رازداری ایران و روسیه در قرارداد نفتی
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اقـتـصـاد
فـردا

يادداشت اختصاصي
نرسی قربان

کارشناس ارشد نفت

تکنولوژیپیشرفتهصنعتنفتدردنیایامروزبیشتر
در اختیار شرکتهای اروپایی و آمریکایی است و در
این میان ش��رکتهای چینی و روسی از تکنولوژی
باالیی در این زمینه برخوردار نیستند .اما با توجه به
صحبتهایترامپواینکهاحتمالاعمالتحریمهای
جدید در این زمینه وجود دارد و ما از دسترسی آزاد
به تکنولو ِژیهای پیشرفته دنیا محروم هستیم ،ایجاد

6
خبر کوتاه
گـــــــزارش

تسنیم :آیفون  xبا حافظه ۲۵۶گیگا بایت در
س��امانه ارزش گمرک ایران حدود  ۹۲۰یورو
معادل  4/3میلیون تومان قیمتگذاری شد.
قیمت مبنای محاس��به حقوق ورودی گوشی
تلفن همراه آیفون  Xبا حافظه  256گیگا بایت
920یورو اس��ت .همچنین مدل دیگر گوشی
تلفن همراه آیف��ون  Xدر گم��رک با حافظه
 64گیگا بایت  800یورو ارزش��گذاری شده و
در سامانه آنالین ارزش��گذاری انواع کاالها در
گمرک در دسترس است.
حق��وق ورودی  5درصد براس��اس ارزش پایه
گوش��ی موبایل ک��ه گمرک مش��خص کرده
است ،محاسبه و بر مبنای آن  5درصد حقوق و
عوارض دریافت میشود.
برای واردات انواع گوشی تلفن همراه عالوه بر
5درصد حقوق ورودی ،مالیات بر ارزش افزوده
به می��زان  9درصد و مالیات علیالحس��اب به
میزان  4درصد نیز دریافت میشود.

ایسنا :مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره
هلدینگ سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی
از طی ش��دن مراحل نهای��ی خرید ۳۰+۳۰
بوئینگ برای هواپیمایی آسمان خبر داد.
ولی آذروش در پاسخ به این سؤال که باتوجه به
موضعگیریهای اخیر ترامپ ،رئیسجمهور
آمریکا ،قرارداد خرید هواپیما از بوئینگ چه
وضعیت��ی خواهد یافت ،گفت :ق��رارداد ما با
بوئینگ نهایی شده و  ۳۰+۳۰را مدیران این
ش��رکت پذیرفتهاند و عالوه بر آن ،فاینانس
این ق��رارداد را خود بوئینگ عهدهدار ش��ده
اس��ت .اکنون در انتظار مجوز اوفک هستیم
و تالش داریم امور فاینانس این قرارداد را به
اتمام برس��انیم .تاکنون مشکلی در این روند
پیش نیامده و کار به روال معمول و عادی به
پیش میرود.
او ادامه داد :امیدواریم در خصوص مجوز اوفک
هم مش��کلی پیش نیاید و با توج��ه به اینکه
پیش��تر هم اوفک برای خری��د هواپیماهای
دیگر توسط کشورمان که برخی تجهیزاتشان
ساخت آمریکا بود ،مجوز صادر کرده ،احتماال
این مرحله نیز بیمشکل سپری خواهد شد تا
به روزترین محصوالت بوئینگ که به آخرین
تجهیزات و دس��تاوردهای تکنولوژیکی این
شرکت مجهز هستند ،برحسب قرارداد منعقد
شده ،در اختیار کشورمان قرار گیرند.

کارشناس��ان حوزه نفت��ی معتقدند ایران عالقهمن��د به انعقاد
قرارداد با ش��رکتهای بزرگی نظیر رویال داچ شل است ،اما با
توجه به امکان وضع مجدد تحریمهای آمریکا علیه ایران ،تا پایان
سال جاری ،این هدف با مشکالتی روبهرو خواهد بود و میتوان
گفت که غیرقابل تحقق اس��ت .به این ترتیب ،چین و روس��یه
میتوانند شرکای باثباتتری در این زمینه به حساب آیند .زیرا،
روس نفت یکی از شرکتهای بزرگ روسیه است که 69,5درصد
سهام آن متعلق به دولت روسیه و 19.75درصد از سهام آن در
اختیار شرکت بیپی انگلیس اس��ت .این شرکت پس از خرید
داراییهای بزرگترین شرکت نفتی روسیه ،یوکاس ،در مزایده
دولتی ،به یک ش��رکت نفتی بزرگ تبدیل شد .فعالیت عمده
شرکت روس نفت ،در اکتشاف ،استخراج و پاالیش نفت خام و
گازطبیعی،همچنینتولیدمحصوالتپتروشیمیمتمرکزاست
و با این کارنامه به نظر میرس��د که ایران میتواند نیاز خود را از
طریق این شرکت تامین کند ،زیرا بر طبق هدفگذاریها ایران
تا سال  2021میالدی به  200میلیارد دالر سرمایهگذاری در
بخش باالدستی و پاییندستی خود نیازمند است.
چین و قرارداد  30میلیارد دالری در بخش راه

عک�س :وبس�ایت
دستاورد صنعت

خروجی این
سرمایهگذاری
افزایش
 ۱.۱میلیون
بشکهای نفت
ایران خواهد
بود

تاالر شيشهای

جامعه فردا :چین و روس��یه امضاکنن��دگان قراردادهای 30
میلیارد دالری در اقتصاد ایران نام گرفتند« .رویترز» در گزارشی
از امضا شدن قراردادی در بخش نفت ایران حکایت کرد که قرار
است به زودی امضا شود و در کنار آن یکی از نمایندگان مجلس
از عالقهمندی چین برای حضور در توس��عه و بهسازی راههای
کش��ور خب��ر داد .این خبره��ا میگفتند چین و روس��یه قصد
دارند قراردادهای  30میلیارد دالری ب��ا ایران ببندند تا رکورد
سرمایهگذاری خارجی پس از برجام در کشور را بشکنند.
در سفر یکروزه پوتین رئیسجمهور روسیه و وزیر انرژی روسیه
به ایران برای همکاری نفتی قراردادهایی امضا شد که مقامات
روس رق��م آن را  30میلی��ارد دالر اعالم کردن��د و مجری این
قراردادها شرکتهایی نظیر روس نفت و گازپروم خواهند بود.

پیش از اعالم امضای قرارداد  30میلیارد دالری ،امیرحس��ین
زمانینیا ،مع��اون امور بینالمل��ل وزیر نفت با بی��ان اینکه در
جریان س��فر رئیسجمهوری روسیه به تهران 6 ،قرارداد موقت
با ش��رکتهای نفتی روس��ی به امضا رسیده اس��ت اعالم کرد:
«دو کش��ور توافق کردند ک��ه در بخش ان��رژی همکاریهای
استراتژیکی داشته باشند که شامل حوزههای مختلف از توسعه
میادی��ن نفتی و گازی ای��ران تا هم��کاری در زمینه تحقیقات
خواهد بود».
معاون وزیر نف��ت در ام��ور بینالملل و بازرگان��ی ،تفاهمنامه
امضاش��ده میان ش��رکت ملی نفت ایران و روس نفت را فراتر از
یک تفاهمنامه دانست و عنوان کرد« :این تفاهمنامه رازداری و
محرمانگی است» .به نظر میرسد که همین محرمانگی بود که

باعث شد ،رقمی از سوی مقامات ایرانی برای این قرارداد اعالم
نشود و رویترز به نقل ایگوی سچین ،مدیر شرکت دولتی روس
نفت ،راوی این قرارداد و هدف آن شد .به گزارش رویترز ،ایگور
سچین اعالم کرده اس��ت :خروجی این سرمایهگذاری افزایش
 ۱.۱میلیون بشکهای نفت ایران خواهد بود .همکاریها با ایران
شامل «انجام عملیات سواپ ،عرضه نفت و فرآوردههای نفتی،
آموزش کارکنان و نوسازی پاالیشگاههای نفتی خواهد بود که
این پروژهها پس از تکمیل ش��دن ظرفیت تولید انرژی را به 55
میلیون تن نفت در سال خواهند رساند».
او یادآور شده اس��ت که « اسناد این قراردادها قرار است امسال
امضا شود ،ولی هنوز مشخص نیس��ت که سهم سرمایهگذاری
بین دو شرکت نفتی به چه میزان خواهد بود».

دیروز پس از آنکه خبرهای جدیدی از سرمایهگذاری روسها
در بخش نفت و گاز کش��ور به گوش رس��ید ،ول��ی ملکی عضو
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی هم از اعالم
آمادگی چین برای انجام س��رمایهگذاری در زمینه ساخت راه
در ایران به مبلغ  30میلیارد دالر به شکل فاینانس خبر داد .به
گزارش «ایرنا» ،او با اش��اره به کمب��ود نقدینگی و تالش برای
جذب س��رمایهگذار خارجی به منظور سرمایهگذاری گسترده
افزود« :عالقه چینیها در این زمینه بسیار زیاد است .امیدواریم
زمینه این سرمایهگذاری مهم در ایران هرچه زودتر فراهم شود،
چراکه بهطور یقین میتواند چهره راههای مواصالتی کشور را
که از زیرساختهای اساس��ی در رسیدن به رونق اقتصادی در
هر منطقه است به شکل احسن دگرگون کند».
به این ترتیب به نظر میرسد روس��یه و چین قصد دارند با این
قراردادها جای پای خود را در اقتص��اد ایران محکمتر کنند .با
موضعگیریه��ای جدید ترامپ و عالقهمن��دی رئیسجمهور
ایاالت متح��ده برای وضع تحریمهای جدی��د علیه ایران ،این
قراردادها میتواند دس��ت کش��ور را برای جذب سرمایهگذار و
ادامه راه توسعه صنایع نفت و گاز باز بگذارد و حتی مشوقی برای
حضور سایر سرمایهگذاران برای حضور در اقتصاد ایران باشد.

پایان توقف طوالنیمدت نمادهای بورسی

سازمان بورس با سهامداران شفاف میشود
محمدرضا رافع

5هزار میلیارد ریال
اعتبار برای فرشتگان
ایرنا :معاون نظارتی بانک مرکزی گفت 5:هزار
میلیارد ریال خط اعتباری توسط بانک مرکزی
برای پرداخت س��پردههای ت��ا  200میلیون
تومان تعاون��ی منحله فرش��تگان اختصاص
داده شده است  .فرش��اد حیدری افزود :بر این
اس��اس ،مجموع وجوه اختصاص داده ش��ده
برای بازپرداخت س��پردههای سپردهگذاران
این تعاونی منحل��ه بالغ بر  20ه��زار میلیارد
ریال شده است؛ با پرداخت سپردههای تا 200
میلیون تومان 98،درصد سپردهگذاران تعاونی
منحله فرش��تگان تعیین تکلیف میش��وند و
باقیمانده سپردهگذاران که دارای سپرده بیشتر
از 200میلیون تومان هستند ،دو درصد از تعداد
سپردهگذاران را شامل میشود که به هریک از
آنان «تا 200میلیون تومان»پرداخت میشود.
این مقام مس��ئول بانک مرکزی با بیان اینکه
براساس تصمیم س��ران س��ه قوه ،کمیتهای
برای تصمیمگیری در خصوص سپردهگذاران
تعاونی منحله فرشتگان ایجاد شده است ،ادامه
داد :کمیته منتخب در روز چهارش��نبه مورخ
10آبان ماه  1396تشکیل جلسه داد و با توجه
به بازگشایی حسابهای مسدود شده موسسه
کاسپین حسب دستور ریاست قوه قضائیه ،بر
تسریع در پرداخت سپردههای سپردهگذاران
با مانده ب��ه ماخ��ذ ( 1394.6.1تاریخ انحالل
تعاونی) ت��ا  200میلیون تومان تأکید ش��د.
همچنین باقیمانده سپردههای سپردهگذاران
ت��ا  200میلیون تومان ک��ه تاکنون به صورت
علیالحساب  90درصد سپردههای خود را به
ماخذ 1394.6.1دریافت کردهاند ،به میزان10
درصد ،پرداخت شود.

چین و روسیه رکورد ورود سرمایه را میشکنند؟

قراردادهای  30میلیارد دالری در راه اقتصاد ایران

آیفون  Xدر گمرک
 4/3میلیون تومان

خرید  ۳۰+۳۰هواپیمای
بوئینگ در مراحل نهایی

قراردادباشرکتهاینفتیروسیمیتواندگاممثبتی
در جهت توس��عه میادین نفتی ایران باشد .نکتهای
که باید در نظر داش��ت ،این است که ما بیشتر نیاز به
سرمایه داریم تا تکنولوژی ،زیرا تکنولوژی قابل خرید
است .پس اگر بتوانیم با قراردادهای مورد نظر سرمایه
الزم را وارد کنیم ،در ای��ن زمینه اقدام مثبتی انجام
دادهایم؛ مانند آورده یک میلیارد دالری شرکت توتال
در قراردادی که پس از برجام با ایران منعقد کرد.
اکنون ،خبرهایی درب��اره امضای قراردادهای جدید
نفتی با روسها به گوش میرس��د؛ اما به دلیل اینکه
خبر چندانی از این قرارداد و جزئیات آن در دس��ت
نیست ،نمیتوان تحلیل درس��تی از آن داشت؛ زیرا
برای تحلیل درس��ت این قرارداد باید بدانیم میزان
س��رمایهای که بهصورت آورده از سوی شرکتهای
نفتی روسی در نظر گرفته شده به چه میزان است؟ و

اینکه انجام عملیات سواپ ،عرضه نفت و فرآوردههای
نفتی،آموزشکارکنانونوسازیپاالیشگاههاینفتی
در جهت توسعه کدام میادین خواهد بود؟ آنچه اکنون
به عنوان اطالعات اولیه در اختیار ما است ،تنها نشان
میدهد که تفاهمنامه مورد اشاره از یک نوع رازداری
و محرمانگی برخوردار است و اینکه این پروژهها پس
از تکمیل شدن ظرفیت تولید انرژی را به  55میلیون
تن نفت در سال خواهند رساند.
با توجه به خبری ک��ه رویترز در این مورد منتش��ر
کرده است ،این موافقتنامه جهت همکاری دربخش
قراردادهای استراتژیک به ارزش  30میلیارد دالر از
سوی دو شرکت نفتی روس با نام روس نفت و گازپروم
با شرکت نفت منعقد شده است .اما با توجه به اینکه
سهم تجارت ایران و روسیه از کل تراز تجارت خارجی
این کش��ور در س��ال  2015حتی به یک درصد هم

نرسیده و ایران در جمع ده شریک اول تجاری روسیه
جایی ندارد ،بنابراین نمیتوان از منافع استراتژیک
تجاری این قرارداد در نگاه روسها سخن گفت.
رویت��رز در این مورد اعالم کرده اس��ت که خروجی
این س��رمایهگذاری افزایش  1/1میلیون بش��کهای
نفت ایران خواهد ب��ود .از آنجا که اطالعات کافی در
مورد این قرارداد با توجه به رقم چشمگیر آن منتشر
نشده است ،نمیتوان بهسادگی در مورد آن صحبت
کرد .شاید منافع اقتصادی حاصل از واسطهگری در
فروش نفت بتواند پاسخ به این سؤال باشد ،که البته
با توجه به این ک��ه ایران اعالم کرده قرارداد فروش با
پرداخت  30روزه و مطابق عرف قیمتگذاری سایر
قراردادها خواهد بود ،جذابیت اقتصادی قرارداد نیز
باال به نظر نمیآید .ما در س��الهای اخیر مشابه این
موافقتنامهها را با کشورهای مختلف داشتهایم که
برای عملیاتی شدن آن نیاز به مذاکرات طوالنی است
تا دقیقا مشخص شود هر یک از طرفین چه تعهداتی
دارند؟ و س��رمایهگذار خارجی چه میزان آوردهای را

در این سرمایهگذاری ارائه میکند؟
در صورتی که بحثهای فنی بین کارشناسان وزارت
نفت ایران و شرکتهای نفتی روسیه روند مناسبی
را در پیش بگیرد ،به نظر میرس��د ای��ران میتواند
بازار فروش مناس��بی در کشورهای مشتری روسیه
پیدا کند .یعنی درصورت اجرایی شدن این قرارداد
و افزایش تولید نفت ،ایران باید به طور مس��تقیم در
بازارهای جهانی به دنبال سهم بیشتری برای فروش
مستقیم باشد که این همکاری میتواند ظرفیت الزم
را برای فروش نفت ایران در آینده به وجود آورد.
در یک نگاه کلی میتوان گفت هر نوع سرمایهگذاری
در صنع��ت نفت و گاز ایران از س��وی ش��رکتهای
خارجی میتواند به توس��عه منابع زیرساخت کمک
کند .از سوی دیگر انعقاد این نوع قراردادها در صورتی
که سرمایه و آورده قابلتوجهی را به حوزه نفت و گاز
ایرانواردکند،تخصیصبودجههایمربوطهدرداخل
برای این منظور را میتواند صرف زیرس��اختهای
دیگر حوزهها از جمله بهداشت و آموزش کشور کند.

بورس وعده
داده است
که بهزودی
بازگشایی
نمادها در بازار
ظرف  60تا 90
دقیقه اتفاق
خواهد افتاد
و دیگر شاهد
توقف طوالنی
مدت نمادها
نخواهیم بود

توق��ف طوالنی مدت نماد ش��رکتهای بورس��ی
در ماههای گذش��ته ،منجر به تش��دید اعتراضات
سهامداران شده است .در اثر این توقفهای طوالنی
حجم معامالت کاهش یافته و نقدینگی موجود در
بازار هم تحت تاثیر قرار گرفته ،اما برای اهالی بازار
سرمایه توقف بیش از یکسال ،شرکتهای بزرگ
بورسی همچون برخی نمادهای بانکی در اثر عدم
ارائه اطالعات دقیق قابل تحمل نبوده و خواس��تار
بازگشایی هرچه س��ریعتر این نمادها هستند .به
دنبال این تقاضا ش��اپور محمدی ،ریاست سازمان
بورس وعده داده است که بهزودی بازگشایی نمادها
در بازار ظرف  60تا  90دقیقه اتفاق خواهد افتاد و
دیگر ش��اهد توقف طوالنی مدت نمادها نخواهیم
بود .در ادامه این وعدهها برای بازگشایی نمادهای
بس��ته مانده ،مسعود کرباس��یان ،وزیر اقتصاد نیز
اعالم کرده که در اثر اجرای دس��تورالعمل جدید
مگر در مواردی که مش��کالت قضائی وجود داشته
باشد ،نمادها بیش از  30روز متوقف نخواهند ماند
و اختیار معامله در زمان ابهام صورتهای مالی به
فعاالن بازار سرمایه داده خواهد شد.
مراحل بازگشایی نمادهای بانکی شامل
دستورالعمل جدید نخواهد شد
سعیدمحمد علیزاده مدیر نظارت بر ناشران سازمان
بورس اوراق بهادار درخصوص تبصرهای که رئیس
سازمان بورس در مورد نحوه اجرای دستورالعمل
جدید توقف و بازگشایی نمادها عنوان کرده ،توضیح
میدهد؛«ممکن اس��ت برخی از ابهامات به قدری
اساسی باش��د که کل فعالیت شرکت را تحتتأثیر
قرار دهند و هیچگونه تصمیمگیری در رابطه با آن
شرکت امکانپذیر نباش��د و تنها این مسئله برای
تعداد اندکی از ش��رکتها اتفاق بیفتد .برای مثال
ایرادات��ی ش��بیه کنتورس��ازی ایران(آکنتور) که
بسیاری جدی و اساسی است .این فرآیند معقولی
نیست که برای اکثر نمادها اتفاق بیفتد».

او با اشاره به اینکه دس��تورالعمل مورد نظر شامل
نمادهایی که قب�لا متوقف ش��دهاند نخواهد بود،
یادآوری کرد« :مراحل بازگشایی نمادهای بانکی
و کلیه نمادهایی که قبال متوقف ش��دهاند ش��امل
دستورالعمل جدید نخواهد شد».
علی��زاده با اع�لام این نکت��ه که در راس��تای این
دس��تورالعمل ش��فافیت در بازار باال خواهد رفت،
گفت« :از این پس به سهامداران اعالم خواهیم کرد
برخی از شرکتها در افشای اطالعاتشان ارائه موارد
مورد نیاز را رعایت نکردهاند ،پس از آنها میخواهیم
که این مس��ئله را در معامالتش��ان در نظر بگیرند.
یعنی س��هامداران اطالع داشته باش��ند که کدام
شرکتها آخرین اطالعات خود را افشا نکردهاند و
در این رابطه احتیاط کنند».
کاهش تعداد نمادهای بسته با دستورالعمل
جدید
علی صحرایی معاون��ت بازار ب��ورس اوراق بهادار
تهران درخصوص اجرای مکانیس��م جدید توقف
و بازگشایی نمادها در بورس گفت« :این مکانیسم
از هفته آینده اجرایی خواهد ش��د ،اما زمان دقیق
اجرا هنوز مش��خص نیس��ت و به بورس تهران هم
ابالغ نشده اس��ت .از لحاظ فنی اجرای این تبصره
امکانپذیر است ،اما هم ه نمادها را شامل نمیشود
و تبصرهه��ای خاصی دارد .از این پس کلیه نمادها
به جز مواردی که شامل تبصره خواهند شد ،ظرف
 60تا  90دقیقه بازگشایی میشوند .سازمان در این
خصوص برنامهریزی کرده اس��ت و بحثهای فنی
و زیرس��اختها را آماده کرده ایم .مکانیسم جدید
بازگش��ایی و توقف نمادها چیزهای دیگری هم در
خود دارد ،یعنی ش��رکتهایی که شفافیت آنها با
معیارهای مذکور کمتر اس��ت و ابهام آنها اساسی
نیست اینها را تحت شرکتهای واچلیست به مردم
معرفی میکنیم و به صراحت به بازار اعالم میشود
که اطالعات الزم را ارائه ندادهاند .برای این منظور
با عالمتی پرچم مانند آنها را مشخص خواهیم کرد
و ط��ی آن ابالغ میکنیم که این ش��رکتها تحت
نظارت هستند.

در ادام��ه معاونت ب��ازار بورس ته��ران علت توقف
طوالنی مدت نمادهای بانکی را عدم ارائه اطالعات
و صورته��ای مالی دانس��ت و عنوان ک��رد :اکثر
نمادهای گروه بانکی صورتهای مالی سال  95را
ارائ��ه ندادهاند که در این زمینه دعوا و اختالف نظر
حرفهای بین بانک مرکزی و س��ازمان حسابرسی
وجود دارد .به هر حال از نظر س��ازمان بورس اینها
اطالعات مورد نظر را ارائه ندادهاند .بنابراین سازمان
به ش��رکتهای بانک��ی اعالم کرده اس��ت هرچه
سریعتر اطالعات و پیشبینی خود را اعالم کنید تا
نمادها زودتر بازگشایی شوند.
صحرایی در خصوص زیر سؤال رفتن نقدشوندگی
بازار در اثر توقف طوالنی مدت نمادها یادآور ش��د:
نقدشوندگی از اصول اولیه بازار و بسیار مهم است،
در ای��ن زمینه بعضی مواقع اطالعات غیرش��فافی
وجود داش��ت که اگر س��هامداران با آن اطالعات
معامله میکردند متضرر میش��دند و بر این اصل
س��ازمان اقدام به بس��تن نمادها کرده است .برای
مثال در همین مسئله ادغام شرکتهای هایوب و
آسیاتک ،برخی ادعا میکنند بستنهای وب به ضرر
سهامداران است و نقدشوندگی بازار را تحت شعاع
قرار میدهد .اما آیا این ابهام آنقدر اساسی نبود که
نماد متوقف شود تا مس��ئله برای همه سهامداران
واضح ش��ود .س��ازمان باید بین کیفیت اطالعات،
صحت اطالعات و زمان ارائه آن ،تعادل همیشگی
برقرار کن��د .هدف از اج��رای این دس��تورالعمل
افزایش نقدشوندگی بازار اس��ت که خواسته اکثر
معاملهگران است.
او با اعالم این خبر که در حال حاضر  20نماد بسته
در بورس تهران داریم خاطرنش��ان کرد 20 :نماد
وجود دارد که به دلیل ش��رایط ابه��ام و عدم ارائه
اطالعات در شرکت بورس تهران متوقف شدهاند.
سازمان بنا دارد با اعالم دستورالعمل جدید تعداد
نمادهای بسته کاهش یابد و توقفها کوتاه شود که
از این پس با مرحلهبندی به بازار اعالم خواهیم کرد
که مکاتبات با شرکت از طرف مدیران مجموعه بی
پاسخ مانده است و برای آن یک زمانبندی مثال 10
و در بعضی مواقع  30روزه ق��رار خواهیم داد ،مگر

اینکه ابهامات قضائی وجود داشته باشد که در مدت
زمان یادشده رفع نخواهد شد.
بسته شدن نماد یک شرکت نهایتا به
سهامدار آسیب میزند
عباس دهقان ،مدیر اس��بق نظارت بر بازار سازمان
کارگزاران بورس و اوراق بهادار با اعالم این نکته که
در بورس سایر کشورها خیلی سریع نمادها را باز و
بسته میکنند ،اظهار کرد :در بازارهای بینالمللی
بورس ش��رایط دیگری فراهم اس��ت ،ممکن است
نماد ظرف  2تا  3دقیقه باز شود .بحث استانداردها
ی در کنار مکانیسمهای
و ش��فافیتهای اطالعات 
نظارتی و انضباطی ،بس��ترهای متفاوتی را در آن
بازارها فراهم میکند که متأسفانه ما خیلی از این
بسترهای مورد نظر را برای تغییر نداریم.
این کارشناس بازار س��رمایه با عنوان این نکته که
س��ازمان باید در جایگاه نظارتی قرار گیرد ،افزود:
یکی از ابزارهای دقیق اجرای این دستورالعمل این
است که بحث باز و بستهشدنها و یکسری از امور
اجرایی را به بورس و فرابورس تفویض کنیم .برای
این مورد شرط اصلی اجرای این دستورالعمل قرار
گرفتن سازمان در جایگاه نظارتی خود است ،یعنی
سازمان باید مس��وولیتها را به بورس و فرابورس
بدهد که این جزء مباحث اولیه است و ما باید میان
نظارت و اجرا خطکشی دقیقی داشته باشیم.
دهقان با بیان اینکه در دنیا و بازارهای پیش��رفته
پیشبینی سود هر س��هم ( )EPSبا مفهومی که
در بازار ما وجود دارد ،ارائه نمیش��ود ،یادآور شد:
بیشترین محل درگیری و اختالفات در بازار سرمایه
ایران بحث پیشبینی س��ود و EPSهاس��ت .در
بورسهای دنیا هیچ ش��رکتی ب��ا مفهومی که در
بازار بورس ای��ران وجود دارد  EPSارائه نمیکند.
در کشوری که عوامل مختلف زیادی همچون نرخ
ارز و درآمدهای نفتی گرفته تا مباحث حاکمیتی،
بر اقتصاد اثر میگذارند ابهامات زیادی وجود دارد
که ش��ما بتوانید س��ود ش��رکت را  14ماه قبل در
اس��فند ماه پیشبینی کرده و به بازار اعالم کنید.
اگر دقت کرده باش��ید بیش��تر اختالفات ما روی

باز و بسته ش��دن نمادها زمانی اتفاق میافتد که
ش��رکتی قصد دارد اطالعات پیشبینی ش��ده را
مخ��دوش کند .اگر عدد کمی ارائ��ه بدهند و فردا
این عدد افزایش پیدا کند میگویند که یکس��ری
کتمان اطالعات اتفاق افتاده است یا اینکه سودی
باال اعالم ش��ود و بعدا ارقام پایینتری محقق شود
که باز اختالفآفرین است .در بورسهای دنیا این
پیشبینیها توس��ط مؤسس��ات خصوصی انجام
میش��ود .یعنی شرکتهایی هس��تند که مسائل
اقتصاد و صنعت را پیشبینی کرده و سیاس��تها
را در ریسک اعتبارسنجی میکنند .بنابراین یکی
از دعواهای اصلی ما در فرآیند باز و بس��ته ش��دن
نمادها  EPSهاست ،همه اینها را باید کنار یکدیگر
بگذاریم و آن زمان میتوانیم زمان باز و بسته شدن
نماده��ا را مطابق با مطالعه تطبیق��ی با آن طرف
استاندارد کنیم.
او با اش��اره به اینکه فلس��فه بورسها نقدشوندگی
سهام اس��ت ،عنوان کرد :فلس��فه ایجاد بازارهای
دس��تدوم این است که ناش��ری که در بازار اولیه
سهم منتشر میکند و شما هم براساس یکسری
اهداف و برنامهها آنجا سرمایهگذاری میکنید ،باید
بعد از مدتی به عنوان س��هامدار و س��رمایهگذار به
یک بازدهی برسید و آن ناشر نیز به اهداف تولیدی
و مالی خود برسد .براین اصل بازارهای دست دوم
ایجاد میشود که اگر زمانی نیاز به نقدینگی داشتید
بتوانید سهام خود را بفروشید ،اما وقتی دوران توقف
طوالنی میش��ود یعنی تقریباً بازار دس��ت دوم و
بورس را از کارکرد اصلی دور کردهاید.
دهق��ان ،متضرر اصلی توقفه��ای طوالنی مدت
شرکتها را سهامداران دانس��ت و افزود :اگر من
به عنوان مدیر مجموعه نتوانستهام استانداردهای
سازمان یا نهاد نظارتی پولی را اجرا کنم و همچنین
قوانین را رعایت نکردم و افشای اطالعات نداشتم،
درست است که ممکن اس��ت در جای خود برایم
مس��وولیتهای قضائی داش��ته باش��د ،اما بسته
ش��دن نماد نهایتاً به س��هامداران آسیب میزند و
آس��یب دوم به نقدشوندگی بازار و اعتماد عمومی
به بازار است.

