
3 توسعه و بازارجهان اقتصاد

 

حسین سالح ورزى نایب رئیس اول اتاق بازرگانى ایران در نقدى 
به وضعیت خصوصى سازى در اقتصاد ایران مواردى را مطرح کرده 
است که قابل تأمل است و واقعیت اقتصاد ایران که همچنان دولتى 

است را به تصویر مى کشد.
بــه گزارش جهان اقتصاد، در این نقد که در تجارت فردا منتشــر 
شده اســت، چنین آمده؛ کارشناسانى که به هزار توها و دهلیزهاى 
ساخته شــده در دور و اطراف و درون شــرکتهاى بزرگ ایرانى 
آشنایى ندارند و مى خواهند بدانند که آیا در ترازوى اقتصاد ایران 
کفه شرکت هاى خصوصى بزرگتر است یا شرکت هاى دولتى و 
عمومى، معموال به ســراغ فهرست 100 شرکت برتر ایرانى که از 

سوى سازمان مدیریت صنعتى تهیه شده هدایت مى شوند.
بر اســاس این فهرست 54 شــرکت بزرگ و برتر نخست ایران 
خصوصى و 46 شــرکت دولتى یا عمومــى اند، اما این فقط یک 
تقسیم بندى براساس تعریف خاص این سازمان است و با بررسى 

نظام مدیریتى و مالکیتى آنها واقعیت ها را دریابیم. 
براســاس این فهرست 5 شــرکت اول بزرگ ایران از نظر فروش 
شامل شرکت صنایع پتروشیمى خلیج فارس، شرکت پاالیش نفت 
اصفهان، شرکت پاالیش  نفت بندر عباس، بانک ملت و نیز شرکت 

فوالد مبارکه را شرکتهاى خصوصى معرفى کرده اند. 
کمى پایین تر که بیایید مى بینید شرکت هایى مثل مپنا، ایران خودرو، 
ســایپا وبانک تجارت نیز خصوصى معرفى شده اند، اما در میان 
سهامداران این شرکتها نشان هیچکدام از آنها یک فرد حقیقى که 
ســهم باالیى داشته باشد دیده نمى شود و سهامداران این شرکتها 
و اکثریت 100 شــرکت برتر، شرکتهاى اقمارى دولتى و نهادهاى 

عمومى هستند. 
واقعیت این اســت که سهام شرکتهاى اصلى و بزرگ تولیدکننده 
محصــوالت مهمى مانند خــودرو، پتروشــیمى و فرآوردههاى 
پاالیشگاهى که بیشترین نقش و سهم را در صنایع گوناگون دارند 

در اختیار نهادهایى غیر از بخش خصوصى است. 
یک بررسى تاریخى 

براى درك دقیق و درست حاشیه نشینى بخش خصوصى ضرورت 
دارد به تاریخ معاصر و رخدادهاى اقتصادسیاسى ایران نگاهى داشته 
باشیم، نظام سیاسى ایران در تاریخ معاصر بر این دیدگاه تأکید دارد 

که باید قدرت دراختیار دولت باشد. 
همانطور که بخش خصوصى در قدرت سیاسى نقش و سهم کمى 
دارد باید در توزیع قدرت اقتصادى نیز سهمش کمتر باشد تا تعادل 
حفظ شود. با این نگاه است که مى توان به برنامه هاى عمرانى 5 
گانه دوران قبل از انقالب و برنامه هاى اول تاششم توسعه پس از 
انقالب نگاه کرد و سهم دولت ونهادهاى عمومى ودولتى را با بخش 

خصوصى مقایسه کرد. 
واقعیت این است که سازمان اقتصاد دولتى که على اکبر داور وزیر 
مالیه در دوره ســلطنت پهلوى اول بنا نهاد با تغییراتى هنوز وجه 

غالب در اقتصاد ایران است. 
دیوان ساالران وسیاستمداران ایرانى در چند مقطع در تاریخ معاصر 
به بزرگ کردن اقتصاددولتى اقدام کرده اند. مقطع نخست در دوره 
وزارت على اکبرداور بود که دهها سازمان ونهاددولتى مثل سازمان 

غله، سازمان قند وشکر؛ شرکت بیمه ایران و...تاسیس شد. 
دردهه 1340 ودر شرایطى که دولتهاى ایران درآمد هاى هنگفت  و 
حیرت انگیز نفت را دراختیار گرفتند به تاسیس سازمان گسترش و 
نوسازى صنایع اقدام کرده و دهها کارخانه و واحد تولیدى بزرگ 
تاسیس کردند که هنوز هم وجود دارند ودر کتاب بودجه هرساله 

نام آنها مى آید.  
پس از پیروزى انقالب اسالمى و مصادره وملى کردن صدها بنگاه 

دربخش هاى گوناگون، دولت بزرگ و بزرگترشد. 
در دهه 1380 نیز قانون اجراى اصل 44 به گونه اى تصویب شد که 

پاى نهادهاى عمومى به بنگاهدارى بازشد.
قدرت سیاسى و فرهنگى 

 واقعیت این است که بخش خصوصى ایران در همه 70 سال اخیر 
به طور مشخص تابعیت محض از قدرت سیاسى دولتها ونهادهاى 
دیگر داشــته و دارد، به مجلس قانونگــذارى ایران در  همه دوره 
هاى  پس از انقالب نگاه کنید، آیا یک فراکسیون حداقلى از بخش 

خصوصى را مى بینید؟ 
هیچ کدام از صدها نماینده ادوارمجلس دراین دهه ها حاضر نشده 
وحاضر نیست خود را نماینده منافع بخش خصوصى معرفى کند. 
در دولتهاى پس از انقالب چند نفر از وزیران ومعاونان وزارتخانه ها 
از سرمایه دار ها نبوده اند؟  حاال به بخش فرهنگ و تبلیغات توجه 
کنید. ســهم بخش خصوصى از رسانه هاى بزرگ مکتوب چقدر 
است ؟  چند رسانه بزرگ و موثر در بخش دیدارى و شنیدارى و 

یا روزنامه ها دراختیار بخش خصوصى است ؟  
بى انگیزه 

ســاختار سیاســى و اقتصادى ایران و حتى بدتر وخطرناك تر از 
آن،بخشى از سازمان روشنفکرى ونظام نخبگى ایران به گونه اى 
آرایش گرفته اســت که بخش خصوصى ایران فاقد انگیزه هاى 

نیرومنــد براى ورود به مبارزه براى ســهم خواهى واقعى از انواع 
قدرت را پیدا کند. 

دردهه 1390 که سیاســت خارجى ایران در موقعیت خاصى قرار 
گرفت و همه انواع قدرت و ســازمانها ونهادهاى مدنى ناگزیر از 
تبعیت بیشــتر از قدرت دولت و قدرت نهادهاى عمومى شدند 
واختیار روش هاو سازمان کسب و کارشان در اختیار نهاد دولت 
قرارگرفت، همان میزان انگیزه قبلى را نیز از دســت داده و نشانه 
آن نیز رکود ســرمایه گذارى هاى تازه در بنگاههاى بزگ در همه 
بخش ها اعم از بانکدارى، فلزات اساســى، باغدارى و دامدارى و 
کشــاورزى و خودرو و خدمات هتلدارى، حمل ونقل از ســوى 

بخش خصوصى است.
وقتى بانک مرکزى آنقدر قدرت دارد که به صادرکننده دستور مى 
دهد باید کاال صادرکنى و از هزارتوى تنگناهاى انباشت شده براى 
برگرداندن ارز عبورکرده و با قیمتى که بانک مرکزى مى گوید ارز را 

به اوتحویل بدهى چه انگیزهاى براى تجارت مى ماند؟
وقتى ســازمان حمایت از مصرف کنندگان به کارخانه هاى تولید 
ماست و دوغ و شیر و ماکارونى و لباس و کفش و فوالد مى گوید 
تولید با شما و قیمت گذارى با ما، آیا انگیزه اى براى کار مى ماند؟

وقتى دولت در تامین منابع بودجه امسال ناتوان شده و بر هر فعالیتى 
وهر مالکیتى مى خواهد مالیات ببندد تا گلیم خود را از آب بیرون 
بکشد و رییس سازمان امور مالیاتى هرروز از فرار مالیاتى مى گوید 
و یا نمایندگان مى گویند عالوه بر مسکن خالى باید به زمین خالى 
نیز مالیات وضع شــود، آیا انگیزه اى براى رشد و توسعه بخش 

خصوصى مى ماند؟  
تغییر پارادایم

 تا چرخ سیاست و اقتصاد درایران برهمین دور و مدار مى چرخد 
و پارادایم همین اســت که مى بینیم،انتظــار تغییر در انگیزه هاى 
شهروندان با راهبرد توسعه واقعى بخش خصوص آرزوى محال 

است. 
شهروندان ایرانى و به ویژه جوانان وقتى مى بینند با نزدیک شدن 
بــه نهادهاى قدرت و دارندگان اطالعات اقتصادى و سیاســى و 
در بزنگاههــاى خاص مى توانند با دالر واعتبارات بانکى ارزان و 
امضاهاى طالیى براى واردات یا ســرمایه گذارى در بازار سهام با 
ســودهاى نجومى در کوتاه ترین زمان به ثروت وقدرت برسند و 
وقتى مى بینند فعالیت سخت در صنعت و بازرگانى با چه تنگناهایى 

رو به رو است هرگز به سوى بخش شفاف اقتصاد نمى آیند.
رعایت نکردن ضوابط بهداشــتى موجب شــتاب گرفتن شیوع 
بیمارى کرونا میان کیشوندان، فشار مضاعف بر نظام بهداشت و 
درمان و در نهایت شکست تاب آورى بیمارستان کیش خواهد 

شد.
به گــزارش جهان اقتصاد به نقل از روابــط عمومى و امور بین 
الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در جلسه اضطرارى کمیته نظارت 
بر اجراى پروتکل هاى بهداشــتى که صبح پنجشنبه سوم مهر با 
حضور مسئولین سازمان منطقه آزاد کیش و دستگاه هاى اجرایى 
در ســالن اجتماعات  این سازمان برگزار شد، مصطفى خانزادى 
رئیس کمیته نظارت بر اجراى پروتکل هاى بهداشــتى از اعمال 
قانون در خصوص کسانى که پروتکل هاى بهداشتى را رعایت 

نمى کنند خبر داد و  گفت: با فرا رســیدن فصل پائیز، 95درصد 
کشــور در وضعیت قرمز قرار دارد و حلقه کرونا در کیش تنگ 
شده است. از این رو، تخلف در اجراى ضوابط و مقررات وضع 
شده براى حفظ سالمت و بهداشت، منجربه تعطیلى پروژه هاى 
عمرانى و فعالیت هاى اقتصادى در این منطقه خواهد شد. بر این 
اســاس، افرادى که پروتکل هاى بهداشتى را رعایت نمى کنند، 

متخلف شناخته شده و با آنان برخورد قانونى مى شود.

خانزادى در خصوص بومى سازى دستورالعمل فرایندهاى نظارت 
بر اقدامات پیشگیرانه از شیوع بیمارى کرونا و به خصوص آغاز 
فصل پاییز که سالمت آحاد جامعه را تهدید مى کند اظهار داشت: 
با فرهنگ ســازى و نظارت هاى حداکثــرى بر اجراى ضوابط 
بهداشــتى میان اقشــار مختلف جامعه و تداوم بر اجراى طرح 

قرنطینه، مى توانیم با موفقیت از این بحران نیز عبور کنیم.
سعید پورعلى معاون فرهنگى و اجتماعى سازمان منطقه آزاد کیش 

نیز در این جلســه با بیان این که سرعت شیوع بیمارى کرونا در 
جزیره کیش در حال افزایش است، گفت: براى کاهش سرعت 
این بیمارى باید ضوابط بهداشتى در این منطقه رعایت شود. در 
غیر این صورت، اندازه این همه گیرى، بزرگ و موجب فشــار 
مضاعف بر سیستم بهداشت و درمان و در نهایت شکست تاب 
آورى بیمارستان کیش خواهد شد. پورعلى بر مهمترین اقدامات 
سازمان منطقه آزاد کیش با هدف مقابله با عادى سازى شرایط در 
افکار عمومى، جامعه، مراکز، نهادها و دستگاه هاى اجرایى تاکید 
کرد و افزود: نباید اجازه داد در جزیره کیش نســبت به موضوع 
کرونا که موج سوم این بیمارى آغاز شده است و جان همه ساکنین 

جزیره کیش را تهدید مى کند عادى سازى صورت گیرد.

در جلسه اضطرارى کمیته نظارت بر اجراى پروتکل هاى بهداشتى کیش مطرح شد:
پاییز و موج سوم شیوع کرونا در کیش

نایب رئیس اول اتاق بازرگانى ایران تشریح کرد

مخفى کردن اقتصاد دولتى پشت اسم خصوصى
تحلیلگر

حذف سودهاى الگوریتمى
 دیر اما موثر

چند هفته اى اســت شاخص بین کانال 1.5 تا 1.7 میلیون واحد در نوسان است و 
به جز کدهاى حقوقى و سودهاى ناچیز عرضه هاى اولیه کسى از این بازار عایدى 
چندانى ندارد، یک روز مثبت و چند روز پشت سر هم منفى کار را به جایى رسانده 
که اغلب ســهام ها بین 40 تا 80 درصد اصالح داشــتند و این یعنى نصف شدن 

سرمایه هاى افرادى که در تابستان خرید کرده اند.
هفته قبل اشاره کردیم که رفتار کدهاى حقوقى در هر سهم بایکدیگر کامال متناقض 
و متفاوت بود و این شیدایى در رفتار و نداشتن انسجام این هفته نیز مشخص بود 
در برخى از سهام ها حقوقى ها سهم ها را جمع و در برخى از سهام ها چنان فشار 
عرضه را باال بردند که صف هاى میلیونى فروش تشــکیل شد دست آخر نیز روز 
چهارشنبه تنها با خرید چند سهم شاخص ساز، نمودار بازار را کمى باال بردند که 

سو سوى امید براى شروع هفته وجود داشته باشد.
اگرچه اصالح همچنان ادامه دارد و احتمال مى رود تا اواخر مهر ماه پاشــنه روى 
همین درب بچرخد! ولى آنچه مســلم اســت با توجه به روند حرکتى شاخص و 
همچنین وجود واگرایى مثبت انتظار برگشت بازار در این هفته با استفاده از حمایت 
1560000 واحدى وجود دارد و درصورت پیچیده تر شــدن شرایط، شاخص کل 
مى تواند از حمایت 1510000 واحدى براى برگشت استفاده کند به عبارت ساده تر 
حمایت قوى روى کانال 1.5 میلیون واحدى وجود دارد و بعید است شاخص کل 
بیش از این ریزش کند ولى همانگونه که اشاره شد تا همین جاى کار هم بسیارى 

از سهامداران ضررهاى قابل توجهى داشته اند.
واقعیت این است متولیان و مسئوالن بورس هم حمایت هاى قطره چکانى دارند 
که این امر باوجود اصالح سنگین اخیر نمى تواند گره گشاى فضاى موجود باشد.

حاال که بازار به دالیلى که بارها در همین ســتون به آن اشــاره کردیم حدود 600 
هزار واحد ریزش داشته، متولیان اعالم کردند که از این پس بلک باکس ها یا همان 
معامــالت الگوریتمى حق معامله در بازار بــورس را ندارند و افراد نمى توانند با 
استفاده از این نرم افزارها از فضاى پرتالطم بازار سودجویى کنند. موضوعى مهم 

و با اهمیت که به نظر مى رسد از مدتها قبل باید این اقدام صورت مى گرفت.
از آنجایى که شاخص کل این روزها نمایانگر واقعیت هاى بازار بورس نیست به 
بررســى شاخص هم وزن مى پردازیم چراکه شاخص کل این روزها با سبز شدن 
چند نماد رشد مى کند درحالى که 90 درصد بازار در وضعیت قرمز است برهمین 
اســاس تحلیل شاخص هم وزن شــاید تا حدودى دورنماى دقیق ترى از بازار را 

نشان دهد.
 براساس داده هاى تکنیکال، شاخص هم وزن درحال ساختن یک کف دوقلو مانند 
الگوى شــاخص کل است که اگر این داده ها را مالك تحلیل قرار دهیم مى توان 
نتیجه گرفت که در چند روز آینده، شاخص هم وزن متعادل شود و این بدان معنا 
نیســت که شاخص هم وزن رشد مى کند بلکه نشان مى دهد که باید انتظار افت 
قیمتى در بیشتر نمادهاى کوچک باشیم چراکه حجم مبناها در هر نمادى درحال پر 
شدن است البته حضور خریداران قسمت خوب ماجراست و افت قیمت، قسمت 
بد این سناریو است با این وجود پیش بینى مى شود که سهام کوچک بیش از پیش 
در کانون توجهات قرار گیرند و حرکت آهسته و آرام رو به رشد را در این خرده 

نمادها شاهد باشیم.
از آنجایى که منطق فعاالن بورس به خصوص ســهامداران کوچک و تازه وارد بر 
پایه "فرار از زیان بیشتر" پایه ریزى شده و بسیارى تحمل فشار این روزهاى سنگین 
بازار را ندارند و فقط مى خواهند با فروش دارایى ها خود از زیان بیشتر جلوگیرى 
کنند هر پیش بینى نمى تواند شکل قطعى داشته باشد مگر اینکه دولت و متولیان 

با اتخاذ راهکارهاى اثربخش و حمایت هاى صحیح، منطق بازار را تغییر دهند.

     گروه بازار  
trades@jahaneghtesad.com

 سال بیست و نهم 
 شماره 7406          

 شنبه 5 مهر 1399     
8 صفر 1442  26 سپتامبر 2020 

  وحید میرزائى 
 کارشناس اقتصادى و نویسنده مجموعه 

کتاب هاى کسب و کار


