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  یعشق یآقا جناب

 اوراق بهادار محترم سازمان بورس و سییر

 سالم و احترام؛ با

 

گذراند و به علت از دست رفتن  یرا م یسخت و بحران یروزها هیبازار سرما دیکه مستحضر هست همانگونه

بازار از عدم  نیو در حال حاضر ا میبازار بوده ا نیتومان  از ا اردیلیهزار م 160شاهد کوچ  یعموم_اعتماد#

ها از جمله ارز ، ملک ، خودرو ، کاال  ارباز گریدر د یو سوداگر ینگینقد لیبرد و شاهد ورود س یرنج م ینگینقد

 .میهست ییو مواد غذا

 یم فایتمام شرکتها ا مهین یطرح ها یشرکتها و کمک به اجرا یمال نیدر تام یبازار نقش اساس نیا دیمستحضر

از  تیشده ، با حما فیو...تعر یمینفت و گاز و پتروش یدالر پروژه در بخشها اردیلیم 100که  یطیدر شرا و کند

 .میپروژه ها کمک کن نیبه شتاب گرفتن ا میتوان یم هیبازار سرما

عدم توجه -یاتیمال یحذف مشوق ها- وضع عوارض صادراتی یدستور یگذار متیمختلف همچون ق یها استیس

کوچ  نیاست ا یهیبد است.  شده یمواز یبه بازارها هیها از بازار سرما هی، منجر به فرار سرما دیتول تیبه مز

گذران  طیو فشار مضاعف به مردم شده و شرا ختهیبازارها ، موجب تورم افسارگس ریبه سا هیاز بازار  سرما ینگینقد

است و  اوردهیمعظم کشور بوجود ن یبنگاهها یهم برا یعتمنف چیکرده است و ه شهیرا سخت تر از هم یزندگ

 یگذار هیبه عنوان محرک سرما هیو رونق بازار ثانو هی، عرضه اول هیسرما شیشرکت در افزا یبه جا ینگیتمام نقد

 شده است . ی، فقط صرف سوداگر هیدر بازار اول

سرگردان جامعه و کاهش تورم ، موجب  ینگیتواند عالوه بر جذب نقد یم یعیبه روال طب هیبازگشت بازار سرما لذا

 انیجهت بازگشت اعتماد و جر طیشرا نیگردد. در ا یمل یثابت و رونق و توسعه کسب و کارها هیسرما لیتشک

.  در میباش یم هیاز طرف ارکان بازار سرما تو کوتاه مد یاقدامات فور ازمندین ه،یبه سمت بازار سرما ینگینقد

 گردد؛ یبازار است اشاره م نیا تیریمد دیدر دسترس و  تیقدامات که با فورا نیاز ا یادامه به دسته ا

 

 



 دهند یخود را انجام نم دیکه تعهد خر یو بازارگردانان تیتوسعه و تثب یفروش صندوق ها تیممنوع ��

 در دامنه مثبت     تیتثب توسعه و یصندوق ها دیخر امکان ساختن فراهم ��

 سهام  دیحد نصاب خر شیسهام و افزا دیحداقل نصاب خر تیدرآمد ثابت بزرگ در رعا یها صندوق الزام ��

 انیبرگردد. )حداقل پا یعیکه بازار به روال طب یتا زمان د،یجد یها یسینو رهیو پذ یها هیعرضه اول قیتعل ��

 (1۴01سال 

 و خاموش کردن ربات ها  یتمیالگور معامالت حذف ��

بازارها،  یگذار متیو عدم دخالت دولت در ق یو مال یکالن پول یها استیس حیذکر است، همواره تصح انیشا

 نیامضا کنندگان ا یطلبد و خواسته اساس یمستمر نهاد ناظر را م یریگیاست که پ یباالتر اریبس تیاهم یدارا

 .استنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 یلیاسماع ارش خامنه دیحم مهران باباپوران یساسان یمهد یآقا بزرگ نیفرد

 یشیقر الهه یمیمهران فه یلیجل زیپرو ایمعتمد ن یمجتب یدرمزار یزمان نیحس

 یوسفیرحمان  یعبداله میمر یشرف اشکبوس یریکشم دیوح یروح جالل

 اوج تپه یدریمحمد ح راد یمهد یقنبر یعل ریام یموسو یعل دیس ینادرعل کاظم

 یموسو نینجم الد خانم ندا عباس افشار اعلم یمهد یدیس ریام انیکاو ریام

 زاد یجعفر هیرق یاشکان رجب یرضا سولگ یعل ییرضا دیام یصمد بهنام

 روحا اهلل بسحاق یمهردادخسرو یدیحم نبیز یصمد ثمیم ییصفا ساالر

 یمحمد قاسم خسرو شهرزاد یمهدو دیحم ییرضا شاهکو یعل ییطباطبا یعل دیس

 یصادق کمالوند محمد یاحیماکان ر یصفو مهینع احمد جانجان ییطباطبا یمهد دیس

 ینیپوربهاالد یعل یبهرام مهناز یرستمخان ریام برزو حقشناس یمحب میمر

 یفاطمه رجائ دیس یرضائ یعل یسرو یمحسن عباس الهام معصوم زاده یحامد مدد

 یحاتم یعل سعادتخواه نیاسی یمحمد درضایحم نسب یقاسم حقان یعصار رضایعل

 یخسروان ایبرد یبداغ نیحس غالم زاده دیسع یخالق زیپرو رهبر شهالن نایس

لمید میابراه  نیمت دیسع رجب زاده نیفرز یخدابخش محمود فالح دیسع 

یطهماسب نیفرز ایض یعل یمیکر آرش رضا اعتدال   یرضا جالل 

یزدانی نبیز ناصر نژاد شهرام  یمیقا دیام   یمیکر نیحس  دادرس عباس   

زاده یمحمدرضا حسن  زیآرزو پرو   محمد زاده لیاسماع   انیدار یخاتون احسان مرتضی محمدآبادی   

یتنگسار احمد هایسلطان دیام   یگودرز نیحس   باباپوران مهران  جانجان احمد   

بور بور یمصطف یآرش نوذر    یجبار یسام   کارنازک یعل  انیفالح جواد   

افر یخالق یمصطف این یبابک حض   انیمحمدفوالد   یتهران یمهد  گبرلو یمهد   

دهقان نژاد فاطمه یلطف یمهد   فرهاد مسافر   زاده یعل وسفی  یمنصور نیمه   

نیام عباس اصغر بهرام یعل   ندهیپا یمهد   یشهباز الهه  یجالل محسن   

یمرتضو رایسم  یدهقان نیافش   رجب زاده نیفرز   یرهاشمیالسادات م نیریش  ییدلجو حسن   

یمحمد رضا موسو دیس یقتیطر نینسر   یموسو یهاد دیس   یانصار دیسع  یشجاع ریام   

محمدجواد زارعان  آباد یسینعمت ع   یمیمر یمرتض   یشرف اشکبوس  یطهماسب فرشاد   

یدیمو دیمج یاریرضا شهر یعل  کشاورز جواد  انیمحمود یعل  یصمد محمد   

 

دالور یصالح محسن دالور یصالح سلمان  یگالب مهرداد  یموسو یمرتض  یرویپ رها   

یرضا نجف یعل ساداتالحسین مرید  امین سیدی     

 

 والسالم

 


