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هفتخوان فروش سهام عدالت

از صفحات شخصی اقتصادیها

علی شــریعتی،
فعــال اقتصادی
د ر تو ییتــی
نوشــته است:

فروشندگان برگههای سهام عدالت از گرفتاریها و دردسرهایشان میگویند

بخش خصوصی
یار دوازدهم نیست،
بازیگر اصلــی اقتصاد اســت .در
شــرایط تحریم هم مهاجم اصلی
زمین اقتصاد بخش خصوصی است.

رســانده؛ موضوعی که نشان میدهد سبد
سهام عدالت تقریبا روندی مشابه با شاخص
داشته است.
البته ســهامدارانی که روش مســتقیم را
انتخــاب کردهاند تنها قادر بــه فروش ۳۰
درصد از سهام خود هستند که این میزان نیز
از زمان آغاز فروش تاکنون بیش از  ۷۶۵هزار
تومان افزایش یافته و به حدود  ۳میلیون و
 ۳۰۰هزار تومان رسیده است.

عباس آخوندی،
استاد دانشگاه
تهــران و وزیر
دولــت یازدهم
هم همچنان از
د غد غهها یــش
برای خصوصیسازی
نوشته اســت: گویــا ازمشروطه

سهام عدالت؛ سهام بیقاعده

ســهام عدالت ایــن روزها
گـزارش
خیلیهــا را ســرگردان
بانکها و کارگزاریها کرده؛
ســالمندانی که تا به حال اسمی از بورس
نشنیدهاند یا گرفتار سامانهها و نشانیهای
اینترنتی یا فرایندهای الکترونیک شدهاند.
بخش دیگــری از گرفتاری ســهامداران
عدالت فروش سهامشــان است .آنهایی
که گرفتــار اجــاره خانه و خــرج دوا و
درمان هســتند و حاال مدتهاست سهام
عدالتشــان را فروختهاند امــا خبری از
واریز پول آن نیســت .از آن طرف بانکها
میگویند عملیات گســترده آزادسازی و
فروش ســهام عدالت باعث دردسرشان
شده است.

تومان و حتی باالتر رســیده و از آنجا که
شرکتهای بزرگی در سبد سهام عدالت
وجود دارد بهتر اســت که مردم از فروش
سهامشان خودداری کنند و سود بیشتری
ببرند.
با این حــال ،تورم  40درصدی و رشــد
مداوم قیمتها ،افــراد زیادی را ناگریز به
فروش ســهام عدالت کرد .بر اساس گفته
حسین فهمی ،سخنگوی طرح آزادسازی
ســهام عدالت ،تا پایان خردادماه حدود
 ۲۰میلیون نفــر از حدود  ۴۷میلیون نفر
مشمول ســهام عدالت که در قید حیات
هستند ،روش مســتقیم را برای مدیریت
سهام خود انتخاب کردهاند و از این میان
حدود یــک میلیون نفر تاکنون ســهام
عدالت خود را فروختند.

معامالت ســهام عدالت و پیشــگیری از
دردسرهایی که میتواند برای بازار سرمایه
ایجاد کند ،تصمیــم گرفت فعال فقط 30
درصد از سهام را برای خرید و فروش آزاد
کند .برای آزادسازی سهام عدالت دو روش
مستقیم و غیرمستقیم درنظر گرفته شد.
سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب
کردهاند ،میتوانند به صورت مســتقیم
سهامشــان را در بورس خریــد و فروش
کنند و یا اینکه از طریق بانکها بفروشند
و کسانی که گزینه غیرمستقیم را انتخاب
کنند اختیار سهامشــان را به کارگزاران
استانی میسپارند تا سود ساالنه سهام را
مطابق با شیوه سازمان خصوصیسازی به
حسابشان واریز کنند.
دولت بارها اعالم کرد که ارزش روز سهام
عدالت افراد به حــدود  10تا  11میلیون

فروش سهام عدالت اما دردسرهای خاص
خــود را دارد .افراد بــرای انتخاب روش
مستقیم مدیریت ســهام عدالت ناچارند
که کد بورسی را از سامانه سجام دریافت
کنند .گرفتن کد بورسی اما به این سادگی
نیست .پر کردن دهها برگه فرم و اطالعات
هویتی متعدد مانند کدپســتی ،شماره
سریال شناسنامه و شــماره شبا و ...تنها
فقط یک خوان از هفت خوان گرفتن کد
بورسی اســت .احراز هویت و مراجعه به
کارگزاری بورس سالمندان و کمسوادترها
را سردرگم کرده است .پس از این مرحله
پر کردن فرمهای متعدد بانکی و تطبیق
شماره شــبا با کد ملی و ســایر اطالعات
ی خوانهای دیگری است
هویتی مشتر 
که فروشندگان ســهام عدالت را گرفتار
خود کرده است.

یک میلیون نفر
گرفتاریهای فروش
سهام عدالتشان را فروختند
ســازمان خصوصیســازی برای کنترل سهام عدالت

ســالمندان و کمســوادها که از این همه
بروکراســی اداری و پیچیدگــی فرایند
فروش سهام عدالت گالیه دارند ،میگویند
که از تلفن به سازمانها و بورس و بانکها
نتیجه نگرفتهاند و مجبورند برای فروش
ســهام عدالت خود دســت به دامن افراد
مختلف شوند.
از آن سمت افرادی که درخواست فروش
 30درصد سهام خود را به بانکها دادهاند،
همچنــان معطل واریز پول سهامشــان
ماندهاند .برخی از آنها حتی انتظار یک ماهه
را گــزارش میکنند و برخی دیگر از ارقام
متفاوت وجوه واریزی و دور از انتظارشان
گالیهمندند.
بانکهــا اما در پاســخ به ایــن گالیهها
میگویند که فرایند فروش ســهام را به
کارگزاریهایشان در بورس دادهاند و به
محض اینکه پول به حساب بانک ریخته
شود ،آن را برای سهامداران واریز میکنند.
کارگزاریهای بانکی هــم میگویند که
اطالع دارند فروشــندگان سهام عدالت
افــراد کمتــوان مالی هســتند و تالش
میکنند که سهام آنها را با باالترین قیمت
و در زمان مناســب بفروشــند تا پول آن
را به حساب مشــتریان واریز کنند .آنها
همچنین میگویند که سهام عدالت افراد
را به تفکیک میفروشــند و پول آن را در
چندمرحله واریز میکنند.
با این حال ،فروشــندگان سهام عدالت از
گرفتاریها و بیپولیهایشان میگویند
و اینکه به وجوه حاصل از فروش ســهام
عدالت نیاز فوری دارند.
دسته ســوم اما افرادی هستند که اصوال
نمیدانند سهام عدالتشان را بفروشند یا
نه؟ آنها نگران ریزش حباب بورس هستند
و از آنجایی که چشماندازی از آینده بورس

ندارند ،برای فروختن یا نفروختن ســهام
عدالتشان مردد ماندهاند.

بازدهی  30درصدی
سهام عدالت از زمان
آزادسازی معامالت

اما در سبد سهام عدالت چه شرکتهایی
وجود دارد؟ در بین شــرکتهای حاضر
در سبد ســهام عدالت  ۳۱درصد فلزات
اساسی ۲۴ ،درصد پتروشیمی ۱۶ ،درصد
پاالیشگاه ۱۲ ،درصد بانک و مابقی دیگر
ســهام کمارزش تر قرار دارنــد و در واقع
حدود  ۸۷درصد از کل سهام عدالت متعلق
به پنج صنعت است که در آن  ۱۴شرکت
حضور دارند .سبد ســهام عدالت شامل
 ۴۹شرکت اســت که  ۳۶شرکت معادل
 ۷۰درصد بورسی و  ۱۳شرکت معادل ۳۰
درصد آن غیربورسی هستند.
اگر افــراد بخواهنــد  30درصد ســهام
عدالتشان را بفروشــند در حال حاضر
چیزی حــدود  3تــا  4میلیــون تومان
دستشان را میگیرد.
ارزش ســبد ســهام عدالت ( ۵۳۲هزار
تومانی) در زمان آغــاز فروش  ۳۰درصد
سهام آزادشــده (دهم خرداد ماه) کمی
بیــش از  ۸میلیون و  ۵۰۰هــزار تومان
( 8میلیون و  ۵۴۷هزار تومان) بود ،اما در
پایان خرداد ماه ارزش کل سبد سهامداران
به بیش از  ۱۱میلیون تومان رســیده که
نشــان دهنده بازدهی  ۳۰درصدی این
سهام طی  ۲۰روز بوده است.
این بدان معناســت که ســهامداران در
کمتر از دو ماه سودی معادل  2.5میلیون
تومان کسب کردهاند .این در حالی است
که شاخص کل بورس تهران در این مدت
نیز حدود  ۳۰درصد بازدهــی را به ثبت

ســهام عدالــت در ســال  84وارد زندگی
ایرانیهــا شــد .محمــود احمدینــژاد،
رییسجمهور وقت اعتقاد داشــت که یکی
از روشهای توزیع یارانه در جامعه فروش
سهام شرکتهای دولتی به مردم و در قالب
سهام عدالت است که البته چون این روش
سهامداری هیچ ســازوکار شفافی نداشت،
پس از فروختــن برگههایی به ارزش 500
هزار تا یک میلیون تومان به مردم ،سالهای
طوالنی به حاشیه رفت تا اینکه در میانه دی
ماه سال  95ســازمان بورس و اوراق بهادار
میزان ســود دریافتی ســهام عدالت از 43
شرکت حاضر در سبد ســهام را  ۱۹۹هزار
و  ۱۵میلیارد ریال اعالم کرد .بهعالوه سود
مصوب مجمع عمومی شــرکتها در این
مدت  ۳۰۹هزارو  ۵۷۴میلیارد ریال اعالم
شد .همچنین مشارکت در افزایش سرمایه
شرکتهای سرمایهپذیر سهام عدالت ۵۱
هزار و  ۷۷۰میلیارد ریال و مانده طلب سود
از شــرکتها  ۵۸هزار و  ۷۸۸میلیارد ریال
گزارش شد.
پس از تعیین سود ســهام عدالت ،سازمان
خصوصیسازی از مردم درخواست کرد که
شماره شبای بانکیشان را در سامانهای وارد
کنند تا سود ســهام عدالت به آنها پرداخت
شود .مبلغ سود ســاالنه رقم اندکی بود که
برای خیلیها جاذبه نداشــت .از آن سمت
دولت معاملــه برگههای ســهام عدالت را
ممنوع کرده بود .استدالل دولت این بود که
نمیداند با چه سازوکاری میشود به یکباره
 49میلیون سهامدار را به بورس ارجاع داد و
اصوال ورود این همه سهامدار به بورس چه
مشکالتی ایجاد میکند؟ به جز این گرههای
حقوقی متعددی برای معامله سهام عدالت
وجود داشــت و به دلیل اینکه سبد سهام
عدالت مجموعهای از ســهام شرکتهای
مختلف بود ،تفکیک آن و فروششــان در
بورس مسائل دیگری ایجاد میکرد.
بر همین اســاس دولــت و مجلس وقت به
دنبال طراحی سازوکارهایی بودند که با آن
بتوان ســهام عدالت را خرید و فروش کرد
تا اینکه در تاریخ  9اردیبهشــتماه امسال
مقام معظم رهبری دستور آزادسازی سهام
عدالت را صادر کرد .حــدود یک ماه طول
کشید تا آزادسازی سهام عدالت به دو روش
مستقیم و غیرمستقیم کلید بخورد و حاال
مردمی که سالها با بورس بیگانه بودهاند،
گرفتار سازوکارهایی شدهاند که هیچ از آن
سردرنمیآورند.

به اینســو که مشــروطه به امری
غیرمشــروط تبدیل شد ،مفاهیم
اســتحاله میشــوند ،از جملــه
خصوصیسازی.
این واژه که متضمن تغییر ساختار
قدرت و تحــول بنیادین در رابطه
دولت -بازار است به تضعیف هر دو
انجامید و جای آنها رامرکانتالیسم
 نهادی پر کرد.م هاشمخانی،
میث 
پژوهشگر اقتصاد
هم نوشته است:

مریم شکرانی
روزنامهنگار

فروش سهام
عدالت اما
دردسرهای
خاص خود را
دارد .افراد
برای انتخاب
روش مستقیم
مدیریت
سهام عدالت
ناچارند که کد
بورسی را از
سامانه سجام
دریافت کنند.
گرفتن کد
بورسی اما به
این سادگی ها
نیست

هفته پرحاشيه بازار سرمايه
عرضه اولیه دارا یکم به تعویق
یادداشت افتاد .آخرین روز کاری بازار
ســرمایه در هفته گذشــته
پرخبر بود .در این روز بنا بود خرید و فروش
واحدهای سرمایهگذاری صندوق دارا یکم
( )ETFآغاز شــود که این اتفــاق به هفته
جاری موکول شــد و بنا به اطالعیههایی
که از بازار ســرمایه منتشر شد سهامداران
از ابتــدای هفته جاری امــکان معامالت
ثانویه واحدهای صندوق مالی دارا یکم را
خواهند داشت.
صنــدوق مالــی دارا یکــم کــه در واقع
مجموعهای از سهام شــرکتهای دولتی
اســت در حال حاضر حدود  4.5میلیون

تومان ارزش دارد و هــر ایرانی با کد ملی
خود میتوانست تا ســهام این صندوق را
خریداری کند.
یکی از پرحاشــیهترین اتفاقــات روز آخر
فعالیت بازار ســرمایه در بورس ،اختالل
بیسابقه سامانه معامالتی آگاه بود .به حدی
که این اختالل طوالنی شــایعه هک این
کارگزاری را در فضای مجازی به راه انداخت.
این کارگزاری که یکــی از کارگزاریهای
بزرگ بازار سرمایه اســت ،به مشتریانش
پیــام داد ارائه خدمات آنالیــن و آفالین
این کارگزاری تــا اطالع ثانوی امکانپذیر
نیســت .البته مدیران این کارگزاری این
موضوع را تکذیب کــرده و علت اختالل را

بهروزرسانی سامانه اعالم کردند .آنها حتی
در اطالعیهشان موضوع را به اختالل برق
و سختافزار این کارگزاری نسبت دادند.
با این وجود این اطالعیه نتوانست مشتریان
این کارگزاری را آرام کند و آنها در پیامهایی
که برای رسانههای آنالین درج کرده بودند،
از اختالل متعدد ســامانه این کارگزاری
گالیه کرده و گفتند که خسارت این وقفه
طوالنی در معامالت باید به ســهامداران
پرداخت شــود .در همین حال ،حســن
روحانی ،رییسجمهوری که در نشســت
هفتگی هیات دولت به سر میبرد ،دوباره
به بورس ســیگنال داد و گفــت :بورس را
باید محکم و مســتحکم نگه داریم .امروز

ت وزارت اقتصاد در کنار
بزرگترین مسئولی 
سایر مسئولیتهای مهمی که دارد ،مساله
بورس و تقویت و حفاظت و نگهداری بورس
است و باید سهام عرضه شود.
همچنین بنا به گفته حسن قالیبافاصل،
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار سال
 ۹۸به میــزان  ۳۰هزار میلیارد تومان وارد
بازار سرمایه شده که در ســه ماه ابتدایی
امســال این رقم به  ۵۰هزار میلیارد تومان
رسیده اســت .قالیبافاصل ،در نخستین
نشست خبری خود همچنین گفته است
ارزش معامالت کل سال  ،۹۸رقم  ۸۳۰هزار
میلیارد تومان بوده که در حال حاضر به۸۷۰
هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گفته قالیبافاصل ،تعداد کدهای صادره
در کل سال قبال  ۸۲۰هزار کد بود که در سه
ماهه نخست امسال به یک میلیون و ۶۰۰
هزار کد رسیده است.
رییس سازمان بورس در ادامه گفته است
تعــداد کدهای معامالتی در ســال  ۹۸به
میزان  ۸۲۰هــزار کد معامالتی بوده و این
در حالی اســت که در سه ماه ابتدایی سال
 ۹۹این عدد به یک میلیــون و  ۶۰۰هزار
کد معامالتی رسیده است .در سال 2 ،۹۸
میلیون و  ۹۵۰هزار نفر در ســجام ثبتنام
کردند که در سال  ۹۹به  ۹میلیون و ۵۰۰
هزار نفر رســیده که بیش از  ۶میلیون نفر
احراز هویت نیز شدهاند.

ارزش معامالت
کل سال ،۹۸
رقم  ۸۳۰هزار
میلیارد تومان
بود که در حال
حاضر به ۸۷۰
هزار میلیارد
تومان رسیده
است

تجویــز «حذف
قیمت مســکن
در ســایتهای
اینترنتی» برای کاهش
تورم ،همانقدر عجیب اســت که
تجویز «چای نبات» بــرای بیمار
سرطانی.
طبــق تخمیــن ( ،)IMFامســال
 ۱۱۶کشــور به تورم زیر  ۳درصد
میرســند .بلــه ،زیــر  ۳درصد!
حتی یکیشــان چنین روشهای
غریبی برای کاهش تورم ندارند.
حسین ساسانی،
نظریــــهپرداز
توســعه پایدار
هم در یادداشتی
کوتاه در کانال
تلگر ا مــیا ش
نوشــته اســت:

کســبوکارهای کشور بیش از هر
زمان دیگر ،عمیقا در حال فرو رفتن
در بحران و مدیریت هستند.
قریب به اتفاق رهبــران و مدیران
شــرکتها در به دســت گرفتن
سکان کشتی سازمانشان و هدایت
آن بــه بندرهای ایمــن از توفان،
ناتوان و فاقــد توانمندیهای الزم
هستند.
اصلیترین نقطه ضعــف رهبران
و مدیران کســبوکارهای کشور
را میتــوان در ایــن حوزههــا
برشــمرد؛ مهمترین آن ندانستن
چرایی شــرکتداری و مولفههای
پیشبرنده کسبوکار است.
عدم توانایی محکم کردن پایههای
پلی بین اندیشــه و تجربه در کار
از دیگر عوامل اساســی به شــمار
میرود.
نداشتن مطالعات وســیع و بهروز
نبودن دانش هدایت کسبوکارها
از نقصهــای دیگــر ایــن افراد
محسوب میشود.
عدم توانایی مربیگری ،عدم الهام
بخشیدن به خود و کارکنان ،عدم
تمرکز بر افقهای دور و آیندهنگری
از عوامل دیگر است که میتوان آنها
را برشمرد.
این نــکات در کل نظــام رهبری
و مدیریتــی کســبوکارها ،چه
در بخــش خصوصــی و چــه در
بخــش دولتــی حاکم اســت و از
اینرو ،بیدلیل نیست که وضعیت
کسبوکارها و به دنبال آن وضعیت
اقتصادی کشــور در سراشــیبی
هولناک و شرایط سخت قرار گرفته
است.

