سال بیست و هشتم

شماره  7835پنجشنبه  7بهمن 1400

 24جمادی الثانی 27 Jan. 2022 1443

گزارش «ایران» از تأثیر سیاستهای
نادرست در یک دهه اخیر؛
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توگو با «ایران» از دستاوردهای سفر مقامات کشور به روسیه خبر داد
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت در گف 

گزارش «ایران» از راه اندازی سومین مسیر کشتیرانی
بین ایران و هند:
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چابهار ،هند را به آسیای میانه رساند
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صفحه 8

 5بند برای احیای بازار سرمایه

یادداشت

«ایران» از جزئیات و میزان اثرگذاری تصمیمات حمایتی از بازار سرمایه گزارش میدهد

روی خوش تابلو به مصوبات حمایتی دولت

طی چند ماه آینده صورت می گیرد

آثاری که بزودی نمایان میشود

نـــکاه

طــی  18مــاه اخیر ســهامداران بازار ســرمایه ،برنامههــا و وعدههــای متعددی برای
حمایــت از بــازار شــنیدهاند که تا کنون هیچ یــک منجر به اصالح روند فعلی نشــده
اســت .بنابرایــن طبیعی اســت کــه بازار نســبت بــه مصوبــه پنجبندی اخیــر دولت
برای حمایت از بازار که کاهش نرخ خوراک و ...را شــامل میشــود ،درابتدا با تردید
علیرضا تاجبر
نــگاه کننــد .اما به طور قطــع پس از آن که آثــار اجرایی و عملیاتی ایــن مصوبات در
کارشناس بازارسرمای صورتهــای مالــی صنایع بورســی و بازار نمایان شــود ،زمینههای بازگشــت اعتماد
ســهامداران به بازار فراهم خواهد شــد.با توجه به مواردی که دولت در مصوبه اخیر
خود به آن توجه کرده اســت ،باید شــاهد آثار مثبتی باشــیم .با وجود این نمایان شدن آثار این مصوبات به
زمان نیاز دارد تا روی سودآوری شرکتهای بورسی اثر بگذارد.با این حال بهدلیل سازوکارهایی که دربازار
ســرمایه وجــود دارد ،خیلــی زود و در یک بازه یک ماهه میتــوان نتایج و آثار این مصوبــات را در صنایع
بورســی مشــاهده و اندازهگیری کرد .هم اکنون شــرکتهای بورســی گزارشهای ماهانه از وضعیت خود
ارائه میدهند که آثار این مصوبات دولت را میتوان در نخســتین گزارش ماهانه شــرکتها بررســی کرد.
در واقع شــرکتهای بورســی براحتی میتوانند با انتشــار فاکتورهای خرید خوراک از وزارتخانههای نفت
و نیرو ،کاهش قیمت آن را نشــان دهند .بدین ترتیب میتوان امیدوار بود که پس از عملیاتی شــدن این
مصوبات بتدریج اعتماد در بازار بازسازی شود.

معــادل  ۹۰درصد نرخ ارز ســامانه نیما
در  6ماه گذشته اعالم کند .سازمان امور
مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود
ناشی از تســعیر داراییهای ارزی مذکور
را بــر مبنــای نرخ اعالمــی بانک مرکزی
محاسبه و اخذ کند .همچنین با پیشنهاد
بانــک مرکــزی مقــرر شــد این بانــک با
مداخلــه فعــال در بــازار بیــن بانکــی
بهگونهای اقدام کند که میانگین ماهانه
نرخ ســود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰
درصد باشد.
ëëپیــام دولــت بــرای حمایــت ازبــازار
سرمایه
وزیــر امــور دارایــی و اقتصــادی بــا
تشــریح جزئیات مصوبههــای حمایتی
دولــت از بــورس اظهــار داشــت :ایــن
مصوبــات حامــل پیــام جــدی حمایت
دولــت از صنایع ،با ثبات بودن فعالیت
اقتصــادی ،پیشبینــی پذیــر بــودن
متغیرها و در نهایت چشــمانداز مثبت
اقتصاد در ماههای آینده است.
بــه گــزارش ســازمان بــورس و اوراق
بهادار ،سهشنبه شب ،احسان خاندوزی
وزیر اقتصاد و دارایی در توئیتی نوشــت:
«فردا (چهارشــنبه) روز یک شروع دیگر
در اجــرای مصوبــات اقتصــادی خواهد
بــود؛ ان شــاءاهلل ».این خبر خــوش وزیر
اقتصــاد در خصــوص اجرایــی کــردن
مصوبــات  ۱۰گانــه بــازار ســرمایه درپــی
توگوی
ســخنان رئیــس جمهــور در گف 
تلویزیونــی مبنی بر تأکیــد وی بر خروج
بــورس از مشــکالت کنونــی و حمایت از
این بازار بوده است.
پس از آن ،هیأت دولت جلســهای با
حضــور وزیر اقتصاد ،وزیــر صمت ،وزیر
نفــت ،رئیــس ســازمان برنامــه ،معاون

اول رئیــس جمهــور ،معــاون اقتصادی
رئیسجمهــور و رئیس ســازمان بورس
برگــزار کــرد کــه مصوبــات خوبــی برای
حمایت از صنایع بورســی در این جلسه
گذرانده شد.
«احســان خانــدوزی» بــه تشــریح
ت دولت
جزئیات مصوبات بورســی هیأ 
پرداخت و اظهار کرد :در راستای اجرایی
شــدن مصوباتی که پیشــتر توســط ستاد
اقتصــادی دولت در حمایــت از صنایع
بورســی اتخاذ شــده بود ،دیروز دو اقدام
صورت گرفت .اقدام نخست ،مصوبهای
است که هیأت دولت بهعنوان اصالحیه
الیحــه بودجــه  ۱۴۰۱تصویــب کــرد و به
طور رسمی به مجلس شــورای اسالمی
ارسال خواهد شد و دوم ابالغیهای است
که از طرف معاون اول رئیس جمهور به
وزرای اقتصادی ،رئیــس بانک مرکزی،
رئیس مرکز ســازمان برنامــه و بودجه و
دستگاههای ذیربط ابالغ شد.
وی در تشــریح جزئیــات ابالغیــه
یادشــده ،اذعــان کــرد :ابالغیــه دولــت
مشــتمل بر ســقفگذاری نرخ خوراک و
نرخ ســوخت میشــود .طی مدت اخیر
بهدلیــل اینکــه مناســبات بینالمللــی
موجب شــده بــود تــا قیمــت هابهای
جهانــی تغییر پیــدا کند ،این نــرخ برای
پتروشــیمیها و پاالیشــگاهیهای در
کشــور نیــز افزایشــی بســیار فراتــر از حد
متعارف داشت.
خانــدوزی ادامــه داد :دولت ســقف
 ۵هــزار تومانــی را بــرای نرخ خــوراک و
سقف  ۲هزار تومان را برای نرخ سوخت
مصــوب کرد کــه با حفظ فرمول ســابق،
در هیــچ زمانــی قیمتهــا از ســقف ۵
هزار تومان برای خوراک و  ۲هزار تومان

بــرای ســوخت فراتر نخواهــد رفت .این
تصمیــم نــه تنهــا از ســال  ،۱۴۰۱بلکه از
ابتــدای بهمن مــاه ســالجاری ،اجرایی
خواهد شد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی نکته
دوم را در خصوص نرخ تســعیر اعالمی
بانک مرکزی بــرای داراییهای خارجی
و نیز داراییهای ارزی بانکها برشــمرد
و گفــت :بانــک مرکزی مکلف شــد نرخ
ســامانه نیما در  ۶ماه گذشته را مبنا قرار
دهــد و معــادل  ۹۰درصــد از آن را برای
نرخ تسعیر در نظر بگیرد.
به گفته خاندوزی ،در مصوبه هیأت
دولت در اصالحیــه الیحه بودجه ۱۴۰۱
این اجازه داده شــده اســت که بخشــی
از ســهام عدالت در شرکتهای دولتی
بهعنــوان وثیقــه نــزد صنــدوق تثبیــت
بــازار قــرار بگیــرد تــا بــه پشــتوانه آن
صنــدوق تثبیــت بــازار بتوانــد مداخله
جدیتر و حمایت گســترده تری انجام
دهد.براســاس مصوبه دولت ،صندوق
تثبیت بازار از این امکان برخوردار شــد
تا بدون ســقف بتواند از پشــتوانه سهام
دولــت در شــرکتهای دولتــی و تابعه
استفاده کند.
وی افــزود :همچنیــن  ۱۰درصــد از
عرضــه اولیه شــرکتهای دولتــی بابت
بازارگردانــی همان ســهام بایــد در نظر
گرفته شــود تا خود ناشــر مکلف شــود از
ســهامهای خود حمایت کند؛ بنابراین،
چشــمانداز ســودآوری بهتــری را بــرای
فعاالن بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.
خاندوزی در پایان اظهار امیدواری کرد:
مجموعــه ایــن مصوبــات کــه از ابتدای
بهمــن ماه اجرا خواهد شــد و موکول به
سال  ۱۴۰۱نیست.

تحویل نخستین واحدهای نهضت ملی مسکن

اخبــــار

درحالی که ریزشهای پیاپی بورس
تهران ،شاخص کل را در آستانه ورود به
کانال  1.1میلیون واحــدی قرارداده بود،
ســخنان سهشــنبه شــب رئیس جمهور
توگوی تلویزیونی با مردم درباره
در گف 
برنامههای دولت برای حمایت از بازار و
اعالم تغییر نرخ خوراک و نرخ ســوخت
پتروشــیمیها ،شــرکتهای فــوالدی و
سایر شرکتهای بورسی و سپس توئیت
وزیر اقتصاد درباره مصوبات پنجگانهای
که از روزگذشــته ابالغ شــد ،باعث شد تا
در گام نخست ،نشانههایی از امیدواری
بازار به اصالح روند فعلی دیده شود.
برهمیــن اســاس پــس از مدتها که
قرمز رنگ غالب بازار بود ،دیروز بازار کار
خود را با رنگ ســبز به پایــان برد .دراین
روز شــاخص کل بورس با رشد  21هزار و
 495واحــدی 1.78 ،درصد بهبود یافت
و شــاخص به یک میلیــون و  229هزار و
 422واحد رسید .نگاهی به روند شاخص
کل درهفتههای گذشــته حاکی از برتری
روزهــای منفی بر مثبت بــود ،به طوری
کــه از  21روز کاری دی مــاه ،شــاخص در
 15روزمنفــی بــود .درایــن ایــام مخابره
اخبــاری از دریافت مالیــات بر صادرات
از محصوالتی ماننــد قیر ،متانول ،اوره و
پلی اتیلن باعث شد ،سهامداران بزرگ
اقدام به فروش بخش عمدهای ســهام
دراختیار خود کنند؛ موضوعی که عرضه
را بیش از قبل کرد و به شدت گرفتن جو
منفی بازار منجر شــد .ازسوی دیگر روند
نزولی نرخ ارز نیز درهفتههای اخیر یکی
از عواملــی بــود که بهدلیل اثرگــذاری بر
ســودآوری صنایع صادراتی بــورس ،به
روند نزولی آن کمک کرد.
حــال در شــرایطی کــه ابهامهــای

مربوط به نرخ خوراک و مالیات ســتانی
بخصــوص در بودجــه ســال آینــده ،بــه
افزایــش عرضــه و خــروج نقدینگــی از
بازارسرمایه منجر شده بود ،عزم دولت
بــرای اجرایی کــردن مهمترین بندهای
بســته 10بندی حمایــت از بازارســرمایه
میتواند آثــار مثبتی درآینــده به همراه
داشته باشد.
ëëارزش معامــات دو بــازار  4.8هــزار
میلیاردتومانشد
روزگذشــته درواکنش بــه اخباری که
از ســوی رئیــس جمهــور و وزیــر اقتصاد
نقل شــد ،شــاخصهای بورس به رنگ
سبز درآمدند به گونهای که شاخص کل
بــورس با افزایــش  21هــزار و  495واحد
بــه رقم یک میلیــون و  229هــزار و 422
واحد رسید.
همچنیــن شــاخص کل بــا معیــار
هموزن ،بــا افزایــش  1691واحد به رقم
 318هزار و  759واحد رســید .شــاخص
آزاد شناور  1.9درصد ،شاخص بازار اول
 2.1درصــد و شــاخص بــازار دوم بورس
 1.38درصــد رشــد کــرد.ارزش بــازار در
بورس تهران به بیش از  4میلیون و 914
هزار میلیارد تومان رســید.معاملهگران
دیــروزدر بــورس تهــران بیــش از 5.5
میلیارد ســهام ،حق تقدم و اوراق مالی
در قالــب  322هــزار فقره معاملــه و به
ارزش  3475میلیارد تومان داد و ســتد
کردنــد.در فرابورس ایران هم شــاخص
کل با افزایــش  79واحد به رقم  17هزار
و  35واحد رســید .ارزش بازار اول و دوم
فرابــورس ایــران بــه بیــش از  943هزار
میلیارد تومان رسید.
معاملــه گــران در فرابــورس ایــران
بیــش از  2.1میلیــارد ســهام ،حق تقدم

و اوراق مالــی در قالــب  167هــزار فقــره
معاملــه و بــه ارزش  1498میلیــارد
تومــان دادوســتد کردنــد .بــا احتســاب
ارزش معامــات فرابورس امروز ارزش
معامــات دو بــازار از  4.8هــزار میلیارد
تومان فراتر رفت.
 ۵ëëمصوبــه مهــم دولــت درباره بــازار
سرمایه ابالغ شد
پنج مصوبه مهم دولت درباره ارزان
شدن نرخ خوراک پتروشیمیها ،کاهش
نــرخ ســود بیــن بانکــی ،محدود شــدن
فروش اوراق مالی ،عدم افزایش حقوق
دولتــی معــادن و افزایــش نرخ تســعیر
بانکها ابالغ شد.
محمــد مخبــر معــاون اول
رئیسجمهور تصمیمات آخرین جلسه
ســتاد هماهنگی اقتصــادی دولت برای
حمایــت از بازار ســرمایه را برای اجرا به
ســید احســان خانــدوزی وزیــر اقتصاد،
ســید رضــا فاطمیامیــن وزیــر صمت،
جــواد اوجــی وزیــر نفت ،ســید مســعود
میرکاظمــی رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجــه و علــی صالحآبــادی رئیس کل
بانک مرکزی ابالغ کرد.
بر اســاس این ابالغیــه ،از زمان ابالغ
مصوبــه ،نرخ گاز خوراک پتروشــیمیها
بر اساس فرمول ابالغی وزارت نفت و با
اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر
 ۵۰هزار ریال) تعیین میشود.
برپایــه این گزارش ،نرخ ســوخت گاز
پتروشــیمیها ،پاالیشــگاهها و صنایــع
پایین دستی ،مجتمعهای احیای فوالد
و مصارف مربوط به تأسیســات عمومی
پتروشیمیها و پاالیشگاهها شامل برق،
آب ،اکســیژن و غیره معــادل  ۴۰درصد
نرخ خوراک گاز پتروشــیمیها (حداکثر
 ۲۰هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان
و ســایر صنایــع معــادل  ۱۰درصــد نرخ
خوراک پتروشــیمیها تعیین میشــود.
همچنین بر اســاس تصمیم این ســتاد،
در ســال  ۱۴۰۱فرمــول نحــوه محاســبه
حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد
کرد.
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و
ســازمان برنامه و بودجه کشــور مکلفند
زمانبنــدی عرضــه اوراق دولتــی را بــه
گونــهای تنظیــم کنند کــه فــروش اوراق
مالــی اســامی نقــدی در بــازار ســرمایه
بدون لحــاظ فروش بــه صندوقهای با
درآمد ثابت حداکثــر معادل  ۵۰درصد
جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر
ماه باشد.
بانــک مرکــزی موظــف اســت نــرخ
تســعیر داراییهــای ارزی بانکهــا و
مؤسســات اعتباری غیربانکی را حداقل

فارس

امیدواری بورس به مصوبات پنجگانه دولت

تکلیــف  5بندی معاون اول رئیس جمهوری
در رابطه با بازار ســرمایه به وزرای اقتصادی،
رئیس ســازمان بودجه و رئیس بانک مرکزی
میتواند برای وضعیت بغرنج بازار ســرمایه
حمیدمیرمعینی
مرهمی باشد و اثرات مثبت به جای بگذارد.
کارشناس ارشد
 5محــور مطــرح شــده در نــوع خــود مؤثر
بازار سرمایه
ً
اما وابســته به چگونگی اجراســت .مثال اینکه
ســازمان برنامه و بودجه در تنظیم بودجه چگونه این محورها را لحاظ
میکنــد و اینکــه چقــدر طول میکشــد تا بــه تصویب مجلس برســد .با
توجه به اینکه بودجه ســال  1401با مفروضات قبلی وارد مجلس شــده
احتمــاالً مجلــس باید با اصالحیه موارد مد نظــر را وارد بودجه کند .به
هــر حال ارائه راهکارهای جدید و اجرای آن کمک میکند بذر ناامیدی
که در بازار سرمایه پاشیده شده بود ،برچیده شود.
فضای ناامیدکننده بورس در چند وقت اخیر بعد از انتشــار گزارش
مالــی شــرکتها و اطالعرســانی شــرکتها از افزایــش نــرخ خــوراک
پتروشــیمیها ،برداشته شــدن معافیت مالیاتی شرکتهای پروشیمی
و افزایــش قیمــت گاز و ...ایجــاد شــده بود .البتــه در یک بــازه بزرگتر
رونــد رو بــه کاهش شــاخص در یک ســال و نیم اخیر اتفاقــی بود که به
دنبال مداخله دولت در بازار ایجاد شــد که به تعبیر دیگر نوعی دســت
فروکــردن در جیــب ســرمایهگذاران و بنگاههای اقتصــادی بود و باعث
شــد از طرفی هم حجم پول ورودی به بازار تقریباً به پایینترین سطح
برســد و هم به تبع این اتفاق تعداد فروشــندهها افزایش یابد و همگی
شــاهد افت شــاخص و تخریب وضعیت بازار ســرمایه بودیم .حال به
نظــر میرســد با اقــدام اخیر معــاون اول رئیــس جمهور کــه برآمده از
جلسه با ستاد هماهنگی اقتصادی است بخشی از دغدغههای فعاالن
بازار سرمایه پوشش داده شود که البته نمود واقعی آن در صورتهای
مالی آینده شرکتها مشخص خواهد شد.
در جمعبندی نهایی باید گفت چنین حمایتهایی در واقع ترمیم
اقدامات نادرســت گذشــته اســت که نتیجه آن آســیب جدی به یکی از
اساســیترین ارکان اقتصــاد کشــور بــود کــه بخــش زیــادی از جامعه را
متضرر کرد.

بنــا بــه گفته معاون وزیــر راه و شهرســازی ،برخی واحدهــای نهضت ملی
مســکن که از قبل شــروع شــده ،طی ماههای آینده قابلیــت بهرهبرداری و
تحویل به متقاضیان را خواهد داشــت.به گزارش ایســنا ،بر اساس تکلیف
وزیر راه و شهرســازی برای دستگاههای مجری طرح ،باید بزودی عملیات
اجرایــی پروژههای طرح نهضت ملی مســکن در شــهرهای جدید و ســایر
شــهرهای کشور با محوریت شرکت عمران شهرهای جدید و سازمان ملی
زمین و مسکن ،آغاز شود.محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی
ضمــن اشــاره به موضــوع مذکــور گفته اســت :از پروژههــای (نهضت ملی
مســکن) که قبالً شــروع شــدند و عملیات اجرایی آنها در حال انجام است
بخشــی طــی ماههای آتــی قابلیت بهرهبــرداری و تحویل بــه متقاضیان را
خواهند داشت که با پیشرفت زمان جزئیات آن اعالم خواهد شد.
وی همچنیــن از تصویــب ســند آمایــش ســرزمین بــرای نخســتین بار
خبر و توضیح داد :ســند آمایش ســرزمین در جلسات مشــترک وزارت راه
و شهرســازی و ســازمان برنامه و بودجه تنظیم شــده اســت .ســند آمایش
سرزمین سندی است که نظام توزیع جمعیت ،اشتغال و فعالیت را برای
آینده پیشبینی میکند و میتواند در نیازسنجیها کمک مؤثری باشد.
محمــودزاده در شــرایطی از افتتاح عنقریب برخــی واحدهای نهضت
ملــی مســکن خبر داده که انبوهســازان ،پیشــرفت پــروژه در حالــت کلی را
چندان مناســب نمیدانند .در این خصوص محمد مرتضوی عضو هیأت
مدیــره کانون انبوهســازان با بیان اینکه تا کنون بیشــتر قراردادهای نهضت
ملی مسکن با نهادهای عمومی مثل بنیاد مسکن منعقد شده است گفت:
بنیاد مســکن انقالب اســامی و دیگر نهادها بهدلیل ضرورت زمانی برای
ســرعت دادن بــه کارها در بخش محدودی از پــروژه ورود کردهاند .بعضی
از همــکاران مــا نیــز در برخی اســتانها کارهایی را در پــروژه جهش تولید و
تأمین مسکن بر عهده گرفتهاند اما برای آنکه پروژه به طور کامل راه بیفتد
نیاز است تا با انبوهسازان بهعنوان بزرگترین تشکل در حوزه تولید مسکن،
تعامل مناسبتری صورت گیرد که تاکنون اقدام جدی از سوی وزارت راه و
شهرسازی برای همکاری مشاهده نکردهایم.

امسال2هزار حلقه چاه غیرمجاز مسدود شده است

مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی ،بهرهبرداری و دیسپاچینگ برقآبی گفت:
در هفت ماه ابتدایی سال  ۱۴۰۰در مجموع دو هزار و  ۲۲۹حلقه چاه غیرمجاز
در ســطح کشور مسدود شده که با توجه به هدف طرح انسداد  ۱۰هزار و ۵۰۰
حلقــه ۲۱ ،درصد پیشــرفت را نشــان میدهد .بــه گزارش وزارت نیــرو ،جواد
حاجیانی افزود :در حال حاضر مجموع چاههای غیرمجاز کشور حدود ۳۵۰
هزار حلقه بوده و تعداد چاههایی که تاریخ حفر آنها بعد از سال ۱۳۸۵است،
غیر حریمی محسوب شده و به  ۱۶۰هزار حلقه رسیده است.
وی ادامه داد :باالترین عملکرد انسداد چاههای غیرمجاز در سال ۱۳۹۵
به تعداد حدود  ۱۷هزار و  ۳۲۸حلقه بوده است.
مدیرکل دفتر توســعه نظام فنــی ،بهرهبرداری و دیســپاچینگ برقآبی
دربــاره حجــم آب کنتــرل شــده نیز خاطرنشــان کــرد :از ابتــدای امســال در
مجموع  ۲۸.۶میلیون مترمکعب آب کنترل شده که با توجه به  ۴۰۰میلیون
مترمکعب هدف تعیین شده ،تنها  ۷درصد محقق شده است.
حاجیانــی گفــت :عملکرد شــرکتهای آب منطقــهای در زمینــه تعداد
انســداد بهتر از حجم کنترل شــده ناشی از آن است که نشــان از هدفگذاری
شــرکتها برای چاههای با آبدهی کمتر یا بدون آبدهی اســت که باید برای
بهبود عملکردها و انجام اقدام مؤثر ،شرکتهای تابعه چاههایی با عمق و
آبدهی بیشتر را در اهداف باقیمانده تا پایان سال منظور کنند.
وی خاطرنشان کرد :بیشتر چاههای مسدود شده کشور در سال  ۱۴۰۰از نوع
دیزلی با عمق کمتر از ۲۰متر و آبدهی کمتر از ۵لیتر برثانیه بوده که در مجموع
 ۵۸درصد از چاههای غیرمجاز انسداد یافته دیزلی ۵۹ ،درصد کم عمق و ۹۲
درصد با آبدهی کمتر از  ۵لیتر برثانیه است.

