا این نوع 
کانون ها از گزند مداخالت سیاســی در امان خواهنــد ماند یا خیر؟ با 
توجه به این پرسش مهم به نظر می رســد، اصالح ساختار مقرراتی به 
نفع سهامداران حقیقی، حتی بیش از تاسیس کانون می تواند به رعایت 
حقوق سهامداران خرد کمک کند. اسالمی تأکید کرد: پیشنهاد ما این 
است که کانون سهامداران حقیقی درصورت تشکیل فقط به دنبال حفظ 
منافع بدیهی سهامداران حقیقی باشد؛ چون اگر چنین کانونی بخواهد 
وارد مصداق ها شود، به احتمال زیاد با تضاد منافع بین اعضا مواجه خواهد 
شد. او در ادامه به چالش های فعلی طرح تشــکیل کانون سهامداران 
حقیقی پرداخت و اضافه کرد: در پیــش نویس قانون جدید بازار اوراق 
بهادار پیشنهاد مشخص این بوده که کانون سهامداران تشکیل شود، 
اما یک ایده دیگر این اســت که به جای یک کانون فراگیر که احتماال 
درون خود با تضاد منافع اعضا روبه رو خواهد شــد، فعاالن بخش های 
مختلف بتوانند کانون های خودشان را داشته باشند اما باید دقت کرد که 

طبق تجربه تعدد کانون های سهامداری هم موجب تضعیف قدرت این 
کانون ها در مقابل نهادهای تصمیم گیر خواهد شد.

تجربه جهانی
اسالمی در ادامه به نحوه فعالیت کانون های حرفه ای در سایر بورس های 
جهان اشاره کرد وگفت: در بسیاری از کشور های دنیا، بورس ها درجهت 
ادغام کانون های خود حرکت می کنند. این ایــده همین حاال در بازار 
سرمایه ترکیه به عنوان یک کشور همسایه و در آمریکا دنبال می شود. در 
این 2کشور کانون ها در یکدیگر ادغام شده و یک کانون و نهاد قدرتمند 
واحد ایجاد شده است. این موضوع موجب شده سطح قدرت کانون های 
حرفه ای در برابر نهادهای ناظر و حاکمیتی افزایش یابد. به گفته او، هم 
 اکنون قدرت اثرگذاری کانون فراگیر فعال در بازار سرمایه آمریکا اغلب 
هم سطح نهاد ناظر بازار سرمایه این کشور است و حرف های این کانون 

در نهادهای تصمیم گیر به خوبی شنیده می شود.

استفاده از ظرفیت های قانون فعلی
دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز در این باره گفت: برای 
تاسیس کانون سهامداران حقیقی نیاز به قانون جدیدی نداریم؛ چون در 
قانون فعلی بازار سرمایه نیز به این موضوع توجه شده و در قانون جدید 
هم ظرفیت تاسیس چنین کانونی وجود دارد اما باید درنظر داشته باشیم 
که هم اکنون در اغلب بورس های دنیا به سمت تاسیس یک کانون فراگیر 
حرکت کرده اند. محمدرضا دهقانی احمدآباد با بیان اینکه ایده تشکیل 
چنین کانون هایی، هم اکنون در ترکیه و آمریکا نیز اجرا شده است تأکید 
کرد: این کانون های فراگیر اکنون در ترکیه و آمریکا قدرت زیادی دارند.

او با اشاره به اینکه اصالحیه قانون بازار اوراق بهادار در مجلس در دست 
بررسی اســت و در این قانون نگاه ویژه به تاســیس کانون سهامداران 
وجود دارد، گفت: برای تاسیس کانون سهامداران باید یک سؤال از قبل 
پاسخ داده شود و آن این است که آیا این کانون ها به ابزار کمپین سازی  
گروه های قدرت تبدیل خواهد شد یا خیر؟ به گفته او، در شرایط کنونی 
مشکل اصلی بازار این است که برخی از قوانین موجود، بعضا در جهت 
حمایت از منافع ســهامداران خرد، اعم از حقیقــی و حقوقی حرکت 
نمی کند، در نتیجه بهتر است به جای تاسیس کانون، این قوانین به نفع 

سهامداران اصالح شود.

 مهدی اسالم پناه
رئیس سازمان ملی استاندارد 

5نوع خودرو شامل تیبا، تیبا 2، سمند، 
ســاینا و 405slx دیگــر تولید نمی شــود. 
ســازمان از ماه ها قبل اعالم کــرد که اگر 
عیوبب ایــن خودروها رفع نشــود، تولید 
متوقــف می شــود؛ پــس ایــن تصمیــم 
یک شــبه نبــوده و ســاعت ها دربــاره 
آنهــا فکــر و بــرای اجــرای آن نیــز ماه هــا 

به خودروساز زمان دادیم.

منوچهر منطقی
مدیرکل صنایع حمل ونقل وزارت 

صنعت
صنعت خودرو یک صنعت 50ساله است 
که هر چند با کره جنوبی مقایسه می شود، 
امــا در حقیقــت در 26ســال اخیر توســعه 
یافته است.این صنعت تا پیش از انقالب 
مونتاژکار پیــکان بود و در دهــه 60به دلیل 
جنگ تحمیلی با توقف همراه شده بود تا 
اینکه در سال 74نژادحسینیان، وزیر وقت 
صنایع سند 10ساله این صنعت را با هدف 

خودکفایی کامل پیکان رونمایی کرد.

چهره ها

تاالر شیشه ای

فروش حقوقی

فروش حقیقی
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خرید  حقوقی

خرید  حقیقی

ارقام به میلیارد تومان
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روند شاخص  كل بورس تهران در روز گذشته
ارقام به هزار واحد

شاخص کل بورس تهران در مبادالت دیروز 3هزار و 
447واحد، معادل 0.24درصد نزول کرد و به یک میلیون و 
463هزار و 653واحد رسید. شاخص کل هم با 436واحد 

نزول به 395هزار و 447واحد رسید.

در مبادالت دیروز بازار سرمایه، قیمت سهام 
205شرکت رشد و 388شرکت کاهش یافت. 

قیمت سهام 13شرکت هم تغییر نکرد.

ارقام به درصد
تراز صعود و نزول در بازار سهام

ترکیب دیروز معامالت بازار سهام

در مبادالت دیروز بازار سهام، سهامداران حقیقی 2هزار 
و 529میلیارد تومان سهام خریدند اما در مقابل حجم 

فروش سهامداران حقیقی به 2هزار و 747میلیارد تومان 
رسید. سهامداران حقیقی دیروز 218میلیارد تومان 

نقدینگی از بازار سهام خارج کردند.

ارزش بازار سهام

ارزش کل سهام شرکت های حاضر در بورس و فرابورس 
در مبادالت دیــروز 18هزارمیلیارد تومان نــزول کرد و به 
6588هزار میلیارد تومان رســید. ارزش دالری کل بازار 
ســهام ایران با توجه بــه اینکه هــر دالر آمریــکا دیروز در 
بــازار آزاد در محــدوده 30هــزار و 380تومــان دادوســتد 
شــد، هم اکنون معــادل 216میلیــارد و 850میلیون دالر 

است.
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ارقام به هزارمیلیاردتومان

ارزش معامالت بازار سرمایه

در مبــادالت دیــروز 17هــزار و 600میلیــارد تومــان اوراق 
بهادار در بازار ســرمایه دادوســتد شــد که از ایــن میزان 
3هــزار و 111میلیــارد تومــان بــه معامــالت خــرد ســهام 
و بقیــه بــه اوراق بدهــی و معامــالت عمــده اختصــاص 
یافت. این ارقام نشــان می دهدکه ارزش کل معامالت 
خرد در دادوســتد های دیروز 221میلیارد تومان معادل 

7.6درصد رشد کرده است.

ارقام به درصد  کل معامالت  معامالت خرد

قیمت حبوب شرکتی در میادین
با افزایش قیمت حبوب در ماه های اخیر، نرخ انواع بسته بندی و 
شرکتی این محصوالت نیز در آخرین نرخ نامه سازمان میادین 
میوه و تره بار تغییر کرد. به گزارش همشهری و براساس گزارش 
مرکز آمار بیشــترین رشــد ماهانه قیمت در میان حبوب طی 
تیرماه با رقم 7.3درصد به لوبیاچیتی مربوط بوده است. انواع فله 
لوبیاقرمز و لوبیاچیتی نیز در 2ماه اخیر به ترتیب 16و 15هزار 
تومــان افزایش قیمت داشــتند. مرکز آمار نرخ تــورم ماهانه 

لوبیاقرمز را در تیرماه 6درصد اعالم کرده است.  
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66.600

 لوبیا 
چشم بلبلی

47.600

نخود 
لوبیا

47.600

 لوبیا
 قرمز قمی
49.600

 لپه
 تبریز

51.600

عدس

52.700

قیمت در میادین

بسته 90 گرمی/ تومان

42.600

لوبیا 
سفید

نخود

50.600

میادین

بازارها

سس مایونز را چند بخریم؟
گزارش های مرکز آمار نشــان می دهد قیمت سس 
مایونز در فاصله خرداد تا تیرماه امسال 24.3درصد 
افزایش قیمت داشــته اســت. ســازمان حمایت 
اردیبهشت امســال با افزایش قیمت سس مایونز 
موافقت کرد و قیمت گذاری آن نیز به شــرکت ها 
تولیدی واگذار شــد. میانگین قیمت شیشــه های 
250گرمی سس مایونز از حدود 13هزار تومان در 

اردیبهشت اکنون به 26هزار تومان رسیده است.

سوپرمارکت

قیمت ها به تومان
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   کاهش قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب
حبیب اهلل اسداهلل نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با اشاره 
به کاهش سرانه مصرف مرغ، گفت: متناسب با کاهش مصرف، تولید 
نیز روند کاهشی به خود گرفته و هم اکنون مازاد تولید باعث شده تا 
مرغ زیر نرخ مصوب در بازار عرضه شود. تجربه سال های گذشته گواه 
افزایش مصرف در ماه محرم را می داد؛ این در حالی است که در محرم 
سال جاری میزان مصرف قابل توجه نبود. به گفته او، در اردیبهشت 
ماه 122میلیون جوجه ریزی صورت گرفته که این عدد در تیر به 

کمتر از 93میلیون قطعه رسیده است.

   زیان تولیدکننده های تخم مرغ
حمیدرضا کاشــانی، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار 
گفت: تخم مرغ 20درصــد زیر نرخ اعالمی دولــت در بازار عرضه 
می شــود و 45درصد زیر نرخ واقعی به فروش می رسد. این مسئله 
زیان جدی را متوجه تولیدکنندگان کرده است. تولیدکنندگان در 
هر کیلو تخم مرغ 15هزار تومان ضرر می کنند به عنوان مثال، اگر 
تولیدکننده ای روزانه 10تن تولید داشته باشد 150میلیون تومان 

در روز زیان می کند.

   خسارت 734میلیارد تومانی ســیل به واحدهای 
آبزی پروری

رجبعلی قربان زاده، مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه ســازمان 
شیالت ایران گفت: بر اثر سیل اخیر 12استان دچار خسارت شده، 
براساس برآورد اولیه بیش از 7800تن ماهی از بین رفته است. برآورد 
اولیه نشان می دهد که بر اثر جاری شدن سیل و خسارت وارد شده به 
محصول 684میلیارد تومان و خسارت وارد شده به تاسیسات و ابنیه 
50میلیارد تومان است. بیشترین تلفات ناشی از سیل به محصوالت 
مربوط به ماهیان سردآبی )قزل آال( وارد شده است. مزارع ماهیان 
سردآبی برای دستیابی به آب شــیرین، در کنار رودخانه احداث 
می شوند؛ از این رو بیشترین خسارت سیل مربوط به تولیدات این 
مزارع اســت، ضمن آنکه برخی از این مزارع در مسیر رودخانه ها و 

بدون مجوز سازمان شیالت احداث شده اند.
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