بانک ،بورس و بیمه
اخبار
رئيس كل اسبق بانك مركزي مطرح كرد

عدمتعادل
در عرضه و تقاضا عامل نوسانات ارزي

رئيس كل اسبق بانك مركزي ،گفت :اگر تقاضاي يك كاال مثل ارز بيشتر
از عرضه باشد ،قيمت آن خواهي نخواهي باال ميرود.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از صداوس��يما ،طهماسب مظاهري گفت:
تقاضايی ك��ه در بازار وجود دارد ،چه براي ارز و چه براي كاالهاي ديگر،
از طريق نقدينگيای كه به وجود ميآيد به مرور افزايش پيدا ميكند.
وي اظه��ار ک��رد :نقدينگي ويژگي اصلي قدرت خريد اس��ت هركس��ي
به ان��دازه دارايي و نقدينگي ،قدرت خري��د دارد ،وقتي نقدينگي اضافه
ميشود ،كل تقاضا و قدرت خريد مردم باال ميرود .جدا از اين ،طي چند
روز اخير شاهد اين بوديم تعدادي از هموطنان براي حفظ ارزش دارايي
خود دوباره وارد خريد و فروش در بازار ارز شدهاند.
مظاهري با اش��اره به اينكه ايجاد تقاضا يك اثر رواني اس��ت ،افزود :بشر
بهنفس��ه بهدنبال كس��ب منافع و حفظ داراييهاي خود است به محض
اينك��ه يك حركت رو به باال در يك كاالي س��هلالبيع مثل ارز ش��كل
ميگيرد ،اين حالت رواني در جامعه ايجاد ميشود كه مث ً
ال ممكن است
باز هم افزايش پيدا كند ،از اينرو عدهاي با هدف حفظ ارزش دارايي خود
نسبت به خريد آن كاال اقدام ميكنند.
مظاهري اظهار کرد :گاهي وقتها دولت ،رئيسجمهور و ديگر مسئوالن
ميگويند وارد بازار ارز نش��ويد ،ارز نخريد و ...چراكه در نظر داريم ثبات
ب��ازار را حفظ كنيم .برخي از مردم به حرف مس��ئوالن اعتماد ميكنند،
از اين تقاضا منصرف و از بازار خارج ميشوند اگر چند بار اين حرف زده
شود و مردم ببينند حرف و عمل مسئوالن يكي نيست ،اين حرفها اثر
خود را از دست ميدهد .به نظر ميرسد دولت بايد شدت رشد نقدينگي
را در جامعه كم و مانع افزايش آن شود .شدت رشد نقدينگي هنوز از رشد
توليد ناخالص داخلي باالتر است.
وي اف��زود :يك��ي از محلهاي خيلي مؤثر براي كنترل رش��د نقدينگي
«هزينههاي دولت» اس��ت كه بايد كنترل شود .مظاهري يادآور شد :در
مورد آرامشدادن به بازار و محدودكردن تقاضاي بازار به كاال و خدماتي
كه ميخواهد با ارز خريداري ش��ود ،ميتواند مقداري اين رشد و شتاب
را كم كند.

 6/2ميليارد يورو
براي واردات تأمين شد

بانك مركزي اعالم كرد بر اساس گزارشهاي دريافتي از سامانه نيما ،از
ابتداي س��الجاري تا روز یکشنبه هفته جاری حدود  6/2ميليارد يورو
براي واردات انواع كاالها تأمين ارز شده است.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از ايس��نا ،طبق اعالم بانك مركزي ،از اين
مي��زان حدود  ۲/۲ميليارد يورو از محل عرضه ارز در س��امانه نيما2/1 ،
ميليارد يورو از محل ارز بانكي براي كاالهاي اساس��ي و دارو و تجهيزات
پزشكي و  1/9ميليارد يورو از محل ارز اشخاص (شامل صادرات در مقابل
واردات ح��دود  ۸۰۰ميلي��ون يورو و از محل ص��ادرات غير  ۱/۱ميليارد
يورو) بوده است.
نكته حائز اهميت در تأمين ارز از محل منابع عرضهشده به سامانه نيما،
ثبت ركورد  ۲۶۰ميليون يورويي در هفته گذش��ته بوده اس��ت .اين رقم
نسبت به هفته قبل حدود  ۳۷درصد رشد نشان ميدهد.
بر اساس اين گزارش ،ميزان فروش ارز در سامانه نيما طي هفته گذشته
معادل  ۴۲۹ميليون يورو بوده كه نس��بت به هفته پيش از آن  ۹۲درصد
رش��د داشته اس��ت .همچنين معادل دالري ميانگين موزون نرخ تأمين
ارز واردات از محل س��امانه نيما حدود  16هزارو  ۴۰۰تومان بوده است.
اين رقم حاكي از اين اس��ت كه نرخ تأمين ارز واردات كاالهاي مورد نياز
كشور ،فاصله معناداري با نرخهاي اعالمي در كانالهاي غيررسمي دارد.
الزم به توضيح اس��ت منظور از فروش ارز ،ميزان كل ارز فروختهشده در
س��امانه نيما و منظور از تأمين ارز واردات ،ميزان رقم عملياتيشده براي
واردات كاالست .لذا تفاوت ميزان ارز فروختهشده و ارز تأمينشده به اين
معناس��ت كه مبلغ باقيمانده در روزهاي آتي عملياتي شده و به آمار ارز
تأمينشده اضافه ميشود.

بیمه
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان
روستاييان و عشاير در مازندران:

در دولت تدبير و اميد
خدمات زيادي به روستاها شد

مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ،روستاييان و عشاير با بيان
اينكه در دولت تدبير و اميد خدمات زيادي به روس��تاها ش��د ،گفت :از
پتانسيل بيمه روستايي در مازندران ميتوان استفادهای بهين ه كرد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از پایگاه اطالعرسانی روابط عمومي تعاون،
كار و رفاه اجتماعي مازندران ،علي شيركاني در ديدار با استاندار مازندران
با بيان اينكه مازندران ظرفيت روس��تايي بااليي دارد ،گفت :از پتانسيل
بيمه روستايي در مازندران ميتوان استفادهای بهينه كرد.
وي با اش��اره به حمايت دولت از صندوق بيمه روستاييان و عشاير اظهار
كرد :در دولت تدبير و اميد خدمات زيادي به روس��تاها ش��د كه خدمات
فيزيكي مانند آب و برق و تس��هيالت اش��تغال روس��تايي از جمله اين
خدمات است.
ش��يركاني ضمن تقدير از اس��تاندار مازندران براي ارتباط مؤثر با مردم،
اظهار كرد :استانهايي كه ارتباط خوبي بين صندوق و مجموعه ساختار
اداري استان دارند ،تقريبا موفقتر عمل كردند و مازندران جزو استانهاي
برتر در اين زمينه است.
احمد حس��ينزادگان ،اس��تاندار مازندران ،نيز در اين ديدار با اش��اره به
عملك��رد مثبت دهياران در زمان ش��يوع كرونا ،گفت :مديريت واحد در
روستاهاي مازندران بهويژه در زمان بحران بسيار اثربخش است و فعاليت
دهياران در كنترل و جلوگيري از شيوع كرونا دليل اين مدعاست.
وي افرود :با راهاندازي قرارگاه پدافند روس��تايي ،روس��تاييان به صورت
خودجوش و با محوريت دهياران در اين زمان وارد عمل شدند.
حسينزادگان با بيان اينكه در بحث كرونا روستاهاي استان كمتر درگير
بيماري شدند ،اظهار كرد :عمال هر كاري كه به شوراها و دهيارها محول
شود ،قطعا نتيجهبخش خواهد بود.
اس��تاندار مازندران با اش��اره به اينكه هزينه بيمه كم اس��ت و رقم قابل
توجهي نيست ،بیان كرد :در حال حاضر اثر بيمه عشايري و روستايي در
روستاها كامال براي مردم ملموس است.
وي ادامه داد :از طرحهاي مؤثر در راستاي رفاه حال روستاييان و افزايش
ميزان رضايت آنان از بيمه استقبال ميكنيم.
گفتني اس��ت ،حسننژاد ،معاون سياسي اس��تاندار؛ مسعود هنردوست،
نايبرئيس هيئت مديره صندوق؛ كامران اصغري ،مديركل تعاون ،كار و
رفاه اجتماعي مازندران و محمد ابراهيمي ،مدير صندوق بيمه اجتماعي
روستاييان و عشاير استان ،در اين ديدار حضور داشتند.
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مدیر شعب بانک کشاورزی استان گیالن در گفتوگو با «سبزینه» ،عنوان کرد

مشارکتفعالبانککشاورزی
دراجرایطرحتوسعهاشتغالروستایی

سبزینه

بورس
عضو كميسيون اقتصادي مجلس:

بورسبهترينفرصت
براي بنگاههاي اقتصادي است

لطفعلی پزشکی

یک��ی از عمدهترین فعالیته��ای بانک در دو
س��ال گذش��ته ،پرداخت تس��هیالت توسعه
اش��تغال پایدار روستایی و عش��ایری بود که
بهمنظ��ور امیدآفرین��ی و ایجاد اش��تغال در
مناطق روستایی و عش��ایری استان گیالن از
ابتدای س��ال  97به اجرا درآمد و تا پایان سال
 ،1398ب��ا پرداخت دوهزار و  28میلیارد ریال
تس��هیالت با نرخ ترجیحی چهار درصدی به
تعداد دوهزار و  575طرح و کسبوکار کوچک
با میزان فرصت اش��تغال پنجهزار و  943نفر
به اج��را درآمد .اجرای این طرح اتفاقی مثبت
و بینظیر در س��طح جامعه روستایی در تمام
س��الهای پ��س از انقالب بهش��مار میرود و
موج��ی از امید و تح��رک اقتصادی در جامعه
روستایی و عشایری کشور ایجاد کرده است .به
همین بهانه خبرنگار «سبزینه» گفتوگویی با
علیرضا طاهریبروجنی ،مدیریت شعب بانک
کشاورزی گیالن ،انجام داده است که مشروح
آن را در زیر میخوانید.
درباره حمایتهای مالی بانک کشاورزی
از کش�اورزان و فعاالن بخش کش�اورزی
توضیح دهید.
ازجمل��ه حمایته��ای مال��ی انجامش��ده از
کش��اورزان و فع��االن بخ��ش کش��اورزی در
اجرای طرح توسعه اش��تغال پایدار روستایی
و عشایری ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )1تجهیز منابع مالی:
بان��ک کش��اورزی بهمنظ��ور پاس��خگویی به
کش��اورزان ،تولیدکنن��دگان و فعاالن بخش
کشاورزی برای تأمین منابع مورد نیاز خود در
واحدهای تولیدی ،کش��اورزی و ...تمام تالش
خود را بهکار گرفته تا همپای سیس��تم بانکی
با جذب س��پردههای مردمی تأثیری مطلوب
در روند اعطای تس��هیالت ب��ه متقاضیان در
بخشهای موصوف برجای گذارد.
 )2پرداخت تسهیالت:
 )2-1مبلغ کل تس��هیالت پرداختی بانک در
س��ال  1398با هزار و  900میلیارد ریال رشد
نسبت به سال  ،1397به حدود  11هزار و 500
میلیارد ریال رسید که نسبت به سال گذشته
 20درصد رشد داشته است .به این ترتیب ،در
سال  1398پش��تیبانی خوبی از تولید بخش
کشاورزی بهعمل آمده است.
 )2-2ترکی��ب پرداخته��ای بانک در س��ال
( 1398مبلغ  11ه��زار و  500میلیارد ریال)
در زیربخشهای زراعت ،باغداری ،دام و طیور
 46درصد ،صنایع وابس��ته به کشاورزی 42

درص��د ،فعالیتهای خدمات عمومی(ازدواج،
ضروری و س��ایر فعالیته��ای خدماتی) 10
درصد ،شیالت و آبزیان دو درصد.
 )2-3مانده کل تسهیالت پرداختی استان نیز
در س��ال  1398از رشد قابلتوجهی برخوردار
ب��ود و با  20درصد رش��د ،از  17هزار میلیارد
ری��ال در پای��ان س��ال  1397ب��ه  20هزار و
 300میلی��ارد ری��ال در پای��ان س��ال 1398
رسیده است.
 )2-4پرداخ��ت تس��هیالت مکانیزاس��یون
کش��اورزی بهمبلغهزار و  114میلیارد ریال با
 44/7درصد رشد نسبت به مبلغ  770میلیارد
ری��ال س��ال  ،1397یک��ی دیگ��ر از فرازهای
عملک��رد خوب بان��ک در س��ال  1398بوده
است .در س��الهای اخیر براساس هماهنگی

 18قان��ون بودج��ه س��ال  97و در زیربخش
طرحهای گلخانهای ،سرمایه در گردش صنایع
تبدیلی ،سرمایهای آب و کشاورزی (شیالت)
و ...پرداخت شد.
 )2-6بانک کشاورزی استان در سال گذشته
تعداد  13هزار و  700فقره سلف با مبلغهزار
و  37میلی��ارد ریال به کش��اورزان پرداخت
کرده است.
اقدامات بانک کشاورزی در زمینه مشارکت
فعال در اجرای طرح توس�عه اشتغال پایدار
روس�تاییوعش�ایریچهبودهاس�ت؟
در زمینه مش��ارکت فع��ال در اج��رای طرح
توسعه اشتغال پایدار روستایی و عشایری یکی
از عمدهتری��ن فعالیتهای بانک در دو س��ال

اقدامات انجامشده در زمینه
بیمه محصوالت کشاورزی چه بوده است؟

در سال زارعی  98-97تعداد  105هزار و  632نفر در بخشهای مختلف زراعی ،باغی و دامی
محصوالت خود را نزد صندوق بیمه تحت پوشش قرار دادند که بیشترین سهم مربوط به دو
محصول برنج و چای بوده اس��ت که از آن تعداد  50هزار و  481نفر در سطح حدود  44هزار
هکتار شالیزارهای استان و تعداد  31هزار و  702نفر در سطح حدود  15هزار هکتار از باغهای
چای که درواقع کل باغهای چای آباد و فعال استان بوده ،تحت پوشش بیمه قرار گرفته است.
در س��ال زارعی جدید که از مهرماه  1398آغاز ش��ده تا اواخر خردادماه سالجاری  80هزار
و  400نف��ر انواع محصوالت زراعی ،باغی و دامیخود را نزد صندوق ،بیمه کردهاند که از این
تعداد  42هزار نفر شالیکار و  29هزار نفر هم چایکار ،بقیه در سایر زیربخشها (دام ،طیور،
آبزیان و )...هستند.
انجامش��ده با وزارت جهاد کش��اورزی تقریباً
 100درصد ماش��ینها و تجهیزات مورد نیاز
بخش کشاورزی ،بدون محدودیت توسط بانک
کشاورزی تأمین مالی شده است.
 )2-5در زمین��ه پرداخ��ت تس��هیالت برای
اجرای طرحهای اولویتدار با وجود بروز برخی
اش��کاالت محدودکننده مبل��غ  124میلیارد
ریال تس��هیالت در قالب بن��د «الف» تبصره

گذش��ته ،پرداخت تس��هیالت توسعه اشتغال
پایدار روس��تایی و عش��ایری بود .در قالب این
طرح که با اذن مقام معظم رهبری و سیاس��ت
راهبردی دولت تدبیر و امید برای امیدآفرینی
و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری
از ابتدای سال  97ب ه اجرا درآمد ،تا پایان سال
 ،1398ب��ا پرداخت دوهزار و  28میلیارد ریال
تس��هیالت با نرخ ترجیحی چهار درصدی به

تعداد دوهزار و  575طرح و کسبوکار کوچک
با میزان فرصت اش��تغال پنجهزار و  943نفر
ب��ه اجرا درآمد .اجرای این طرح ،اتفاقی مثبت
و بینظیر در س��طح جامعه روستایی در تمام
س��الهای پ��س از انقالب بهش��مار میرود و
موج��ی از امید و تح��رک اقتصادی در جامعه
روستایی و عش��ایری کشور ایجاد کرده است.
جذب بقیه اعتبار مربوط به این طرح بهسرعت
ادامه دارد و انتظار میرود فرصتهای اشتغال
جدید ایج��ادی از محل اج��رای این طرح در
بانک کشاورزی به دست آید.
ب�ا توج�ه ب�ه ش�رایط کنونی کش�ور
بانک کش�اورزی چه مس�اعدتهایی
را نس�بت به بدهکاران خس�ارتدیده
انجامدادهاس�ت؟
وقوع خس��ارت در بخش کش��اورزی تا حدود
زیادی اجتنابناپذیر اس��ت .بانک کش��اورزی
بهمنظ��ور مدیریت ع��وارض بالیای طبیعی و
کمک به بازس��ازی توان تولیدی کش��اورزان
خس��ارتدیده ،ضمن اس��تفاده از اب��زار بیمه
کش��اورزی ،در زمینه وصول بدهی کشاورزان
خس��ارتدیده تا حد امکان ب��ا آنها همراهی و
مس��اعدت میکند که میتوان ب��ه موارد زیر
اشاره کرد:
عملکرد بن��د «خ» تبصره  33قان��ون برنامه
مبنیب��ر امهال سهس��اله بدهی کش��اورزان
خس��ارتدیده .در س��ال  1398و در ادام��ه
اج��رای بند «خ» تبص��ره  33قان��ون برنامه
ششم توسعه ،بدهی بالغبر ششهزار و 823
کشاورز خس��ارتدیده با مبلغ  322میلیارد
ری��ال در چارچوب بند مذکور و بهمدت س��ه
سال امهال شد.
بند «ل» تبصره ( 16در سال  .)98در سال 98
و در قال��ب بند «ل» تبص��ره  ،16بدهی تعداد
 549نفر از بدهکاران خس��ارتدیده در بخش
کش��اورزی به مبلغ  61میلیارد ریال (با درصد
جذب  90درصد) مساعدت شد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت :ماليات عايدي از سهامداران
بورس دريافت نميشود.
به گزارش «س��بزینه» به نقل از بازار ،يكي از دغدغههاي اصليای كه
س��هامداران را بيش از پيش از آينده بازار س��رمايه نگران كرده است،
ريزش س��هام آنها به دليل اشباعش��دن ظرفيت رش��د شركتهاي
بنيادين در بازار س��رمايه اس��ت .تمام تحليلگران بورس و فعاالن اين
بازار بر اين باورند كه بازار بهش��دت نيازمند عرضه سهام جديد است.
برخي از كارشناس��ان معتقدند ورود نقدينگي به اين بازار به گونهاي
است كه بايد بنگاههاي بزرگ اقتصادي هر هفته سهام خود را در بازار
عرضه كنند .بر اس��اس آمار وزارت صمت ۸۳ ،درصد از شركتهاي
نيمهتعطيل و تعطيل با مشكل تأمين مالي روبهرو هستند همچنين
بنگاهه��اي اقتصادي ديگر براي تعريف پ��روژه جديد نياز به تأمين
س��رمايه دارند .با توجه به ح��ذف قوانين دس��توپاگير براي ورود
شركتها به بورس و همچنين ورود نقدينگي به اين بازار ،بنگاههاي
اقتصادي ميتوانند برای رفع مش��كل تأمين مالي ،بخش��ي از سهام
خود را در بورس عرضه كنند.
وی ميگويد دولت و نهادهاي مختلف در روزهايی كه مردم بهشدت
تشنه عرضه سهام هستند ،سهام خود را وارد بورس كنند.
مهدي طغياني ،عضو كميس��يون اقتصادي مجلس ،در رابطه با بازار
س��رمايه گفت :يكي از روشهاي عمقبخشي به بازار و تضمين اينكه
بازار دچار مشكل نشود ،عرضه مداوم سهام صورت بگيرد و اين افزايش
قيمت س��هام كه ناشي از تقاضاي باالست ،متعادل شود .عرضه سهام
ش��ركتهاي دولتي و غيردولتي و نهادهاي حقوقي ميتواند عطش
تقاضا را كه اين روزهها در حال رشد است ،كاهش دهد.
طغياني اظهار کرد :االن مسأله بورس بحث عرضه ثانويه است ،يعني
مالكيت شركتها كه داراييهايش متعلق به دولت يا اشخاص حقوقي
بوده ،در حال تغيير اس��ت به عبارت ديگر ،چيزي به ظرفيت كش��ور
اضافه نشده ،بلكه تنها مالكيتها در مرحله اول تغيير كرده است.
وي گفت :آن چيزي كه ظرفيت توليد را باال ميبرد ،بازار اوليه اس��ت
كه شركتها ميتوانند برای تأمين مالي خود جهت رشد و توسعه وارد
اين بازار شوند اما آن چيزي كه در بازار ثانويه به اقتصاد كشور كمك
ميكند ،قدرت نقدشوندگي سرمايه در اين بازار است.
مالياتي بر عايدي از سهامداران دريافت نميشود
اين عضو كميس��يون اقتصادي مجلس در پاسخ به اينكه آيا در آينده
قرار است از معامالت سهام در بورس ماليات دريافت شود؟ گفت :در
طرح ماليات بر عايدي موضوعي در رابطه با دريافت ماليات بر عايدي
معامالت در بورس مطرح نشده و اما اگر عايدي بر سفته به ازاي سهام
رخ دهد ،س��ازمان امور مالياتي موظف ب��ه دريافت ماليات از اين نوع
معامالت است .هدف طرح عايدي بر سرمايه ،افرادي كه سرمايه خود
را در فعاليتهاي س��وداگرانه و غيرمولد مانند خودرو ،مسكن ،طال و
بازارهاي غيرمولد ديگري به كار ميگيرند ،اس��ت .به گفته طغياني با
وجود اينكه بورس جزو اولويتهاي كمس��يون اقتصادي است و آقاي
قاليب��اف ،رئيس مجل��س ،بر اين بازار تأكيد فراوان��ي دارند ،اما هنوز
فرصت پرداختن به مسأله بورس در اين كميسيون ايجاد نشده است.
وي بورس را آماده پذيرايي س��رمايه اصلي مردم نميداند و در همين
رابطه به مردم توصیه كرد :بورس براي س��رمايهگذاري مازاد است نه
س��رمايه اصلي؛ اگر پساندازي دارند ،بهتر است به جاي ورود به بازار
ارز ،سكه ،مسكن و بازارهاي غيرمولد وارد بورس شوند ،اما به هيچ وجه
برای سرمايهگذاري در بورس خانه يا ماشين خود را نفروشند .نماينده
م��ردم اصفهان در مجلس اضافه كرد :بورس جاي تخصصي اس��ت و
سرمايهگذاري در بورس نياز به داشتن دانش و علم مربوط به آن است
در غير اين صورت ممكن است سرمايهگذاران در آينده دچار مشكل
شوند به همين دليل توصیه ميكنم يا آموزش الزم را ببينند يا از يك
كارشناس خبره استفاده كنند.

جزئياتحذفمالياتشركتهايي
كهميخواهندبورسيشوند

اصالح شاخص بورس به نفع بازار و سهامداران است

ي��ك كارش��ناس ب��ازار س��رمايه گف��ت:
س��هامداران بايد اي��ن موض��وع را در نظر
داشته باش��ند كه اصالح ش��اخص بورس
بهدليل فراهمشدن امكان جابهجايي سهام
و تصميمگيريهاي درس��ت ،به نفع بازار و
سهامداران خواهد بود.
به گزارش «س��بزینه» به نق��ل از ایرنا ،بازار
س��هام اگرچه رش��د پرش��تابي را از ابتداي
س��ال  ۹۹تا ارديبهش��تماه تجربه كرد ،اما
وارد فاز اصالحي چندان س��نگيني نشد با
اين حال ،در نيمههاي ارديبهش��تماه بود
كه ش��اخص بورس با نزديكشدن به كانال
يكميليون واح��د وارد فاز جديد معامالتي
شد و مقاومتی شديد براي ورود به اين كانال
از خود نشان داد.
تا قبل از ايجاد چني��ن اصالحي ،بازار روند
عجيب��ي را در پيش گرفته ب��ود و بهدليل
صفه��اي طوالن��ي خريد ،فرص��ت خريد
چنداني در سهام بزرگ و كوچك بازار براي
س��هامداران فراهم نميشد ،اما فعاالن بازار
ايجاد چني��ن اصالحي را در ب��ازار بهدليل
دستبهدستش��دن س��هام و فرصتهاي
خريدي كه ايجاد ميش��ود ،ب��ه نفع بازار و
س��هامداران ميدانن��د و معتقدن��د فعاالن
بازار نبايد از چنين اصالحاتي در بازار ترس
داشته باش��ند و بهسرعت تصميم به خروج
سرمايههاي خود از بازار بگيرند.
بع��د از ورود ش��اخص ب��ورس ب��ه كان��ال
يكميليون واح��د و تثبي��ت در اين عدد،
بازار به مسير گذشته خود بازگشت و بدون
هيچ مانعي به رش��دهاي خ��ود ادامه داد و
به ش��اخص يك ميليون و  ۴۰۰هزار واحد
نزديك ش��د .تص��ور فعاالن ب��ازار مقاومت

شاخص بورس روي اين عدد بود كه با توجه
به ورود حجم قابل توجهي نقدينگي به اين
بازار ،شاخص بورس واكنش چندان زيادي
به اين عدد نش��ان ن��داد و بهراحتي از اين
كانال عبور كرد.
حال با نزديكش��دن ش��اخص ب��ورس به
كان��ال يكميلي��ون و  ۵۰۰ه��زار واحدی،
كارشناسان حاضر در بازار از احتمال اصالح

اصالح شاخص بورس
به نفع سهامداران است
عليرضا تاجبر گفت :از ابتداي س��ال جاري
تاكنون به دليل ورود گسترده نقدينگي به
بورس و حمايته��اي صورتگرفته از اين

ش��اخص بورس خبر دادن��د و اعالم كردند
اين عدد ميتواند به عنوان مقاومتي جدي
براي ش��اخص بورس مطرح باش��د تا آنجا
كه معامالت روز گذش��ته بازار هم نشان از
مقاومت شاخص بورس بر كانال  1/5ميليون
واحد داشت.
معام�لات ب��ورس كه با رش��د پرش��تابي
آغاز ش��ده بود ،ب��ا نزديكش��دن به عدد
يكميلي��ون و  ۵۰۰ه��زار واح��دی از اين
كان��ال عقبنش��يني ك��رد و در نيمه دوم
معام�لات  ،ش��اهد تأثيرپذي��ري برخي از

بازار ،شاهد رشدهاي پرشتابي در بازار بوديم
كه به دنبال چنين رش��دي ،اصالح چندان
سنگيني در بازار رخ نداده است.
وي ادام��ه داد :درباره ش��ركتهاي بزرگي
ك��ه در ب��ورس فع��ال هس��تند ،خبرهاي
بسيار خوبي در مورد گروه بانكيها ،صنايع
پااليشگاهي و پتروشيميها شنيده ميشود
ك��ه اين موض��وع تأثي��ری زي��اد در روند
صعودي شاخص بورس و رشد قيمتي سهام
اين شركتها داشته است.
به گفته تاجبر ،تأيي��د اين اخبار در مجامع

س��همها از اين كان��ال و فش��ار عرضه در
بازار بوديم.

ميتواند در تعيين مس��ير اصلي بازار و روند
صعودي شاخص بورس تأثيرگذار باشد.
اين كارش��ناس بازار س��رمايه گفت :اعداد
متفاوتي ب��راي ورود بازار ب��ه فاز اصالحي
اعالم ش��ده اس��ت ،اما به نظر ميرس��د با
ورود ش��اخص بورس به فاز اصالحي شاهد
يكس��ري از اصالحات روان��ي با حجم باال
خواهيم بود و س��هامداران بايد اين موضوع
را در نظر داش��ته باشند كه اصالح شاخص
بورس به دليل فراهمشدن امكان جابهجايي
سهام به نفع بازار و سهامداران حاضر در اين
بازار خواهد بود.
اين كارشناس بازار سرمايه با تأكيد بر اينكه
بازار سرمايه هنوز بهعنوان جذابترين گزينه
براي سرمايهگذاري تلقي ميشود ،گفت :با
توجه به افزايش جزئي در نرخ س��ود بانكي،
اما هنوز بس��ياري از سرمايهگذاران تمايلي
ب��راي ورود س��رمايههاي خود ب��ه بانكها
ندارند ،بلكه به دنب��ال ورود نقدينگيهاي
موجود به سمت بازار سرمايه هستند.
تاجب��ر با بيان اينكه عمق بازار س��رمايه به
دلي��ل ورود حجم گس��ترده نقدينگي در
حال افزايش است ،گفت :بازار اكنون مانند
دو سال گذشته  ۲۰۰هزار نفر عضو ندارد،
بلك��ه با دو ميليون عض��و در حال فعاليت
اس��ت كه اين موضوع به ورود حجم بيشتر
نقدينگي و ش��تاب در رشد شاخص بورس
منجر شده است .وي به برخي از سهمهاي
بزرگ كه بهدليل رشد  ۵۰درصدي متوقف
شدند ،اشاره كرد و افزود :توقف اين نمادها
باعث شده اس��ت نقدينگي به سمت ديگر
سهمها برود و در وضعيت كنوني شاهد رشد
جمعي نمادها در بورس باشيم.

نایبرئي��س س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار جزئي��ات حذف ماليات
شركتهايي كه ميخواهند بورسي شوند را تشريح كرد.
به گزارش «سبزینه» به نقل از ایسنا ،حسن اميري با اشاره به تسهيل
فرآيند پذيرش شركتها در بازار سرمايه ،اظهار كرد :مادهاي در قانون
مالياته��ا وجود دارد كه ميتواند ماليات قطعيش��ده يك ش��ركت
را عط��ف به ماس��بق كند .اين مصوبه كم��ك ميكند كه عطف به ما
سبقشدن پروندههاي قطعيشده مالياتي ديگر اتفاق نيفتد.
وي با تأكيد بر اينكه موضوع حسابرسي مطرح نيست ،توضيح داد :به
عبارت ديگر ،اگر يك پرونده مالياتي قطعيشدهاي وجود داشته باشد،
ديگر مميز به آن ورود پيدا نميكند .همه اطالعات س��نوات گذشته
شركتي كه در بازار سرمايه پذيرش ميشود ،روي كدال قرار ميگيرد
و منتشر ميشود .طبق تصميم جديد ،اگر پروندههاي قطعيشدهاي
وجود داشته باشد ،ديگر مميز مالياتي به آن ورود پيدا نميكند.
بر اس��اس اين گزارش ،پيش از اين اعالم ش��ده بود براي رفع مش��کل
بنگاههايي كه شرايط مالياتي شفاف و روشني دارند اما نگران اين هستند
كه اگر وارد بازار س��رمايه ش��وند زمينه و بهانهاي پيدا شود كه پرونده
مالياتي س��نوات گذشته آنها مورد كالبد شكافي مجدد قرار گيرد ،طي
مصوبهاي كه وزارت اقتصاد از ش��وراي عالي هماهنگي اقتصادي سران
قوا گرفت و ابالغ هم شده است ،ورود سازمان امور مالياتي به پروندههاي
سالهاي ماقبل  ۱۳۹۸تمامي شركتهايي كه در سال جاري در بورس
پذيرش ميشوند ،ممنوع شده است و اين شركتها فقط بابت صورت
مالي سال  ۱۳۹۸خود ماليات خواهند پرداخت .همچنين هفته گذشته
حس��ن قاليبافاصل ،رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار ،با بيان اينكه
طبق دستور شوراي سران سه قوه ،پذيرش شركتها در بورس تسهيل
شد ،گفت :برخي شركتها نگران اين موضوع بودند كه با ورود به بورس،
سازمان مالياتي گذشته آنها را كنكاش كند .به همين دليل ،بسياري از
شركتها از ورود به بورس حذر ميكردند .بنابراين پيشنهاد شد سازمان
مالياتي گذشته شركتهايي كه سال جاري در بورس پذيرش شدند را تا
زماني كه در بورس هستند ،كنكاش نكند.
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