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جزئیات آزادسازی سهام عدالت اعالم شد

بهترین زمان برای آزادسازی سهام عدالت
نصراهلل برزنی

عضو سابق هیأت مدیره بورس،کارشناس بازار سرمایه

ادامه از صفحه 7
خبر

سه آثار مثبت آزادسازی سهام عدالت

افراد سودجو برای خرید سند سهام عدالت به میدان آمدند
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی بــا بیــان اینکــه افــراد
ســودجو بــرای خریــد ســند ســهام عدالت بــه میدان
آمدنــد ،گفــت :توصیــه مــن ایــن اســت ســهامداران
خودشــان ایــن ســهام را مدیریــت کننــد و از فــروش
شتابزده خودداری کنند.
فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه
جلســه هیأت دولــت گفت :باید ابراز خرســندی خود
را اعــام کنــم که تحول اساســی هــم بــرای دارندگان
سهام عدالت و هم برای بازار سرمایه با ابالغیه رهبر
معظم انقالب صورت گرفت.
وی ضمن تشکر از رهبر انقالب ادامه داد :خوشبختانه
رهبر انقالب با درخواســت رئیس جمهوری موافقت
کردند .دارندگان سهام عدالت بر اساس ضوابطی که
وجود دارد میتوانند ســهام خود را مدیریت کنند .به
عبارتی باید بگویم که این اتفاق خون تازهای است که

تاکنون پرداخت شــده بالغ بر  ۱۲هزار
میلیارد تومان است.
صالــح بــا بیــان اینکــه بخشــی از
سود ســهام عدالت هنوز نزد سازمان
خصوصیســازی اســت ،توضیح داد:
برخی از مشمولین هنوز شماره شبای
خود را وارد نکردهاند و چنانچه اقدام
بــه این کار کنند ،ســود آنها ظرف یک
مــاه بــه حسابشــان واریــز میشــود.
درمجمــوع پنــج میلیــون نفــر هنــوز
شــماره شــبای خــود را وارد نکردهاند
که پــول آنهــا به امانــت نزد ســازمان
خصوصیسازی است.
 ëëمهلــت  ۳۰روزه به مشــمولین برای
انتخاب نحوه مدیریت سهام
وی بــا بیــان اینکــه بــه مشــمولین

به بازار سرمایه مورد اقبال مردم و سهامداران تزریق
شده است.
دژپســند بیــان داشــت :در ایــن شــرایط کــه برخــی از
دارنــدگان ســهام عدالت شــرایط اقتصادی مناســب
هم ندارند و به خاطر شرایط اقتصادی ویروس کرونا
هــم دچــار مشــکل شــدهاند االن میتوانند بدرســتی
مدیریــت کننــد به نحــوی کــه در آینده نزدیــک ابالغ
میکنیم که بخشی از این سهام را بفروشند.
وی بیــان داشــت :توصیه من این اســت ســهامداران
خودشــان ایــن ســهام را مدیریــت کننــد و از فــروش
شــتابزده خــودداری کننــد ،حتمــاً دارنــدگان ســهام
مراقبت کنند تعدادی افراد ســودجو برای خرید سند
ایــن ســهام به میــدان آمدنــد و از اطالعاتی کــه هنوز
کامل منتشر نشده سوءاستفاده کنند و با قیمت بسیار
پایین نسبت به خرید این سهام اقدام کنند/.فارس

سهام عدالت  ۳۰روز اجازه داده شده
اســت کــه انتخــاب کننــد میخواهند
بهصــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم
ســهام خود را مدیریت کنند ،توضیح
داد :در واقــع زمانــی کــه مشــمولین
وارد ســامانه میشوند از بین دو گزینه
مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم باید
یک گزینــه را انتخاب کننــد .اگر گزینه
مســتقیم را انتخاب کردند خودشــان
ســهام را مدیریت میکنند و اگر گزینه
غیرمستقیم را انتخاب کردند از طریق
شرکتهای سرمایهگذار استانی اقدام
خواهند کرد.
صالــح ادامــه داد :اگــر کســی
میخواهــد بهصــورت مســتقیم
ســهام خــود را مدیریــت کنــد بــا

محدودیتهایــی مواجــه اســت .مثالً
ممکــن اســت اعــام شــود فقــط ۳۰
درصــد از ســهام خــود را میتوانــد به
فروش برساند .البته در این مورد طبق
دســتور مقام معظم رهبری ،شــورای
عالی بورس باید تصمیمگیری کند.
وی بــا تأکید بــر اینکه مشــموالن
بایــد ظرف یــک مــاه تصمیمگیری
کننــد ،ادامــه داد :دســتورالعمل
شــورای عالــی بــورس ظــرف  ۱۰روز
آینــده نهایــی میشــود و ســازوکار
مدیریت مســتقیم مشخص خواهد
شــد.صالح بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر
فــردی یــک راه را انتخاب کــرد دیگر
نمیتوانــد راه دیگــری را انتخــاب
کند ،گفت :در این شــرایط ســهامدار

مشمول معامالت ثانویه و در نتیجه
مشمول مالیات خواهد شد.
ëëبــازار ســرمایه ایــران  60میلیونــی
میشود
معــاون وزیراقتصــاد بــا اشــاره بــه
اینکــه هماکنــون بیــش از  11میلیــون
کد بورسی صادر شــده است ،گفت :با
ورود مشموالن سهام عدالت به بازار،
تعــداد ســهامداران بازار بــه حدود 60
میلیــون نفر میرســد .به گفتــه وی ،با
ایــن اتفاق بازار ســرمایه ایــران از نظر
کــد ســهامداری یکــی از بزرگتریــن
بورسهای دنیا خواهد شد.
ëëارزش سهام عدالت  ۱۱برابر شد
وی در ادامــه بــا بیــان اینکه ســهام
عدالــت حــدود  ۳۵میلیــون نفر ۴۸۰
تــا  ۵۳۰هزار تومان اســت ،اظهار کرد:
بایــد گفت ظــرف  ۱۰تا  ۱۱ســال ارزش
ســهام عدالــت بیــش از  ۱۱برابر شــده
اســت.صالح با تأکید بــر اینکه افرادی
که بهصورت غیرمســتقیم سهام خود
را مدیریــت کننــد مشــوقهایی دارند،
توضیــح داد :ایــن افــراد محدودیتــی
برای خرید و فروش ندارند.
ëëاخذ کد بورسی برای مشمولین سهام
عدالت
رئیــس ســازمان خصوصیســازی
با بیــان اینکه برای مشــمولینی که کد
بورسی ندارند و میخواهند بهصورت
مستقیم ســهام خود را مدیریت کنند
کد بورســی گرفته میشــود ،ادامه داد:
البته افراد باید احراز هویت شوند اما با
هماهنگی ســازمان خصوصیسازی و
ســازمان بورس ،شرکت سپردهگذاری
مرکــزی آمادگی خــود را بــرای صدور
کد بورسی برای همه مشمولین اعالم
کرده اســت .فقط افــراد باید اطالعات
تکمیلی خود را در ســامانه سجام وارد
کنند.
بهگفته وی ،همه مشمولین مکلف
هســتند اطالعــات خــود را در ســامانه
ســجام وارد کننــد ،در ایــن ســامانه
قســمتی تحــت عنوان ســجام ســهام
عدالت وجود دارد که مشــمولین باید
اطالعــات تکمیلــی خــود را وارد کنند.
البته افرادی که کد بورسی دارند دیگر
نیــاز بــه اخــذ کــد بورســی ندارنــد.وی
ادامه داد :برخالف یارانه که سرپرست
خانواده باید احراز هویت میشــد ،در
مــورد ســهام عدالت همه مشــمولین
بایــد احــراز هویــت شــوند امــا بــرای
این فرآینــد همین که شــماره موبایل
سرپرســت خانــواده مطابق با کد ملی
سرپرست خانواده باشد ،کافی است.

ادامه از صفحه اول

معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت:

 70درصد واحدهای صنعتی فعال شد
ضرر و زیان واحدهای صنعتی بزودی جبران میشود

یکی از بخشهایی که با شیوع ویروس
کرونا آســیب دیــد ،واحدهای صنعتی
فعال در شــهرکهای صنعتی بود .در
نیمه اول فروردیــن بیش از  80درصد
واحدها تعطیل بودند و خبری ازتولید
نبود.
مدیــران واحدهــای صنعتــی بــه
خاطر آنکه خریداری برای کاالهایشان
وجــود نداشــت ،تعطیــل کردنــد و
حتــی بهدنبال کاهش نیــروی کار خود
بودند .اما با گذشــت زمان و بستههای
حمایتــی کــه دولــت بــرای واحدهــای
صنعتی بخصوص کسب و کار کوچک
در نظــر گرفــت ،آنها فعالیــت خود را
آغاز کردند.
محســن صالحــی نیــا ،مدیرعامل
ســازمان صنایع کوچک و شهرکهای
صنعتی ایران به «ایران» گفته اســت:
«بیــن  70تــا  75درصــد واحدهــای
صنعتی که بهعلت کرونا تعطیل کرده
بودند ،دوبــاره فعالیت خود را شــروع
کردند و آن دسته از واحدهایی که هنوز
فعــال نشــدند بهخاطــر آن اســت کــه
برای کاالیشــان در مقطــع فعلی هیچ
مشتری ندارند».
او ادامه داد« :با شــرایطی که وجود
دارد ،بهنظــر میرســد از دو هفتــه
آینــده تمــام واحدهــای صنعتــی در
شهرکهای صنعتی فعال شوند».
صالحــی نیا اظهارداشــت« :وزارت
صمت برای آنکــه واحدهای صنعتی
دوباره فعال شــوند ،تمــام تالش خود
را میکند و از سویی جلسات تخصصی

برگــزار خواهــد شــد تــا ضمــن احصاء
مشکالت برای رفع آنها تصمیمگیری
شود».
بــرای آنکــه فعالیــت واحدهــای
صنعتــی آغاز شــود و واحدها ســرمایه
در گردش داشــته باشــند ،قرار است از
هفته ســوم اردیبهشــت مــاه 75 ،هزار
میلیــارد تومــان بــه کســب و کارهــای
مختلف داده شود.
ëëعدد دقیقی مشخص نیست
معــاون وزیــر صنعــت ،معــدن
و تجــارت دربــاره اینکــه پرداخــت
تســهیالت بــه واحدهــای صنعتــی در
شــهرکهای صنعتــی چگونــه خواهد
بود ،میگوید« :هنوز عدد دقیقی برای
واحدهای صنعتی که در شــهرکهای
صنعتــی فعــال هســتند ،مشــخص
نشــده اســت اما با همکاری وزارت کار
بهطــور قطع عددی مشــخص خواهد
شــد و بهکارفرماهــا پرداخت میشــود
تــا واحدهای تولیدی و صنعتی ضمن
حفــظ نیــرو بتواننــد تولیــد خــود را
افزایش دهنــد ».وزارت کار به واحدها
تســهیالت پرداخت خواهد کرد که آن
بنــگاه نیــروی خــود را تعدیــل نکــرده
باشــد و از ســویی طــی دو مــاه اخیــر
ســعی بر تعطیلی بنگاه خود نداشــته
باشــد .همچنین قــرار اســت پرداخت
تســهیالت در دو قســط باشــد تــا ایــن
اطمینان حاصل شــود که بنگاه پول را
صرف توسعه کسب و کار خود میکند
و به تعهدات خود پایبند است.
صالحــی نیــا میگویــد« :در اولیــن

گام بایــد مشــخص شــود که هر رشــته
صنعتــی چه میــزان از تســهیالت 75
هزار میلیارد تومانی برخوردار است».
او ادامــه داد« :هنــوز از ضرر و زیانی
کــه شــیوع ویــروس کرونــا بــر صنعت
گذاشته است ،اطالعات جامعی وجود
نــدارد ،بایــد فعالیــت همــه واحدهــا
آغاز شــود تا بتوانیم میزان خســارت را
ارزیابی کنیم».
ëëنداشتنمشتریباعثتعطیلیشد
معــاون وزیــر صمــت عنــوان
کرد«:واحدهــای تولیــدی که در بخش
مــواد غذایــی ،شــوینده و دارو فعــال
هســتند ،در این مدت با کمترین ضرر
و زیــان مواجه شــدند ،ولی یکســری از
واحدهــای صنعتی و تولیدی به خاطر
آنکه مشــتری نداشتند دســت از تولید
کشــیدند و حــال بایــد ببینیــم کــه این
مجموعههــا چــه میــزان خســارت از
تعطیلی بنگاه خود داشتهاند».
او دربــاره اینکــه چــه پیشبینــی از
فعالیت واحدهای صنعتی در ماههای
آینــده وجود دارد ،گفت« :بهطور قطع
در طول ســال کاهش فــروش و ضرر و
زیانــی که واحدهای صنعتی و تولیدی
متحمل شدند ،بواسطه افزایش تقاضا
در بازار جبران خواهد شــد .پیشبینی
ما این است که بزودی (یک ماه آینده)
خسارتهای مالی جبران شود».
ëëفعالیت هیــچ مجموعــهای ممنوع
نیست
صالحــی نیا تصریح کرد« :خیلی از
واحدهای صنعتی هر ساله در ماههای

مهر

انتقــال مالکیتــی که ســهم دولت را به منظــور اداره بنگاههــای اقتصادی کاهش
میدهد و برای نخستین بار کاهش واقعی سهم دولت در اقتصاد از منظر تصدی
گری و عملیات واجرا نمود خواهد داشــت این بدان معناســت که مردم به جای
دولت در اداره بنگاههای اقتصادی ســهم دارند و میتوانند اقدام به تصیمگیری
کنند .امری که کامالً منطبق بر سیاســتهای اصل  44قانون اساســی اســت که در
نهایت منجر به افزایش کارایی و بهرهوری بنگاههای اقتصادی میشود.
انتقال ارزش مالکیت سهام مذکور به مردم .درحال حاضر حدود  50میلیون نفر
مالک سهام عدالت در کشور هستند که از این تعداد حدود  6میلیون نفر از ظرفیت
 50درصدی تخفیف اســتفاده کردهاند و با توجه به 10سالی که سپری شده به نظر
میرسد االن و با توجه به شرایط امروز بازار ارزش این واگذاری به عدد قابل توجهی
رسیده باشد .برآورد این است که عدد واگذاری حدود  240هزار میلیارد تومان باشد
که به مردم منتقل میشود .رقمی معادل نصف بودجه عمومی کشور
 ëëتحقق عینی عدالت اجتماعی
پیشبینــی مــا این اســت کــه تقریبــاً ارزشگــذاری هر برگ ســهام عدالــت برای
مشموالن عادی حدود  4میلیون و  500هزار تومان و برای مشموالن کمیته امداد
و سازمان بهزیستی و جمعیت  6میلیونی که از تخفیف  50درصد برخوردار شده
بودند ارزش هر برگر سهام عدالت حدود  9میلیون تومان باشد که اگر بعد خانوار
را  5نفر در نظر بگیریم هر خانوار  20میلیون تومان بر دارایی اش افزوده میشود.
رقمی معادل  8سال پرداخت یارانه بهصورت یکجا به سبد داراییهای خانوار که
منجر به تمکن خانواد ههای ایرانی میشود.
هماکنــون کــه در یک وضعیت اقتصــاد کرونایی قرار گرفتهایــم و تقاضای کل در
اقتصاد کشور کاهش یافته است و اثر آن شرایط رکودی در کشور و حتی جهان است
باید سیاســتهایی اتخاذ شود که پیش از جهش تولید بهعنوان شعار سال مسیر
عبور از رکود عملیاتی شده و زمان و آثار آن به حداقل برسد.
در همین راستا مهمترین مؤلفههای تحقق این مهم در اقتصاد تحریک تقاضای
کل اســت که از چند بخش تشــکیل شــده است :نخســت تحریک تقاضا از محل
مصــارف خانوارهــا ،افزایــش مصارف بخــش عمومــی و دولتی ،افزایــش میزان
صادرات و کاهش واردات در اقتصاد ایران در ادامه موارد فوق و تحریک تقاضای
کل کــه همه کشــورها به آن پرداختهاند و بهعنوان نســخه واحــد جهانی پذیرفته
میشود اعطای وامهای یکی میلیون تومانی در کشور اقدامی بود که محقق شد.
بر اســاس آمارها تا االن نزدیک به  18هزار میلیارد تومان منابع به خانوارها اعطا
شده و مفهوم آن تحریک تفاضا به همین میزان شکل گرفته است پس واگذاریها
هم در نهایت منجر به عبور از رکود و تحریک تقاضا میشود.
از ســوی دیگر فضای بازار ســرمایه در اقتصاد ایران در حال تغییر و تحول اســت
همان چیزی که ســالها بهدنبال آن بودیم و حاال با دریافت کد بورســی از ســوی
اغلب مردم در حال تحقق است تا جایی که جمهوری اسالمی میتواند به رکورد
قابل توجهی در جهان برســد و محور جذب نقدینگی باشــد .نکتــه پایانی و حائز
اهمیت در دستور رهبر معظم انقالب پرهیز از هر نوع واسطه گری در انتقال سهام
عدالت به مردم است .با این توضیح تشکیل صندوقهای قابل معامله در بازار
سرمایه مشخصاً از دستور کار خارج شده و عمالً دولت مسئولیت واگذاری سهام
را به خود مردم واگذار کرد.

گــروه اقتصــادی  /عصــرگاه روز نهــم
اردیبهشــت مــاه بــا صــدور فرمــان و
اجــازه مقــام معظــم رهبــری ،رؤیای
 12ســاله ســهام عدالــت بــه حقیقت
پیوســت .از ســال  1385کــه طــرح
ســهام عدالت بهمنظور توزیع بخشی
از ســهام دولــت میــان هفــت دهــک
جامعــه کلید خورد و بتدریج ثبتنام
آن تکمیــل شــد ،ســالها میگــذرد و
اکنــون ایــن طــرح در ایســتگاه پایانی
خود قرار دارد .پساز شناسایی سهام
شــرکتهای سرمایه پذیر و مشموالن
کــه اکنــون بیــش از  49میلیــون نفــر
هســتند ،مرحلــه ثبتنــام قطعــی و
پرداخت ســود ســهام آغاز شد .بدین
ترتیب تاکنون ســه دوره ســود ســهام
بــه مشــموالن پرداخت شــده اســت.
اما این پایــان کار نبود و باید مدیریت
و اختیار ســهام هر مشــمول بهخود او
واگذار میشــد که از صبح روز گذشــته
این کار آغاز شد.
در سایت سازمان خصوصیسازی
( )www.samanese.irکــه از ســاعت
 10و نیــم روز گذشــته بــاز شــده دو
گزینــه دیده میشــود؛ گزینه نخســت
که مدیریت ســهام را به خود شخص
واگذار میکند و گزینه دوم که مدیریت
سهام را به شرکتهای سهام عدالت
استانی و سرمایه پذیر واگذار میکند.
هرچند درمــدت کوتاهــی به گفته
رئیــس ســازمان خصوصیســازی 50
هزار نفــر بــرای انتخاب ایــن گزینهها
بــه ســایت ســازمان وارد شــدهاند ،اما
بــا توجه به اینکه قرار اســت ،جزئیات
نحــوه واگــذاری و آزادســازی در هر دو
روش را تا یک ماه آینده شــورای عالی
بــورس تعییــن کنــد ،بنابرایــن مردم
نباید عجله کنند ،چه آنکه برای ورود
به سایت یک ماه فرصت دارند.
بهگــزارش خبرنــگار «ایــران»،
درنخســتین روز بازشدن سایت سهام
عدالــت بــرای آزادســازی آن علیرضا
صالح رئیس سازمان خصوصیسازی
در یــک نشســت خبری جزئیــات این
آزادسازی را تشریح کرد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی
با اشــاره به اجازه رهبر معظم انقالب
برای آزادســازی ســهام عدالت ،اظهار
کــرد :در ایــن راســتا به مشــمولین یک
مــاه فرصت داده میشــود که انتخاب
کنند میخواهند بهصورت مستقیم یا
غیرمستقیم مدیریت و مالکیت سهام
خود را بر عهده بگیرند.
وی با بیان اینکه الیحه آزادســازی

سهام عدالت دو سال قبل به مجلس
ارائه شد ،گفت :منتظر اجازه مجلس
بودیــم تــا بتوانیــم آزادســازی ســهام
عدالت را انجام دهیم اما چون سهام
عدالت با اجــازه رهبر معظم انقالب
داده شد بود برای تغییرات آن هم به
اجازه رهبری نیاز داشتیم.
رئیــس ســازمان خصوصیســازی
با تأکید بر اینکه ارزش ســهام عدالت
حدود  ۳۰۰هزار میلیارد تومان است،
افــزود :عزم دولت برای انجام فرآیند
آزادسازی سهام عدالت جزم است.
وی بــا اشــاره بــه اجــازه رهبــر
معظم انقــاب در ســال  ۱۳۸۵برای
اختصــاص ســهام عدالــت بــه آحــاد
مردم اظهار کرد :رهبر معظم انقالب
بــرای دو دهــک درآمــدی کــه شــامل
افــراد تحت پوشــش کمیتــه حضرت
امــام(ره) و مددجویــان بهزیســتی
میشــوند  ۵۰درصد تخفیــف در نظر
گرفته بودند.
وی بــا بیــان اینکــه شــرکتهای
سرمایهپذیر ســهام عدالت ،بورسی و
غیربورسی هستند ،گفت ۳۶ :شرکت
بورســی و  ۱۴شــرکت غیربورســی
هســتند و اقســاط سود ســهام عدالت
از محــل ایــن شــرکتها بــه خزانــه
پرداخت میشد که در این راستا برای
مشــمولین بهزیســتی و کمیتــه امداد
کل رقم یک میلیون تومان اختصاص
داده شد .برای افرادی هم که تخفیف
نداشــتند حــدود  ۵۳۰هــزار تومــان تا
پایان سال  13۹۵تسویه شد.
ëëمشموالن چقدر سود گرفتند
صالــح با بیان اینکــه  ۴۹میلیون و
 ۱۰۰هزار نفر مشــمول ســهام عدالت
هســتند ،اظهار کرد :مشــخصات فرد
بــه فرد مشــمولین براســاس کد ملی
موجود است و فایل اطالعاتی کاملی
از این افراد داریم.
وی ادامــه داد :بــه عبــارت دیگــر
استارت سهام عدالت در سال ۱۳۸۵
زده شــد و فرآیند ثبتنام آن تا ســال
 ۱۳۸۸طــول کشــید .اقســاط بایــد تــا
ســال  ۱۳۹۵گرفتــه میشــد کــه ایــن
اتفــاق افتاد و به مشــمولین طی ســه
دوره ســود پرداخــت شــده اســت .در
این راســتا در ســال  13۹۵به ازای یک
میلیون تومان سهم  ۱۵۰هزار تومان،
در ســال  ۱۷۵ ،13۹۶هــزار تومان و در
سال  ۲۰۵ ،13۹۷هزار تومان پرداخت
شــد .ســود ســال  13۹۸هــم در ســال
 13۹۹که مجامع شرکتها برگزار شد
پرداخت میشود .مجموع سودی که

عطف گزارش

 ۵۶دستگاه ناوگان ریلی وارد شبکه شد

روز گذشــته در مراســمی با حضــور وزیر راه و شهرســازی ،از  ۵۶دســتگاه ناوگان
ریلی تولید داخل در محل ایســتگاه راهآهن تهران رونمایی شــد .در این مراسم
که ناوگان ریلی تولیدی شــرکتهای تولیدکننده داخلی وارد شــبکه ریلی شــد،
رشــد تولید داخل به  ۱۴۳درصد نســبت به سال گذشته افزایش یافت .به گفته
مدیرعامــل شــرکت راهآهن ،برای ســاخت این  ۵۶دســتگاه نــاوگان ریلی۱۲۵ ،
میلیارد تومان از سوی  ۶شرکت حملونقل ریلی سرمایهگذاری شده که شامل
 ۵۰دســتگاه واگن باری ،دو دســتگاه واگن مســافری ،دو دســتگاه لوکوموتیو و دو
دســتگاه لوکوموتیو اورهال شــده در داخل میشــود .ســعید رســولی این تعداد
ناوگان را حاصل سرمایهگذاری شرکتهای ریلی ،شرکتهای واگن ساز ،شرکت
راهآهــن و بانکهای عامل به ارزش  ۱۲۵میلیارد تومان دانســت و گفت :هفتم
اردیبهشت امسال رکورد حمل روزانه بار ریلی با ُ ۱۳۲تن-کیلومتر شکسته شد.
به گفته رســولی ،در فروردین امســال  ۱۶۸هزار تن بار جدید نیز جذب ریل شد.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی تصریح کرد :از ابتدای امســال تاکنون با اســتقرار
تونلهای ضدعفونی در پایانههای مرزی ،ســهم ریل در صادرات و واردات کاال
را  ۵۱درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دادیم .وی با بیان اینکه
هنوز خبری از تســهیالت حمایتی کرونایی از شــرکتهای ریلی نیســت ،گفت:
هزینه بلیتها به طور کامل به مسافران مسترد شده است/.مهر

افزایش  11برابری ارزش سهام عدالت

ایرنا

بدین ترتیب افزایش عرضه در شرایطی که تقاضای زیادی در بازار وجود دارد از
فشار تقاضا میکاهد و در نهایت به تعادل بازار سرمایه منتهی میشود .از سوی
دیگر کنترل قیمتهای سهام را درپی خواهد داشت.
از ســوی دیگر با آزادســازی ســهام عدالت حدود  49میلیون مشمول سهام
عدالت صاحب سهام شده و به جمع سهامداران و بازیگران بازار سرمایه افزوده
میشــوند .با احتساب همپوشــانیهای احتمالی تعداد ســهامداران بورسی در
کشــور کــه هماکنون حدود  11.5میلیون نفر میشــود به بیــش از  50میلیون نفر
افزایــش مییابد که این رشــد ســهامدار به تعمیــق بازار کمک میکنــد .این در
شــرایطی اســت که در بسیاری از کشورهای توســعه یافته بخش اعظم مردم به
نوعی در بازار ســرمایه فعال هســتند .برای مثال در امریــکا هماکنون حدود 54
درصد خانوارها بهصورت مســتقیم و غیرمستقیم از طریق خرید صندوقهای
ســرمایه گــذاری ،صندوقهــای بازنشســتگی و خرید ســهام در این بــازار فعال
هستند .این رقم پیش از بحران مالی سال  2008میالدی بیش از  60درصد بوده
است .براین اساس سهم فعاالن بازار سرمایه در ایران از حدود  13درصد حال
حاضــر به بیــش از  60درصد خواهد رســید .البته بهطور قطع بــا اقداماتی که از
سوی سازمان خصوصیسازی صورت میگیرد ورود سهامداران عدالت به بازار
تدریجی خواهد بود که این اقدام باعث جلوگیری از هیجان خواهد شد .از سال
 1354که با افزایش درآمدهای نفتی کشور مواجه شدهایم ،حدود  45سال است
که اقتصاد ایران با تورم پیوسته همراه بوده است که در طول دورههای مختلف
نوســان داشته اســت .همین تورم یکی از عوامل مهم رشــد باالی شاخصهای
بورس شــده اســت .درواقع اگر میزان رشــد شــاخص از ســال  1369را شــاخص
جدید برای بازار طراحی شد (معادل  )100با قیمتهای ثابت در نظر بگیریم،
رشــد ساالنه شــاخص حدود  11.6درصد بوده اســت .بنابراین نباید نگران رشد
شــاخص با افزایش عرضهها بود .از ســوی دیگر درحالی که ملی شدن بسیاری
از صنایع و شــرکتها در ابتدای انقالب ،ســهم دولت را در اقتصاد افزایش داده
بود ،واگذاری ســهام در اختیار دولت میتواند به تعادل اقتصادی کشــور کمک
کنــد .تجربــه جهان نیز نشــان میدهد که بهتریــن و موفقترین نحــوه واگذاری
شــرکتهای دولتی عرضه عمومی آن است .درهمین زمینه انگلستان در دهه
1980میالدی با واگذاری شرکتهای ملی شده خود به عموم مردم تجربه بسیار
موفقــی دراین خصــوص دارد .در ایران نیز این نوع واگــذاری یک فرصت برابر
برای تمام مردم محسوب میشود .این در شرایطی است که برخی از واگذاریها
در طول ســالیان گذشــته بهدلیل اهلیت نداشتن خریدار به تعطیلی واحدهای
اقتصادی کشــور منجر شده است .درمجموع به نظر میرســد آزادسازی سهام
عدالــت در بهتریــن زمان ممکن عملیاتی شــده اســت کــه آثار مثبتــی در بازار
سرمایه و همچنین افزایش درآمد خانوارهای مشمول در پی خواهد داشت.

 49میلیون نفر آماده ورود به بازار بورس

اســفند و فروردیــن بــا کاهــش فروش
مواجــه میشــوند و اتفــاق رخ داده
برای آنها بیگانه نبوده اســت اما سعی
دولت بر این اســت که تمام واحدهای
صنعتــی فعــال باشــند تا تولیــد رونق
بگیرد ».او بــا بیان اینکه فعالیت هیچ
نــوع واحــد تولیــدی در شــهرکهای
صنعتــی ممنــوع نیســت و بر اســاس
تصمیم ســتاد کرونا همه مجموعهها
امــکان فعالیــت دارند ،گفــت« :تمام
مجموعههــا بــر اســاس پروتکلهــای
بهداشتی ابالغ شــده در حال فعالیت
هستند و بهنظر میرسد بزودی شرایط
به حالت عادی بازگردد».
ëëلیســت ممنوعیت واردات بازنگری
شود
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک
و شــهرکهای صنعتــی ایــران توصیه
کــرد« :بــرای آنکــه در آینــده مشــکلی
بــرای واحدهــای صنعتی پیــش نیاید

بهتر اســت لیســت ممنوعیت واردات
کاالهایی که مشابه آن در کشور ساخته
میشــود ،مورد بازنگری قرار گیرد؛ اگر
کاالیــی در کشــور تولیــد میشــود دیگر
هیچ نوع وارداتی از آن صورت نگیرد تا
بتوان از تولید حمایت بیشتری کرد».
 900ëëواحد صنعتی احیا شد
بر اساس آمارها در مجموع حدود
 ۸۴هزار واحد صنعتی در کشور وجود
دارد کــه  ۹۳درصــد از آنهــا را صنایــع
کوچــک تشــکیل میدهــد .از ایــنرو
 45هــزار واحــد تولیــدی در ناحیههــا
و شــهرکهای صنعتــی کشــور وجود
دارد که  ۸۰درصد آنها یعنی  36هزار
واحد قبل از شیوع کرونا فعال بودند.
از ســویی بیش از  ٩٠٠شهرک و ناحیه
صنعتــی در کشــور مصــوب اســت که
حــدود  ۸٠٠مورد از آنها فعال اســت؛
از ایــن تعداد حــدود  ۴٠٠مورد ناحیه
صنعتــی و مابقــی شــهرک صنعتــی

است .این وضعیت در شرایطی است
کــه ســال گذشــته بــا وجــود تحریمها
حدود  900واحد صنعتی که سالهای
قبل در شهرکهای صنعتی تعطیل
شده بودند ،احیا شدند.
ëëبــا کمتریــن ظرفیــت در حــال تولید
هستند
آنچــه کــه برخــی از فعــاالن
شــهرکهای صنعتی عنــوان میکنند
این اســت که تعداد زیــادی از واحدها
کــه فعالیــت خــود را در شــهرکهای
صنعتی آغاز کردنــد ،با ظرفیت کمتر
از  30درصــد کار میکننــد .آنها نگران
بــازار خود هســتند و ترجیــح میدهند
بــه خاطــر شــیوع ویــروس کرونــا مواد
اولیه کمتری خریداری کنند و از نیروی
انســانی خــود بکاهنــد تــا در ماههــای
آینده وضعیتشان مشخص شود.
فعــاالن ایــن حــوزه اعتقــاد دارنــد
کــه واحدهــای صنعتــی فعــال در
شــهرکهای صنعتــی به خاطــر آنکه
نقدینگــی کمتــری دارنــد از شــیوع
ویروس کرونا بیشترین آسیب را دیدند
و اکنون به حمایتهای مالی بیشتری
نیاز دارند.
آنها اظهارداشتند که صنعت کشور
بهخاطر تحریم آســیب دیــده و اکنون
به خاطر کووید  19آســیب پذیرتر شده
اســت ،از همیــن رو ضروری اســت که
روند تخصیص وام با سرعت بیشتری
دنبال شــود ،تا اکثر واحدهای صنعتی
از بحــران کمبــود نقدینگــی فاصلــه
بگیرند.

