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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

اقتصادی

قضایی

دادستان کل کشور تاکید کرد

تعیین تکلیف ۸۰درصدی خودروهای توقیفی تا پایان امسال

دادســتان کل کشــور تســریع در رسیدگی و
تعیین تکلیــف خودروهای توقیفــی مربوط به
پروندههای مواد مخدر را امری مهم دانســت و بر
لزوم کار جهادی و تعییــن تکلیف  ۸۰درصدی
این خودروها تا پایان ســال جاری تاکید کرد .به
گزارش ایرنا از مرکز رســانه قوه قضائیه ،دادستان
کل کشور در پی دستور رئیس قوه قضائیه مبنی
بر تسریع تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف و یا
ضبط شده در خصوص پروندههای مواد مخدر ،از
پارکینگ خودروهای توقیفی مرتبط با پروندههای
مواد مخــدر در منطقه شــهریار بازدیــد کرد.
حجتاالسالموالمسلمینمحمدجعفرمنتظریدر
ایــن بازدید در جریان آمــار خودروهای توقیفی،
تعداد و سال توقیف ،نحوه مزایده و فروش ،نحوه
نگهداری قرار گرفت .وی با بیان اینکه اکنون حدود

 ۱۴هزار و  ۷۰۰خودرو در پارکینگهای ســتاد
مبازره با مواد مخدر توقیف هســتند ،افزود :آنچه
که مربوط به دستگاه قضائی است باید انجام و اگر
نیاز به بخشنامه یا دستور است ،انجام خواهیم داد.
دادستانکلکشوراظهارداشت:ساماندهیوضعیت
کنونی به همکاری و تعامل دستگاههای مربوطه و
کار جهادی و تالش مضاعف نیاز دارد .این مسئول
عالی قضائی تاکید کرد که دستگاه قضائی آماده
همکاری و انجام اقدامات الزم برای تعیین تکلیف
این خودروها است .بنابراین گزارش ،حجتاالسالم
والمسلمینمحسنیاژهایرئیسقوهقضائیهبیست
و نهم آبان ماه طی دستوری به دادستان کل کشور
تاکید کرد که نسبت به تعیین تکلیف وسایل نقلیه
توقیف و یا ضبط شده در خصوص پروندههای مواد
مخدر ،تسریع شود.

استان
دادستان عمومی و انقالب اشکذر هشدار داد:

برخورد قضایی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی

آفتاب یزد :دادستان عمومی و انقالب شهرستان
اشکذر بر هم افزایی دستگاههای متولی زمین و
لزوم تقویت گشتهای حفاظت از اراضی ،تأکید
کرد و نســبت به اقدام به هرگونه تغییرکاربری
غیرقانونی اراضی کشاورزی هشدار داد.
محمدجواد زارع بیدکی در جلســه با نمایندگان
حقوقی اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به
اهمیت گسترده فعالیتهای این اداره ،بیان داشت:
جهاد کشاورزی نقش ناظر در زمینه حفاظت از
اراضی را دارد و در این راســتا تعامل و همافزایی
بیشتری نسبت به گذشته بین دستگاه قضا و امور
اراضی درخصوص حفاظــت از اراضی و برخورد
قاطع با متخلفان و قانون شکنان مورد تاکید است.
این مقام قضایی با تاکید بر اجرای صحیح قانون
اظهار داشــت :تغییر کاربری اراضی کشاورزی،
موضوع مهمی اســت و باید با برخورد قاطعانه،
جلوی اقدامــات غیرقانونی فرصتطلبان گرفته

شود .وی جهت حفظ عرصههای طبیعی و اراضی
کشاورزی به عنوان سرمایههای نظام و تحویل آن
به نســلهای آینده را مهم و ضروری برشمرد و
افزود :دستگاه قضایی در خصوص حقوق عامه و
اموال عمومی اهتمام ویژه دارد و در این مســیر
از هیچ اقدامی فروگذار نیست .زارع ضمن تأکید
بر لزوم مقابله با دســت اندازی ســودجویان به
اراضی کشــاورزی ،خواستار همافزایی و تشریک
مســاعی در جهت تقویت توان گشت زنی شد و
تصریح کرد :حفاظت از باغات و اراضی کشاورزی
شهرستان و نیز به جهت اهمیت حفظ منابع آب
در امنیت کشــور اجرای طرحهای آبیاری تحت
فشار بسیار حایز اهمیت است.
شــایان ذکر اســت در این دیدار رئیــس اداره
حقوقی مدیریت اراضی سازمان جهاد کشاورزی
استان و نماینده حقوقی جهاد کشاورزی اشکذر
حضورداشتند.

تعزیرات در کنترل تنظیم بازار میتواند نقش موثری ایفا کند

آفتاب یزد :دادســتان عمومی و انقالب بافق
گفت :تعزیرات حکومتی با رصد و پایش مستمر
قیمتها میتواند نسبت به تنظیم بازار به نحو
مطلوبی اقدام نماید.
چمران بهارلوئی در جلســه با کارکنان تعزیرات
حکومتی بیان داشت :وظیفه اصلی تعزیرات عالوه
بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،جلوگیری از تخلفات
در زمینه مسائل اقتصادی و توزیع در بازار اعم از
کم فروشی ،گران فروشی و احتکار است.
این مقام قضائی اظهار داشــت :دستورات الزم در
نظارت قیمت ها ،اقدامات گشت زنی و رسیدگی به

تخلفات از سوی قاضی تعزیرات مورد تاکید است.
وی تصریــح کــرد :با تعامل و هــم افزایی این
مجموعه با دستکاه قضا در جهت خدمت بیشتر
به مردم میتوان گام محکمتری برداشت.
بهارلوئی تسهیل دسترسی مردم برای دسترسی
ب تعزیرات را خواســتار شــد و ابــراز کرد :با
توجه به اینکه تعزیرات شهرستان بافق باید به
تخلفات در شهرستان بهاباد نیز رسیدگی کند،
هماهنگی الزم جهــت مدیریت توزیع صحیح،
بدون سوءاستفاده و خارج از شبکه با اداره صمت
شهرستان بهاباد نیز ضروری است.

مدیراستانداردیزد:

درجبههی نبرد اقتصادی امروز ،قفل موانع با کلید بسیج باز میشود

آفتاب یزد :مدیرکل اداره استاندارداستان یزد
گفت :دراین دوران ودرمیــدان نبرد اقتصادی
امروز ،قفل موانع با کلید بســیج باز میشــودو
فرهنگ و منش بسیجی بســیار کارساز است.
محمد رضا زارع بنادکوکی کــه به اتفاق معاون
اداره کل ودرپنجمین روز از هفتة ی بســیج ،به
سپاه الغدیریزد رفته بود ،درجمع فرمانده ومعاونین
این نهاد انقالبی افــزود :امام (ره) در چند دههی
قبل فرمودهاند که اگر «سپاه نبود کشور هم نبود»
که در راستای سخن گرانبهای معمار کبیر انقالب
اسالمی ،همگی ملت ایران طی سالهای گذشته
به وضوح دیدهاند که بسیاری ازموانع بزرگ توسط
نیروی عظیم بسیج ،از سر راه توسعه و پیشرفت
کشور برداشته شده است .وی ضمن برشمردن
شــرح وظایــف و عملکــرد اداره کل گفــت:
جدیدترین قانون اســتاندارد بــا عنوان «قانون
تقویت و توســعهی نظام استاندارد» در مهرماه
 ۱۳۹۶توسط ریاســت محترم مجلس شورای
اسالمی ابالغ گردید ،که در این قانون طبق ماده
۶برای مجموعهی اســتاندارد کشور  ۴وظیفه
اصلی  -۱استانداردســازی  -۲اندازهشناســی
 -۳ارزیابــی انطبــاق و  -۴تاییــد صالحیت
درنظر گرفته شــده است .این مســئول ادامه
داد :میزان منابع مالی و انســانی در اختیار این

اداره کل ،محــدود بوده و دربرابر حجم وظایف،
کارها ومشــکالت موجود در استان یزد جوابگو
نمیباشــد ،از این رو از فرماندهی ارشــد سپاه
الغدیر یزد تقاضا داریم با ظرفیت نیروی مقاومت
بســیجی که در اختیار دارند استاندارد یزد که
در واقع تنها متولی کیفیت در اســتان دارالعلم
و دارالعباده یزد میباشــد را یارو یاور باشــند.
فرمانده ارشد سپاه الغدیر یزد نیز در این دیدار
گفت :استاندارد دارای جایگاه واال و حساسی در
جهان وکشور میباشد ،به گونه ایی که استاندارد
و با کیفیت بودن کاالها و تجهیزات مختلف در
استان ،در پیشــگیری ازبحرانها و آسیبهای
اجتماعی بسیار موثر است ،ضمن این که خوب
است تاچشم اندازورویه ایجادی توسط سازمان
ملی استاندارد ایران درخصوص استانداردسازی،
انسان محور هم باشد .سرداررضاپورشمسی در
پایان ســخنان خود گفت :تمام ظرفیت بسیج
بــرای هرگونه همکاری با اداره کل اســتاندارد
استان یزد دربرداشــتن موانع از سر راه تولید،
صنعت و خدمات حاضر و آماده هست و موقعیت
بسیار خوب و مناسب است تا گفتمانهای بسیج
و اســتاندارد از کانال اقشــار مختلف بسیج در
جهت سازندگی و درقالب انعقاد تفاهم نامههای
فی ما بین تشکیل و دنبال شود.

انفجار و آتشسوزی در پتروشیمی شهید تندگویان
تکذیب شد

روابط عمومی شــرکت پتروشــیمی شهید
تندگویان با تکذیب خبر نادرســت انفجار و
آتشســوزی در این پتروشیمی و با تاکید بر
اســتمرار تولید در خطوط تولید پتروشیمی
شهید تندگویان ،اعالم کرد :متاسفانه حادثه
در حین تعمیر یک دســتگاه تهویه منجر به
مصدومیت و فوت یک نفر از تکنســینهای
واحد تهویه شده است.
به گــزارش روابط عمومی و امــور بینالملل
شرکت پتروشیمی شهید تندگویان،سرپرست
روابط عمومی این شــرکت با تکذیب انتشار
اخباری در شــبکههای اجتماعــی مبنی بر
وقوع آتش ســوزی و انفجار در پتروشــیمی
شــهید تندگویان ،گفت :وقوع هرگونه آتش
سوزی و انفجار در خطوط تولید ،فرآیندی و
عملیاتی این شرکت پتروشیمی صحت ندارد
و هم اکنون تمامی واحدهای تولید مطابق با
برنامــه در مدار بهرهبرداری قرار دارند .وی با
تاکید بر اینکه متاسفانه بعداز ظهر دیروز سه
شنبه سوم آذرماه به دلیل حادثهای خارج از
خطوط تولید یکــی از کارکنان واحد تهویه
در حیــن تعمیــر یک دســتگاه تهویه دچار
مصدومیت شدید میشــود ،تصریح کرد :به
محض اطــاع از مصدومیت ایــن همکار با

حضور به موقع تیمهای امداد و آتش نشانی،
ضمن انجام اقدامات اولیه درمانی ،مصدوم با
یک دســتگاه آمبوالنس مجهز به بیمارستان
صنایع پتروشــیمی ماهشهر «ممکو» منتقل
شد.
وی همچنیــن بــا تاکید بر اینکــه با وجود
انتقال ســریع مصدوم به بیمارســتان و آغاز
مراحــل درمانی ،متاســفانه همــکار واحد
تهویه پتروشــیمی شهید تندگویان متاسفانه
ساعاتی قبل درگذشت ،بیان کرد :درگذشت
همکار ســختکوش و ساعی واحد تهویه را به
خانواده ایشــان به نمایندگــی از مدیریت و
کارکنان شرکت پتروشیمی شهید تندگویان
تسلیت عرض میکنم.
سرپرســت روابط عمومی شرکت پتروشیمی
شــهید تندگویان با اعــام اینکه دالیل این
حادثــه وقوع آتش ســوزی و یــا انفجار در
هیــچ کدام از خطــوط تولیــد و واحدهای
بهرهبــرداری که منجر بــه اختالل در تولید
شــود ،نبوده اســت ،خاطرنشــان کرد :هم
اکنون تولید در پتروشیمی تندگویان مطابق
با برنامه در حال انجام بوده و وقوع انفجار و
هرگونه انفجار یا آتشســوزی را قویا تکذیب
میکنیم.

در آستانه حذف ارز ۴۲۰۰

واردات فقط  ۱۲درصد کاالی اساسی با ارز نیمایی!

شده و مابقی یعنی  ۹.۱میلیارد دالر معادل  ۷۹.۱درصد با نرخ ۴۲۰۰
تامین ارز شده است.

گرچه هنوز تکلیف حذف ارز  ۴۲۰۰مشــخص نیست اما در آستانه
تصمیمگیری در این رابطه ،سهم واردات اقالم اساسی با ارز ترجیحی
تا چند برابر ارز نیمایی سنگینتر است ،به طوری که فقط  ۲۰درصد
ارزش دالری و حدود  ۱۲درصد حجم واردات این کاالها در ســامانه
نیما تامین ارز میشود.
به گزارش ایســنا ،از ســال  ۱۳۹۷که واردات با ارز  ۴۲۰۰به صورت
عمومی در دســتور کار قرار گرفته ،تاکنون فقط به واردات هفت قلم
کاال محدود شــده اما سهم قابل توجهی در واردات کاالهای اساسی
داشته است.
این در حالی است که طی دو سال اخیر به تدریج واردات اقالم اساسی
با ارز  ۴۲۰۰محدودتر شــد و به یک لیســت  ۲۵قلمی رســید ولی
بــا توجه به رانت ارز ترجیحی وعــدم مدیریت صحیح آن در چرخه
واردات و تبعاتــی که در بازار داخل داشــت ،فقط به شــش قلم که
عمدتا نهادههای تولید دام و طیور اســت به همراه بخشــی از دارو و
تجهیزات پزشکی محدود شد .با توجه به شدت گرفتن جریان حذف
ارز  ۴۲۰۰تومانــی در مدت اخیــر و جایگزینی ارز نیمایی ،وضعیت
واردات کاالهای اساسی با نرخهایی غیر از  ۴۲۰۰قابل تامل است.

> تغییر قیمت  ۸۷درصد کاالی اساسی از  ۴۲۰۰به نیمایی

حجم ســنگین واردات با ارز  ۴۲۰۰در شــرایطی ثبت میشود که
یکی از دالیل مخالفت با حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی موضوع افزایش
قیمت اقالم اساســی وارداتی و تبعات تورمی آن بوده است ،در هر
حال اینکه  ۸۷.۷درصد واردات از نرخ  ۴۲۰۰به نرخ ســامانه نیما
که معموال هم ســطح قیمت بازار بوده و در حال حاضر حدود ۲۵
هزار تومان است منتقل شــود میتواند به افزایش قیمت کاالهای
اساسی دامن بزند.
> اما رانت سنگین است...

میدهد که از  ۱۸.۷میلیون تن کاالی اساســی وارداتی در  ۲۵گروه،
 ۱۶.۴میلیون تن با ارز  ۴۲۰۰و فقط  ۲.۳میلیون تن با ارز نیمایی وارد
شده است ،بنابراین از لحاظ وزنی  ۸۷.۷درصد واردات با ارز ترجیحی
و  ۱۲.۳درصد با ارز نیمایی بوده است.

اما مســئله قابل توجه به همین فاصله بین نرخ  ۴۲۰۰و نرخ سامانه
نیما و بازار و رانت سنگینی که وجود دارد برمی گرد که بارها نسبت
به فساد ناشی از این اختالف قیمت وعدم دسترسی مردم به کاالهای
وارداتی با نرخ  ۴۲۰۰هشــدار داده شده اســت و به دفعات اذهان
عمومی شاهد انتشار خبرهای مربوط بهعدم مدیریت مناسب تامین
ارز با نرخ ترجیحی ،فســاد آن در واردات وعــدم نفع این ارز برای
مردم بودهاند.

> سهم ارزی چقدر است؟

>  ۲.۳میلیون تن با ارز نیمایی وارد شد

از نظر ارزش نیز از  ۱۱.۵میلیارد دالر کاالهای اساسی وارداتی در این
دوره ،فقــط حدود  ۲۰درصد معادل  ۲.۳میلیارد دالر با ارز نیما وارد

بررســی جریان واردات از ابتدای ســال جاری تا  ۱۰آبانماه نشان

در گفتگو با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد

از تالش برای حذف قیمتگذاری دستوری تا حمایت از سهامداران خرد

حدود  ۱۰۰روز اســت که دولت ســیزدهم ســکان کشور را در
دست گرفته و طی این مدت تصمیمات مهمی برای بازار سرمایه
گرفته شــده است .از تقاضا و تالش ســازمان بورس برای حذف
قیمتگذاری دســتوری تا حمایت از ســهامداران خرد و تالش
برای بازگشت اعتماد به این بازار .آنطور که مجید عشقی ،رئیس
ســازمان بورس و اوراق بهادار در گفتگو با شــبکه اخبار دارایی و
اقتصادی (شادا) ،اعالم کرده ،پیگیریها برای حذف قیمتگذاری
دســتوری صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو همچنان وجود
دارد .وی همچنین از طراحی یک بســته سیاســتگذاری برای
ســهام عدالت خبر داده و بر این نکته تاکید کرده اســت که بازار
سرمایه مسیری متعادل و رو به رشد خواهد داشت.

با توجه بــه اینکه حدود  ۱۰۰روز از اســتقرار دولت
سیزدهم میگذرد ،در ابتدا درمورد اقدامات بورسی که طی
مدت مذکور از سوی سازمان بورس انجام شده ،بفرمایید.
هرچند حدود  ۱۰۰روز از اســتقرار دولت سیزدهم میگذرد اما
شــخصاً حدود  ۴۰روز است که در سازمان مستقر شدهام .با این
حال باید گفت یکــی از مهمترین متغیرهای مورد تأکید در بازار
ســرمایه ،بحث ثبات بازار است .تمام تالش سازمان در این مدت
ایــن بوده که با رایزنی با ذینفعان بازار از جمله ســرمایهگذاران،
سیاستگذاران و دســتگاههای نظارتی ،ثبات را در بازار برقرار و
از نوسانات مقطعی و بیدلیل جلوگیری کند .فکر میکنم در این
زمینــه تا حدی هم موفق بودهایم اما نکته مهم در این رابطه این
است که عوامل متعددی در نوســانات بازار دخیل هستند .برای
مثال بحث کســری بودجه و تأمین مالــی دولت ،محل حرف و
حدیثهای زیادی بوده اســت .در این راستا با توجه به سیاست
وزارت اقتصاد ،سازمان بورس نهایت تالش خود را کرد اما به نظر
میرسد برداشت سرمایهگذاران از این تأمین مالی ،صحیح نیست.
البته سازمان سعی کرده است شفاف سازیهای الزم در این راستا
صورت بگیرد.
در بحث فروش اوراق دقیق ًا چه اتفاقی رخ داده است؟
چرا برخی ســهامداران ،فروش اوراق از سوی دولت را دلیل
ریزش این روزهای بازار سرمایه میدانند؟
اتفاقی که درخصوص تامین مالی در این مدت رخ داد ،این بود که
قرار شد کسری بودجه از طریق انتشار اوراق برطرف شود .تالش
این بوده است که همزمان با انتشــار اوراق ،بحث بازخرید اوراق
قبلی هم انجام شــود تا بین منابع تزریق شــده به بازار و منابعی
که از بازار خارج میشــود ،تعادل برقرار شود .سعی شده است به
بزرگ شــدن نهادهای مالی مانند صندوقها کمک شود تا جذب
منابع برای آنها راحتتر شــده و قادر به جذب این منابع باشند.
از ســوی دیگر ،در این مدت در فرایند افزایش سرمایه شرکتها
هم تسهیالت الزم صورت گرفت .هرچند به دلیل اتفاقات رخ داده
در بازار پول و افزایش سود بین بانکی ،تامین مالی برای شرکتها
دشوار شده و فشار روی بانکها زیاد است ،اما امیدواریم در آینده
با تعدیل بخشی این سیاستها ،فشارها کاهش یابد.
یعنی فروش اوراق به بازار سرمایه ارتباطی ندارد؟
اینکــه بگوییم فروش اوراق هیچ ارتباطی به بازار ســرمایه ندارد
صحیح نیســت؛ چراکه بازارها به یکدیگر مرتبط هستند .اما این
ارتباط یک به یک و مســتقیم نیســت و تأثیر اوراق بســیار کم
است .ذائقه ریسک سرمایهگذاران در بازار سرمایه بسیار متفاوت
اســت .افرادی که ریسک پذیرتر هستند هیچگاه در قبال فروش
سهام ،اوراق نمیخرند .این درحالی است که مشتری صندوقهای
سرمایهگذاری یا اوراق با درآمد ثابت ،افرادی ریسک گریز هستند.
بنابرایــن میتوان دو جامعه ســرمایهگذاری متفاوت از هم را در
نظر گرفت.
در بودجه  ۱۴۰۰انتشار چه میزان اوراق پیشبینی و چه
میزان از آن منتشر شده است؟
تا کنون حدود  ۱۳۰هزار میلیارد تومان همه انواع اوراق منتشــر
شده که عمده آن از نوع اخزا بوده (مطالبات پیمانکاران) که تأمین
مالی دولت محسوب نمیشود .از این  ۱۳۰همت حدود  ۵۱همت
اوراق تامین مالی اســامی دولت بوده و طی همین مدت که ۵۱
همت اوراق جدید منتشر و فروخته شده  ۵۸همت اوراق سررسید
شده قبلی تسویه شده اســت .بنابراین به صورت خالص بیش از
آنکه دولت جذب منبع داشــته باشد ،پرداخت پول داشته و عم ً
ال
صندوقها جذب منبع داشته اند.
آیا بازار سرمایه کشش پذیرش این اوراق را دارد؟
بله .باید روی این نکته تأکید کنم که این اوراق بر اســاس کشش
بازار عرضه میشود .برای مثال هفته قبل قرار بود  ۱۰هزار میلیارد
تومان اوراق منتشــر شــود اما حدود  ۷۵۰۰هزار میلیارد تومان
منتشــر شد که بر اساس درخواســت صندوقها ،بانکها و سایر
نهادهای مالی بود .از سوی دیگر کل این مبلغ ،مجددا ً به سیستم
بانکی ،بیمهها و صندوقهای سرمایهگذاری برگشته است .بنابراین

برنامه ســازمان بورس برای آموزش تازه واردان بورســی
چیست؟
بحث افزایش ســواد مالی بســیار مهم است .ســازمان بورس با
کمــک ارکان بازار ســرمایه درحال برنامهریزی منســجم برای
آموزش ســهامداران اســت و مهمترین موضوع این است که دید
ســرمایهگذاری باید اصالح شــود تا ســهامداران آگاه باشند که
سرمایهگذاری در بازار ســرمایه بلند مدت است و افراد باید پول
مازاد خود را وارد این بازار کنند.

این عدد به صورت خالص روی بازار تأثیری نداشــت .باید به این
نکته نیز اشاره کنم که بخشی از اوراق منتشره ،اوراق نقدی نیست
بلکه نزد پیمانکاران اســت .بسیاری از این افراد نیز اوراق خود را
عرضه نمیکنند و تا زمان سررسید نزد خود نگه میدارند .بنابراین
این اوراق با اینکه پذیرش شــده اســت و در آمار نیز محاســبه
میشــود ،روی بازار تأثیری ندارد چراکه برای تأمین مالی دولت
نبوده است .طبق اخرین آمار بیش از  ۸۰درصد پیمانکاران ،اوراق
را تا زمان سررسید نزد خود نگه داشتهاند.
یکی از مهمترین چالشهای بازار سرمایه ،بیاعتمادی
ســهامداران به این بازار است .سازمان بورس برای رفع این
مشکل چه تدابیری اندیشیده است؟
ثبات در بازار باعث بازگشــت اعتماد سرمایهگذاران عمده و خرد
میشــود .شــفافیت اطالعات مالی و اطالعات منتشره شرکتها
توسط ســازمان پیگیری میشــود .اگر اطالعاتی که روی کدال
منتشر میشــود و اطالعاتی که در اختیار ســرمایهگذاران قرار
میگیرد ،شفاف باشد ،ســرمایهگذار میتواند اعتماد کند .منظور
از اطالعات شفاف ،این اســت که صورتهای مالی شرکتها که
در کدال منتشــر میشود ،مبهم و متناقض نباشد .درحال حاضر
در چند صنعت از جمله صنعت بانــکداری ،تناقض وجود دارد.
اگر این مشــکل حل شود ،اطالعات مالی شفاف شده و در نتیجه
اعتماد سرمایهگذاران به بازار برمیگردد.
بیاعتمادی به بازار سرمایه فقط منشأ درونی دارد؟
مســلماً خیر .برای مثال ،موضوع قراردادهــای بلندمدت ،تامین
خوراک صنایع ،بســیار مهم است .تاکید سازمان بورس این است
که روابط مالی به صورت بلند مدت مشــخص شود تا یک شرکت
پتروشیمی یا پاالیشگاهی بداند نحوه محاسبه خوراک تا  ۱۰سال
آینده بــه چه صورت خواهد بود؟ اگر تکلیــف این موضوعات به
صورت بلند مدت مشــخص باشد ،ســرمایهگذار نیز تکلیف خود
را میداند .در این راستا سیاســتی که سازمان بورس دنبال کرد
و خوشبختانه سیاستگذاران دولتی از جمله وزیر اقتصاد ،معاون
اول رئیــس جمهــور و رئیس جمهور روی آن تاکیــد دارند این
اســت که بتوانیم ثبات را در سیاستها به نحوی اعالم کنیم که
سهامداران و شرکتها تکلیف خود را بدانند و قادر باشند در بلند
مدت برنامهریزی کننــد .رویکرد کلی دولت حذف قیمتگذاری
دستوری است.
به طور کلــی درحال حاضر ســرمایهگذاری در بازار
سرمایه را چگونه میبینید؟
ســرمایهگذاری در بورس یک ســرمایهگذاری بلند مدت است و
شــخصاً نگاه و ســرمایهگذاری کوتاه مدت در این بازار را توصیه
نمیکنم .چراکه بازار در کوتاه مدت با نوســاناتی مواجه است که
سهامداران را اســیر خواهد کرد و باعث ضرر آنها میشود .بازار
بورس در مقایسه با ســایر بازارها در بلند مدت همیشه صعودی
بوده اما در کوتاه مدت نوســانات غیرمنطقی داشته است .افرادی
که ســال قبــل وارد این بازار شــدند و به ســرعت از آن خارج
شــدند ،ضرر زیادی کردند درحالی که اگر این ســرمایهگذاری
ادامه پیدا میکرد قطعا به ســود میرســید .وضعیت شــرکتها
درحال حاضر بســیار خوب اســت .تیر یا مرداد سال گذشته من
به عنوان کارشــناس جرأت نمیکردم کســی را به بورس دعوت
کنم اما درحال حاضر شرایط با ثبات است و شرکتها سودآوری
خوبی دارند .ســازمان بورس مسئول اینکه شاخص «چند» باشد
نیست .ســازمان بر رفتار ذینفعان ،شرکتها و سهامداران نظارت
میکند تا قواعد به درســتی رعایت شود .درحال حاضر علی رغم
افزایش سودآوری شرکتها ،اعتماد سرمایهگذاران و سمت تقاضا
ضعیف اســت .اما در بازار موج فروش جــدی وجود ندارد .باید با
اقدامات اعتمادزا و اطمینان دادن به سهامداران که دولت درمورد
شرکتها تصمیمات رادیکال نمیگیرد ،بتوانیم اعتماد را به بازار
برگردانیم .با برگشت این اعتماد ،بازار مسیر خود را پیدا خواهد کرد
اما نباید انتظار داشته باشــیم بازار دوباره در عرض دو تا سه ماه
چند برابر شــود .این نه قابل تصور و نه مفید اســت .اما مسیری
متعادل و رو به رشد را خواهد داشت.
با توجه به اینکه تعداد سرمایهگذاران در بازار سرمایه
طی یک سال گذشته به حدود  ۵۰میلیون نفر رسیده است،

وضعیت سهام عدالت به چه صورت است؟ یک سال از
آزادسازی سهام عدالت میگذرد اما هنوز امکان فروش آن
برای مشموالن وجود ندارد.
درمورد ســهام عدالت باید به مرور تصمیمگیری شود .اما به نظر
من با توجه به ارزندگی این سهام و وضعیت کنونی بازار ،مشموالن
برای فروش عجله نداشــته باشند و به سهام عدالت به عنوان یک
سرمایهگذاری بلند مدت نگاه کنند .فروش سهام عدالت ،مخصوصا
در این نوســانات به ضرر مردم اســت .بحث بازارگردانی ســهام
شرکتهای سرمایهگذاری استانی و نحوه فروش سهام عدالت چه
در روش مســتقیم چه در روش غیرمستقیم درحال برنامه ریزی
اســت .به طور کلی قرار شده است ،بســته سیاستگذاری سهام
عدالت طراحی و در شورای عالی بورس مطرح شود.
یکی دیگر از ابهامات بازار سرمایه ،تزریق منابع صندوق
توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار است .در واقع قرار بود یک
درصد از منابع صندوق توســعه ملی به صندوق تثبیت بازار
سرمایه تزریق شود .این مصوبه در چه مرحلهای قرار دارد؟
این مصوبه درحال پیگیری اســت .البته بخشی از آن تزریق شده
اســت و تالش میکنیم این منابع به صورت مستمر و هرساله به
صندوق تثبیت تزریق شــود .دولت سیاستی دارد که ارز صندوق
توسعه ملی به ریال تبدیل نشــود و منابع از محل ریالهایی که
قبال تبدیل شــده است به صندوق تثبیت تزریق شود .اما به نظر
من با بازگشــت اعتماد و ثبات به بازار ســرمایه نیازی به منابع
صندوق نخواهیم داشــت .هرچند صندوق تثبیت و توسعه بازار
در جایی که الزم باشــد ورود پیدا میکند اما تالش این است که
کمترین حضور را داشته باشد تا بازار به حالت عادی برگردد.
درحال حاضر ســهم بازار سرمایه در تامین مالی چقدر
است و آیا قرار است این سهم افزایش یابد؟
بیش از  ۲۰تا  ۲۵درصد تامین مالی از طریق بازار ســرمایه انجام
میشود .برنامه این است که این عدد با شیب نسبتا خوبی افزایش
پیدا کند و تا ســال آینده به نزدیک  ۴۰درصد برســد .به محض
بازگشت اعتماد به بازار سرمایه ،پذیرش شرکتهای پروژه محور
آغاز میشــود .در ماه آینده اولین شــرکت سهام خود را به مبلغ
اســمی عرضه میکند .همچنین به زودی شــرکتهای مبتنی بر
دانش و اینترنت وارد بازار خواهند شد و با مشارکت مردمی از بازار
هم تامین مالی میکنند و کسب و کار خود را گسترش میدهند.
شرکتهای دیگر که عمدتا تولیدی هستند نیز در صف عرضه قرار
دارند و کارهای پذیرش آنها انجام شده است.
راهکار سازمان بورس برای حمایت از سهامداران خرد
چیست؟
سازمان بورس در ادامه حمایت از سهامداران خرد از طریق انتشار
اوراق اختیار تبعی ،از دیگر شرکتها ،مخصوصاً شرکتهای بزرگ
که تاکنون اوراق اختیار تبعی را منتشر نکرده اند ،خواسته است،
در سررسیدها و قیمتهای متنوعتر این اوراق را منتشر کنند .به
زبان ساده ،این اوراق ،بیمه سهام شده و به سهامدار این اطمینان
را میدهد که قیمت ســهم در یک بازه زمانی مشخص به قیمت
خاصی خواهد رســید .یعنی سهم ارزنده اســت و رشد متعادل
خواهد داشت .ســازمان درحال انجام و پذیرش این فرایند است
و سعی میکند روند مستمری باشد .از طرف دیگر سعی میشود
زیرساختهای فنی الزم برای پرداخت سود از طریق سجام فراهم
شــود که سهامداران ناچار نباشند برای دریافت سود به شرکتها
و بانکها مراجعه کنند .البته این اراده باید از سمت شرکتها نیز
وجود داشته باشد.
به عنوان سوال آخر ،توصیه مهم شما به سهامداران خرد
چیست؟
باید به این موضوع اشــاره کنم که بازارهای متعددی در بورس و
فرابورس وجود دارد .خواهش من از ســهامداران این است که در
بحث انتخاب ســهم ،ریسک بازارها را مد نظر قرار دهند .بسیاری
از زیانهای ســنگینی که ســرمایهگذاران ،مخصوصا سهامداران
خرد متحمل شــدهاند مربوط به بازار پایه بوده چرا که بازار پایه
بسیار پرریســک است .ســرمایهگذاری که اطالعات کافی ندارد
نباید وارد این بازارها شــود .من به سهامداران توصیه میکنم به
صورت غیرمســتقیم و از طریق صندوقهای سرمایهگذاری وارد
بازار سرمایه شوند.

