بیمه

کاربیمهتوسعهبه
بازداشتهمکشید

دادس��تان کل کشور بازداشت برخی اعضای
هی��ات مدی��ره ش��رکت بیمه توس��عه را تایید
کرد .حجتاالس�لام ابراهیم رئیسی ،در پاسخ
به س��والی مبنی ب��ر اینکه آی��ا تایید میکنید
برخی اعضای هیات مدیره شرکت بیمه توسعه

دس��تگیر ش��دهاند ،گفت :این موضوع را تایید
میکنم اما از بیان جزئیات بیشتر فعال معذورم.
هفته گذشته شورای عالی بیمه صدور بیمههای
اموال ،اشخاص ،شخص ثالث و سایر رشتههای
مسئولیت و زیانهای پولی توسط شرکت بیمه

بانک ،بیمه،
بورس

توسعه را تا اطالع ثانوی ممنوع اعالم کرد.شورای
عالی بیمه این تصمیم را با توجه به گزارش بیمه
مرکزی در خصوص آخرین وضعیت بیمه توسعه
و با عنایت به مطرح بودن پرونده این شرکت در
کرده است.
مراجع قضایی اتخاذ 
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تحلیل «اقتصاد کرمان» از چرایی موفقیت «پدیده شاندیز» در جذب 17میلیارد تومان سرمایه کرمانی ها

پدیده ی «پدیده»!

تسهیالت بانکی را کدام
بخشها میبلعند

آمار تس��هیالتدهی بانکها به تفکیک بخش های
مختلف اقتصادی نش��انههای جدی��دی را در اقتصاد
ایران نمایان س��اخته اس��ت .طبق این برآورد بانکها
در 6م��اه ابتدایی امس��ال معادل هذفگ��ذاری انجام
ش��ده توس��ط بانک مرکزی برای تسهیالتدهی گام
برداشتهاند و با ادامه این روند ،هدف نهایی  280هزار
میلیارد تومانی در تس��هیالتدهی محقق خواهد شد.
آمار بانک مرکزی از تس��هیالتدهی بانکها در 6ماه
ابتدایی امس��ال امیدواریها را برای تحقق برنامههای
خ��روج از رکود افزایش داد .افزایش تس��هیالتدهی
بانکه��ا و از آن مهمت��ر هدایت دقیق آن به س��مت
کمبودهای اقتصاد از اهمیت باالیی برخورد اس��ت که
در عملکرد تس��هیالتدهی بانکها در سال جاری با
آن مطابقت دارد بر این اس��اس تس��هیالت پرداختی
هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت ،با تغییرات
قابلمالحظهای همراه شده است .تسهیالت پرداختی
در بازه زمانی  6ماهه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل
حدود  40درصد افزایش یافت و سهم باالیی از آن برای
تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی صرف شد.
در شش ماه نخست سال  93معادل  146هزار میلیارد
تومان تسهیالت به بخشهای اقتصادی پرداخت شده
است در حالی که در نیمه نخست سال قبل  104هزار
میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شده بود.
بر اساس آمارهای رسمی ،سهم پرداختی تسهیالت
بانک��ی به بخش صنعت و معدن در  6ماه اول س��ال
ج��اری بالغ بر  46هزار میلی��ارد تومان معادل 31.8
درصد کل تس��هیالت پرداختی بوده است .تسهیالت
این بخش نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد بیش
از  50درصدی را تجبره کرده اس��ت .سهم تسهیالت
پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخشهای
اقتصادی در پایان شهریور ماه سال جاری مبلغ 88.2
هزار میلیارد تومان بوده است که سهم  60.2درصدی
از کل تسهیالت پرداختی محسوب می شود .در دوره
مش��ابه س��ال  1392مبلغ  50.5هزار میلیارد تومان
تس��هیالت برای سرمایه در گردش پرداخت شده بود
که معادل  48.5درصد کل تس��هیالت محسوب می
شد .میزان افزایش پرداخت تسهیالت برای سرمایه در
گردش در  6ماهه س��ال جاری نسبت به دوره مشابه
س��ال قبل به میزان  37.7هزار میلیارد تومان افزایش
یافته است که رشد  74.6درصدی را اثبات می کند.
س��هم تس��هیالت اعطایی بابت تأمین س��رمایه در
گردش بخش صنعت و معدن در  6ماهه س��ال جاری
معادل  37هزار میلیارد تومان بوده است که حدود 42
درصداز منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه
بخشهای اقتصادی محس��وب می شود .همچنین از
 46.6هزارمیلیارد تومان تسهیالت پرداختی در بخش
صنعت و معدن معادل  79.5درصد آن یعنی مبلغ 37
هزار میلیارد تومان آن در تامین س��رمایه در گردش
پرداخت ش��ده است که بیانگر توجه و اولویتدهی به
تامین منابع برای این بخش توس��ط بانکها در سال
جاری است.
بان��ک مرکزی در گ��زارش خود ،تاکی��د کرده که
تسهیالت پرداختی در  6ماه دوم هر سال بهخصوص
در  3ماهه چهارم ،از روند صعودی برخوردار میشود.
در این ش��رایط میتوان انتظار داشت که اهداف بانک
مرکزی در پرداخت تسهیالت شبکه بانکی به اقتصاد
محقق ش��ود .برنامهریزی دول��ت برای خروج از رکود
نش��ان میدهد که قص��د دارد با ایجاد نقدینگی برای
واحدهای اقتصادی و تولیدی ش��رایط را برای تحرک
اقتص��ادی و افزایش تولید فراهم س��ازد .بااین وجود
بانک مرکزی احتیاط ویژهای در زمینه حفظ انضباط
بازار پولی به خرج داده است تا این افزایش نقدینگی
کمترین تاثیر منفی را بر ش��اخص تورم داشته باشد.
دولت قصد ندارد مهمترین دستاورد اقتصادیاش که
کنترل نرخ تورم است را از دست بدهد به همین دلیل
از تصمیماتی که منجر به رشد پایه پولی شود پرهیز
میکند .آمارهای رس��می از رشد نقدینگی نیز نشان
میدهد که بیش��ترین سهم در این شاخص مربوط به
ضریب فزاینده پولی اس��ت که مربوط به گردش پول
در اقتصاد میشود نه رشد پایه پولی.
دولت در برنامه خروج از رکود سعی کرده تا تمام بار
تحرکبخشی به اقتصاد را بر دوش بانکها قرار ندهد بر
این اساس قرار است از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین
نقدینگی بنگاههای اقتصادی نیز اس��تفاده شود .طبق
پیشبینی دولت بانکها هدف تسهیالتدهی خود را
به سمت بنگاههای کوچک و متوسط تنظیم خواهند
کرد و بازار س��رمایه نقش تامین مالی برای بنگاههای
بزرگ را بر عهده خواهد گرفت .طی س��الهای اخیر
فعاالن اقتصادی نسبت به تاثیرگذاری اندک بورس در
تامین مالی بنگاههای اقتصادی گالیه داشتهاند .آنچه
مورد توجه اقتصاددانان قرار دارد نیز نش��ان می دهد
ک��ه بانکها در تامین مالی بنگاههای اقتصادی تقریبا
تنها ماندهاند و این موضوع ضرورت افزایش نقش بازار
س��رمایه را با توجه به حج��م معامالت در این بخش،
بیشتر نمایان ساخته است.
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اعالم شرایط تاسیس
موسسات اعتباری

* قربانیان تئوری مومنتوم در کرمان

دکتر علی رئیس پور*
اگر از جنبه مالی-رفتاری به سهام پدیده
توجه ش��ود به تئوری مومنتوم یا ش��تاب
رس��یده می ش��ود .مصداق این قانون در
بازار این است که یک روند قيمتی تمایل
دارد که باقی بماند تا زمانی که یک نيروی
خارج��ی جلوی آن را بگي��رد .لذا بازدهی
مثبت یا منفی گذشته در دوره مشخصی
از آینده نيز همچنان تداوم خواهد داشت.
س��رمایه گذاران نيز بر این باورند که وقتی قيمت یک دارایی در حال
افزایش اس��ت باید آن را تهيه کنند و از هر جایی که ش��ده سوار قطار
افزایش قيمتی شوند .این تئوری معتقد است برنده امروز ،برنده فردا نيز
میماند .قطار پدیده نيز هرچند گاهی پرشتاب و پاره ای مواقع کم شتاب
حرکت کرده ،اما همواره سهامداران خود را راضی نگه داشته است...
پدیده شاندیز در سال  13۸۷با  ۱۵۰میلیارد تومان ( 1.5میلیارد سهم
 ۱۰۰۰ریالی) و با نام شرکت «توسعه بینالمللی صنعت گردشگری پدیده
شاندیز» به صورت سهامی عام به مدیر عاملی شخصی به نام «محسن
پهلوان» در مش��هد ثبت شد .این شرکت یکسال بعد شرکتی دیگر در
زیرمجموعه خود به نام «ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز» سهامی خاص
به ثبت رس��اند و از این طریق اقدام به فروش گس��ترده س��هام در بین
مردم کرد .پس از گذشت حدود پنج سال ،ارزش هر سهم این شرکت
از  ۱۰۰۰ری��ال ب��ه بیش از  ۱۱۰هزار ری��ال افزایش یافت و روز به روز
هم بیش��تر میش��د .در حالیکه مطابق آنچه از ابتدا اعالم شده بود ۱۵
درصد از سهام این شرکت برای ساخت «شهر افسانهای پدیده شاندیز»
با هش��ت کاربری تجاری ،تفریحی ،مس��کونی و گردشگری تا سال ۹۳
(یعنی زمان بهره برداری از پروژه) بین مردم عرضه میشد .این در حالی
اس��ت که تا کنون تنها هایپر مارکت و بخشهایی از واحدهای تجاری
آن به بهره برداری رسیده و عالوه بر این ،قسمتهای دیگر پروژه هنوز
در حال احداث اس��ت .بر اس��اس آنچه که درصورتهای مالی «شرکت
ابنیه و س��اختمان پدیده ش��اندیز» مشخص است س��رمایه ثبت شده
ش��رکت  ۱۵۰۰میلیارد ریال منقس��م بر  1.5میلیارد سهم هزار ریالی
میباش��د که بر اس��اس آنچه از اخبار پس از مجمع سالیانه نیز منتشر
شده است سرمایه شرکت با  ۲۵درصد افزایش به  ۱۸۷۵میلیارد ریال
(معادل  1.875میلیارد س��هم) افزایش یافته اس��ت .با سرمایه جدید و
قیم��ت  ۱۱۹۸۸تومانی(آخرین قیمت قبل از ورود نهادهای قضایی به
ماجرا) از سوی سایت وابسته به شرکت است که مجموعا ارزش این روز
ش��رکت را به عدد  ۲۲۴۷۷میلیارد تومان میرساند .عددی که فعاالن
بازار س��رمایه رقمی بس��یار کمتر از آن را برای غولهای صنعت کشور،
این روزها در بازار بورس میبینند برای مثال ارزش بازار کل شرکتهای
ساختمانی موجود در بورس که مجموعهای از بزرگترین فعاالن پیمانکار
ساختمانی کشور را نشان میدهد ارزش بازاری در حدود  ۲هزار میلیارد
تومان با تعدیالت تلفیق دارند!
مروری بر روند عرضه سهام
شرکت ابنيه پدیده شاندیز مجری و مالک تمام پروژه های ساختمانی
مجموعه پدیده با هدف ساخت بزرگترین مجموعه چندمنظوره تفریحی
و گردش��گری کشور اقدام به جذب مشارکت و سرمایه گذاری در قالب
فروش سهام کرده است و تعداد کل سهام این شرکت یک و نيم ميليارد
س��هم ( ۱۵۰۰ميليارد ریال سرمایه) بود .اخيرا ً سرمایه شرکت افزایش
یافته اس��ت .هر س��هم این ش��رکت هم اکنون با قيمت حدود ۸۸۵۰
تومانی خود ،ارزش بازاری بيش از  ۱۶۵هزار و  ۹۳۷ميليارد ریال برای
شرکت ایجاد کرده است .با توجه به آخرین سود اعالمی شرکت که ۴۶
ميليارد و  ۲۸۰ميليون تومان است به نسبت  P/Eبرابر با  ۳۵۸برای این
شرکت می رسيم .مشاهده می شود که ارزش بازار این شرکت در قياس
با شرکتهای بزرگ بورسی رقم قابل مالحظه ای است.
به طوری که شرکت ابنيه و ساختمان پدیده شاندیز پس از هلدینگ
پتروشيمی خليج فارس در رده دوم قرار گرفته است .همچنين در صنعت
مشابه یعنی صنعت ساختمان شرکت سرمایه گذاری مسکن به عنوان یک
هلدینگ بزرگ ساختمان ساز کشور ،ارزش بازاری معادل  ۴۷۵۲ميليارد
ریال دارد .عدد باالی نس��بت قيمت به سود هر سهم این شرکت ناشی
از کمتر بودن س��ود ش��رکت به ارزش بازار آن است .در بررسی ساختار
سرمایه ای شرکت به تامين مالی بيشتر آن از ناحيه بدهی می رسيم.
به نحوی که ميزان تامين مالی ش��رکت ناش��ی از بدهی افزون بر ۲۰
هزار ميليارد ریال اس��ت .در حالی که کمتر از دو هزار ميليارد ریال از

دارایی های شرکت از محل حقوق صاحبان سهام تامين شده است پس
بيش از  ۹۰درصد دارایی های شرکت از محل بدهی تامين شده است
که این حجم باال ریسک شرکت را افزایش داده است.
سير صعودی سهام پدیده
س��هام این ش��رکت از آبان سال  ۸۸که با قيمت  ۲۰۰۰ریال عرضه
ش��د تا آبان  ۹۰بازدهی خيره کننده  ۲۶۰درصدی را به دس��ت آورد.
آغاز عمليات اجرایی در مهرماه  ٬۹۰در این رشد خيره کننده موثر واقع
شده بود .در انتهای سال  ۱۳۹۰با وجود رکود در بخش ساختمان قيمت
سهام پدیده  ۲۷۵درصد رشد داشت تا به سال  ۱۳۹۱رسيدیم .در این
سال رونق بی سابقه ای در بخش ساختمان رخ داد .بر اساس آمارهای
رسمی متوسط قيمت های زمين در سال  ۹۱بيش از  2.5برابر شد .اما
معموالً صعود هيجانی و غيرمنطقی نزول شدیدی را در پی دارد یعنی
همان اتفاقی که از پایان سال  ۱۳۹۱مشاهده شد .هر چند این کاهش
در مقایس��ه با افزایش ش��دید صورت گرفته در سال  ۹۱به نظر ناکافی
می رسيد اما باز هم سهام پدیده رشد چشمگير حدودا ً ۱۳۰درصدی را
تجربه کرد و س��هامداران رشد مجدد سهام خود در این سال را مدیون
افتتاح بزرگ ترین هایپر مارکت خاورميانه و پروژه شهر افسانه ای پدیده
کيش بودند .پس از این رویدادهای بزرگ در س��ال  ۹۲در اردیبهش��ت
ماه سال جاری پس از صعود تيم فوتبال پدیده به عنوان نماینده استان
خراس��ان در ليگ برتر سهام پدیده افزایش محسوسی پيدا کرد .همين
امر باعث رش��د صعودی نمودار شاخص س��هام پدیده نيز شد و رغبت
سرمایه گذاران در افزایش و اندوخته سهام پدیده را افزونتر کرده است.
خرید و فروش سهام پدیده
به منظور پش��تيبانی از سرمایه خریداران ،موسسه ای به نام موسسه
پش��تيبانی سهام پدیده تاسيس شده است که وظيفه خرید و فروش و
نقل وانتقال سهام را دارد .سرمایه گذار هر زمان که به پول نياز داشته
باش��يد می تواند ظرف مدت  ۳۰روز س��هام را به پول تبدیل کند .البته
اگر س��هامداران قصد فروش زودتر از موعد به ش��رکت را داشته باشند
آنها سهام را به صورت نقد نيز خریداری می کنند .این سهام دارای نام
و قابل انتقال به غير است .شنيده شده بود در این شرکت مدیران برای
جلوگيری از افت قيمت ،سهام شرکت را می خرند و البته قيمت گذاری
سهام نيز توسط خود شرکت صورت میپذیرد! یکی از سایتهایی که در
زمينه خرید و فروش سهام پدیده شاندیز فعاليت می کند در مورد مزایای
این س��هام این گونه نوش��ته است که برخی از آنها جای بحث دارند اما
مجال آن در این نوشتار نيست .این موارد شامل گزینه های ذیل هستند:
 - 1در بازار بورس ش��ما باید دارای اطالعات تخصصی بوده و هميشه
خرید و فروش سهام با ریسک باالیی خواهد بود در حالی که در سهام
پدیده شاندیز چنين نيست.
 -2سهام پدیده شاندیز دارای نقدشوندگی باالیی است و در  ۲۰الی
 ۳۰روز می توانيد آن را به پول نقد تبدیل کنيد.
 - 3سهام پدیده شاندیز قابل انتقال به دیگران است و شما می توانيد
در هر موقع که بخواهيد سهام خود را بفروشيد.
 - 4با تبليغات گسترده پدیده شاندیز و اجرایی شدن پروژه های بزرگ
پدیده شاندیز پيش بينی سود سهام روز به روز افزایش پيدا می کند.
واقعیت پدیده شاندیز؛ پایان آرزو هایی که بر باد رفت..
از ابتدای دی ماه که نماينده دادس��تانی براي پلمپ دفتر پديده در
مش��هد رفت گلوله برفي اي كه در برگیرندۀ  110هزار سهامدار بود رو
به افول گذاشت...
جدول ش��ماره  1ترازنامه ش��ركت اصلی است( در این شركت سهم
سهامداران عمده بسیار بیشتر از مردم و سهامداران جزء است و همانطور
که دیده می شود حقوق صاحبان اصلی شرکت حسابی پر و پیمان است)
که در آن موجودی نقدی تنها  4میلیارد تومان است البته ردیف سرمایه
گذاری کوتاه مدت نیز س��پرده بانکی نیست بلکه در واقع خرید بخشی
از ملک ش��اندیز اس��ت که طی یک عملیات جالب 40درصد زیر ارزش
کارشناسی به بانک فروخته شده( بابت تسهیالت دریافتی ) و مجددا ً به
ارزش روز و به صورت قسطی بازخرید شده است! .در واقع تمام دارایی
جاری این شرکت حدودا ً  1700میلیارد تومان است که  1450میلیارد
از آن مربوط به پروژه های شركت ابنیه هست که قطعا قابلیت نقد شدن
به سادگی را ندارد .یعنی اگر  5درصد مردم برای فروش سهامشان هجوم
ببرند عمال س��هامدار عمده قادر نخواهد بود در بازخرید سهامش��ان که
ظاهرا  40روزه هس��ت به تعهداتش عمل کند .و مابقی می روند برای
یک زمان طوالنی که احتماال در صورتی که وارد انحالل شود یک پروسه

شرکت  :شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز

شماره اطالعیه187746 :

نماد :پدیده

اطالعات و صورتهای مالی میاندوره ای  6ماهه منتهی به  (1393/06/31حسابرسی شده )
ترازنامه

درتاریخ 1393/06/31

درتاریخ 1393/12/29

درصد تغییر

شرح

دارایی های جاری
2,488

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

2,887,720

0

طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته

12,557,127

5,582,750

125

بدهی به شرکتهای گروه و وابسته

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

1,278,725

901,193

42

پیش دریافتها

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

405,230

869,218

()53

موجودی مواد و کاال

0

0

موجودی نقد

کد صنعت551054 :

سرمایه ثبت شده  521,544 :میلیون ريال

سال مالی منتهی به 1393/12/29:

سرمایه ثبت نشده  0 :میلیون ريال

درتاریخ 1393/06/31

درتاریخ1393/12/29

درصد تغییر

بدهی ها
1665

43,925

چند ساله را برای بازخرید سهام مردم می طلبد که آن با ركود مسكن
و بدهی های سنگین شركت ابنیه ،احتماال تنها نیمی از سهامی که در
دس��ت مردم است قابل بازخرید باشد (.با نگاه خوش بینانه!) البته اگر
قرار باشد بازخرید سهام از مردم صرفا توسط دارایی های شركت ابنیه
( همین شركتی که مردم می خرند) باشد که باید گفت حقوق صاحبان
آن تنها  200میلیارد تومان است .با یک محاسبه سرانگشتی ارزش سهام
در دس��ت مردم با آخرین قیمت مبادله ش��ده بیش از  25هزار میلیارد
تومان خواهد ش��د! و نسبت به دارایی اظهار شده این شرکت ،حتی در
حال حاضر بازخرید این سهام دیگر میسر نیست .در صورت عدم ورود
دادس��تانی و توقف فعالیت فروش سهام این شرکت به مردم و با فرض
رشد  200درصدی ساالنه که هدف مدیران شرکت بوده و با فرض رشد
20درصدی برای نقدینگی  700هزار میلیاردی کش��ور از 4سال دیگر،
حتی نقدینگی کل کشور هم کفاف خرید سهامداران را نمی داد!  .حال
این س��وال باقی اس��ت که ارزش این پروژه های نیمه کاره پس از کسر
بدهی ها چقدر است؟ اصال داریی خود سهامدار عمده چقدر است؟
چرایی گرایش مردم به خرید سهام پدیده
در فضای جاری کش��ور و نوس��انات گاه و بیگاه اقتصادی موجود به
ش��دت مردم را نس��بت به حفظ توان خرید با جابه جایی های ریسکی
در سبد دارایی حساس نموده است .گرچه در این بین نهادهایی مانند
صدا و سیما که با توجه به جایگاهشان نوعاً تداعی کننده اعتماد هستند
نیز بی تقصیر نیستند .تبلیغات شدید تلویزیونی ،بیلبوردهای اغواگرانه،
روند افزایشی ارزش سهام و تبلیغات درون خانواده ها نیز از جمله موارد
رغبت مردم در خرید این سهام بوده است.
عمده دالیل گرایش مردم به خرید سهام پدیده
 اعتماد مردم به صدا و سیما تاثیر ش��دید تبلیغات و رس��انه ها (این مس��ئله از دید مثبت بس��یارقابل تامل است)
 عدم توجه مردم به اخذ مشاوره حرفه ای برای سرمایه گذاری موج سواری سودجویی پایین بودن نرخ واقعی س��ود بانکی و عدم تطابق نرخ س��ود بانکی بانیاز جامعه
 روند نزولی شاخص کل سهام و افول بورس سرگردانی سرمایه ها خرد در نزد مردم عدم واکنش نهادهای قانونی و رسمی در مواجهه با برخی رخداد هایاجتماعی و اقتصادی نزد مردم تلویحاً تایید و تصدیق تداعی می شود.
وضعیت پدیده در کرمان
فعالیت تنها دفتر و نمایندگی فروش سهام پدیده در استان کرمان -
مستقر در شهر کرمان  -که در دوره پنج ماهه فعالیت خود 17 ،میلیارد
تومان از این سهام به فروش رسانده بود بنا به آنچه در خبرها آمده است
در اواخر دی ماه و بنا به دس��تور دادس��تانی کرمان متوقف شده است
هرچند گفته می شود این دفتر در حال حاضر نیز پاسخ گوی خریداران
س��هام پدیده اس��ت .بر این اساس،گرچه میزان فروش سهام پدیده در
کرمان ،در قیاس با مبالغ جمع آوری شده در کل کشور ناچیز می باشد
اما سوالی که مطرح می شود ،این است که چگونه در یک اقتصاد محلی
کوچک به یکباره چنین مبالغی قابلیت جمع آوری دارد؟ .به نظر رفتار
مردم در کل کشور از یک همگرایی به خصوصی برخوردار بوده است و
بدین دلیل مردم کرمان نیز بنا به آنچه که در بخش قبل به آن اش��اره
شد ،از این قاعده مستثنی نبوده اند.
آینده «پدیده» چه خواهد شد؟
آیا باید نگران باش��يم؟ .طبیعتاً بله .قيم��ت اوراق بهادار در بورس بر
اس��اس عرضه و تقاضا تعيين می شود در حالی که نرخ سهام پدیده از
طرف شرکت مشخص می شود .طبيعی است وقتی هميشه نرخ ها باالتر
تعيين ش��وند ميل به خرید بيشتر از فروش است .شرکت نيز می تواند
با اندکی تامين مالی اوراق متقاضی فروش را بازخرید کند .حال سوال
اینجاست که امروز چه کسی پاسخگوست؟ .نقش نهادهای نظارتی در
این خصوص چيست؟ .از طرفی چگونه شرکتی که با  ۱۸۷ميليارد و ۵۰۰
ميليون تومان سرمایه و با تبليغات گسترده اقدام به فروش سهام خود
کرده به شکل سهامی خاص ثبت شده است و ماده  ۲۱قانون تجارت در
مورد شرکت های سهامی خاص را نقض کرده است؟ نهادهای نظارتی
چرا تا کنون متوجه این مس��ئله نش��ده بودند و اگر بر این مطلب علم
داشته اند ،چرا واکنشی نشان نداده اند؟!.
* عضو هیات علمی دانشگاه /کارشناس و مشاور بازار سرمایه

جدول  :1آخرین وضعیت صورت های مالی پدیده شاندیز

حسابها واسناد پرداختنی تجاری

4

1,856,998

777,499

139

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

1,835,642

1,893,253

()3

0

124,192

0

0

ذخیره مالیات بر درامد

0

12,474

حصه جاری تسهیالت مالی دریافتنی

883,660

737,507

پیش پرداختها

15,832

20,225

()22

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

0

0

جمع داراییهای جاری

17,188,559

7,375,874

133

جمع بدهیهای جاری

4,576,300

3,544,925

سرمایه گذاریهای بلند مدت

1,651,712

1,450,804

14

حسابها واسناد پرداختنی بلند مدت

1,252,176

54,533

2196

داراییهای ثابت پس از کسر استهالک

1,853,294

1,826,595

1

تسهیالت مالی دریافتنی بلند مدت

695,676

849,695

()18

داراییهای نامشهود

283

352

()20

ذخیره مزایای پایان خدمت

948

948

0

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

0

0

جمع بدهیهای غیر جاری

1,948,800

905,176

115

پیش پرداختهای سرمایه ای

0

0

جمع بدهیهای جاری و غیرجاری

6,525,100

4,450,101

47

سایر داراییها

300,511

565,665

()47

مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت تعاون ،کار
و رفاه اجتماعی از تصویب آیین نامه نحوه تأسیس و
اداره موسسات اعتباری غیر دولتی خبر داد و گفت :از
این پس موسسات اعتباری در قالب شرکت یا تعاونی
سهامی عام تاسیس میشوند.
علیرضا ناطقی ،گفت :در جلسه  28دی ماه سال 93
هیات وزیران ،آییننامه نحوه تأسیس و اداره موسسات
اعتباری غیردولتی به پیش��نهاد بانک مرکزی ایران و
تأیید ش��ورای پول و اعتبار به استناد تبصره  2ماده
 5قانون سیاس��تهای کلی اصل  44قانون اساسی به
تصویب رسید.
وی ادامه داد :در راس��تای تبصره  2ماده  5قانون
سیاس��تهای کل��ی اص��ل  ،44دولت مکلف ش��ده تا
اقدام��ات قانونی الزم را با پیش��نهاد بانک مرکزی و
تایید شورای پول و اعتبار در خصوص نحوه تاسیس
و اداره بنگاههای موضوع قانون مذکور به عمل آورد.
به گفته مدیرکل دفتر تعاونیهای خدماتی وزارت
تعاون ،تأس��یس موسس��ه اعتباری از این پس صرفاً
در قالب ش��رکت س��هامی عام یا تعاونی س��هامی با
رعایت قوانی��ن و مقررات مرب��وط امکانپذیر خواهد
ب��ود و دریافت موافقتنام��ه اولیه وزارت تعاون ،کار و
رف��اه اجتماعی در مورد موسس��ات اعتباری در قالب
تعاونیهای سهامی عام الزامی است.
ناطقی با اش��اره به ماده  10آییننامه مذکور اظهار
کرد :بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه پس از
الزم االجرا ش��دن این آییننامه ،شیوهنامه اخذ اجازه
نامه تأس��یس موسس��ه اعتباری ،متضمن شرایط و
فهرس��ت مدارک الزم برای اخذ اجازهنامه تاس��یس
موسس��ه اعتباری ،چگونگی تسلیم درخواست اجازه
تاس��یس ،مراحل بررس��ی و صدور اجازه نامه و سایر
موارد مربوط را تدوین کرده و از طریق درج در پایگاه
اطالعرسانی خود و در صورت لزوم سایر روشها ،به
اطالع عموم برساند.
وی درعین حال شرایط موسسین موسسه اعتباری
غیردولتی را تشریح کرد و گفت :موسسین باید توان
تامین سرمایه الزم برای تاسیس موسسه اعتباری را
دارا باش��ند و در مورد اش��خاص حقوقی حداقل پنج
سال از تاریخ فعالیت آنها گذشته باشد.
ناطقی همچنین نداشتن سابقه محکومیت کیفری،
نداش��تن بدهی غیرجاری به بانکها و بدهی قطعی
مالیات��ی و ش��فاف ب��ودن آورده را از دیگر ش��رایط
موسس��ین ذکر کرد .به گزارش اقتصاد آنالین به نقل
از ایس��نا ،وی در پایان تشکیل موسسات اعتباری در
قالب تعاونیهای سهامی عام را موجب افزایش سهم
بخش تعاون دربازار پولی و اقتصاد کشور دانست.
براس��اس ماده  5قانون سیاس��تهای کلی اصل 44
قانون اساس��ی بانکهای غیردولتی و مؤسسات مالی
و اعتباری و س��ایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و
بعد از تصویب قانون مذکور تأسیس شده یا میشوند
و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار میشود ،تنها
ی عام
در قالب شرکتهایسهامیعام و تعاونی سهام 
مجاز به فعالیت هستند.

معتمدی :علیه نظام بانکی شیطنت میکنند

تکذیب فرار مدیرعامل بانک
اقتصاد نوین

مدیرعامل بانک اقتصاد نوین شایعه منتشر شده در
شبکههای اجتماعی
را رد کرد .معتمدی
شایعه خروج خود و
همکارانش از کشور
را تکذی��ب ک��رد
و گف��ت :ای��ن خبر
شیطنتی علیه نظام
بانکی و بانک اقتصاد
نوین بود.
حس��ن معتمدی مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در
پی انتشار شایعه ای در شبکههای اجتماعی با عنوان
“مدیرعامل بانک اقتصاد نوین از کش��ور گریخت” ،با
تکذیب این شایعه گفت:به همراه دیگر مدیران نظام
بانکی برای تجدید میثاق با آرمانهای انقالب در مرقد
امام راحل حضور خواهیم یافت

20

29

حقوق صاحبان سهام
0

سرمایه

521,544

521,544

صرف سهام

0

0

اندوخته قانونی

52,154

52,154

0

اندوخته طرح و توسعه

0

0

سود (زیان ) انباشته

13,895,561

6,195,491

124

جمع داراییهای غیر جاری

3,805,800

3,843,416

()1

جمع حقوق صاحبان سهام

14,469,259

6,769,189

114

جمع داراییها

20,994,359

11,219,290

87

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

20,994,359

11,219,290

87

شاخص بازار سرمایه

مبادالت بورس منطقه اي
کرمان در تاریخ
1393/11 /14
لیلی راغب -درروزی که گذشت در بورس منطقهاي
کرم��ان تعداد  6ميليون و  581هزار س��هم به ارزش
بيش از  8ميليارد و  524ميليون ريال معامله ش��ده
که از اين ميزان  49درصد مربوط به خريد س��هام و
 51درصد مربوط به فروش س��هام بوده که توسط 16
ش��رکت کارگزاری فعال در اس��تان کرم��ان به انجام
رسيدهاست .همچنين امروز شاخص کل بورس اوراق
بهادار با  41واحد افزایش نسبت به روز گذشته به رقم
 65597واحد رسيد.

