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ﺧﺒﺮ
وزیر نفت:

دونرخیشدن قیمت بنزین
فساد میآورد
 ایســنا :وزیر نفت با حمایــت از تکنرخیبودن
قیمــت بنزیــن ،گفت :اگــر مجلــس دونرخیبودن
قیمــت بنزیــن را تصویب کند و قانون شــود ،دولت
مکلف به اجــرای آن خواهد بود .بیژن زنگنه درباره
دونرخیبودن قیمت بنزین با اشــاره به اینکه موافق
بنزیــن دونرخی نیســت ،اعالم کــرد :دونرخیبودن
قیمت بنزین فســاد مــیآورد و وزارت نفت نهتنها با
دونرخیبــودن قیمت بنزین ،بلکــه با دونرخیبودن
هیچ فراورده نفتی موافق نیســت .وی با بیان اینکه
البتــه اگر مجلس این موضوع را تصویب کند ،دولت
ملزم به اجرای آن است ،درباره اینکه آیا دولت طرح
اصالحی درباره بنزین دونرخی ارائه میدهد یا خیر،
تصریح کرد :هنوز در این زمینه بحثی نشــده اســت.
مدیر شرکت ملی پاالیش و پخش فراوردههای نفتی
هم پیشتر در این زمینه گفته بود :چنانچه مجلس و
دولت تصمیم بگیرند ،ملزم هستیم بنزین را دونرخی
و با کارت توزیع کنیم.
عبــاس کاظمی افــزوده بود :با توجه به شــرایط
کنونی پیشــنهادمان تکنرخیماندن بنزین اســت و
دلیلی نمیبینیم که بنزین چندنرخی عرضه شود.
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فرصتسوزي در صنعت پتروشیمي
با نیتهای سیاسی و جناحی

موجسواری »شناختهشدهها« در بورس
مــن اصــال کاری به خــوب یا
اداﻣﻪ از ﺻﻔﺤﻪ5
بدبــودن ایــن مســئله ندارم
امــا بازار ما بــه دلیــل ویژگیهایی ماننــد عمق کم و
محدودیتهایــی که دارد ،این فرصــت را مهیا میکند
که برخی از فعاالن و ســفتهبازان ،روی ســهام خاص
نوســان ایجاد کننــد و معمــوال هم ســود میکنند و
دنبالهروهــای آنها معموال دچار زیان میشــوند .این
مســئله ،چه قبــل و چه بعد از برجام ،همیشــه اتفاق
افتاده اســت اما بعد از برجام ،گاهی مواقع از پتانسیل
برجام هم برای جوسازی اســتفاده میکنند؛ میگویند
گروه ســرمایهگذار خارجی وارد شده و در حال مذاکره
با خودروســازان است ،اگر این اتفاق بیفتد چنینوچنان
میشــود و اینگونه روی ســهم جو ایجاد میکنند .این
مسئله به ماهیت بازار ما برمیگردد و چندان ربطی به
برجام ندارد .گرچه خود برجام هم خوشــبینی کلی را
به اقتصاد و بازار ســرمایه افزایش میدهد .در حقیقت
حاال همه ما خوشــبینتر هستیم که واردات و صادرات
و نوسازی شرکتها شرایط مساعدتری پیدا کند و همین
باعث میشود وارد بازار ســرمایه شده و خریدار سهام
باشــیم و با افزایش تقاضای ما ،قیمتها افزایش باید؛
اما بعد مثال میشــنویم که هنوز تبادالت بانکی برقرار
نشده ،هنوز ســرمایهگذاری خارجی انجام نشده ،فالن
تحریم دوباره وضع شده و ،...در زمانهایی این اخبار بد
عمال آن خوشــبینیها را کمرنگ میکند و در مقاطعی
شاهد افت بازار هســتیم .باید این دو را تفکیک کنیم و
دنبال تنها یک عامل برای توجیه نوسان بازار نباشیم.
 شما به دســتکاری در بازار توسط برخی افراد
و گروههای شناختهشده اشــاره کردید که برخی از
رســانهها را نیز در اختیار دارند و با شــایعهپراکنی
نوسان ایجاد میکنند ،این در حالی است که قوانین
سازمان بورس ،شرکتها را موظف میکند اطالعات
خود را از طریق شبکه کدال به اطالع همه برسانند.
پس خبرهای رانتی و شــایعاتی که این افراد منتشر
میکنند ،از کجا به دستشان میرسد؟
متأســفانه این ســم بازار ما شده اســت .ما در بازار
برخی محدودیتهــای معامالتی داریم که درباره آنها
صحبت کردیم ،اینهــا در تعیین قیمت تعادلی اختالل
ایجــاد میکند و نوســانات قیمت پدیدار میشــود ،اما
یکی از عوامل مؤثری که ایــن انگیزه را میدهد برخی
از ســرمایهگذاران به این بازیها کشــیده شوند همین
بحث کارایی اطالعاتی اســت .گرچه در این چند ســال
راهانــدازی کــدال ،تشــدید برخوردهــای انضباطی و
جرایمی که در قانون دیده شــده ،کمک کرده اســت تا
فضا نسبت به  ۱۰سال پیش بهتر شود ،اما هنوز کارایی
کامل نیست و مســائلی مانند نشر اطالعات ،جوسازی
و دســتکاری قیمتها وجود دارد .به هر حال برخی
از شرکتهای ما به دلیل ســاختارهای تصمیمگیری و
نوع نگاهی که به بازار ســرمایه دارند ،ممکن است در
آنها نشت اطالعاتی باشــد و اشخاصی به دلیل ارتباط
با دارندگان اطالعات نهانی ،این اطالعات را در دســت
داشته باشند و از آنها استفاده کنند .میبینیم بسیاری از
این شــایعات درست نیست؛ در بسیاری موارد شایعاتی
مبنی بر عقد فالن قرارداد توســط شــرکت ،برندهشدن
شرکت در مناقصه یا فروش فالن دارایی شرکت منتشر
کرده و موجی روی سهم ایجاد میکنند اما هیچکدام به
حقیقت نمیپیوندد .اما در برخی مواقع هم شایعهای
در بازار منتشر میشــود و بعدها واقعیت پیدا میکند.
این مســئله در دنیا صراحتا جرم تلقی میشــود اما در
کشور ما با وجود تالش نهادهای نظارتی برای برخورد
با این مسائل ،اتفاق میافتد .البته به نظر من رفتارهای
آنها از قــدرت یا جامعیــت کافی برخوردار نیســت و
میبینیم اتفاقاتی افتاده و برخورد نشــده اســت و این
باعث میشود افرادی که از این اطالعات مهم استفاده
کرده و منافعی کسب کردهاند ،جریتر شوند و دفعات
بعدی راحتتر دست به چنین اقداماتی بزنند.
فکر میکنم در کنار اقداماتی که تاکنون انجام شده
تا این اطالعات یکســانتر به دست ســهامداران برسد،
باید در حــوزه انضباطی برخوردها جدیتر شــوند و با
ظرفیتهایی که قانون ایجاد کرده است ،اگر تخلفی در
این زمینه رخ داد ،بیمالحظه برخورد شــود .از طرفی
بحثهای فرهنگــی هم هســت؛ در حقیقت فرهنگ
ایرانــی بهویژه در تجارت و فعالیــت اقتصادی ،چندان
تمایل به شــفافیت ندارد و مثال شرکتهای خانوادگی
ســعی میکنند اطالعات خود را افشا نکنند ،برای فرار
از مالیات چنددفتری باشند و سعی کنند تا حدامکان از
حضور گروههای خارج از خانواده به شرکت خودداری
کننــد؛ در حقیقــت ما همیــن شــرکتها را در بورس
ســهامی و عمومی کردهایم .طبیعتا تغییر این فرهنگ
گریزان از شفافیت به ســمت اینکه شرکت صد درصد
شــفاف شــود و همه اطالعاتش درســت و بهنگام در
دسترس بازار قرار بگیرد ،زمانبر است و پیشنیازهایی
دارد.
 بورس مــا قانون و نهــاد ناظــر دارد و طبیعتا
شــرکتها در چارچــوب مشــخصی وارد بورس
میشوند .چطور ممکن است شرکتی اجازه ورود به
بورس پیدا کند ،سهام خود را به مردم بفروشد اما باز
هم ساختار غیرشفاف قبلی خود را حفظ کند؟
پس از ورود شــرکت به بورس ،ســاختار آن بسیار
بهتر میشــود اما به وضعیتی نمیرسد که صد درصد
شــفاف باشــد .دو ،ســه عامل روی این شــفافنبودن
شــرکتها و نشــت اطالعات اثر میگذارد؛ یکی اینکه
تغییر فرهنگ زمان میبرد ،دوم اینکه کنترلهایی که در
بازار ســرمایه انجام میشود کنترل صددرصدی نیست
یعنی اتفاقاتــی میافتد و با آنها برخــورد میکنند اما
این برخورد کامال بازدارنده نیست .به جز اینها روی این
نکته تأکید میکنم ما در اقتصادی فعالیت میکنیم که
شفاف نیســت؛ وقتی آمارهای اقتصادی ضد و نقیض
اســت ،بخش بزرگی از اقتصاد غیرشــفاف و زیرزمینی
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قدیمــی و فرســودهبودن ،عــدم توســعه و
بهروزرسانی ،مشکل در فروش محصول و ...باعث شد
سود صنایع پتروشیمی کم و در برخی از شرکتهای
بزرگ حتی با ضرر مواجه شــود؛ برای مثال در حوزه
بازرگانی اوال خریداران محصول بســیار کم شدند و
همچنین بعضی از کشــورها مانند کرهجنوبی که از
خریداران محصوالت پتروشیمی ایران بودند به بهانه
تحریمها از پرداخت پول به ایران طفره رفته و عمال
بر مشــکالت این صنعت افزودند .از معضالت دیگر
میتوان به تهیه خوراک صنایع پتروشیمی و نوسانات
ارز اشاره کرد که خود از عوامل مهم ایجاد نابسامانی
در ایــن صنعت بودند و خود نیــاز به بحث مفصل
دیگری دارد .گرچه در دوران تحریمها ســعی بر این
شد که با راهکارهایی بتوان از صدمات تحریمها کم
کرد یا به نحوی آن را جبران کرد اما برکسی پوشیده
نیســت که این راهکارهــای اجباری بــرای ایران و
بهخصوص صنایع ،هزینههای گزافی را چه از لحاظ
مالی و چه از لحاظ بروز بعضی از فســادهای کالن
یا ایجاد جوی مخرب و ....در پی داشــته است .حال
با این اوصاف و داشــتن تصویــری از فضای تحریم
میتوان به بررسی پساتحریم یا برجام پرداخت .بعد
از بهوجودآمدن فضای بســیار مناسب سیاسی برای
ایــران در جهان بعد از توافق هســتهای که گام اول
در بحث اقتصاد و صنایع اســت در گام دوم به اولین
مســئلهای که میتوان اشاره کرد ،بحث فراهمشدن
بستر بانکی مناسب برای اقتصاد بهخصوص صنایع
پتروشیمی است.
توان پرداخت برای خرید یا دریافت برای فروش و
جذب سرمایه خارجی آن هم بدون واسطههایی که
اکنون بعضی از آنها با اتهــام هزاران میلیارد تومان
اختالس و فســاد تحت پیگرد هســتند خود نمونه
شایانی است که در این حوزه درخور تأمل است .دوم
در بحث توســعه ،دانش فنی ،بهروزرسانی و تأمین
قطعات موردنیاز از خارج کشور است که با توجه به
برداشتن تحریمها و بودن بســتر مناسب بانکی و با
جذب ســرمایهگذاری خارجی میتوان جان تازهای
به صنایع بهخصوص شرکتهای پتروشیمی دمید.
حال ایــن توان مدیریتی مدیران اســت کــه بتوانند
از فرصــت بهوجودآمــده با حداکثر قــدرت و توان
اســتفاده بهینه کنند .مســلما اکنون دیگر مدیریت
ایســتا و ســکون نمیتواند روحی در کالبد خســته
صنعت بدمد .مدیرانی که شــاید در دوران گذشــته
به بهانه تحریمها ،ضعف و ایســتایی خود را توجیه
میکردند و اکنون نیز با بزرگنمایی هر مشــکلی در
پی سرپوشگذاشــتن بر ناتوانی خویش هســتند یا
خدای ناکرده با نیتهای سیاســی یا جناحی در پی
فرصتســوزی از این موقعیت مطلوب هستند .باید
توجه داشــت دولت نقش خود را که ایجاد بســتر
مناسب برای فعالیت مدیران صنایع است بهخوبی
ایفا کرده اســت و اینک نوبت مدیرانی اســت که با
حرکت جهادگونه بهخصوص در صنایعی همچون
نفت ،گاز و پتروشــیمی از فرصــت بهوجودآمده با
تمام توان اســتفاده کرده و با جذب ســرمایهگذاران
خارجی و کســب دانش مورد نیاز ،گامی بلند در این
صنعت بردارند .در مجموع همانطور که اشاره شد
با مناسبشدن بســتر بانکی ،داراییها و طلبهای
ایران بهخصوص در صنایع پتروشــیمی قابل وصول
است .این داراییهای آزادشــده میتوانند محرک و
متحولکننده صنایع باشــند و بــاز هم نقش مدیران
در این چرخه بیش از گذشــته نمود پیدا میکند که
چگونه با مدیریتی صحیح بتوانند با ســرمایهگذاری
مناســب ایجاد ارزش افزوده کنند و به صنایع ایران
که بهواسطه تحریمهای ظالمانه و مدیریت ناکارای
بعضی از مدیران دولت گذشــته به ســمت بحران
میرفــت ،جان تــازهای تزریــق کننــد .بدونتردید
هدفگذاری و ســرمایهگذاری مناســب در صنایعی
همچون پتروشیمی و ایجاد چرخهای پایدار ،میتواند
به اشتغال مفید و توسعهای مطلوب بینجامد.
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اســت و مالیات نمیدهد .شرکتهای بزرگی داریم که
سهام برخی از این شرکتها حتی باالی هزار درصد
دو یا ســهدفتری اداره میشــوند ،اطالعات مالی خود
رشد کردند .این مسئله نشانه رانتی نیست که دولت
را افشــا نمیکنند و زیر بار پرداخــت مالیات نمیروند،
وقت برای برخی از اطرافیان خود ایجاد کرده بود؟
شــما نمیتوانید یک بخش از اقتصــاد را فارغ از دیگر
اســم این رانت نیســت .بیشــتر ناکارآمدی است.
بخشهای اقتصادی ،کامال شــفاف کنیــد .درحقیقت
بازار ســرمایه عمدتا بر پایه اطالعات فعالیت میکند.
فضــای کالن کشــور به گونهای اســت که بســیاری از
ازاینرو شــکلگیری قیمت در بازار ســرمایه براساس
اطالعات رســمی هم بهموقــع از کانالهای رســمی
اطالعات اســت .وقتی کارایی اطالعاتی داشته باشیم
منتشــر نمیشــوند و آمارهای کالن کشور با تأخیر و به
و اطالعات ،درست و بهموقع منتشر شود ،رانتی وجود
صورت ضد و نقیض انتشــار مییابنــد .اینکه ما در این
ندارد و همه در شــرایطی یکســان معاملــه میکنند،
فضا انتظار داشته باشیم یک بخش از اقتصاد ،شفافیت
اما زمانهایــی اطالعات درســت نیســت و اتفاقاتی
باالیی داشــته باشد ،سخت اســت البته باز هم اعتقاد
شــبیه آنچه گفتیــد ،رخ میدهد .سیاســتهای اصل
دارم بورس ،شفافترین بخش اقتصاد کشور است.
 ۴۴تأکید داشــت شــرکتهایی که قرار اســت توسط
 این دو یا سه دفتریبودن در بورس هم هست؟
دولت واگذار شــوند ،اصالح ســاختار شده و تعهدات،
نه ،واقعا روی شــرکتهایی کــه در بورس پذیرش
مطالبات و بدهیهایشــان مشخص شــود ،بهعبارتی
میشــوند کنترل و حسابرسیهای ســختی میشود و
شــرکتی شــفاف عرضه شــود اما در اغلب مواقع این
خوشــبختانه اطالعات نادرســت اعــالم نمیکنند اما
اتفاق نیفتاد یعنــی مقاومتهایی که در بدنه دولت و
گاهی افشــای بهنگام اطالعات ،دچار خدشه و بستری
وزارتخانهها بود و فشاری که سازمان خصوصیسازی
برای دســتیابی عدهای به این رانــت اطالعاتی فراهم
برای عرضه این شرکتها وارد میآورد ،زمینهای ایجاد
میشــود که البته قانون این مسئله را جرم تلقی کرده
میکرد که شرکت به بهترین نحو عرضه نشود .در این
است اما کموبیش اتفاق میافتد.
شرایط بعد از عرضه شــرکت ،مشخص میشد برخی
 در بــورس گاهــی برخــی از شــرکتها بــه
از تعهدات و اطالعات آن افشــا نشده است .این اتفاق
مخفیکردن ســود و اطالعــات بااهمیــت متهم
مشــخصا در هلدینگ خلیجفارس افتــاد .هلدینگی از
میشــوند .این مســئله چقدر حقیقــت دارد و آیا
شرکتهای مختلف پتروشیمی تشــکیل شد اما همه
موجب پیدایش رانت میشود؟
چیــز در آن دیده نشــد گرچه بورس تــالش میکرد تا
برخی از شرکتها سعی میکنند بحثهای نظارتی
حد امکان وضعیت را شــفاف کرده و در اعالمیههای
بــورس را چندان جدی نگیرند و بــا قدرتی که دارند از
پذیــرش قید کند و از وزیر مربوطه برای قبول تعهدات
مبحــث برخــی از ایــن کنترلها
جــاری شرکتپذیرفتهشــده در
در امان بمانند .رســیدگی به این
بــورس تعهد بگیــرد ،اما باز هم
پیچیدگیهایی که
موضوع وظیفه ســازمان بورس
این شرکتها با شرایط نهچندان
در قوانین ما وجود دارد
اســت کــه بــا تقویــت نظارت
مطلــوب پذیــرش شــدند .از
برای خارجیها سخت است.
آنها حجم مبنا ،گره معامالتی،
میتواند از ســیطره و گســتردگی
ســوی دیگر پاالیشــگاهها نیز از
دستورالعمل رفع گره معامالتی
این تخلفات بکاهــد .طبیعتا اگر
شــرکتهای واقعــا غیرشــفاف
و روش بازکردن نماد و...
بهموقع جلو این رفتارها را بگیریم
بودند .پاالیشــگاهها ســالها به
در بورس ایران را نمیفهمند.
تکرار نمیشوند اما وقتی برخورد
صورت کارمــزدی کار میکردند
در حقیقت با شرایط فعلی ،جذب
قوی نداشته باشیم ،این تخلفات
و نفت ،خوراک و فــراورده تولید
سرمایه خارجی در بازار سرمایه
بهکرات تکرار میشــود و به دیگر
آنهــا از دولــت بود ،پــس مهم
کشور زیاد اتفاق نمیافتد کما اینکه
شرکتها نیز سرایت میکند .البته
نبــوده پاالیشــگاه چگونــه کار
قبل از تحریم هم نداشتیم
باید بپذیریم بخشــی از اقتصاد ما
میکنــد و وضعیت ســودآوری
پیشبینیناپذیــر اســت و برخی
آن چگونه اســت .با این شــرایط
از شــرکتها بهویژه شــرکتهایی مانند پتروشیمیها
این شــرکتها در بورس عرضه شــدند درحالیکه نه
و پاالیشــیها ،نمیتوانند ،نسبت به ســودی که اعالم
سیستم حســابوکتاب مشخصی داشتند و نه سازوکار
میکننــد وفــادار بمانند چراکه بهقــدری در دروههای
تأمین خوراک و خرید فراورده آنها شفاف و قطعی بود.
مالی این شــرکتها ،نــرخ خوراک و فــراورده و نحوه
بهعبارتی این مســائل اثرگذار در جایی خارج از اختیار
محاســبه کارمزدها و مالیاتهایشان تغییر پیدا میکند
شــرکت تعیین تکلیف میشــوند و شــرکت بهراحتی
که مجبور میشوند بهدفعات  EPSخود را تغییر دهند
نمیتواند ســود خود را پیشبینی کنــد و به آن پایبند
چون اغلب مسائل اثرگذار بر سود این شرکتها ،بیرونی
بماند .این مسائل در مقاطعی باعث رشد شدید قیمت
و خارج از اختیار شرکت است .اما گاهی میبینیم خود
ســهام این شــرکتها و در مقاطعی باعث افت شدید
شرکتها شیطنت میکنند و اطالعات غیرواقعی نشان
قیمت سهام آنها شد.
میدهند یا بهدفعات ســعی میکنند اطالعات را تغییر
 تصمیمگیریهای خــارج از بازار چقدر میتواند
دهند که در این شــرایط اگر این اقدام شــرکتها باعث
برای افراد خاص رانت ایجاد کند؟
گمراهی بازار و ســود و زیان ســهامداران شــود ،جزء
ایــن تصمیمگیریها اغلــب در دولت و مجلس
تخلفات قابل برخورد است.
گرفتــه میشــود و تقریبــا در اختیار همــگان قرار
 چقــدر از این نــوع تخلفات در بــازار ما اتفاق
میگیــرد .اگر بخواهیم دنبال رانت و فســاد در بازار
میافتد؟
بگردیم بایــد توجه کنیم رانت ،عمدتــا از اطالعات
با همــان مالحظات کــه گفتم اقتصاد غیرشــفاف
ناشــی میشــود .برخی مواقــع اتفاقاتــی از بیرون
اســت ،نهادهای نظارتی جــوان داریم و بــا توجه به
تحمیل میشــود مثال دولت یــا مجلس تصمیمی
مسائل فرهنگی ،این نوع اتفاقات میافتد اما نمیتوانم
میگیرنــد یا در بودجــه ،بند و تبصــرهای میآورند
بگویم در بازار غالب است.
که شــرایطی را بر برخی صنایع و شرکتها تحمیل
 دو ســال پیش که برخی از شــرکتهای بزرگ
میکننــد .در این حالت شــرکتها تــالش میکنند
دولتی در چارچوب خصوصیسازی در بورس عرضه
بهموقع شفافســازی کــرده و اثــرات تصمیمهای
شدند ،شــاهد بودیم با گذشــت چند ماه از عرضه،
دولت و مجلس بر سودســازی شــرکت را به اطالع

سهامداران برسانند اما برخی مواقع اتفاقات اثرگذار
در داخل شــرکت اســت و عدهای با دسترســی به
اطالعات نهانی ،زودتر از دیگران به این تغییرات آگاه
شده و به خرید یا فروش سهام شرکت مربوطه اقدام
میکنند .یعنی شرکت فعالیت روزانه خود را انجام
میدهد اما در آن میان اطالعات بااهمیت ،بهموقع و
درست افشا نمیشوند ،پیش از انتشار توسط شرکت،
این اطالعات به بیرون درز کرده و برای برخی ،رانت
اطالعاتی ایجاد میکند که البته قانون هم مصادیق
و مجازات آن را تعیین کرده است.
 با این مصادیق برخورد هم میشود؟
ایــن را بایــد از ســازمان بــورس بپرســید اما من
پروندههایــی دیــدهام کــه در آن با شــرکتهایی که
اطالعــات غلــط داده ،یا اطالعــات ناقص و بــا تأخیر
دادهاند ،برخورد شــده اســت و هیأتمدیره آنها را به
مراجع انضباطی معرفی کرده و برایشــان حکم صادر
شــده اســت .حتی برخی از آنها را بــه دادگاه معرفی
میکنند اما اینکه همه تخلفات در بازار شناســایی و با
آن برخورد شود ،اتفاق نمیافتد.
 شما میگویید قانون بورس با متخلفان برخورد
میکند ،پس چرا هیچوقت خبری از این برخوردها
منتشر نشده است؟
به نظرم هیأتمدیره بیش از  ۵۰درصد شرکتها به
دلیل اینکه مثال صورت مالــی را دیر دادهاند ،اطالعات
درست و حسابرســیها بهموقع افشا نشده است حتما
به کمیســیون تخلفات بــورس رفتهانــد .اینها عمدتا
بحثهای انضباطی اســت که مجــازات آن از اخطار
کتبــی و درج در پرونــده تا ردصالحیت مســئول برای
احراز آن پســت ،اعمال میشــود اما اینکــه مثال زیان
ســرمایهگذارانی کــه به دلیل افشــای اطالعــات زیان
کردهاند را پوشش دهند ،کمتر اتفاق میافتد.
 با این حساب بازار سرمایه ما با شرایط ایدهآل
فاصله نســبتا زیادی دارد .با توجه به این مسئله و
با نظر به اینکه گفته میشــود در پساتحریم حضور
ســرمایهگذاران خارجی در بورس ایــران تقویت
خواهد شــد ،به نظر شــما بازار ســرمایه ما برای
خارجیها مناسب خواهد بود؟
اگر میخواهیم خارجیها را به بورس ایران بیاوریم
باید بســترهایی را آمــاده کنیــم .پیچیدگیهایی که در
قوانین ما وجود دارد برای خارجیها ســخت اســت.
آنها حجم مبنا ،گره معامالتی ،دســتورالعمل رفع گره
معامالتی و روش بازکــردن نماد و ...در بورس ایران را
نمیفهمند .براساس اســتانداردهای ) WTOسازمان
تجارت جهانی( قواعد معامالت باید تا حدامکان شفاف
و باثبات باشــند .باید شــفافیت ایجاد کرده و پیچیدگی
و تناقــض قوانیــن را از بین ببریــم و قواعــد را تا حد
ممکن ســاده و باثبات کنیم .همچنین در حوزه ساختار
قواعــد و مقررات هم باید بســترهای فنی و نرمافزارها
را آمــاده کنیــم و هم کارگــزاران بورس بــه حد کافی
آموزش ببینند که بتوانند به خارجیها ســرویسدهی
کنند .جذب ســرمایه خارجی قابل توجــه بدون انجام
این کارها نشــدنی اســت .در حقیقت با شرایط فعلی،
جذب سرمایه خارجی در بازار سرمایه کشور زیاد اتفاق
نمیافتــد کما اینکه قبل از تحریم هم نداشــتیم .البته
تجربه در دنیا نشان داده است که حضور خارجیها به
صورت خودکار به بهترشــدن مقررات و حرفهایشدن
نهادها کمــک میکند؛ چــون آنهــا در نهایت ترجیح
میدهند با بانک و کارگزاران خودشان کار کنند و کمکم
آنها را با خود میآورند.
 اولین گام برای اصالح شرایط فعلی چیست؟
مــا میگوییــم هفــت میلیــون ســهامدار دارم و
تعدادشان باید بیشتر شود ،در حالی که مردم ،هیچوقت
به کیفیت بازار کمک نمیکنند و بیشــتر نوســان ایجاد
میکنند .اگــر مردم را از بازار دور کنیــم و اجازه دهیم
از طریق صندوقهای حرفهای وارد بازار شــوند خیلی
از مشــکالت از بین میرود .صندوقها را میتوان دقیقا
نظارت ،مدیریت و رصد کرد اما اشــخاص را نمیشود.
حاال چند نفر در یکی از شــبکههای اجتماعی شــایعه
میکننــد که قرارداد فالن خودروســاز با طرف خارجی
امضا شده و با جوی که ایجاد میکنند نماد دچار صف
خرید ســنگین میشــود ،اما اگر حقوقیها باشــند این
اتفاق نمیافتد.
 شیطنت حقوقیهای بازار هم کم نیست.
حقوقیهای بــزرگ ایــن کارهــا را نمیکنند؛ مثال
نمیآیند برای فالن نماد ،صف خرید بچینند و در صف
بنشــینند .ممکن اســت حقوقیهای کوچــک ،آن هم
عمدتا اشخاص و مدیرانشــان ،برای منفعت شخصی
دســت به ایــن کارها بزننــد اما حقوقیهــای بزرگ و
حرفهای این اقدامات را انجــام نمیدهند .بازار را باید
نهادی کنیم .اگر اشخاص از بازار خارج شوند و ریسک
ســرمایهگذاری را به جای بازار ،سرمایهگذار قبول کند،
شرایط خوب میشود .وقتی سهم بزرگ و دامنه نوسان
آن زیاد باشــد کســی نمیتواند قیمت را با جوسازی و
صــف خریدچیدن باال ببرد؛ چــون در قیمتهای باالتر
به او میفروشند .در بورس ما قیمتها تعادلی نیست،
حجم معامالت کم است و به دلیل وجود دامنه نوسان
قیمت ،ســهام شرکتها صف خرید میشــوند .دامنه
نوسان اجازه نمیدهد سهامدار در یک روز بیش از پنج
درصد ضــرر کند اما در بورسهــای جهانی این دامنه
نوسان گاهی تا صد درصد است و خریدار ریسک خرید
سهام را کامال تقبل میکند.
 به همین دلیل است که مثال در بازار ما یک سهم
در دو ماه  ۳۰۰درصد رشد میکند؟
در بورسهــای مطــرح هم ســهامی هســتند که
رشدهای چندصد درصدی دارند اما سهمی که پشتوانه
داشته باشد .در ایران ،سهام را بدون پشتوانه و با اخبار
و شــایعات باال میبرند و برایش صف خرید میچینند
بعد هم به دلیل نداشتن پشتوانه پایین میآید.
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ﺑﺎزﺗﺎب
مدیرعامل اسبق فروشگاههای زنجیرهای رفاه:

»ا -ع« متواری است
 محمدرضا رشــیدی ،مدیرعامل فروشــگاههای
زنجیرهای رفاه در ســالهای  ۸۹تــا  ۹۲در واکنش به
صحبتهــای فرشــید گلزاده ،مدیرعامل فعلی این
فروشگاه توضیحاتی را به دفتر روزنامه ارسال کرده که
عینا در پی میآید.
عطف به خبر مندرج در آن نشریه مبنی بر اختالس
و فروش بن در شرکت رفاه اعالم میدارد:
 -۱خبر منتشرشده مبنی بر اختالس مدیران شرکت
رفاه در سال  ۹۱کذب محض بوده و موضوع از این قرار
اســت .احدی ،از کارکنان شرکت )استخدامی سال ۷۵
که در سال  ۸۵به علت پارهای از مسائل از شرکت خارج
شده( ،در ســالهای  ۸۰الی  ۹۱با تبانی یا سهلانگاری
تعدادی از کارمندان بانک ،اقدام به برداشت غیرقانونی
از حســاب شــرکت میکند که موضوع در ســال  ۹۱با
دســتور اینجانب و پیگیری و بررســی ازسوی مدیران
نظارتی شــرکت ،کشف و منتج به تشــکیل پرونده در
مراجع قضائی )دادســرای مبارزه با مفاسد اقتصادی(
میشــود ،اما به دلیل متواریبودن فرد یادشده )ا -ع(
تاکنون حکم نهایی صادر نشــده است .حال سؤال این
است که آقای گلزاده چرا در این برهه زمانی با تشکیل
نشست رسانهای ،کشف اختالس را در دوره خود اعالم
و از انتســاب موضوع به دولت قبل چه هدفی را دنبال
میکند؟ درصورتیکه اســتخدام فرد یادشده در دولت
ســازندگی و عمر کاری وی در دولت اصالحات بوده و
ایشــان در دولت قبل خارج شــده و اگر انتقادی وجود
دارد ،بایست به زمان اشتغال و بهرهبرداری )ا -ع( که
در دولت اصالحات است ،اشاره میشد.
 -۲درباره فروش بن ،آقای گلزاده با ســیاهنمایی
اعالم کرده پنج میلیارد تومان به شــرکتهای صوری
و کاغذی فروخته شــده کــه این موضــوع نیز کذب
محض اســت .خریداران بنها ،شرکتهای تولیدی و
تجاری باســابقه بوده که در قبال خرید ،تضامین الزم
را در مراحل قانونی ارائه داده و تا قبل از پایان ســال
) ۹۲یعنــی قبل از حضــور آقای گلزاده در شــرکت
رفــاه( مبلغ  ۳/۳میلیارد تومان از وجوه مربوطه را به
انضمام کارمزد متعلقه تسویه کرده که اسناد و مدارک
آن موجود است.
 -۳درباره مورد اســتخدام  ۱۰۰نفــر به صورت
غیرقانونی نیز باید اعالم شود این موضوع نیز صحت
ندارد و براســاس اســناد و مدارک موجود ،هرگونه
اشتغال ،استخدام و تغییر وضعیت پرسنل براساس
قانون کار ،مصوبــات هیأت مدیــره و آییننامهها و
دســتورالعملهای شــرکت انجام میشــود و اکثر
پرســنل و مدیران مورد اشــاره از کارکنان قدیمی با
بیش از  ۱۵ســال سابقه و از کارمندان نمونه شرکت
بوده که درحالحاضر نیز مشــغول کار هستند .حال
ســؤال اینجاست که چه تعداد از دوستان و بستگان
مدیریت فعلی و با چه حقوق و مزایایی اســتخدام
شــدهاند؟ به عنوان نمونه اعالم کند مدیر فروشگاه
تازهتأسیس برج شهرســتان کرمان چه کسی است.
مجمع عمومی ســالیانه که به امضــای مدیرعامل
و اعضای هیأتمدیره رســیده ،تعداد  ۶۵فروشــگاه
زیانده و  ۵۱فروشگاه از بازده فروش الزم برخوردار
نیســت .برای سرپوشگذاشــتن بــه واقعیتهای
شــرکت به فرافکنی روی آورده ،بنابراین با توجه به
قانون مطبوعات دستور فرمایید جوابیه را در همان
ســتون عینا در اسرع وقت منتشــر کنند .همچنین
با توجه بــه اینکه این موارد مصداق نشــر اکاذیب،
ایراد تهمت و تشــویش اذهــان عمومی به جهت
بهرهبرداری مشخصی است در مراجع قضائی اقامه
دعوی کیفری شده است.

ﮔﺬر
اما و اگر مصوبه مجلس

بنبست وام ازدواج ۱۰میلیونی
 ایسنا :نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه
 ۱۳۹۵مصوب کردند که سقف وام ازدواج به ازای هر
نفر تا ۱۰میلیون تومان افزایش یابد؛ اما رئیس شورای
هماهنگی بانکها معتقد است که افزایش سهبرابری
وام ازدواج در بودجه  ،۱۳۹۵با توجه به منابع محدود
قرضالحسنه بانکها نمیتواند عملیاتی شود؛ چراکه
در ایــن حالت توان پرداخت کاهــش یافته و عادالنه
نیســت که در صف انتظار این تســهیالت تعدادی از
دریافت آن محروم شــوند ،مگر اینکه راهکار دیگری
برای آن اندیشیده شــود .در این راستا رئیس شورای
هماهنگی بانکها باوجود اینکه افزایش ســقف وام
ازدواج را ضــروری میداند؛ معتقد اســت که تبصره
موجود برای افزایش وام ســهمیلیونی به  ۱۰میلیون
تومان با توجه به منابع قرضالحسنه بانکها بهعنوان
تأمینکننــده وام ازدواج عملیاتی نیســت .همتی با
بیان اینکه درحالحاضر برای پرداخت همین ســقف
ســهمیلیونتومانی وام ازدواج ،بانکهــا با مشــکل
مواجهاند ،گفت :در شــرایطی که منابــع کافی برای
افزایش ســقف وام ازدواج وجود ندارد ،اقدام نسبت
بــه آن موجب ایجاد رانــت و اختصاص آن به تعداد
محــدودی خواهد شــد .وی درباره راهــکاری برای
افزایش ســقف وام ازدواج نیز معتقد اســت که باید
سقف این تسهیالت ،اگر هم قرار است افزایشی داشته
باشــد ،به مرور و با رشد ســاالنه حداکثر ۱۰درصدی
اتفاق بیفتد؛ نه اینکه در محدودیت منابع آن را یکباره
تا  ۳۰۰درصد افزایش دهیم .در این حالت این مصوبه
عملیاتی نخواهد شد.

