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آغاز مرمت بازار سرمایه

گروهاقتصادی| ســازمان بورس و اوراق بهادار
در دو روز گذشته با محور روانسازی معامالت
در بازار سرمایه ،ایجاد آرامش در بازار ،افزایش
مشــارکت و مســئولیتپذیری و همچنیــن
ارتقای ســطح حمایت دولت از بازار دست به
اصالحاتــی در ســاختارها و قوانیــن زد .یکی از
مهمترین آنها ،هشــت بند تصویب شــده در
روز جمعــه هفدهم بهمن مــاه بود که رئیس
سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است این
 8مصوبه به تعدیل معامالت در بازار سرمایه
کمکمیکند.
محمدعلــی دهقــان دهنــوی پــس از این
جلسه روز جمعه به پایگاه خبری بازار سرمایه
(سنا) ،در این باره توضیح داد :در گام نخست
و بهمنظــور حمایــت از بازار ســرمایه و تقویت
طرف تقاضا ،به صندوق توسعه بازار سرمایه
اجازه داده شــد تا سقف  3هزار میلیارد تومان
نســبت به تأمین مالــی از طریق انتشــار اوراق
اختیار فروش تبعی سهام اقدام کند.
دهقان دهنوی ،به مصوبه دوم اشــاره کرد
و ابراز داشــت :همچنین مقرر شــد تا ضریب
تعدیل ســهام و حــق تقــدم آن در معامالت
اعتبــاری از  ۴۵درصــد بــه  ۶۰درصــد افزایش
یابد .او با اشاره به اینکه مطابق بند سوم ،مقرر
شــد دســتورالعمل اجرایی خرید ،نگهداری و
عرضه سهام خزانه با دید تسهیل برای خرید
و نگهداری توسط ناشــران مورد بازنگری قرار
گیرد ،اعالم کرد :همچنین در خصوص امکان
خریــد واحدهــای صندوقهــای اختصاصــی
بازارگردانــی بــرای عموم مردم مدلســازی و
طراحی فرآیند و ابزار الزم صورت میگیرد.
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــا
اشــاره به مذاکرات صــورت گرفته با بانکها و
تمهید مقدمات الزم در شرکت سپردهگذاری
مرکزی ،تصریح کرد :با تصویب هیأت مدیره
ســازمان بــورس ،مقــرر شــد؛ اعطــای کارت
اعتبــاری بــه دارندگان ســهام عدالت توســط
بانکهــا طــی هفته پیــش رو عملیاتی شــود.
همچنیــن مذاکــره الزم بــرای تعمیــم ایــن
خدمات به سایر سهامداران بویژه سهامداران
خرد نیز در دستور کار قرار گیرد.

او به مصوبه ششم اشاره کرد و گفت :مقرر
شــد بازنگری دســتورالعمل ســهام ترجیحی
به نحوی انجام شــود که امکان اعطای سهام
ترجیحی عالوه برکارکنان مستقیم شرکتها
به کارکنان شــرکتهای زیرمجموعه یا مادر یا
همگرو همالینیزمیسرباشد.
همچنین روز گذشته نیز -هجدهم بهمن
ماه -در جلسه شورای عالی بورس موارد مهم
دیگری مورد بررســی قرار گرفت که سخنگوی
سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص
با تأکیــد بر اینکه بــه منظور ارتقای شــفافیت
و بــه روز بــودن اطالعــات ،تجدیــد ارزیابــی
داراییهای شــرکتها باید تســریع و تســهیل
شود ،میگوید :همچنین در جلسه روز جمعه،
موارد مهــم دیگری در راســتای ایجاد آرامش
در بــازار ،مشــارکت و مســئولیتپذیری ارکان
بیرونــی و درونی بازار ،ارتقای ســطح حمایت
دولــت از بــازار و ایفــای تعهــدات باقیمانــده
صندوق توســعه ملی به بحث گذاشــته شد و
پیشــنهادهای مهمی تدوین شد که در جلسه
دیــروز شــورای عالــی بــورس مــورد بررســی و
تصمیمسازیقرارگرفت.
ëëخداحافظــیبــاقیمتگــذاریدســتوریاز
خودروتابورسکاال؟
دامنه تصمیمات جدید بازار سرمایه فراتر
از بازار سهام است و بزودی تغییراتی در بورس
کاال و بازارهــای غیــر بورســی نیــز احتمــاالً رخ
میدهد کــه ارتقای شــفافیت از جمله دالیل
این سیاستهای جدید خواهد بود.
در ایــن زمینه پایگاه خبری بــورس کاال ،به
نقــل از رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهادار
مینویســد :بــورس کاالی ایــران در ماهیــت
خود یک پلتفرم معامالت اســت و این بســتر
معامالت ،تعیینکننده قیمت نیســت ،بلکه
مکانــی را فراهــم کرده که قیمتها براســاس
عرضه و تفاضا کشــف شــود؛ بنابراین هر گونه
اعمال دســتوری قیمت در بورس کاالی ایران
بــه معنــی انحــراف قیمــت و ضربــه زدن به
اقتصادکشوراست.
دهقــان دهنــوی ادامــه میدهد :هــر گونه
دخالــت در قیمــت کاالهــا از جمله فــوالد در

مصوبات بورسی و بحران اعتماد

برش

پــس از گذشــت نزدیــک بــه یــک ســال از درخواســت
تســهیالت ســریع بــرای مقابلــه با شــیوع ویــروس کرونا،
صنــدوق بینالمللــی پول اعــام کرد که این درخواســت
ایــران را کمــاکان در دســت بررســی دارد.جهــاد ازعــور
( )Jihad Azourمدیــر بخــش خاورمیانه و آســیای میانه
صنــدوق بینالمللی پــول به خبرگزاری آسوشــیتدپرس،
گفت که این صندوق درخواست  ۵میلیارد دالر وام ایران
را کماکان در دست بررسی دارد .این نخستین درخواست
وام ایــران از صنــدوق از ســال  ۱۹۶۲میــادی ( )۱۳۴۱بــه
این ســو اســت .ازعــور گفت :آنچه ایــران به آن نیــاز دارد،
آن اســت کــه تنشها یــا مســائل اجتماعی را بــه گونهای
مــورد توجه قــرار دهد کــه اطمینان یابــد تدابیر حفاظت
اجتماعــی متناســب بــا محافظــت از آســیبپذیرترین
گروهها اتخاذ میشود .وی افزود که هنوز خیلی زود است
که به سیاست دولت بایدن در منطقه بخصوص در مورد
ایــران پی برد .ازعــور اوایل فروردین امســال نیز گفته بود
که این نهاد پس از درخواســت تســهیالت برای مقابله با
کرونا از ســوی ایــران ،در حال مذاکره بــا مقامهای ایرانی
برای اعطای وام اســت .وی در یک نشســت آنالین گفت
که این نهاد در حال مذاکره با مقامهای ایرانی اســت تا از
نیازهــای ایران و اقدامات الزم برای به جریان افتادن آن،
آگاه شــود .پیشتر نیز یک سخنگوی صندوق بینالمللی
پول در پاسخ به سؤال مکتوب خبرنگار ایرنا ،گفته بود :ما
بــا مقامهای ایرانی مذاکراتی را داشــتهایم تا درخواســت
آنها به صندوق برای استفاده از کمک مالی اضطراری در
مقابله با کرونا را بهتر درک کنیم/.ایرنا
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رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از  8مصوبه مهم هیأت مدیره و تصمیمات جدید این سازمان خبر داد

الیحه اصالح مالیاتهای مستقیم از
دستور کار دولت خارج شد

وزیر اقتصاد گفت :الیحه اصالح مالیاتهای مستقیم به
هیأت دولت آمده اما بهدلیل همزمانی با بودجه از دستور
کار دولت خارج شد.فرهاد دژپسند ،وزیر امور اقتصادی و
دارایی درباره سرنوشــت الیحه اصالح قانون مالیاتهای
مستقیم گفت :این الیحه به هیأت دولت آمد اما بهدلیل
همزمانی با الیحه بودجه  ۱۴۰۰از دســتور کار دولت خارج
شــد.وی افزود :باید تــاش کنیم تا این موضــوع بار دیگر
در دســتور کار دولــت قــرار بگیرد .وزیر اقتصــاد همچنین
دربــاره آییننامــه مالیات بــر کاالهای لوکس کــه به گفته
رئیس سازمان امور مالیاتی در کمیسیون اقتصادی دولت
به تصویب رســیده اســت ،گفت :ایــن آییننامه به هیأت
دولــت آمــده و در آینــده نزدیــک کار تصویــب آن انجام
میشود .وی در پاسخ به این سؤال که آییننامه چه زمانی
تصویب خواهد شد ،گفت :پیگیر هستیم تا در هفته جاری
کار بررسی آن در دولت انجام شود/.مهر
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امــا درحالی که ســازمان بــورس و اوراق بهادار و شــورای عالی
بورس بــه فکر ایجاد تغییــرات و اصالحــات در وضعیت بازار
سرمایه است ،بازار واکنشی مخالف نشان میدهد .بهطوری که
شــاخص کل در بازار بورس روز شــنبه با  ۳۷هــزار و  ۶۲۳واحد
افت به عدد یک میلیون و  ۱۳۵هزار واحد رسید.
ایــن اتفاق برخالف تالشهای انجام شــده در هفته گذشــته از
ســمت ســهامداران عمــده و بازارگردانهای بازار ســرمایه رخ
میدهد و مانند روزهای گذشــته افت قیمتی نمادهای بزرگ
بازار بیشتر از نمادهای کوچک است .اما به اعتقاد تحلیلگران
مسأله امروز بازار مشکل ارزندگی نیست و صرفاً اعتماد به بازار
ســرمایه از دســت رفته اســت .ولی چرا این بیاعتمادی شکل
گرفته و حتی مصوبات روز جمعه هم نتوانست به بازار سهام
جان تازهای بدهد؟
در این خصوص علی حیدری ،کارشناس اقتصادی به «ایران»
میگویــد 8« :مصوبــهای کــه روز جمعــه به تصویب ســازمان
بــورس رســید ،حائــز اهمیــت و نمایانگــر روحیه عمــل گرای
رئیــس جدید ســازمان بود ،اما مســأله این اســت کــه تالشها
هنــوز ســازگار با بطن جامعه بازار ســهام و همســو با نیــاز بازار
بــرای جلــب اعتماد ســهامداران نیســت .بایــد توجه کــرد که

بــورس کاال ،شــفافیت را کاهــش میدهــد و
عدالــت را نقــض میکنــد .از ایــنرو ســازمان
بورس براســاس قانــون ،اجــازه قیمتگذاری
دستوریرانمیدهدکهتعاملمطلوبیباوزیر
صنعت و این وزارتخانه ایجاد شده است.

در بیشــتر مواقــع بــازار بــه دســتورالعملهای اتاقهای بســته
پاســخ مثبت نمیدهد ».این کارشــناس بازار ســرمایه با اشاره
بــه اثرات لحظــهای و بازخــورد کالمــی و کوتاه مــدت برخی از
سیاســتگذاریها ،عنوان میکند :اکنون نیاز بازار ســهام اجرای
دستورالعملهای ضرب االجلی و انقالبی نیست ،بازار نیازمند
اقداماتی اســت که جنبــه اجرایی دارند .حیــدری با بیان اینکه
اگر ســازمان بورس بتواند به آزادسازی قیمتها در بورس کاال
بپردازد ،موفقیت بزرگی است ،تصریح کرد :اما در بازار سهام،
بهصورت کلی راهکار برون رفت از این آشــفتگی بازار و نجات
از کمــای اقتصادی این اســت که نخســت ،نمایندگان محترم
مجلــس اســتقالل بانــک مرکــزی را به رســمیت بشناســند تا
انضباط پولی و شفافیت پولی در بطن جامعه ایجاد و پایههای
اول نظم اقتصادی شــکل بگیریــد .دوم ،حاکمیت با همراهی
نهادهــای زیر مجموعه خود یک تعریف کلــی از اقتصاد کالن
بیان کند و در این راســتا ریلگذاری مناســب انجام شود .شرط
سوم و آخر نیز بودن مطبوعات آزاد و پیگیر شفافیت بازار سهام
است که این مسأله به حل مشکالت کمک بسیاری خواهد کرد.
باید توجه کرد که بحران کنونی بحران اعتماد و استقالل است.
در غیر این صورت حتی مصوبات مهم نیز نادیده خواهد ماند.

اوبااشارهبهتالشهابرایتحققعرضهکل
زنجیره در بورس کاال بیان کرد :چشمانداز بازار
فوالددرکشوربسیاردرخشاناست،بنابراینبه
همت تالشهای زیادی که در دست اجراست،
همه اقدامها انجام خواهد شد تا تمام زنجیره

فوالد کشــور در بورس کاالی ایران عرضه شود.
دهقان دهنوی این موضوعات را در نشست با
مدیران فوالدی کشور عنوان کرد و توضیح داد:
مدیــران صنعت فوالد کشــور وکیل میلیونها
ســهامدار عدالــت محســوب میشــوند و باید

از حقــوق آنها دفــاع کنند که تاکنون ایــن اراده
و رویکرد برقرار شــده اســت .حــدود  ٩٠درصد
جمعیتکشوربهشکلمستقیموغیرمستقیم
با ســهام عدالت ارتبــاط دارند و بایــد از منافع
آنهــا دفاع کــرد .امــروز بهعنوان متولیــان بازار
سرمایه از شما تولیدکنندگان درخواست داریم
تــا افقهای پیشروی تولید و توســعه شــرکت
خود را برای ســهامداران شفافســازی کنید تا
ارزندگی شرکتهای فوالدی برای سهامداران
نمایانشود.
ëëجلســه جهانگیــری بــرای بررســی لغــو
قیمتگذاریدستوریخودرو
امــا تالشهــا بــرای لغــو اعمال دســتوری
قیمتها فقط به کاالهای فعلی بورس کاالی
ایران خالصه نمیشــود .مدیر روابط عمومی
و امور بینالملل ســازمان بــورس میگوید که
دوشنبه ( ۲۰بهمن) جلسه کارگروه رفع موانع
و جهــش تولید با موضوع لغــو قیمتگذاری
دســتوری خودرو بــا حضور آقــای جهانگیری
معاون اول رئیسجمهوری برگزار خواهد شد.
ســیاوش وکیلــی در گفتوگــو بــا باشــگاه
خبرنگاران جوان در مورد آخرین تصمیمات
حمایتــی از بــازار ســرمایه ،توضیــح داد:
جدیدتریــن خبرهــا بــرای حمایــت از بــازار
ســرمایه و صنعت خودروســازی حاکــی از آن
اســت کــه در روز دوشــنبه ( ۲۰بهمن) جلســه
کارگــروه رفع موانع و جهــش تولید با موضوع
لغو قیمتگذاری دســتوری خــودرو با حضور
آقای جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری
برگــزار خواهد شــد .او گفت :نکتــه مهم دیگر
این جلسه ،تصمیم برای اضافه شدن رئیس
ســازمان بــورس بهعنــوان عضــو جدیــد ایــن
کارگروه خواهد بود .تصمیمی که قرار است با
موافقت معاون اول رئیسجمهوری از این به
بعد رئیس سازمان بورس را عضو تصمیمگیر
و اثرگذار در جلسات این کارگروه قرار دهد.
بــا اجرایــی شــدن ایــن موضــوع از ایــن
بــه بعــد ســازمان بــورس را وارد زمیــن بــازی
خودروسازیها خواهد کرد و به نوعی به حفظ
منافــع ســهامداران و ســرمایهگذاران بورســی
کمکمیکند.

