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سعید جلیلی:

نباید اجازه داد داللی و سفتهبازی ،بورس را هم به سرنوشت ارز دچار کند

عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام با بیان اینک��ه هدف از هدایت نقدینگی به
بازار س��رمایه ،تأمین مالی ش��رکتهای تولیدی برای رونق اقتصادی است ،گفت:
نباید گذاش��ت س��فتهبازی و داللیهای غلطی که در بازارهایی نظیر مسکن اتفاق
افتاد به این بازار نیز راه پیدا کند .به گزارش » عصر ایرانیان» ،نشس��ت بررس��ی
تحوالت بازار س��رمایه در دفتر سعید جلیلی ،عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
برگزار ش��د .در این نشست کارشناسان کارگروههای اقتصادی دولت سایه به ارائه
نقط��ه نظرات خود در خصوص وضعیت بازار بورس پرداختند .عضو ش��ورای عالی
امنیت ملی با اش��اره به نکات مطرح ش��ده درباره بررس��ی بازار بورس خاطرنشان
کرد :رونق بازار س��رمایه سالها خواسته کش��ور بود .هدف از هدایت نقدینگی به
بازار س��رمایه ،تأمین مالی ش��رکتهای تولیدی برای رونق اقتصادی است و نباید
گذاش��ت س��فتهبازی و داللیهای غلطی که در بازارهایی نظیر مسکن ،طال و ارز
اتف��اق افتاد به این بازار نی��ز راه پیدا کند .عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام
خطر دیگر پیش روی این بازار را بروز ضعف مدیریت در ش��رکتهای واگذار شده
دولتی خواند و اظهار داش��ت :فروش س��هام شرکتهای دولتی باید همراه با تدبیر
برای ارتقاء مدیریت و کارآمدی آنها باشد .باید تدبیری به کار گرفته شود که روند
زیاندهی ش��رکتهای دولتی که در گزارش دیوان محاس��بات آمده است ،متوقف
ش��ود و سوددهی آنها به ش��کل واقعی و با افزایش تولید محقق گردد .وی افزود:
با توجه ب��ه ضعفهایی چون تغییرات بیش از حد معمول در اعضای هیئت مدیره
و مدیران عامل در برخی از این ش��رکتها ،باید مراقب بود که پس از تأمین مالی
آنها با فروش س��هام در بازار سرمایه ،این نقدینگی به دست آمده در جهت خدمت
به تولید و اقتصاد کش��ور باشد و صرف ًا معطوف به هزینههای جاری این شرکتها
نگ��ردد .ب��رای جلب اعتماد مردم به بازار س��رمایه باید با ناکارآمدی ش��رکتها و
سفتهبازیهای نابجا مقابله کرد.
استقبال مردم از بورس آزمونی برای فعاالن حوزه تولید است

عضو مجمع تش�خیص مصلحت نظام با بیان این نکته که اس�تقبال مردم از بازار

س�رمایه آزمونی برای فعاالن حوزه تولید جهت جلب اعتماد مردم است ،گفت :برای
جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه باید با ناکارآمدی شرکتها و سفتهبازیهای نابجا
مقابله کرد .وی افزود :استقبال خوب مردم از بازار سرمایه و خرید سهام شرکتهای
دولتی را باید با مدیریت صحیح به س�مت افزایش بهرهوری این ش�رکتها هدایت
نمود و مجلس شورای اسالمی باید به این امر نظارت کند.
سطح اطالعات عمومی جامعه نسبت به بورس باید ارتقا یابد


جلیلی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره به نیاز به افزایش سواد مالی از
طریق بسترهایی نظیر فضای مجازی و رسانه ملی ،تصریح کرد :آموزش پایهای و
ساده بازار سرمایه به مردم یکی از کارویژههای مهم رسانهها ــ بهویژه صداوسیما
ــ اس��ت .وی در این رابطه افزود :باید س��طح اطالعات عمومی جامعه نس��بت به
ب��ازار ب��ورس ارتقاء پیدا کند؛ اگر به جامعه آموزشه��ای الزم در عرصه بورس به
ش��کل صحیح و به موقع داده نشود ،آنگاه عدهای سودجو میتوانند همانند برخی
تجربههای تلخ گذش��ته با تبلیغات غلط و اغواگری ،مردم را نسبت به بازار سرمایه
بیاعتماد و متضرر کنند .بنابراین دس��تگاههای مربوطه باید با همکاری صداوسیما
و اس��تفاده از فض��ای مج��ازی ،آموزشهای الزم در زمینه ب��ورس را برای عموم
مردم فراهم نمایند .عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام در انتهای سخنان خود
خاطرنشان کرد :با استفاده از فضای مجلس جدید و نشاط آن ،ان شاءاهلل دو قانون
تج��ارت و قانون بازار اوراق بهادار تصحیح و تکمیل ش��ود .م��ا نیز با جمع بندی
پیشنهادها در این حوزه ،آنها را در اختیار دولت ،محترم مجلس و قوه قضائیه قرار
خواهیم داد.در ابتدای این نشست ،مجید کریمی ،دبیرکارگروه بازارهای مالی دولت
سایه با اشاره به ورود حجم باالی نقدینگی به بازار سرمایه ،هدف از برگزاری این
نشس��ت را بررس��ی فرصتها و تهدیدات این اتفاق برشمرد .وی با اشاره به شعار

س��ال ،این اتفاق را فرصت مناسبی برای اقتصاد و تولید کشور خواند و خاطرنشان
کرد که برای اس��تفاده بهینه از این فرصت ،میبایس��ت مخاطرات و تهدیدات آن
را ش��ناخت تا در مواقع ضروری واکنشهای مناس��ب را اتخاذ نمود .در ادامه میثم
حام��دی ،مدیر گروه بازاره��ا و ابزارهای مالی مرکز پژوهش ،توس��عه و مطالعات
اسالمی «سازمان بورس و اوراق بهادار» به ارائه نقطه نظرات خود در این نشست
پرداخت .حامدی با بررسی روند شاخص بازار سرمایه از ابتدای سال  ،۹۸رشد این
بازار را بالغ بر  ۴۴۰درصد برشمرد.
مسکن از ابتدای سال گذشته  ۵۵درصد رشد داشته است


وی در ادامه با بررس��ی روند افزایش قیمت مس��کن ،دالر و طال خاطرنشان کرد:
روند افزایش قیمت مس��کن از ابتدای  ۵۵ ،۹۸درصد بوده اس��ت؛ دالر  ۳۲درصد و
س��که نیز  ۶۱درصد افزایش را تجربه کرده اس��ت .بررسی همین روندهای قیمتی
نشان میدهد که دلیل حضور چشمگیر سرمایه گذاران در بازار سرمایه به چه علتی
بوده است .همچنین مشاهده میشود ارزش و حجم معامالت در اردیبهشت ماه سال
جاری با شیب تندی افزایش یافته است .حامدی با این توضیح ،رشد سرمایهگذاری
مردم در بازار س��رمایه را یک روند معقول و منطقی برای حفظ س��رمایه نامید .وی
رش��د بازار سرمایه ،ش��ناخت بازار و امکانات آن برای مردم و مسئوالن و همچنین
امکان بهرهمندی بنگاههای اقتصادی ،دولت و مردم را از جمله فرصتهای کنونی
برشمرد .آنچه که باعث نگرانی است آنست که با درنظرگرفتن احتمال سقوط بازار،
سرمایههای خرد مردم با ضرر مواجه شود .حامدی در ادامه شیبهای تند افزایشی
را یکی از نگرانیهای پیشروی بازار سرمایه دانست و تصریح کرد :آنچه که باعث
نگرانی است آنست که با درنظرگرفتن احتمال سقوط بازار ،سرمایههای خرد مردم با
ضرر مواجه شود؛ کما اینکه در سالهای  ۲۰۰۲و  ۲۰۰۷بخاطر بحرانهای مختلف،
بازار س��رمایه در آمریکا دچار رکود جدی ش��د و بسیاری از س��رمایهگذاران با ضرر
هنگفتی مواجه شدند و ریزش بازار آمریکا بر سابر بازارهای جهانی تاثیر منفی ایجاد
کرد .وی در ادامه با اش��اره به آمار تعداد و ارزش عرضههای اولیه صورت گرفته در
سالهای  ۹۸ ،۹۷و  ۹۹گفت :در سال  ،۹۷تعداد  ۲۱عرضه اولیه با ارزشی بالغ بر ۱۹
میلیارد ریال و در س��ال  ۹۸تعداد  ۲۳عرضه اولیه با ارزش بیش از  ۵۵میلیارد ریال
بوده اس��ت و تا خرداد سال  ۹۹تاکنون  ۴عرضه اولیه صورت گرفته که البته میزان
ارزش آن بالغ بر  ۱۱۰۳۹۲میلیارد ریال بوده اس��ت که در مقایس��ه با سالهای قبل
رشد چندین برابری را شاهد هستیم .حامدی خاطرنشان کرد :در حال حاضر اگرچه
تعداد س��رمایهگذار داخلی با رش��د باالیی مواجه شده است اما میزان سرمایهگذاری
خارجی در بورس کشور به حداقل میزان خود رسیده است .وی در ادامه با اشاره به
حجم باالی س��هامداری دولت و نهادهای حاکمیتی در بازار س��رمایه ،یکی از لوازم
پایداری رشد مثبت این بازار را افزایش سهام قابل عرضه دولتی خواند که به حفظ
بازار کمک ش��ایانی خواهد کرد .حامدی در ادامه ب��ه یکی از مخاطرات فعلی بازار
سرمایه پرداخت .وی با دستهبندی سهامداران در بازار سرمایه ،اظهار داشت :در حال
حاضر شخصیت بازار سرمایه کشور متشکل از چندین دسته سرمایهگذار است؛ یک
دس��ته کسانی هستند که با نیت سرمایهگذاری بلندمدت ورود کردهاند اما دو دسته
دیگر که میتوان گفت امروزه به این بازار ورود کردهاند اول کس��انی هس��تند که به
نیت سفته بازی ورود کردهاند و دستهٔ دیگر افرادی هستند که سرمایهگذاریشان
بش��دت کوتاه مدت بوده و گاهی روزانه و یا س��اعتی اقدام به خرید و فروشهای
کالن کرده و سرمایه خود را جابجا میکنند .حامدی در ادامه سخنان خود ،تهدیدات
امروز رش��د بازار سرمایه را مطرح کرد .وی گفت :غالب سرمایهگذاران جدید اگرچه
جز این دسته قرار نمیگیرند اما اغلب سفتهباز هستند .این افراد همان کسانی هستند
که پیش از این وارد بازارهای دالر ،طال و مس��کن ش��دهاند و به دنبال کسب سود
بیش��تر در مدت زمان کم ،به این بازارهای لطمه وارد میکنند .وی عدم آش��نایی و
انفعال رس��انههای جمعی و حاکمیتی در مواجهه با افزای��ش تقاضای ورود به بازار

۳گام اصلیه مجلس تحولخواه
جلی�ل رحیمی جهان آب�ادی -نماینده

تربت جام در مجلس

روزنامهصبحايران

نظارت و جوالن سایت های مجازی ادامه دارد

یادداشت

سرمایه و همچنین اثرگذاری باالی فضای مجازی در هدایت سفتهبازان را از دیگر
این تهدیدات برشمرد .همچنین افزایش نقدینگی در بازار و اثر بازاری شدید بر روی
اقتصاد ،ایجاد تورم در بازار و افزایش تخلفات دیگر تهدیداتی بود که حامدی از آنها
نام برد .وی افزایش نقدینگی در کنار عدم افزایش عرضههای اولیه را عامل اصلی
ایجاد تورم و حباب در بازار سرمایه دانست.

نب�ود برنامه و منابع برای ارتقای س�طح س�واد مالی یکی از کاس�تیهای کش�ور

است

حامدی در ادامه خاطرنش��ان کرد :عدم وجود برنامه و منابع برای ارتقا سطح سواد
مالی در کش��ور یکی از کاستیهای ماست .در کنار این معضل ،مشکالت قانون در
بازار سرمایه و قانون توسعه (ضمانتهایی اجرایی) نیز بسیار مشهود است .از یک
سو کمبود قانون و از سوی دیگر اتکا به دستورالعملهایی که ضمانتهای اجرایی
آن بش��دت پایین است ،متاسفانه باعث افزایش جرائم مالی شده است که البته به
دلیل نقص قانون ،برخ��ورد جدیای نمیتوان با مجرمین کرد .تضاد منافع در نهاد
سیاس��تگذار بازار سرمایه و ترکیب اعضای شورای عالی بورس از دیگر مشکالت
ریش��های این بازار عنوان ش��د .وی افزود :مش��کالت قانونی در قانون تجارات در
زمینه رویه افزایش س��رمایه و عدم توجه دولت و نهادهای حاکمیتی برای عرضه
سهام و افزایش سهام شناور یکی دیگر از مشکالت جدی ماست .دولت و نهادهای
حاکمیتی حتی برنامه س��االنه برای عرضهٔ سهام خود ندارند .حامدی یکی دیگر
از مشکالت فعلی کش��ور در حوزه بازار سرمایه را کندی در واکنش به رخدادهای
بازار و تصمیمگیریها برشمرد و افزود :عدم حضور نهادهای حاکمیتی برای ترویج
بازار سرمایه نیز برای ما مشکل آفرین خواهد بود .وی در ادامه به ارائه راهکارهای
کوتاه مدت و بلندمدت برای رفع مشکالت و کاستیها پرداخت .حامدی  ۸راهکار
کوتاه مدت خود را اینگونه دسته بندی کرد :عرضه منظم و با برنامهٔ سهام دولت
و نهاده��ای حاکمیتی در بازار :این اقدام مانع از ایجاد تورم و حباب در بازار خواهد
ش��د .این اقدام دولت باعث جمع آوری نقدینگی خواهد ش��د .افزایش عمق بازار
از طریق آزادس��ازی سهام ش��ناور از س��وی دولت و نهادهای حاکمیتی به عنوان
س��هامدار عمده در بازار سرمایه تنظیم فضای مجازی و سروسامان دادن به آن :با
این کار جهت دهی متخلفان در بازار محدود و کنترل خواهد ش��د و از سوی دیگر
امکان فعالیت س��الم اقتص��ادی افزایش خواهد یافت .نمونه آن نظیر ش��بکههای
اجتماعی مخصوص بازار س��رمایه در س��طح بین المللی اس��ت .اجرای سیاستها از
س��وی دولت به صورت اعمالی و نه اعالمی :متاس��فانه به نوعی عادت شده است
که فردی از مس��ئولین در خصوص بازار اعالم نظر میکند و اثر منفی بر روی بازار
به صورت رخ میدهد؛ در حالیکه دولت میبایس��ت سیاس��تهای خود را به صورت
اعمالی اتخاذ کند .ترویج س��رمایهگذاری از طریق صندوقهای س��رمایه گذاری:
این کار باعث میشود که روشهای تقلب در بازار کاهش یافته و مردم با اطمینان
بیشتری سرمایه خود در بازار حفظ نمایند .ایجاد پنجره واحد میان سازمان بورس،
س��ازمان مالیاتی و ادارهٔ ثبت ش��رکتها :باید گفت در حال حاضر فرایند رسیدگی
ب��ه جرائ��م مالی در این حوزه س��رعت پایینی دارد و ایجاد ای��ن پنجره میتواند به
س��الم س��ازی و س��رعت بازار بهبود ببخشد .ایجاد س��هولت در پذیرش سرمایه و
تغییر رویههای پذیرش :ش��رکتهای کوچک و متوس��ط بال��غ بر  ۹۸درصد حجم
ش��رکتهای ما را تش��کیل میدهند و امیداست با تس��هیل پذیرش این شرکتها
بتوانیم بازار س��رمایه را گس��ترش دهیم .وی همچنین راهکارهای بلندمدت خود
را تس��هیل انتش��ار اوراق بدهی با مبالغ خرد ،توجه به صندوقهای بازنشس��تگی
اختیاری و راهاندازی این صندوقها ،توجه به اس��تقالل و قدرت نهادهای نظارتی،
تغییر قانون تجارت و رویههای افزایش سرمایه ،تغییر و اصالح قانون بازار (با تکیه
بر تدبیر ضمانتهای اجرایی) ،ورود داراییهای واقعی به خصوص مس��کن در بازار
سرمایه و توجه به فناوریهای نوین نظیر بالکچین اعالم کرد.

صفحه2

از ویژگی های مجلس
تح��ول خواه این اس��ت
که برای اینکه دس��تگاه
های اجرایی پاسخگویی
و کارای��ی مناس��ب خود
را بای��د باز نیاز های مردم تطبیق دهند .مردم
پایه و اس��اس قدرت کش��ور هستند و بر این
اس��اس اجرای قانون را باید به سمت برآورده
ش��دن مطالبات به حق مردمی سوق دهیم تا
دچار بروکراس��ی های دس��ت و پا گیر نشود.
برای تحقق این امر مهم در حوزه قانونگذاری
و نظارت در درجه اول باید ش��ناخت درس��ت
و صحیح��ی از نیاز های جامعه دس��ت یابیم.
عملک��رد مجلس ش��ورای اس�لامی باید بر
اس��اس نیازهای جدید تنظیم شود یعنی اگر
در طول هفته نیاز به قانوگ��ذاری وجود ندارد
زم��ان آن ب��ه نظ��ارت اختصاص پی��دا کند.
مجلس تحول خواه باید س��ه گام را بردارد که
عبارتند از شناسایی دقیق و بروز از مشکالت
مردم ،ارزیابی صحیح از داشته ها،مقدورات و
معذورات کشور،تنظیم کردن عملکرد مجلس
بر اساس نیاز ها اس��ت.در شرایط تحریمی و
کرونایی کش��ور قطعا به اقتص��اد ملی ضربه
جدی وارد خواهدکرد و موجب کاهش درآمد
های نفت��ی در نتیجه کوچک ش��دن اقتصاد
می ش��ود بر این اس��اس در این وضعیت باید
به سمت تحول مجلس حرکت کنیم.یکی از
مش��کالتی که مجلس در دوره های متوالی
داشته حجم انبوه قانونگذاری،دیگری ضعف در
نظارت و بروکراسی پیچیده در پاسخگویی به
نیاز های مردم اس��ت.مجلس خانه ملت است
وکوچکترین نی��از مردم در مجلس ش��ورای
اس�لامی مورد بررسی قرار بگیرد اما متاسفانه
در بروکراس��ی مجلس گرفتاریم در حالی که
نماینده باید بر پایه نیاز های مردم و ش��رایط
کش��ور مجلس و توانش را در بُعد نظارت به
سمت حل مش��کالت ببرد .نمایندگان برای
ایج��اد تح��ول در مجل��س دو کار تخصصی
را بای��د انجام دهند و ت��ا حد ممکن مطالعات
خود را به منظور شناخت و برنامه ریزی برای
حل مشکالت کالن کشور افزایش دهند.حل
مش��کالت اساسی کش��ور باید در دستور کار
نمایندگان باشند و منتخبان ملت ضمن این که
خود را باید از مسئل جزئی دور کنند ارتباط خود
را با مرکز پژوهش های مجلس وکمیس��یون
های تخصصی افزایش دهند .تصمیم گیری
ها در صحن باید کارشناسی بوده و نباید رنگ
و بوی جناحی و طیفی داش��ته باشد بلکه بر
اساس فکر و شناخت قبلی صورت بگیرد.

کارشناس مسائل بینالملل:

شاخصههایقدرتآمریکا
در حال افول است
کارش��ناس مس��ائل بینالملل گفت ۴ :ش��اخصه اصلی ابرقدرتی آمریکا در حال
افول اس��ت .به گزارش خبرنگار گروه دانش��گاه خبرگزاری تس��نیم ،فؤاد ایزدی،
عضو هیئت علمی دانش��گاه تهران و کارشناس مسائل آمریکا ،در نشست بسیج
دانشجویی دانشگاه صداوسیما که با عنوان «بررسی جنبش آزادی آمریکا ،آمریکا
در قاب رسانههای آمریکا» برگزار شد ،طی سخنانی با اشاره به وقایع اخیر آمریکا
اظهار داشت :آنچه در آمریکا شاهد هستیم افول امریکا است نه سقوط ،البته چند
روز پیش واشنگتنپست مطلبی در رابطه با فروپاشی امریکا کار کرده که در نوبه
خود برای اولین بار است.وی با بیان اینکه در رابطه با افول آمریکا در خود آمریکا
اجماع وجود دارد ،تصریح کرد :واقعیت امر ش��عار ترامپ بازگش��ت از این افول و
یکی ش��دن آمریکا بود اما در حقیقت س��رعت افول را بیش��تر کرده است .استاد
دانشگاه تگزاس کریس��توفر لن  4شاخصه قدرت برای آمریکا در نظر گرفته که
همه آنها در حال افول است .وی در همین زمینه گفت :یکی از آنها اقتصاد است
که بعد از جنگ جهانی دوم  50درصد اقتصاد جهان در اختیار آمریکا بود و اکنون
این عدد نزدیک  20درصد اس��ت .شاخصه بعدی بحث نظامی است که با وجود
بودجه  1تریلیون دالری سیاست های آنها اجرای نمی شود و مثال بارز آن سوریه
اس��ت .ایزدی با اشاره به قدرت نرم به عنوان شاخصه سوم قدرت آمریکا افزود:
در این راس��تا آنچ��ه که ما در تظاهرات اخیر میبینیم کاهش ش��دید قدرت نرم
امریکا است .چهارمین شاخص مدیریت سازمانها و نهادها است .در این باره هم
مدیری��ت آمریکا در رابطه با بیماری کرونا به عنوان یک بحران جهانی نماد بارز
از بین رفتن سیستم مدیریتی در این کشور است.این کارشناس مسائل آمریکا با
اشاره به اظهارات قابل تامل ژنرال آلن فرمانده سابق نظامی آمریکا در افغانستان
که در گفتگو با ش��بکه  cnnکه گفته اس��ت «در تاریخ کشور سابقه نداشته که
به این نقطه رس��یده باش��یم این آغازی بر پایان تجربه آمریکا است» یاداور شد:
این نشان دهنده واقعیتهای داخل آمریکا است .آمریکا در حال معمولی شدن و
پایان ابر قدرتی است .آنچه که برای کشورهای فرانسه و انگلستان در سدههای
پیش با از دس��ت دادن مس��تعمرات خود پیش آمده و اکنون به کشورها معمولی
تبدیل شده اند.ایزدی ادامه داد :دغدغه مند بودن نسل جوان آمریکا کامال مشهود
اس��ت ،جوانان این نسل نسبت به نسلها قبلی آمریکا دغدغه مندتر هستند .وی
با اش��اره به تفاوتهای موجود در اعتراضات اخیر این کشور با سایر موارد مشابه
گفت :تفاوتهای آشکاری که در تظاهرات آمریکایی که در سال  1968در رابطه
با قتل مارتر لوتر کینگ اتفاق افتاده و تظاهرات فعلی حضور بخشهای از سفید
پوس��تان اس��ت که در تظاهرات آن س��ال ها در ضدیت با تبعیض نژادی نبوده
اس��ت .نبود رهبری مشکل اصلی این جنبش ها است سیاه پوستان آمریکا حتی
ی��ک کانال تلویزیونی جدی در رابطه با خ��ود ندارند.ایزدی تصریح کرد :خطوط
قرمز رس��انههای آمریکا را نخبگان دو حزب مش��خص می کنند مثال آن جنگ
ویتنام است که با وجود مخالفان زیاد جنگ در رسانههای آمریکا به این موضوع
ی شد .پژوهشهای لنس بنت استاد حوزه ارتباطات سیاسی در دانشگاه
پرداخته نم 
واش��نگتن که بیان میکند که در آمریکا رس��انه ها خطوط قرمز دارند که توسط
نخب��گان دو حزب جمهوری خواه و دموکرات تعیین می ش��ود .به این دلیل نقد
جنگ عراق در رس��انهها پرداخته شد که حرکت نخبگان حزب دموکرات به این
س��مت بوده و نتیجه آن باعث شد رسانه ها را نیز با خود همراه کنند.وی با بیان
اینکه رسانهها در آمریکا زمانی حقیقت پیدا می کند که شما بتوانید از خطوط قرمز
عبور کنید ،تاکید کرد :نقد رئیس جمهور آمریکا مورد توافق نخبگان هر دو حزب
است و در رسانه ها انجام میشود اما نقد رژیم اشغالگر قدس نیست.

