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اخبار

بازدید مدیرعامل بانک مسکن از شهر
جدید پرند

بررسی وضعیت تامین مالی
پروژههای اقدام ملی

مدیرعامل بانک مسکن با حضور در شهر جدید
پرند در جریان آخرین وضعیت روند تسهیالت
دهی این بانک به پروژه های اقدام ملی و مشکالت
پیمانکاران قرار گرفت.
محمود شایان مدیرعامل بانک مسکن به همراه
محمد حسن علمداری عضو هیئت مدیره بانک
مسکن با حضور در شرکت عمران شهر جدید
پرند در جریان آخرین وضعیت تامین مالی پروژه
های مسکونی و همچنین پروژه های اقدام ملی
مسکن قرار گرفت .مدیرعامل بانک مسکن در
نشست با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت
عمران شهر جدید پرند بعد از شنیدن مشکالت
و موانع تامین مالی پروژهها ،بر لزوم رفع موانع و
بروکراسیهای پرداخت تسهیالت جهت تسریع
در اجرای پروژههای مسکونی تاکید کرد .شایان
درباره برنامه دولت برای ساخت یک میلیون واحد
مسکونی در سال گفت :قطعا این وعده شدنی
است .ما با شعار «ما میتوانیم» به تعهدات خود
پایبند خواهیم بود .مدیرعامل بانک مسکن پس
از پایان این نشست ،در بازدید از چند پروژه
توگو با پیمانکار پروژه،
اقدام ملی مسکن و گف 
دستور تسریع در اعطای تسهیالت را به مسوولین
ذیربط اعالم کرد .شایان ،در گفتوگوی رو در
رو با پیمانکار یکی از این پروژه ها ،مستقیما در
جریان مشکالت آنان قرار گرفت و دستور داد پس
از بازدید کارشناس بانک مسکن از پروژه ،طی
فرایند قانونی متناسب با پیشرفت پروژه ،منابع
الزم تخصیص یابد .در این نشست ،محسن وطن
خواهی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با
ارائه توضیحاتی از وضعیت جغرافیایی شهر جدید
پرند گفت :پرند برای پذیرش جمعیت  750هزار
نفری طراحی شده و با توجه به موقعیت جغرافیایی
و دسترسی به راه های اصلی ،ریل باس و مترو
آینده روشنی دارد .مدیرعامل شرکت عمران شهر
جدید پرند با قدردانی از بانک مسکن برای همراهی
در تامین مالی پروژه ها تاکید کرد :ما تمام تالش
خود را به کار گرفتیم تا تسهیالت دریافتی در جای
خود هزینه شود .مدیرعامل بانک مسکن پیش
از حضور در شرکت عمران شهر جدید پرند ،از
شعبه بانک مسکن شهر جدید پرند بازدید کرد.
شایان همچنین در محل احداث شعبه جدید بانک
مسکن در این شهر حضور یافت.

اخبار

«ابتکار» عوامل موثر در افزایش نرخ تورم را بررسی کرد

پرداخت سود قطعی به سپردههای
سرمایهگذاری سال  ۹۹در بانک سینا

بانک سینا در راستای اهداف بانکداری اسالمی
و به پاس اعتماد مشتریان ،به سپردههای
سرمایهگذاری سال  ۹۹سود قطعی پرداخت کرد.
این بانک در راستای ارزش آفرینی و تامین منافع
ذینفعان ،علیرغم شرایط فضای کسب و کار متاثر
از کرونا و تحریمها ،با اجرا و پیادهسازی برنامههای
توسعه ای و نظام یافته ،با رشدی متوازن زمینه
تحقق سود بیشتر جهت سپرده گذاران در سال ۹۹
را فراهم کرد که در قالب مابهالتفاوت سود قطعی و
علیالحساب به این گروه از مشتریان پرداخت شد.
همچنین این بانک به واسطه تالش و جدیت
همکاران متعهد و متخصص خود در سال ۹۹
موفق شد سود خالص این سال را نسبت به سال
 ۹۸به میزان حدود  ۳برابر افزایش دهد .این در
حالی است که با عملکرد درخشان بانک سینا در
تجهیز و تخصیص منابع ،کسب سود عملیاتی و
اجرای برنامههای هدفمند بازاریابی ،روند سوددهی
سال  ۱۴۰۰نسبت به سال  ۹۹به مراتب بهتر
خواهد بود .گفتنی است عملکرد بانک سینا در
زمینه تامین سود سهامداران نیز قابل قبول بوده
و جزو معدود بانکهای سودده کشور است که
طی سالیان گذشته در مجمع عمومی ساالنه به
سهامداران سود پرداخت کرده است.

بازاروسرمایه
مدیرعامل شرکت بیمه حکمت با
مدیرعامل هواپیمایی جمهوری
اسالمی ایران دیدار کرد

غول نقدینگی چالش بزرگ دولت سیزدهم
رشد حجم نقدینگی یکی از چالشهای پیشروی
تیم اقتصادی دولت سیزدهم است .بر اساس
گزارشی از ایرنا ،اخیرا اکبر کمیجانی رئیس کل بانک
مرکزی در جلسه دورهای با مدیران عامل بانکها
درخصوص حجم نقدینگی گفته است« :حجم
نقدینگی در پایان مردادماه امسال به رقم ۳۹
میلیون و  ۲۱۴هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به
پایان سال  ۱۳۹۹معادل  ۱۲.۸درصد رشد را نشان
میدهد .باید بانکها مدیریت نقدینگی و کنترل
رشد ترازنامه خود را جدی بگیرند؛ چراکه این امر
در بلندمدت بر متغیرهای کالن اقتصادی همچون
نقدینگی و تورم اثرگذار است .همچنین ،نقدینگی در
دوازدهماهه منتهی به پایان مرداد ماه  ۱۴۰۰معادل
 ۳۹.۱درصد رشد یافت و بانک مرکزی در این مدت
تالش کرده است با انجام عملیات بازار باز از شتاب
رشد نقدینگی کاسته شود».
حال این پرسش مطرح میشود که آیا دولت
میتواند با وجود این حجم از نقدینگی تورم را کنترل
کند؟ علی قنبری ،اقتصاددان در پاسخ به این پرسش
به «ابتکار» گفت :بعید میدانم در کوتاهمدت با این
حجم از نقدینگی دولت بتواند نقدینگی و تورم ناشی
از آن را کنترل کند.
وی افزود :وقتی میگویم کوتاهمدت منظور یک
دوره  ۵،۶ماهه است .اما اگر دولت در میانمدت
برنامههای جدی درخصوص کنترل حجم نقدینگی
داشته باشد بدون شک میتواند تورم را کنترل
کند.
قنبری با تاکید بر اینکه تورم نتیجه افزایش حجم
نقدینگی است ،ادامه داد :ما میدانیم که یکی از
اصلیترین دالیل افزایش تورم ،رشد نقدینگی
است و از آنجایی که نقدینگی روزانه افزایش پیدا
میکند به همین دلیل نرخ تورم در کشور نیز باال
است .بنابراین تا زمانیکه حجم نقدینگی کنترل نشود
نمیتوان انتظار داشت که تورم کاهش یابد.
نقدینگی به تنهایی عاملی برای افزایش تورم نیست
آلبرت بغزیان ،استاد دانشگاه و کارشناس
اقتصادی نیز در واکنش به خبر رشد  ۱۲.۸درصدی
نقدینگی به «ابتکار» گفت :نقدینگی در ترازنامه
بانک مرکزی یک محاسبه حسابداری دارد که جمع
یکسری اقالم است .یک بخشی از اقالم به پایه
پولی بازمیگردد و این بخش دست دولت و بانک
مرکزی است .بنابراین بانک مرکزی به خوبی نسبت
به افزایش نقدینگی آگاهی دارد و نمیتواند در این
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مزایی دارد و
تحلیلگران و کارشناسان افزایش نقدینگی را آفت اقتصاد میدانند« .نقدینگی» همان حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی که قابلیت تور 
میتواند اقتصاد را با خطرهای جدی روبهرو کند .به بیانی دیگر پولهای نقدی که نه در دست سیستم بانکی قرار دارد و نه در خدمت تولید است و تنها
افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت .کارشناسان بر ضرورت کنترل و هدایت نقدینگی تاکید دارند و معتقدند حرکت این حجم از پول به سمت یک از
بازارهای مالی میتواند برای اقتصاد مضر باشد.

بغزیان :ما در
بررسی عوامل
موثر در افزایش
نرخ تورم
هیچگاهبه
کاهشتولید،
افزایش نرخ
ارز ،نوسانات
و افزایش
سوداگری توجه
نمیکنیم
خصوص اظهار بی اطالعی کند.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از
صحبتهایش به بررسی تورم در اقتصاد پرداخت و
در این راستا ادامه داد :ما باید توجه داشته باشیم که
نقدینگی به تنهایی عاملی برای افزایش تورم نیست و
از دیدگاهی خود معلول به حساب میآید .به بیانی
دیگر افزایش تورم ،کاهش تولید و دست به دست
شدن کاالها نیاز به پول بیشتری دارد و باید گردش
پول افزایش یابد بنابراین نقدینگی را میتوان معلولی
از نرخ تورم دانست.
بغزیان افزود :تکیه به نقدینگی به عنوان عامل

چرا تصمیم «شرکت بازرگانی دولتی» برای کاهش قیمت برنج ،عدهای را ناراحت کرده است؟

چرا در شرایطی که بسیاری از خانوادهها با مشکالت و سختیهای
معیشتی برای تامین مایحتاج ضروری خود ،دست و پنجه نرم میکنند،
عدهای از تاجرباشیها از سیاستهای حمایتی برای کاهش قیمتها،
گالیه و انتقاد میکنند؟! آیا افزایش قدرت خرید طبقات پایین جامعه،
آنها را تا این اندازه ناراحت میکند که حاضرند در چرخه عرضه و توزیع
برنج اخالل و سودجویی به وجود آورند؟
به گزارش تابناک ،وضعیت اقتصادی کشور به گونهای است که
تورم افسارگسیخته ،سفره قشرهای ضعیف و کم درآمد را کوچک کرده
و حاال با شروع کار دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهیم رئیسی،
بسیاری امیدوار به تصمیمات دولت جدید برای حل مشکالت اقتصادی
و معیشتی هستند.
اما در این شرایط دشوار ،عدهای فرصت طلب در تالشند تا هرگونه
سیاست حمایتی دولت برای کاهش قیمت کاالهای مصرفی و ضروری
مردم را با بن بست همراه کنند؛ مثال در ماههای اخیر ،روند تورمی برنج
به عنوان محصول پرمصرف در سبد خانوارها ،با افزایش همراه بوده
است؛ به گونهای که در هفتههای اخیر بهای هر کیلو برنج ایرانی در
محدوده  ۴۰تا  ۵۰هزار تومان خرید و فروش میشود و بهای هر کیلو
برنج خارجی نیز  ۲۲تا  ۳۰هزار تومان به فروش میرسد.
اوسطی ،عضو کمیسیون کشاورزی ،آب ،منابع طبیعی و محیط
زیست مجلس شورای اسالمی در خصوص آشفتگی به وجود آمده در
بازار برنج گفته است :گرانی برنج در حالی است که در فصل برداشت
آن هستیم ،در فصل برداشت یک محصول انتظار کاهش قیمت با
توجه به افزایش عرضه میرود ،اما در برنج درست عکس این معادله
اتفاق افتاده است .دلیل خاصی برای گران برنج نیست و احتکار و شبکه
بزرگ داللی میتواند از مهمترین دالیل گرانی این کاالی اساسی در
فصل برداشت باشد.
اشاره این نماینده مجلس به بازی دالالن و احتکار آنها در بازار برنج
در شرایطی است که برخی بنکداران و مغازهداران سطح شهر تهران نیز

تورم از یک جنبه صحیح بوده و آنهم این است که
بی جهت پایه پولی افزایش یابد و نتوان این حجم از
نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد .اما از یک
جنبه دیگر تورم ،نیاز به نقدینگی را افزایش میدهد.
این استاد دانشگاه اظهار کرد :اگر میخواهیم نرخ
تورم کاهش پیدا کند نباید تنها به حجم نقدینگی
توجه کنیم.
عوامل موثر در افزایش نرخ تورم
بغزیان به عوامل موثر در افزایش نرخ تورم اشاره
کرد و در این خصوص گفت :ما در بررسی عوامل
موثر در افزایش نرخ تورم هیچگاه به کاهش تولید،

افزایش نرخ ارز ،نوسانات و افزایش سوداگری توجه
نمیکنیم و صرفا میگویم اگر نقدینگی را کاهش
دهیم تورم هم کاهش پیدا میکند.
وی در پایان افزود :بدون شک رابطه مستقیمی بین
رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد اما من میگویم
برای کاهش تورم باید به سراغ عوامل موثر دیگر مثل
نرخ ارز ،دپوی نهادههایی که سبب افزایش قیمت
کاالها شده است برویم .ما به جای اینکه مشکالت
تولید را برطرف کنیم به سراغ سیاستهای انقباضی
پولی میرویم و تاکید میکنیم که برای کاهش تورم،
باید نقدینگی را کاهش دهیم.

برنج زیر دندان تاجرباشیها

میگویند واسطهها برای افزایش قیمت برنج ،از عرضه آن خودداری
میکنند.
بنابراین تا به اینجای کار مشخص است که روند عرضه برنج در بازار
به دلیل حضور دالالن و واسطهها با اختالل مواجه شده است و نیازمند
برخورد جدی نهادهای نظارتی و اطالعاتی با این گونه سوءاستفاده ها در
بازار کاالهای اساسی و ضروری مردم است.
از سوی دیگر ،جمیل علیزادهشایق ،دبیر انجمن برنج ایران در
گفتوگویی با بیان اینکه از سال  ۱۳۹۲هر سال حدود یک میلیون تن
برنج وارد ایران شده ،تصریح کرد :از دهه  ۹۰مقرر شد تا ساالنه حدود
یک میلیون تن برنج وارد کشور شود تا کسری برنج کشور تامین شود و
اصال مهم نیست این برنج در فروردین یا اردیبهشت وارد ایران شود یا
پس از آن ،زیرا از قبل واردکننده مجوز واردات آن را گرفته و باید این
میزان وارد کشور شود .او با بیان اینکه هماکنون به هیچ عنوان کسری
برنج نداریم و افزایش قیمتها ارتباطی به این موضوع ندارد ،گفت:
برنج ایرانی و خارجی به اندازه کافی در کشور موجود است و این رشد
قیمتها ،تنها بهانهای برای گرانفروشی است.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت در شرایط کنونی ،کمبودی در خصوص
برنج در داخل کشور وجود ندارد اما به دلیل نبود سازوکار دقیق و همه
جانبه در بحث نظارت بر عرضه برنج در بازار ،شاهد احتکار از سوی
برخی واسطهها و در نتیجه گرانی قیمت برنج در بازار هستیم.
حال در این شرایط که مردم و قشرهای آسیب پذیر جامعه برای تهیه
برنج ،با کاهش قدرت خرید مواجه هستند ،شرکت مادر تخصصی
بازرگانی دولتی ایران هفته گذشته با توجه به رسالت قانونی خود و با
هدف تامین نیاز مصرفی کشور و کاهش قیمت برنج برای مردم ،توزیع
۱۰۰هزار تن برنج وارداتی در کشور را در دستور کار قرار داد.
یزدان سیف ،مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی در این باره تاکید کرد:
به واسطه ذخایر راهبردی برنج ،هیچ کمبودی در خصوص تأمین این
محصول وجود ندارد و علیرغم این که خشکسالی موجب کاهش تولید
برنج شده است از طریق این ذخایر میزان برنج مورد نیاز بازار تأمین
میشود .وی ادامه داد :از امروز با آغاز توزیع برنج در سطح کشور،
نزدیک  ۱۰۰هزار تن از این محصول از نوع هندی ،تایلندی و پاکستانی
از طریق فروشگاههای زنجیرهای ،تعاونیهای مصرف کارگری ،کارمندی،
اتحادیه و  ...در اختیار مردم قرار میگیرد و هیچ کمبودی در مورد
برنج برای مصرف خانوار وجود ندارد .مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی
افزود :در حال حاضر جو روانی ناشی از موضوع کمبود برنج در جامعه
ایجاد شده است که با این توزیع گسترده ،این جو روانی از بین میرود.
سیف همچنین اظهار کرد :تولید برنج داخلی به دلیل خشکسالی

امسال نسبت به سال گذشته ،کاهش  ۱۸درصدی داشته است که این
کمبود از طریق ذخایر راهبردی و توزیع برنج تنظیم بازار جبران میشود.
بنابراین همانطور که مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفته است،
کمبودی برای توزیع برنج تنظیم بازار وجود ندارد ،اما نکته مهمی که
در این شرایط قابل توجه است ،انتقاد برخی واردکنندگان در خصوص
چرایی این اقدام شرکت بازرگانی دولتی است؛ این گروه در سخنان
خود ،سیاستهای تنظیم بازاری دولت و شرکت بازرگانی دولتی را غلط
میدانند ،به گونه ای که به نظر میرسد آن ها با کاهش قیمت برنج
مخالفند .برخی از این افراد با گالیه از تصمیم شرکت بازرگانی دولتی
برای افزایش عرضه برنج ،این سیاست را پشت پا زدن ستاد تنظیم بازار
به بخش خصوصی تعبیر میکنند .این در حالی است که در چند روز
اخیر هم زمان با توزیع  ۱۰۰هزار تن برنج وارداتی از سوی شرکت بازرگانی
دولتی ،شاهد کاهش چند هزار تومانی بهای هر کیلو برنج هستیم .اما
متاسفانه آن عدهای که در این شرایط از گرانی برنج ،سود کالنی به
دست میآوردند ،ناراحت شده و حاال با همکاری گروهی از واسطه ها،
تصمیم به احتکار و عرضه قطره چکانی برنج در سطح بازار گرفته اند؛
سیاستی که علنی در تضاد با حمایت از سفره مردم و تنها با هدف
سودجویی از گرانی کاالیی همچون برنج است.
از سوی دیگر باید یادآور شد که پیگیریهای تابناک اقتصادی از
مسئوالن شرکت بازرگانی دولتی نشان میدهد ،این شرکت آمادگی
ادامه عرضه حجم باالیی از برنج وارداتی را در هفته آتی دارد تا قیمت
حبابی برنج هرچه زودتر ارزانتر شود .اما تحقق کامل و مطلوب این
هدف حمایتی از سفره مردم ،نیازمند همراهی دستگاههای نظارتی و
اطالعاتی است تا با هرگونه احتکار و انبار برنج مقابله کنند تا سطح
عرضه با اختالل مواجه نشود.
روشن است که ذخایر راهبردی کاالهای اساسی شرکت بازرگانی
دولتی همچون سالهای گذشته در سطح بسیار خوب و قابل قبولی
است و مردم نباید نگرانی از بابت کمبود کاال در بازار داشته باشند و
با افزایش عرضه برنج توسط این شرکت ،قیمت برنج روند نزولی پیدا
کرده است.
سوالی که مطرح است :چرا در شرایطی که بسیاری از خانوادهها
با مشکالت و سختیهای معیشتی برای تامین مایحتاج ضروری خود
همچون برنج ،دست و پنجه نرم میکنند ،عدهای از تاجرباشیها از
سیاستهای حمایتی برای کاهش قیمتها ،گالیه و انتقاد میکنند؟! آیا
افزایش قدرت خرید طبقات پایین جامعه ،آنها را تا این اندازه ناراحت
میکند که حاضرند در چرخه عرضه و توزیع برنج اخالل و سودجویی
به وجود آورند؟

نیما مومنی زاده مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره شرکت بیمه حکمت با کاپیتان علیرضا
برخور مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی
ایران (ایران ایر) دیدار و گفتوگو کرد.
نیما مومنی زاده با اعالم اینکه این شرکت
آمادگی خود را در راستای خدمت رسانی بیمهای
به شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران را
دارد ،خواستار فراهم آمدن بستر همکاریهای
بیشتر و متقابل شد که این موضوع با استقبال
خوب کاپیتان برخور واقع گردید.
گفتنی است در این دیدار مداح عضو هیئت
مدیره شرکت بیمه حکمت نیز حضور داشت.

افتخاری جهانی برای گروه صنایع
پتروشیمیخلیجفارس

صعود سه پلهای «گروه خلیج فارس»
در رتبهبندی جهانیICIS در
شرایط سخت تحریم و کرونا

بر اساس ارزیابیها و گزارش رسمی موسسه
بینالمللی ،ICISشرکت صنایع پتروشیمی خلیج
فارس با سه پله ارتقا در سختترین شرایط
تحریمی و پاندمی کرونا توانست در جایگاه 37
در بین یکصد شرکت شیمیایی و پتروشیمیایی
جهان ایستاد.
در این ارزیابی که بر اساس اطالعات فروش
سال  2020انجامشده ،گروه پتروشیمی خلیج
فارس موفق به فروش  8میلیارد و  425میلیون
دالر محصول شده و سود عملیاتی این گروه
خلیج فارس با  44.1درصد افزایش به سه میلیارد
و  134میلیون دالر رسیده است .همچنین
میزان سرمایهگذاری شرکت در بخش پژوهش
و توسعه نیز  6درصد نسبت به سال 2019
افزایش داشته است .شرکت صنایع پتروشیمی
خلیج فارس در حالی به این موفقیت دست پیدا
کرده که اکثر قریب به اتفاق شرکتهای مطرح
دنیا ومنطقه در این ردهبندی به دلیل شرایط
ناشی از پاندمی کرونا دچار افت قابل توجه
فروش شدهاند ،اما گروه پتروشیمی خلیج فارس
توانسته است در شرایطکرونا و تحریم روند رو
به رشد خود را حفظ کند .گفتنی است ،رتبه
گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این رده
ل در میان
ل  2019جایگاه چه 
بندی معتبر در سا 
یکصد شرکت برتر دنیا بوده است.

با رای نمایندگان مجلس

واردات خودرو آزاد شد
سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی ،هر ۶
ماه یکبار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان
کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی
سواری طی یک سال گذشته تعیین میشود.
به گزارش فرارو :نمایندگان مجلس شورای
اسالمی جهت تامین نظر شورای نگهبان با
واردات خودروی خارجی موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه
علنی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی
صنعت خودرو را رفع و تصویب کردند .بر این
اساس ماده  ۴به شرح زیر اصالح میشود:
هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به
ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر
کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو
محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز
نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی
(هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز
سوز با بر چسب انرژی ب ( )bو باالتر و یا دارای
شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر بر اساس
گواهیهای استاندارد معتبر ،معادل ارزش
صادارتی خود اقدام کند.

ایجاد بازدهی ساختگی برای صندوقها در روش ترکیبی عرضه اولیه

توهم توطئه نداریم اما طرح نابالغ است

یک کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد :اگر برای مردم اطالعرسانی درستی
انجام و گفته شود که در زمان افت بازار که بسیاری از سهامداران متضرر شدند،
صندوقها و سبدها چه سودهای قابل توجهی را به سرمایه گذاران دادند مردم
هم متوجه ریسکهای سرمایه گذاری به طور مستقیم میشوند.
به گزارش ایلنا ،مهدی سوری درباره روش جدید عرضه اولیه اظهار کرد :نکته
مهم درباره طرحهای جدید این است که باید به انگیزه اصلی طرح توجه داشت
و این موضوع به طور شفاف بیان شود .انگیزه اصلی روش جدید عرضه اولیه
سهام حمایت از صندوقها برای تشویق برای مردم به سرمایهگذاری غیرمستقیم
است.
وی با بیان اینکه شاکله اصلی شکلگیری این طرح جدید حمایت از صندوقها
و هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم است ،گفت :وگرنه برای
کشف قیمت طبق روش قبلی در سالهای گذشته که کشف قیمت توسط
کارگزاریها انجام میشد و الزامی برای ورود صندوقها نبود .موضوع در حال
حاضر این است که مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم هدایت شوند و
ذات این نیت بسیار خوب است چراکه بسیاری از مشکالتی که برای سهامداران
و بازار سرمایه پیش میآید به این دلیل است که افراد قبل از اینکه مهارت
و تخصص الزم را به دست بیاورند به طور مستقیم در بورس سرمایهگذاری
میکنند.
سوری با بیان اینکه اگر افراد به طور غیرمستقیم وارد بازار سرمایه میشدند
امروز بسیاری از مشکالت به وجود امده رخ نمیداد و زیانهای سال گذشته

متوجه آنها نمیشد ،افزود:از این نیت روش جدید عرضه اولیه به شدت حمایت
میکنیم اما ترویج فرهنگ سرمایهگذاری غیرمستقیم باید از طریق آموزش،
اطالعرسانی و فرهنگسازی به مردم و تسهیلگری در راهاندازای صندوق،
راهاندازی سبدگردانها ،صدور و ابطال واحدهای سبد و صندوق ،ارائه و انتشار
گزارشهای خوب از عملکرد صندوق و سبدها و از این دست اقدامات انجام
شود.
وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم ترویج سرمایهگذاری غیرمسقیم را از طریق
ایجاد بازدهیها ساختگی برای صندوقها انجام دهیم روش را به انحراف
کشیدهایم ،گفت :این بازدهی در اثر حمایت به وجود میآید و با این روش بازده
صندوق باال میرود در حالی که عملکرد مدیریت صندوق مشخص نیست .در
اینجا شاید سبدگردانی یک شکلی از صندوق را تاسیس کند که سهمیه عرضه
اولیه نسبت به سرمایهگذاری افراد باالتر باشد یا براساس تعداد دارندگان یونیت
باشد یا اینکه براساس دارندگان واحدهای سرمایهگذاری و با براساس سرمایه
باشد که در هر صورت صندوقها میتوانند کاری کنند که از این سهمیه بیشتر
ذینفع شوند.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد:در این شرایط زمانی که عرضه اولیه
داریم این صندوقها بازدهی دارند و زمانی که عرضه اولیه وجود ندارد ،بازدهی
نخواهند داشت بنابراین رقابت و حرفهای شدن سبگردانها و صندوقها اتفاق
نمیافتد البته به این معنا نیست که این عامل انقدر بزرگ باشد جلوی این اتفاق
را بگیرد اما در نهایت به آن لطمه میزند و به همین دلیل با این شکل حمایت از

صندوقها و سرمایهگذاری غیر مستقیم مخالف هستم.
سوری درباره برخی از انتقادات مبنی بر اینکه چرا طرح جدیدب رای هدایت
مردم به سرمایهگذاری غیرمستقیم از محل عرضه اولیه در نظر گرفته شده که
با ورود صندوقها باعث افزایش قیمت سهام عرضه اولیه هم میشود ،گفت:
بر فرض اینکه این روش برای هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم،
روش قوی باشد اما روش نادرستی است چراکه بازدهی مازاد و حمایتی ایجاد
می شود و از جنس اقداماتی است که دولت در اقتصاد کشور انجام میدهد که
البته سازمان بورس در این ایام نشان داده که در مقابل اینگونه رفتارها تمام قد
از سهامداران پشتیبانی میکند.
وی تاکید کرد :البته اینکه عرضه اولیه را به عنوان یک حق برای سهامداران
خرد بدانیم با آن موافق نیستم بحث اصلی موضوع این است که صندوقها
باید مدیریت حرفهای داشته باشند و باید اجازه دهیم شایسته ساالری بین
صندوقهایی با مدیریت حرفهای و غیر حرفهای ایجاد شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه تنها راه تشویق مردم به سمت
سرمایهگذاری غیرمستقیم استفاده از این روش نیست ،گفت :اگر برای مردم
اطالعرسانی درستی انجام و گفته شود که در زمان افت بازار که بسیاری از
سهامداران متضرر شدند ،صندوقها و سبدها چه سودهای قابل توجهی را به
سرمایهگذاران دادند مردم هم متوجه ریسکهای سرمایهگذاری به طور مستقیم
میشوند.
سوری در پاسخ به این سوال که ساز و کار ورود صندوقها به عرضه اولیه

چگونه خواهد بود و آیا احتمال ایجاد رانت برای یک صندوق در عرضه سهام
اولیه وجود دارد ،گفت :ساز و کار هنوز بالغ نشد ه است اما نباید توهم توطئه
داشته باشیم و باید نگاه منصفانه داشته باشیم .چراکه از پیکره فعلی سازمان
نشانههایی رانتجویی ندیدهایم و حتی شاهد آن بودیم که در مواردی اخیرا
رئیس سازمان بورس طی نامهای درخواست داشت که افرادی که از قیمتگذاری
خودرو خبر دارند اسامی آنها اعالم شود چراکه احتمال انجام معامالت نهانی
وجود دارد ،بنابراین سازمان نشان داده که با این رویکردها مبارزه میکند اما این
راهکار جدید برای تشویق مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم هم روش
پختهای نیست و در مرحله آزمون و خطا قرار دارد.

