
اقتصادی 6

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد؛

جزییات طرح بیمه پرتفوی سهامداران متضرر
گروه اقتصادی -رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اینکه 
افرادی ســهامی را باالتر از ارزش واقعی آن خریداری کردند یک ناراحتی ایجاد 
می کند و اینکه مجبور شــوند همان ســهام را کمتر از قیمت واقعی آن به فروش 
برسانند ناراحتی مضاعفی را به ویژه برای سهامداران خرد موجب می شود. بنابراین 
طرحی را به اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت ۱۴۰۱ پرتفوی 

خود را حفظ کنند، می توانند از تضمین سود ۲۵ درصدی استفاده کنند.
محمدعلی دهقان دهنوی با اشاره به طرح حمایتی سازمان برای سهامداران 
خرد گفت: برای اینکه آرامش خاطری برای سهامداران خرد  ایجاد کنیم، طرحی 
حمایتی را اســفند ماه سال گذشته به مرحله اجرا رساندیم. اینکه افرادی سهامی 
را باالتــر از ارزش واقعی آن خریداری کردند یک ناراحتی ایجاد می کند و اینکه 
مجبور شــوند همان سهام را کمتر از قیمت واقعی آن به فروش برسانند ناراحتی 
مضاعفی را به ویژه برای ســهامداران خرد موجب می شود. بنابراین طرحی را به 
اجرا رساندیم مبنی بر اینکه کسانی که تا اردیبهشت ۱۴۰۱ پرتفوی خود را حفظ 
کنند، می توانند از تضمین سود ۲۵ درصدی استفاده کنند. رییس سازمان بورس 
در پاسخ به منتقدانی که معتقدند این طرح شبیه به سود بانکی برای سپرده گذاران 
است، اظهار داشت: این دیدگاه تحلیل اشتباهی است؛ چراکه در حال حاضر امکان 
اختیار فروش تبعی بر روی ســهام وجود دارد و بســیاری از ناشران برای اینکه از 
ســهام خود حمایت کنند اوراق اختیار فروش تبعی منتشر می کنند و اطالعیه آن 
هم در کدال ثبت می شود. ما این اوراق فروش بر سهام را به اوراق اختیار فروش 
بر روی پرتفو تبدیل و برای اینکه مفهوم آن برای سهامدار خرد پیچیده نباشد، این 
اقدام حمایتی را نوعی بیمه پرتفو معرفی کرده ایم. در واقع از ابزار متعارف اختیار 
فروش تبعی برای این منظور استفاده شده است. رییس سازمان بورس درباره عدم 
استقبال سهامداران از این طرح تا به امروز، گفت: کاهش استقبال از این طرح به این 
دلیل بوده که بسیاری از این افراد جزو خریداران عرضه اولیه ها هستند. به جز چند 
عرضه  اولیه، مابقی هیچ  کدام به کمتر از قیمت عرضه نرسیده اند. بنابراین کسانی 
که در عرضه اولیه شرکت کرده بودند و سودهای بسیار خوبی هم داشتند، عمال 
در حال حاضر در سود هستند و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران این عرضه 
اولیه ها را با نگاه سرمایه گذاری بلندمدت خریداری کردند بنابراین این دست از 

سهامداران هم به سراغ این برنامه های حمایتی نمی روند. 

رایزنی ها  اقتصــادی -  گروه 
برای تعیین تکلیف خودروهای باقی 
مانــده در گمرک که حــدود ۲۲۵۰ 
دســتگاه اعالم می شود همچنان دارد. 
خودروهایــی که بخشــی در اختیار 
ســازمان اموال تملیکی قــرار دارد، 
ولی با وجود مذاکرات بسیاری که در 
ایــن رابطه صورت گرفته هنوز وضع 

مشخصی ندارند.
در همیــن جریان، پایان ســال 
گذشته ســازمان اموال تملیکی برای 
واگــذاری ۱۵۰۰ خــودرو به مناطق 

آزاد پیشنهاداتی را به دبیرخانه شورای 
عالــی مناطــق آزاد ارائه کرد تا جهت 
جلوگیری از خــروج ارز و همچنین 
اســتفاده بهینه از این خودروها، برای 
فروش و شماره گذاری در مناطق آزاد 

اقدام شود.
بر این اســاس، دبیرخانه شورای 
عالــی مناطق آزاد طــی مکاتبه ای با 
معاون اول رئیس جمهور، خواســتار 
اصــالح مصوبه مربوط به محدودیت 
واردات خودرو در سال ۱۳۹۶ جهت 
واگذاری این خودروها به مناطق آزاد 

شد.
 تعیین تکلیف خودروها به 

۱۵۰۰ دستگاه محدود نیست
اما تازه ترین خبری که میرمعینی 
- معاون بهره وری و فروش ســازمان 
اموال تملیکــی - در رابطه با آخرین 
وضعیت این خودروها به ایسنا اعالم 
کرده است، نشان می دهد که موضوع 
در کمیســیون اقتصادی هیات دولت 
مطرح و با تصویب نهایی گزینه های 
در نظر گرفته شده، تمامی خودروهای 
مانده که شــرایط الزم را داشته باشند 

تعیین تکلیف شده و محدود به ۱۵۰۰ 
خودرویی که پیشنهاد واگذاری آنها به 

مناطق آزاد مطرح بود، نمی شود.
 ورود زیر ۲۵۰۰ سی سی به 

داخل کشور
طبق اعالم وی، مقرر شده هیات 
دولت مصوبه ای را تنظیم کند که چهار 
آیتم جهت تعیین تکلیف خودروهای 
مانــده در گمرک به مــاده ۱۷ مصوبه 
واردات خودرو در دی ماه سال ۱۳۹۶، 

اضافه شود.
این مقام مسئول در سازمان اموال 
تملیکــی در رابطه با جزئیات مصوبه 
مربوطه گفت که بخشی از خودروها 
که زیر ۲۵۰۰ سی سی هستند، به شرط 
فروش در داخل کشور واگذار خواهند 

شد.
 امحــای فنــی خودروهای 

آمریکایی
میرمعینــی در مورد خودروهای 
ممنــوع الورود نیز یادآور شــد که در 
مورد خودروهای لوکس و باالی ۲۵۰۰ 
ســی سی شرط تردد و ورود به مناطق 
آزاد و همچنیــن در مورد خودروهای 
آمریکایی و فاقد نمایندگی نیز امحای 

فنی در نظر گرفته شده است.
 خودروهایی برای اورژانس 

و ناجا
طبق اعالم وی، تعدادی خودرو 
هــم برای اورژانــس و ناجا به جهت 
تکمیل ناوگان خدمت رسانی در نظر 

گرفته شده است.
به گفته این مقام مسئول در سازمان 
اموال تملیکی، هر زمان که هیات دولت 
پیشنهادات مطرح شده را مصوب کند، 
مراتب تعیین تکلیف آنها در دستور کار 
دستگاه های مربوطه از جمله سازمان 
تملیکی قرار گرفته و برای فروش این 

خودروها اقدام خواهد کرد.
گفتنی است؛ خودروهای مانده 
در گمرک، عمدتا باقــی مانده آن ۱۲ 
هزار و ۲۶۱ دســتگاه خودرویی است 
که قبــل از ممنوعیت واردات و تغییر 
شرایط ارزی در سال ۱۳۹۷ به گمرک و 
بنادر رسیده بود ولی با محدودیت های 

اعمال شده امکان ترخیص نداشت.
در هر صــورت، طی مصوبات 
هیــات دولت و مهلت هایی که تعیین 
شد، بیش از ۱۰ هزار دستگاه ترخیص 
و تعــدادی به دالیل مختلف از جمله 

پرونده قضایی، عدم ثبت ســفارش یا 
ممنوعیــت ورود ســاخت آمریکا یا 
باالی ۲۵۰۰ سی سی در گمرک سالها 

بالتکلیف مانده اســت، خودروهایی 
که در بین آنها انــواع بنز، بی ام دبلیو، 
لکسوس، پورشــه یا تویوتا دیده می 

شود حتی حواشی مانند غیر استاندارد 
بودن آنها در ســال گذشته پیش آمده 

بود.

خودروهای مانده در گمرک، عمدتا باقی مانده آن ۱۲ هزار و ۲۶۱ دســتگاه خودرویی 
اســت که قبل از ممنوعیت واردات و تغییر شــرایط ارزی در ســال ۱۳۹۷ به گمرک و 
بنادر رســیده بــود ولی بــا محدودیت های اعمال شــده امکان ترخیص نداشــت.
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جزئیات تعیین تکلیف خودروهای 
دپو شده زیر ۲۵۰۰ سی سی تا باالتر 

و خودروهای آمریکایی
طبق اعالم مسئوالن سازمان اموال تملیکی در صورت موافقت نهایی هیات دولت، تعیین تکلیف خودروهای 

وارداتی رسوبی در گمرک در دستور کار قرار می گیرد که در اهم آن زیر ۲۵۰۰ سی سی به شرط فروش در داخل و باالی 
۲۵۰۰ سی سی به شرط تردد در مناطق آزاد به مزایده گذاشته خواهد شد.

گروه اقتصادی - ســخنگوی 
کمیسیون انرژی مجلس گفت: در نظام 
تعرفه گذاری موجود هر کسی بیش تر 
مصرف کنــد، یارانه ی بیش تری به او 

تعلق می گیرد و این عادالنه نیست.
در نظام تعرفه گذاری فعلی بدلیل 
یارانه باالی تمامی ســطوح مصرفی 
پر مصرف ها سبب شــده بسیاری از 
مشــترکین پرمصرف ، انرژی بســیار 
ارزانی برای مصرف آن می پردازند. این 
وضعیت باعث شده است بسیاری از 
افراد پرمصرف به نسبت قیمت واقعی 
که باید بپردازند، فاصله زیادی داشــته 
باشند،نمونه اخیر آن بحث قبض برق 
علی کریمی فوتبالیست سرشناس بود 
که با وجود مصرف باال، یارانه بسیاری 
را دریافت کرده بود. البته نباید به افراد 
پرمصرف خرده گرفت؛ مشکل اصلی 
نظــام تعرفه گذاری انــرژی در ایران 
اســت. باید به سرعت این نظام تعرفه 
گذاری اصالح و برای افراد پرمصرف 
به صورت پلکانی افزایش قیمت پیدا 

کند. در تعرفه گذاری پلکانی افزایشی 
یا IBT، که تعرفه پرداختی متناســب 
با مصرف انــرژی افزایش می یابد، با 
اجرای این سیاست در بخش خانگی 
عالوه بر ثابت ماندن هزینه انرژی برای 
۹۰ درصــد افراد جامعه، پرمصرف ها 
نیز باید مصــرف انرژی خود را بهینه 
کنند یا هزینه واقعی و بدون یارانه آن را 
بپردازند. با تعرفه گذاری پلکانی عماًل 
انرژی صرفه جویی خواهد شــد که 
نتیجه آن، امکان صادرات و ایجاد منابع 

پایدار برای کشور فراهم می شود.
نظــام تعرفه گــذاری باید 

اصالح شود
در همین ارتباط مصطفی نخعی 
نماینده مــردم خراســان جنوبی در 
مجلس شورای اسالمی و سخنگوی 
کمیسیون انرژی در گفتگو با خبرنگار 
مهر در خصوصی کمبود برق و نقش 
نظــام تعرفه گذاری در خاموشــی و 
قطعی هــای برق اخیــر، توضیح داد: 
طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی 

در ســال ۲۰۱۸ حــدود ۷۰ میلیــارد 
دالر یارانه ی انرژی در کشــور توزیع 
شده اســت که این عدد بسیار باالیی 
اســت و دیگر اینکه شــدت مصرف 
انرژی در کشــور ما باال است و بهینه 
مصرف کردن چــه در بخش خانگی 
و چه در بخــش صنعت و نیروگاهی 
مشــکالت زیادی داریم و آن گونه که 
باید تالش صورت نگرفته و با وجود 
اینکه قانون نیز تکلیف کرده اســت، 
اقدامات اجرایی مناسبی متأسفانه طی 
سنوات گذشته انجام نشده است. وی 
در ادامه افزود: در این سال ها همواره با 
افزایش شدت مصرف انرژی، بدنبال 
افزایش تولید بوده ایم، یعنی تمام تالش 
صورت گرفتــه این بوده تا با مصرف 
افسار گسیخته ای که در کشور افزایش 
پیدا می کند، تولید را افزایش دهیم. لذا 

یک اقدام اساسی در این خصوص باید 
انجام شود. سخنگوی کمیسیون انرژی 
در ادامــه، تاکید کرد: با توجه به این که 
وزارت نیرو و به طور کلی دولت ها در 
سنوات گذشته، تکالیفی که در زمینه ی 
تولید برق بوده اســت را چه در بخش 
نیروگاههای حرارتی، تجدیدپذیر یا 
هسته ای و چه در بحث تعرفه گذاری 
و نیــز بهینه ســازی و اصالح الگوی 
مصــرف و جلوگیــری از هدر رفت 
انرژی اقدامات درستی صورت نگرفته 
است، موجب شده که درحال حاضر 
با قطعی های مکرر برق و آسیب های 
جدی که متوجه کشــور است، مواجه 

شویم.
وی با اشاره به استخراج رمزارزها 
بعنوان یک عامل کمبود برق های اخیر 
کشــور، عنوان کرد: رمزارزها یکی از 

منابع مصرف انرژی برق در کشــور 
هســتند. استخراج رمز ارزهایی که در 
کشــور انجام می گیرد بــا تکنولوژی 
قدیمی و با بهره وری های بسیار پایین 
اســت و متأســفانه بدلیل ارزان بودن 
انرژی به صرفه است و به هرحال سبب 
افزایش مصرف برق شده است. همه ی 
این موارد در کنار همدیگر باعث شده 
است که تعادلی در تولید و مصرف برق 

در کشور وجود نداشته باشد.
تعرفه گذاری پلکانی عادالنه 
است و سرمایه گذاری را توجیه 

پذیر می کند
نخعی با اشــاره به تعرفه گذاری 
پلکانــی، گفت: در قانون بودجه یکی 
از بندهای مصوب شــده این است که 
مشترکین با مصرف پایین تر از الگوی 
مصرف، برق، آب و گاز رایگان دریافت 

کنند و هزینه این مشترکین با دریافت 
مبالغ باالتر از مشترکین پرمصرف که 
باالتر از الگوی تعریف شــده مصرف 
دارند جبران می شود. این نحوه تعرفه 
گذاری از کســانی که مصرف کمتری 
دارند حمایت کرده و مشــوق مردم به 
مصرف کمتر اســت و از طرف دیگر، 
به نوعی جریمه ای برای مشــترکان با 

مصرف باال محسوب می شود.
وی در خصوص عادالنه تر بودن 
تعرفه گــذاری پلکانی افزود: در نظام 
تعرفه گذاری موجود هر کسی بیش تر 
مصرف کنــد، یارانه ی بیش تری به او 
تعلق می گیرد و این عادالنه نیســت. 
درحالیکــه در تعرفه گذاری پلکانی، 
مصارف باالتر مشــمول قیمت های 
بیش تر می شوند و به صورت پلکانی 
مبلغ آن متناســب با مصرف بیشــتر، 

افزایــش می یابد که تا حدودی جبران 
توزیع ناعادالنــه یارانه انرژی خواهد 

بود.
نماینده مردم نهبندان در مجلس 
شــورای اســالمی درباره تأثیر تعرفه 
گــذاری در ورود بخــش خصوصی 
به صنعت انــرژی، مطرح کرد: بخش 
زیادی به تعرفه گــذاری و ارزان بودن 
انــرژی مربوط اســت و بخش دیگر 
نیز بــه مطالباتی که بخش خصوصی 
از دولــت دارند ارتبــاط پیدا می کند، 
یعنی اگر وزارت نیرو مطالبات بخش 
خصوصــی را به موقع پرداخت کند و 
به تعهدات خود پایبند باشد وضعیت 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی در 

صنعت انرژی بهتر خواهد شد.
انــرژی رونق  صــادرات 

خواهد گرفت
وی در خصــوص صــادرات 
انرژی، تشریح کرد: درحال حاضر ما 
در مصرف داخل با کمبود مواجه ایم و 
ابتدااین موضوع باید مدیریت شود و از 

محل بهینه سازی و از محل تولیدی که 
توسط بخش خصوصی انجام می شود، 
به خصوص تولیــدات تجدیدپذیر 
بتوان به صادرات انرژی روی آورد. ما 
در کشور در یک سری بازه های زمانی 
مازاد انرژی بر مصرف در داخل کشور 
داریم که صــادر می کنیم اما در فصل 
گرما و فصل تابســتان تولید ما کفاف 

مصرف داخل را بعضاً نمی دهد.
نخعــی در پایان تاکیــد کرد: با 
تعرفه گذاری های صحیح و در نتیجه 
کاســتن از شــدت مصرف انرژی در 
کشور، افزایش بهره وری نیروگاه ها و 
نیز افزایش تولید از محل نیروگاه های 
تجدیدپذیــر خصوصاً در در مناطق با 
پتانسیل مناســب همچون استان های 
شــرقی مثل خراســان و سیستان و 
بلوچســتان، ظرفیت مازادی باید در 
کشــور تولید نمود تا کشور بتواند به 
تعهدات صادراتی خود در همه ی ایام 
سال پایبند بماند و منابع پایداری برای 

کشور رقم بخورد.

گروه اقتصــادی - رئیس کل 
دادگستری استان هرمزگان از صدور 
دستور قضایی برای ترخیص سریع 
۳۰۰۰ کانتینر کاالی رها شده در بندر 

شهید باهنر بندرعباس خبر داد.
علی صالحی ضمــن بازدید از 
بخش های مختلــف گمرک و بندر 
شــهید باهنر بندرعباس، دستور داد 

۳۰۰۰ کانتینــر کاالی رها شــده در 
انبارهای این بندر به سرعت ترخیص 
شوند و افزود:  این ۳۰۰۰ کانتینر کاال 
که از اقالم اســتراتژیک و مورد نیاز 
صنایع تولیــدی و مایحتاج عمومی 
مردم می باشند باید تا پایان شهریورماه 
ترخیص شوند و در غیر این صورت 
عملیــات فروش آنها به منظور تأمین 

نیاز مردم انجام خواهد شد.
وی اظهار کــرد: هم اکنون این 
حجم زیــاد از کاالهای مــورد نیاز 
کشــور که واردات آنهــا مربوط به 
ســال ۱۳۹۷ و پیش از آن می باشــد 
در انبارهای ســازمان جمع آوری و 
فروش امــوال تملیکی واقع در بندر 
شــهید باهنر بندرعبــاس نگهداری 
می شــوند و متأسفانه به دلیل کمبود 
امکانات نگهداری در معرض تضییع 

قرار گرفته اند.
رئیس کل دادگســتری اســتان 
هرمــزگان در ادامــه بــا اشــاره به 
ضرورت ســاماندهی هرچه سریعتر 
انبارهای موجود، خاطرنشان کرد: با 
توجه به اهمیــت ترخیص به موقع 
کاالهای مورد نیاز کشــور ، دستگاه 
قضایی اســتان هرمزگان در راستای 
احقاق حقــوق عامه و به منظور رفع 
موانع ، اقدامات الزم را انجام خواهد 

داد تا هرچه ســریعتر این حجم زیاد 
از کاالهــای وارداتی در اختیار مردم 
قــرار گیرند. وی بیان کرد: در بازدید 
از این انبارها ، وضعیت خودروهای 
دپو شده در این بندر نیز مورد بررسی 
قرار گرفت و مقرر شد در اسرع وقت؛ 
نســبت به تعیین تکلیف حجم زیاد 
خودروها و ماشــین آالت راهسازی 
و سوخت رســانی موجود در انبارها 
به منظور تأمین نیاز کشور اقدام شود.
رئیس کل دادگســتری اســتان 
هرمزگان بــا بیان اینکه مســئولین 
مربوطه مشکل اصلی در روند تعیین 
تکلیف ایــن کانتینرها را کمبود نیرو 
و امکانــات بیان کرده اند، تأکید کرد: 
تعییــن تکلیف این حجم وســیع از 
کاالهای دپو شــده و رفع انباشــت 
کاالهای موجود ، نیازمند برنامه ریزی 
و تالش مضاعف همه دســتگاه های 

مسئول است.

گــروه اقتصادی - یــک مقام 
مســئول گفت: ســهامداران عدالت 
نگران نباشــند، چرا که سود ها با رفع 
مشــکالتی که ســبب این عدم واریز 

شده، برای افراد واریز می شود.
مهــدی نعمتــی، مدیــر روابط 
عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه )سمات( 
در پاسخ به این سوال که تکلیف سود 
ســهام عدالت افرادی که تاکنون برای 
آن ها واریز نشــده است، چه می شود؟ 
بیان کرد: ســهامداران عدالت نگران 
نباشند، این سود ها با رفع مشکالتی که 
ســبب این عدم واریز شده است برای 
افراد واریز خواهد شد و این سود برای 

هر فرد واجد شرایط محفوظ است.
او علــت عدم واریز ســود برای 
برخــی از ســهامداران را ایــن گونه 
توضیــح داد: بــه طور کلــی بانک ها 
نمی توانند ســود سهام عدالت را برای 

افرادی که شــماره شبای آن ها صحیح 
نیست، حساب مشترک یا ارزی ارائه 
کرده اند و یا حســاب راکد و غیر فعال 

و مسدود دارند واریز کنند.
این مقام مسئول اظهار کرد: برای 
افرادی که حســاب آنان فعال است و 
مشکلی از لحاظ سیستم بانکی ندارند، 

سود به طور کامل واریز شده است.
نعمتی در رابطه با این ســوال که 
افراد از کجا می توانند پیگیر مشکالت 
عدم واریز ســود ســهام عدالت خود 
باشــند؟ بیان کرد: افرادی که ســود 
برایشان تاکنون واریز نشده است، در 
ابتدا می توانند به ســایت سهام عدالت 
 www.sahamedalat.ir به آدرس
مراجعه کنند و وضعیت خود را مالحظه 
کنند. اگر مشکل حل نشد می توانند با 
شــماره ۱۵۶۹ تماس بگیرند؛ چرا که 
این مرکز دسترســی دارد مالحظه کند 
که وضعیت افراد به چه شــکل است 

و مشــکل عدم واریز سود کجاست. 
این مقام مســئول در ادامه اظهار کرد: 
افرادی که برایشان سود مرحله اول نیز 
واریز نشده است، قطعا مشکل شماره 

حساب بانکی دارند.
نعمتی در پایان تصریح کرد: اگر 
از را ه های گفته شــده نیز مشکل حل 
نشــد، افراد می توانند بــه کارگزاری 

و بانک ها ی خودشــان مراجعه کنند 
و پیگیر وضعیت دریافت سودشــان 
باشــند. در فرآیند واریز ســود، یک 
ســری از پرداختی ها بــه دالیل بیان 
شــده برگشت خورده است. اگر افراد 
مشکالت شــان برطرف شود سودها 
به حسابشــان در بازه زمانی مشخص 

دیگری واریز خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

تعرفه گذاری پلکانی برق سبب ایجاد منابع پایدار صادراتی می شود

صدور دستور قضایی برای ترخیص 3000 کانتینر کاالی رها شده 
در بندر شهید باهنر بندرعباس

سه روش برای پیگیری سود وجود دارد؛

سود واریز نشده سهام عدالت محفوظ است

گروه اقتصادی - عضو شورای 
عالی بورس با اشاره به مصوبه ایجاد 
شرکت های ســهام عام پروژه گفت: 
با استفاده از این مدل مردم می توانند 
با ســرمایه کم یا انــدک به هر میزان 
در پروژه، کنار سرمایه گذاران بزرگ 

قرار گیرند.
بــازار ســرمایه دوبــاره برای 
مردم جذاب شــده و با حرکت آرام 
اما رو به رشــدی که شــاخص طی 
هفته های گذشــته تجربه کرده، امید 
برای بازگشت رونق به بازار سرمایه 
جان گرفته اســت؛ اما دیگر نه بازار با 
صعودهای فزاینده همراه اســت و نه 
ســهامداران آنقدر بی تجربه که تن به 
هر خریدی در بورس بدهند؛ بنابراین 
به نظر می رسد بازار می تواند در یک 
فضــای آرام و منطقی تر نســبت به 

گذشته پیش برود و رشد کند.
و  ســهامداران  از  بســیاری 
شــرکتهای بورسی، روزهای بد بازار 
سرمایه در نیمه دوم سال گذشته را از 
یاد نبرده انــد و اگرچه هنوز هم اما و 
اگرهای زیادی نســبت به تأمین مالی 
پروژه ها در بــورس دارند، اما به هر 
حال به کارگیری ابزارهای جدید در 
بازار می تواند آنها را نســبت به تأمین 
مالی مناســب تر از بورس امیدوارتر 

کند.
حضور حداکثری مردم در تمام 
الیه هــای اقتصادی اعم از ســرمایه 
گذاری، مدیریت، ســهم بری و نفع 

بری و مالکیت از ارکان اصلی اقتصاد 
مقاومتی است و دولت نیز باید حداقل 
دخالت را در کســب و کار و اقتصاد 
داشــته باشــد در این صورت، مردم 
به عنوان عاملیــت اصلی در اقتصاد 
شــناخته می شــوند و »کار مولد«، از 
ارزش های اصلی اقتصاد خواهد شد؛ 
بــه همین دلیل اقتصاد ایــران نیاز به 
تعریف انواع مدل های جدید سرمایه 
گذاری و بکارگیــری ابزار متنوع در 
بازار ســرمایه دارد تا سرمایه گذاری 
و مالکیت حداکثری مردم در اقتصاد 
کنونــی حاصل شــود و در نتیجه آن 
مردمی سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد 

مقاومتی به وقوع بپیوندد.
در این میان به تازگی، شــورای 
عالی بورس با تصویب دستورالعمل 
تأسیس شــرکت های ســهامی عام 
پروژه، اقدامی مثبت در راستای تحقق 
مردمی ســازی اقتصاد و رفع مشکل 
تأمین منابع مالی طرح های زیر بنایی 
کشــور و ســرمایه گذاری مردم به 
صــورت تضمینی انجام داده اســت 
تا مسیر توسعه کشــور بدون نیاز به 
نفت و استقراض بانکی یا خارجی با 
هدایت نقدینگی مردم به سمت تولید 
در بخشی از بازار سرمایه میسر گردد.
روح اهلل  ارتبــاط،  همیــن  در 

حســینی مقدم، عضو شورای عالی 
بــورس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار می گوید: هــدف از تصویب 
این دستورالعمل ایجاد فرصت برای 
افراد حقوقی و شرکت های پیمانکار 
پروژه های عمرانی است تا بتوانند از 
ظرفیت بازار ســرمایه جهت تأمین 
مالــی پروژه های ملی و توســعه ای 
عمرانــی اســتفاده کننــد؛ در واقع، 
هدف از ایجاد مدل شــرکت ســهام 
عام پــروژه برای پیمانکاران، تقویت 
بازار اولیه بورس و هدایت نقدینگی 
به پروژه های دارای توجیه اقتصادی 

است. 
وی افــزود: در مدل شــرکت 
ســهامی عام پــروژه مطابــق قانون 
تجارت ابتدا پذیره نویسی برای عموم 
جامعه شــکل می گیــرد و قاعدتاً بر 
اساس یکسری منابع اطالعاتی پروژه 
توســط مشاور و بورس اوراق بهادار 
تائید می شود و در اختیار همگان قرار 
می گیرد؛ مطابق این مصوبه ســرمایه 
شرکت ســهام عام پروژه می بایست 
حداقــل ۱,۰۰۰ میلیارد تومان بوده و 
موسســین آن باید حداقل ۵۰ درصد 
سرمایه شــرکت را به شکل نقدی و 
غیر نقدی تعهد کنند.به گفته حسینی 
مقدم، آورده غیرنقد می تواند حداکثر 

۳۰ درصد ســرمایه شرکت مشتمل 
بر پــروژه و ملحقــات آن و دارایی 
نقدشونده مانند اوراق با درآمد ثابت 
و ســهام شــرکت های پذیرفته شده 

باشد.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه 
محوریــت مردم در ایــن نوع تأمین 
مالی افزود: در روش سرمایه گذاری 
در شــرکت سهام عام پروژه، مردم به 
عنوان عاملیت اصلی سرمایه گذاری 
تلقــی می شــوند؛ چراکــه فرصت 
ســرمایه گذاری بــرای مردمی که به 
تنهایی توانایی سرمایه گذاری ندارند؛ 
فراهم می شود؛ ضمن اینکه با استفاده 
از این مدل مردم می توانند با ســرمایه 
کــم یا اندک به هر میــزان در پروژه، 
کنار سرمایه گذاران بزرگ طرح، در 
نفع بری و ســودآوری سهیم باشند و 
آن وقت عدالت اقتصاد محور ایجاد 

شده است.
عضو شــورای عالــی بورس 
ادامــه داد: در جهت مردمی ســازی 
اقتصاد روش شــرکت ســهامی عام 
پروژه روش ســرمایه گــذاری مؤثر 
اســت و مردم در منافــع بلند مدت 
توســعه کشور ســهیم می شوند و از 
طرفی دیگر نقدینگی مردم به سمت 
پروژه های کالن عمرانی و توسعه ای 

ســرازیر می شــود و همچنیــن در 
دستورالعمل فوق محدودیت خاصی 
برای نوع پروژه دیده نشده و مسئله ای 
که مهم بوده و در صندوق ها هم، پیش 
بینی شــده است اجرای پروژه های با 
ریسک کمتر بوده که عایدی سرمایه 
آن بســیار کوتاه مدت تر اســت؛ به 
نحوی که این پروژه ها اولویت دارند 
و به جــای اینکه مردم در یک پروژه 
پنج ساله سرمایه گذاری کنند؛ در یک 
پروژه دو یا ســه ســاله که قرار است 
به بهره برداری برسد؛ سرمایه گذاری 

خواهند کرد.
بــه گفتــه وی، هــدف تمرکز 
تأمین مالی به روش شــرکت ســهام 
عــام پــروژه، روی پروژه های نیمه 
تمام اســت، پروژه ای که باالی پنجاه 
درصد پیشرفت داشــته؛ می تواند با 
ســرمایه های خرد مردمــی از طریق 
شرکت ســهام عام پروژه تأمین مالی 

و پذیره نویسی شود.
حسینی مقدم در پاسخ به سوالی 
مبنی بــر اینکه ترکیب ابــزار اوراق 
و ســهام با شرکت ســهام عام پروژه 
چه کمکی به تســهیل سرمایه گذاری 
خــرد مردمی خواهد کرد، گفت: این 
موضوع به ساختار تأمین مالی بنگاه ها 
برمی گردد و ماهیت شــرکت سهامی 

پــروژه  قابلیت تغییــر دارد؛ اما همه 
ابزارهای مالی در بازار ســرمایه برای 
تأمین مالی باید کاربرد پذیر باشــند و 
ابزار مالی باید تعریف شــود که قابل 
استفاده برای همه شرکت ها و بنگاه ها 
باشــد لذا در مدل شرکت سهام عام 
پروژه مدل طوری طراحی شده که از 
همه ابزارها چه سرمایه ای و چه ابزار 
بدهی برای تأمین مالی و به سرانجام 

رساندن آن پروژه استفاده کنند.
وی معتقد اســت کــه جذابیت 
استفاده ترکیبی از ابزار سهام و بدهی 
در مدل شــرکت ســهام عام پروژه 
بــرای ســرمایه گذاری های مردمی 
جذابیــت ایجاد می کنــد و حتی در 
ســیکل های مختلف اقتصاد )رکود 
رونــق اقتصــادی(، موجب کاهش 
ریسک ســرمایه گذار شده و کاهش 
هزینه هــای تأمین مالــی و در نتیجه 
افزایش سودآوری سرمایه گذاران را 

به همراه دارد.

عضو شورای عالی بورس تشریح کرد:

راهی مطمئن برای سودآوری سرمایه سهامداران خرد در بازار
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