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هزینه  -فایده آزادسازی
سهام عدالت برای بورس
آزادسازی سهام عدالت این روزها وارد مرحله
جدیدی می شود و از دیروز (ششم خردادماه)
سفارش فروش افرادی که پیشتر روش مستقیم
را برای مدیریت سهام شان انتخاب کردهاند؛
از طریق شبکه بانکی ثبت شده و از روز دهم
خــردادمــاه جنبه اجــرایــی پیدا می کند .این
اولین باری است که از زمان توزیع سهام عدالت
در دولــت نهم بــا گذشت بیش از 12ســال؛
سهامداران این نوع سهام امکان مدیریت و
فروش آن را (در این مرحله حداکثر برای 30
درصد از سهام ) پیدا می کنند و بدین ترتیب
یــک قــدم دیگر در راســتــای عمومی ســازی و
مردمی سازی اقتصاد و درنتیجه تحقق عدالت
اجتماعی برداشته می شود.
اما اکنون این آزادســازی مانند یک شمشیر
دولبه عمل می کند  ،از یک سو می تواند مفید
به حال مــردم و اقتصاد باشد و از سوی دیگر
درصورت همکاری نکردن مردم و دارندگان
این سهام می تواند مضر یا مخرب تمام شود.
آزادســازی سهام عدالت همان گونه که بیان
شد ،به طور ذاتــی در راستای تحقق عدالت
اجتماعی اســت؛ در شرایط فعلی که حجم
زیادی از نقدینگی وارد بورس شده است و عدد
شاخص کل پیرامون رقم یک میلیون نوسان
می کند؛ عرضه بخشی از سهام عدالت به بورس
موجب تعادل بیشتر میان طرف عرضه و تقاضا
می شود و جلوی افزایش افسارگسیخته و بی
ضابطه قیمت ها را به دلیل هجوم نقدینگی
می گیرد و به بــازار تعادل بیشتری می دهد،
اما همین عرضه اگر از حد بگذرد و  10میلیون
نفری که تاکنون با ثبت نام در سامانه مربوطه
مدیریت مستقیم سهام عــدالــت را انتخاب
کرد هاند یک دفعه به بازار رجوع کنند و قصد
فــروش سهامشان را داشته باشند ،مسلما
موجب افــت قیمت سهام مــوجــود در دست
صاحبان این سهام از یک سو و افت کل بازار
بــورس از سوی دیگر به دلیل فراوانی طرف
عرضه خواهد شد .این که وزارت اقتصاد در
مرحله اول امکان فــروش تنها  30درصــد از
سهام را فراهم کرده است ،تدبیر مناسبی است
اما اگر همین میزان نیز از طرف همه دارندگان
سهام دریک بازه زمانی کوتاه عرضه شود؛ مفید
به حال بــازار سرمایه و اقتصاد کشور نیست.
بنابراین امیدواریم شرایط متعادل و مناسبی
برای بازار بورس در مواجهه با مسئله آزادسازی
سهام عدالت فراهم شود.
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شاخصکلبورس 33هزارواحددیگرهمسقوطکرد

در شرایطی که گفته می شد مرحله
پیش ثبت نام خودرو تا دیروز به پایان
میرسد،وزارتصمتدراطالعیهای،
بر ادامــه پیش ثبت نام خرید خودرو
تا  14خردادماه تاکید کرد .از سوی
دیگر معاون امور صنایع وزارت صمت
ازچهارمرحلهفروشفوقالعادهدیگر
تا پایان سال خبر داد که یکی از آن ها
در نیمه دوم خردادماه خواهد بود.
گــزارش ها از استقبال مردم از طرح
فــروش فوق العاده  25هــزار خودرو
خبرمیدهند.دراینزمینه،رحمانی
معاون بازاریابی و فروش ایران خودرو
آمار افرادی که تا دیروز پیش ثبت نام
خــودرو در این شرکت را انجام داده
اند بیش از  400هزار نفر اعالم کرد.
با این حال و در شرایطی که گفته می
شد مرحله پیش ثبت نــام خــودرو تا
دیروز به اتمام میرسد ،وزارت صمت
در اطالعیه ای اعــام کــرد که پیش
ثبت نام خودرو تا روز چهارشنبه هفته
آینده  14خــردادمــاه ادامــه خواهد
داشت و متقاضیان میتوانند در هر
ساعت از شبانه روز با مراجعه به درگاه
های اینترنتی معرفی شده از سوی
خودروسازان ،عملیات پیش ثبت نام
خودروهایمدنظرخودراانجامدهند.

شاخص کل بورس که از  22اردیبهشت وارد روند نزولی شده ،دیروز هم
در پی فشار فروش سنگین در اکثر نمادها 33 ،هزار واحد دیگر افت کرد
و به سطح  926هزار واحد رسید .عالوه بر فضای منفی موجود در بازار
که در سه هفته اخیر غالب شده ،برخی اخبار و اطالعات دیگر هم منجر
به تشدید هیجان فروش و ترس در بازار سرمایه شده است.
به گزارش خراسان ،شاخص کل بورس که از اول امسال تا  22اردیبهشت
فقط دو روز منفی را ثبت کرده بود ،از  23اردیبهشت تا دیروز فقط دو روز
مثبت بوده است! اگرچه شاخص کل نسبت به  22اردیبهشت فقط 12
درصد افت کرده است اما بسیاری از سهم های پربیننده و بزرگ 20تا30
درصد افت کرده اند .این شرایط منجر به آن شده است که هیجان فروش
در برخی سهم های بزرگ مثل فوالد مبارکه ،ملی مس ،پتروشیمی خلیج
فارس ،بانک های ملت و تجارت و صادرات ،پاالیشگاه اصفهان و حتی نماد
تازهواردشستابسیارزیادشود.اینموضوعمنجربهافتشدیدشاخصکل
شدهاست.دیروزحتینمادهایپرطرفدارسایپاوایرانخودرونیزکهتاهفته
قبلسفارشهایخریدمیلیاردیداشتند،منفیشدند.سایپاصففروش
میلیاردیداشتاماایرانخودرودرقیمتهایمنفی،متعادلبود.
ناظران معتقدند ،روند نزولی شدید بورس عالوه بر هیجان منفی شدید و
رفتارهای احساسی تازه واردها ،از سه محل دیگر هم آب می خورد .یک
موضوع برنامه دولت برای فروش  30درصد از سهام عدالت مشموالن به
صورتخرداست.موضوعیکهممکناستدربرخینمادهایبزرگموجود
درسبدسهامعدالتفشارفروشبیشترایجادکند.نکتهدیگردوعرضهاولیه
نسبتابزرگاستکهامروزچهارشنبهانجاممیشودواهالیبازاردرحالی
تامیننقدینگیبرایشرکتدرآنهستند.مسئلهسومهمطرحویژهفروش
خودروست که بسیاری را وسوسه کرده ،پول خود را در بورس نقد و شانس
خودرابرایخریدخودروبهقیمتکارخانهامتحانکنند.مجموعاینعوامل
منجربهافتشدیدبورسوفرابورسوصففروششدناکثرنمادهایبازار،
مخصوصاشرکتهایبزرگشد.البتهافتشاخصکلهموزنتقریبانصف
شاخصکلبودکهنشانهوضعیتبهترشرکتهایکوچکاست.

▪تداوم برخی مشکالت و ابهامات
نرمافزاریثبتنامخودرو

در شرایطی که با تغییرات صورت

آب  7درصد گران شد

گرفته ،ثبت نام خودرو راحت تر شده
است،بااینحال،گزارشهایمردمی
از تداوم کم و بیش مشکالت ثبت نام
در این سامانه ها حکایت دارد .شفاف
نبودنبرخیفرایندهایسامانه«امتا»
از جمله گزینه «دسترسی یکپارچه»،
عــدم نمایش گزینه تایید اطالعات
در نسخه موبایل به رغم تکمیل همه
سلولهای اطالعات و عدم نمایش
محلدرجشمارهگواهینامهدرنسخه
دسکتاپ از جمله موانعی بودند که
مخاطبانروزنامهخراسانبهآناشاره
کردند .عالوه بر این موارد نیز موضوع
حذفچکازشرایطثبتنامبودکهتا
بعدازظهردیروز،گزارشهاحکایتاز
آنداشتظاهر ًافقطسایپاآنراعملی
کرده است .پیش از این خودروسازان
در شــروط اعالمی به متقاضیان در
حــوزه ثبتنام خودروها ،شرط اخذ
چکصیادییاچکمتعلقبهبستگان
درجــه یک را مطرح کــرده بودند که
با دستور سرپرست وزارت صــمــت،

بر اساس مصوبه شورای اقتصاد نرخ آب از دهم اردیبهشت
مــاه نسبت بــه ســال گذشته  ۷درص ــد افــزایــش یافت.
محمدرضااحمدنسبدرگفتوگوباایلنابااعالمافزایش7
درصدی تعرفه آب در سال 99اظهار کرد :بر اساس مصوبه
شــورای اقتصاد نرخ آب نسبت به سال گذشته  7درصد
گرانترشد.ویافزود:افزایشنرخطبقآنچهمقررشدهبه
صورتسالیانهوپلکانیخواهدبود .قائممقامآبوفاضالب
استان تهران خاطرنشان کرد :هر قدر مصرف پایینتر باشد
تعرفه هر متر مکعب کاهش مییابد و اگر شهروندان طبق
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شرط اخذ هر گونه چک در این مرحله
ازثبتنامملغیاعالمشد.
▪ 4مرحله دیگر فروش فوق العاده
خودروتاپایانسال

خبرقابلتوجهدیگراینکهمعاونامور
صنایع وزارت صمت دیروز اعالم کرد،
در طرح فروش فوقالعاده خودروها،
چهار مرحله دیگر فروش تا پایان سال
انجام خواهد شد .ضمن این که از نیمه
دوم ماه جاری نیز طرح «پیشفروش
خودروها» با تعداد قابل توجهی آغاز
میشودکهقیمتآنهابراساسقیمت
خودرو در روز تحویل خواهد بود .وی
توضیح داد که طبق ایــن روش50 ،
درصد قیمت خودرو اخذ و بدون سود
مشارکت ،خــودرو تا یک ســال آینده
تحویل خــریــداران میشود .فروش
فوقالعاده خودروسازان در شرایطی
آغازشدهکهگزارشهایمیدانینشان
میدهنددرروزهایاخیرقیمتخودرو
دربازارباکاهشمواجهشدهاست.

الگو مصرف کنند مشمول جریمه نمیشوند .گفتنی است
از دو سال قبل ،رشد ساالنه 7درصدی قیمت آب به تصویب
هیئتوزیرانرسید .ویبابیاناینکهمصرفآبهمچنان
در کشور و از جمله تهران روند افزایشی دارد ،افــزود :به
واسطه ویروس کرونا و گرم شدن هوا از ابتدای اسفند سال
گذشته نسبت به سال قبل  15تا  20درصد رشد مصرف
آب داشتهایم ،اکنون نیز نسبت به سال گذشته  15درصد
افزایش مصرف داریــم که بخش اعظم ناشی از ویروس
کروناست که مردم به آب پناه بردهاند.

شاخص

▪بورس به کدام سو می رود ؟

برخی تحلیل گران فنی ،سطح  850هزار واحد را به عنوان نقطه پایان
روند نزولی اعالم می کنند و معتقدند  بعد از تخلیه عوامل فوق ،به مرور
بورس متعادل می شود و حتی موج صعودی دیگری را هم آغاز می کند.
هرچند برخی هم معتقدند ،نقطه بازگشت قابل تعیین نیست و هرچه
ریزش بازار سنگین تر و سریع تر و هیجانی تر باشد ،روند صعودی بعدی
نیز سریع تر و غیرقابل پیش بینی تر خواهد بود .البته این روزها ،به خاطر
غلبهترس،هرموجصعودیباانبوهیازفروش خنثیمیشوداماانتظار
میرودبهمروروباازبینرفتناثرعواملچندگانهفوقبازارمتعادلشود.
عوامل متعددی برای بازگرداندن رونق به بورس مطرح می شود که فعال
در سایه عوامل فوق قرار دارد .از جمله روند صعودی قیمت های جهانی
ونرخارزنیماییکهبرایشرکتهایبزرگصادراتیاثرقابلتوجهدارد.
همچنینانگیزهدولتبرایایجادتعادلوبازگرداندنرونقبهبورسهم
از سوی برخی به عنوان عامل حمایت از بورس قلمداد می شود.

چرایی روند صعودی «تسه» ها
متقاضیان خرید اوراق تسهیالت مسکن
(تسه) این روزها شاهد اوج گیری نرخ این
اوراق به باالی  70هزار تومان هستند .یکی
از دالیل این موضوع ،خودداری دارندگان
جدید این اوراق از عرضه آن در بــازار ،به
امید تــداوم رشــد قیمت آن اســت .آن هم
در شرایطی که چشم انداز افزایشی برای
قیمت مسکن به وجــود آمــده و به تناسب،
تقاضا برای دریافت وام از این محل ،افزایش
یافته است.

بازار خبر

هزینهواحدهایاقدامملیمسکن؛
 300تا 350میلیونتومان
فارس -معاون امور مسکن شهری بنیاد مسکن
گفت :هزینه خرید واحدهای مسکونی طرح
اقــدام ملی مسکن بین  300تا  350میلیون
تومان برآورد شده است که با احتساب مبلغ وام
اعطایی به هر واحد ،این هزینه به  200تا 250
میلیون تومان میرسد .وی گفت :امیدواریم
برنامه اقدام ملی مسکن و ساخت مسکن ملی تا
سال  1400به اتمام برسد و همه واحدها تحویل
متقاضیان شود.

رشد  ۳۲۸درصدی واردات
رسمی تلفن همراه
ایسنا -گوشی تلفن همراه در سال  ،۹۸سومین
قلم عمده وارداتی بوده و ارزش واردات موبایل
در سال  ۹۸نسبت به سال قبلش رشد ۳۲۸
درصدی را تجربه کرده است .به نظر می رسد
عمده ایــن رشــد ناشی از اجــرای رجیستری و
جانشین شدن واردات قانونی به جای قاچاق و
احتساب آن در آمار رسمی بوده است.

واریز وام کرونا به کسب و کارها از
دهه سوم خرداد شروع میشود
ایرنا -مدیر کل توسعه و اشتغال وزارت کارگفت:
واریـــز تسهیالت کــرونــا بــه کسب و کــارهــای
آسیبدیده از کرونا از دهــه ســوم خــرداد ماه
(٢٢و ٢٣خرداد) شروع میشود و بازپرداخت
آن نیز سه ماه بعد است.

