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گزارش «ایران» از منتفی شدن عرضه دومین صندوق ETF

سکونتگاههایغیررسمیعاملتقابلهایاجتماعی

ادامه از صفحه 7

مثالً در برنامه توسعه سوم به گونهای عمل شد که با تعاونیهای مسکن
مقابله مســتقیم صورت گرفت و تولید مسکن به انبوهسازان سپرده شد و
همه یارانهها بسوی انبوه سازان رفت.
در آخر دوره اصالحات قوانین متعددی گذشت تا جبران مافات شود.
یکــی از ایــن قوانیــن ،قانون جامــع تأمین و رفــاه اجتماعی بــود .به دنبال
آن ســند ملی توانمندســازی و ســاماندهی ســکونتگاههای غیر رسمی به
تصویب رسید .همه این قوانین در طرح جامع مسکن مصوب سال 1384
در یک بســته کامل سیاســتهای ســنجیده که اقشــار مختلف را پوشــش
میداد ،آورده شد .اما در یک اقدام بسیار مبتذل،کل قانون برنامه چهارم
کنار گذاشته شد و طرح جامع مسکن ،تبدیل شد به مسکن مهر .این طرح
بدون نهاد سازی و بدون زیرساختهای سخت و زیرساختهای نرم بود.
مسکن مهر ،برای ساکنان ســکونتگاههای غیررسمی اصالً مفید نبود،
اقشــار کم درآمد ،هزینه پایه را نداشــتند ،کسانی هم که برای مسکن مهر
ثبــت نام کردنــد ،بخش مهمــی از آنها از وســط راه انصــراف دادند چون
استطاعت مالی نداشتند .بتدریج ناکارآمدیها در سیاستهای اجتماعی
مســکن ،بــا ازدیاد بیکاری و تــورم در دولتهــای نهم و دهم و ســپس در
دولت کنونی همراه شــد (که دالیل مختلفی دارد و به دلیل طوالنی بودن
در قالب یادداشــت نمیگنجد) .ابتدای دولت یازدهــم بازنگری در طرح
جامع مســکن صورت گرفت و قرار شــد آب رفته را به جوی برگردانند .اما
فشارهای اقتصادی که به دولت وارد شد به شکل عجیب و شگفت آوری
معتقــد بود همان برنامه ســوم بایــد اجرا و تکرار شــود .در واقع خصیصه
برنامه ســوم رها و حذف کردن سیاســتهای اجتماعی بود.چیزی به نام
دستگیری از فقرا یا تور ایمنی (اصطالح بانک جهانی) در دستور کار برنامه
سوم نبود.به این ترتیب مسکن اجتماعی و ساماندهی سکونتگاههای غیر
رســمی حذف شــد.برای اینکــه این حذف خیلــی به نظر نیایــد واژه دهن
پرکن بازآفرینی شهری متداول شد و کل سیاستهای طرح جامع مسکن
و مســکن اجتماعی و ســاماندهی سکونتگاههای غیررســمی کنار گذاشته
شــد .به این ترتیب هر چه رشــته شــده بود پنبه شــد .رها کــردن جامعه و
ســپردن جامعه به رانت تشدید شــد .جهشهای صد درصدی در دوران
رکود و قفل شدگی بازار مسکن با دست به یکی کردن بانکهای ورشکسته
بــرای بــاال بردن قیمت مســکن ،از یک ســو و از ســوی دیگر کنار گذاشــتن
سیاستهای اجتماعی مسکن باعث شد تا بصورت بدیهی سکونتهای
غیررسمی افزایش یابد.
دامنه این گســترش سکونتگاههای غیررســمی هرچه میگذرد از مادر
شهر دورتر میرود .رانت سپاری شهر یا شهری شدن رانت ،بهای مسکن
را بصــورت تقلبــی در پیرامــون شــهرها چندین برابــر کرده اســت .به این
ترتیب تلههای فقر از پیرامون شــهرها به نقاط دورتر منتقل شــده اســت.
امکانات و خدمات رفاهی و شهری در این نقاط دور بسیار کمتر است .در
آنجاها  80درصد ســاکنان زیر خط فقر هســتند .این تله افزایش فقر ،آنها
را مســتعد بزهکاری و سقوطهای بیشتری میکند .ساکنان سکونتگاههای
غیررســمی هر چه دورتر رانده میشــوند اعتمادشــان را بیشــتر از دســت
میدهنــد و تقابــل جای همبســتگی اجتماعــی را میگیرد .بــا وجود همه
گزارشها ،اما اقدامی برای حل مشکل صورت نمیگیرد .اکثریت جامعه
بــه این ترتیب در وضعیت نامناســبی بســر میبرند .ایــن فرآیند در هیچ
جامعهای قابل تداوم نیست.
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گــروه اقتصــادی  /پــس از اســتقبال 3.5
میلیــون نفــر از نخســتین صنــدوق ETF
دولت که در آن ســهام پنج شــرکت (سه
بانک و دو بیمه) عرضه شد ،پذیرهنویسی
دومین صندوق که ســهام پاالیشــیها را
شامل میشد ،منتفی شد.
پیــش از این قرار بود کــه دومین ETF
متشــکل از شــرکتهای پاالیــش نفــت
تبریــز ،پاالیش نفت بندرعباس ،پاالیش
نفــت اصفهان و پاالیش نفــت تهران در
شــهریور مــاه پذیرهنویســی شــود ،امــا به
یک باره هیأت واگذاری در آخرین جلسه
خود در هفته گذشــته تصمیم گرفت که
باقیمانده سهام دولت در چهار پاالیشگاه
یادشده به صورت بلوکی در بورس واگذار
شود.
بــا وجودی کــه آگهــی عرضــه بلوکی
چهار پاالیشگاه هفته گذشــته و در روز 15
مــرداد مــاه در روزنامههای کثیراالنتشــار
بــه چــاپ رســیده بــود ،امــا همچنــان
فعاالن بــازار ســرمایه انتظار داشــتند که
صندوق دارا دوم شــهریورماه سالجاری
پذیرهنویسی شــود ،ولی تکذیبیه سازمان
خصوصیســازی در واکنش به خبر صدا
و ســیما که از آغــاز پذیرهنویســی دومین
صنــدوق در شــهریور خبــر داده بــود،
همــه توجهــات را بــه ســوی خــود جلب
کرد .بنابرایــن درحالی که شــاخصهای
بــورس اوراق بهــادار تهــران در ابتــدای
بــازار با قــدرت رو به افزایش بود ،انتشــار
خبــر منتفی شــدن عرضه دومیــن ETF
باعث عقبگرد شــاخص شد .شاخص در
نخســتین دقایق فعالیت خود تــا ارتفاع
 2میلیــون و  103هــزار واحــد هــم بــاال
رفــت ،اما تغییر تصمیمات درخصوص
صنــدوق دارا دوم بــا کاهــش  65صــدم
درصدی معــادل  13هــزار و  437واحد،
شــاخص کل را بــه  2میلیــون و  65هزار و
 108واحد عقب راند.
ëëمقصرکیست
پــس از منتفــی شــدن قطعــی

پذیرهنویســی دومیــن صنــدوق
اظهارنظرهای مختلفی درباره دالیل این
تغییر روند مطرح شــد .در ابتدا ســازمان
خصوصیســازی در تکذیبیــه خود دلیل
منتفی شــدن این عرضــه را عــدم اقدام
وزارت نفــت در آمادهســازی دانســت و
اعالم کرد :بر اساس اعالم قبلی سازمان
خصوصیسازی قرار بود سهام دولت در
چهار پاالیشگاه در قالب دومین صندوق
سرمایهگذاری قابل معامله ( )etfعرضه
شــود لیکن با توجه به عدم اقــدام وزارت
نفت در تأســیس صندوق مذکور ،هیأت
واگذاری در آخرین جلســه خود و با توجه
بــه عرضــه قبلی ســهام شــرکت پاالیش
نفتتبریز،عرضهباقیماندهبلوکسهام
متعلق به دولت در ســه شــرکت پاالیش
نفت بندرعباس ،تهران ،و اصفهان را نیز
مصــوب کــرد .بنابراین بر همین اســاس
آگهی عرضــه عمده و بلوکی ســهام این
شــرکتها هفته گذشــته منتشــر شده که
پــس از هماهنگی با بــورس تاریخ دقیق
عرضــه آن در بــازار ســرمایه مشــخص
خواهد شد.
در ادامــه ایــن اطالعیــه آمده اســت:
سازمانخصوصیسازیمجریمصوبات
هیــأت واگذاری اســت و چنانچــه در این
خصوص مصوبه جدیدی به این سازمان
ابالغ شود بر آن اساس اقدام خواهد شد.
لذا تأکید میشود اخبار منتشره در سایت
ســازمان خصوصیســازی مبنــا و مأخــذ
اقدامــات مربوط به عرضه ســهام دولت
در بازار خواهد بود.
پس از آن وزیر امور اقتصادی و دارایی
نیز دراین باره گفت :سهام پاالیشیها که
قرار بود در دارا دوم عرضه شــود به دلیل
آمــاده نبــودن دســتگاه ذیربــط (وزارت
نفــت) به صورت بلوکی یا شــناور عرضه
خواهد شد.
بــه گــزارش تســنیم ،فرهاد دژپســند
در حاشــیه اختتامیــه مســابقه آثــار کوتاه
رادیویی ،کار و تولید در پاسخ به این سؤال

که چرا ســازمان خصوصیســازی عرضه
دارا دوم را منتفــی اعــام کــرده اســت؟
افزود :دســتگاه مربوطــه در روزهای اخیر
اعالم کرد آمادگی نداریم بر این اســاس،
دارا دوم به صورت بلوکی عرضه و اگر هم
نتوانستیم ،آن را شناور میکنیم.
ëëوزارتنفت:مخالفنیستیم
امــا پــس از توضیــح دالیــل منتفــی
شــدن عرضه صنــدوق دارا دوم که عدم
همــکاری وزارت نفــت علــت اصلــی آن
بیان شــده اســت ،شــرکت ملــی پاالیش
و پخــش فرآوردههــای نفتــی دیــروز در
اطالعیــهای دیگــر اعالم کــرد کــه وزارت
نفت با عرضــه پاالیشــگاهها در صندوق
 ETFمخالف نیست.
روابط عمومی شــرکت ملــی پاالیش
و پخــش فرآوردههــای نفتــی ایــران در
خصــوص عــدم همراهــی وزارت نفــت
برای واگذاری سهام پاالیشگاهها با اظهار
تعجب از مطالب اظهار شده ،اعالم کرد
طبق آخرین نظر «فرهاد دژپســند» وزیر
امــور اقتصادی و دارایی ،قرار شــد ســهام
پاالیشــگاهها به صــورت بلوکــی فروخته
شــود و لذا بــا انتخاب ایــن روش عرضه،
دیگــر لزومــی به تشــکیل صنــدوق ETF

نبوده اســت .در هر حال در صورت تغییر
این نظر و تصمیم برای تشکیل صندوق
 ،ETFایــن شــرکت و وزارت نفــت آمــاده
بوده و هســتند که تمام اختیــارات خود را
در این خصوص به وزارت امور اقتصادی
و دارایی تفویض کنند.
ëëمصوبه هیأت واگذاری چه بود؟
هیأت واگذاری به عنوان باالترین نهاد
تصمیم گیر درخصوص واگذاری ســهام
دولــت هفتــه گذشــته در آخرین جلســه
خود مصوب کرد که ســهام چهار شرکت
دولتــی بــه صــورت بلوکــی واگذار شــود.
طبــق ایــن مصوبــه کــه در روز  15مــرداد
بر روی ســایت ســازمان خصوصیسازی
منتشر شــده تأکید شــده اســت ،سازمان
خصوصیســازی بلوکهای  15درصدی
ســهام شــرکتهای پاالیــش نفــت
بندرعباس ،تهران و اصفهان و نیز بلوک
12.31درصــدی شــرکت ســرمایهگذاری
ملی ایران را واگذار میکند.
طبق این مصوبــه ،بلوک 15درصدی
شــرکت پاالیش نفت بندرعباس شامل
 4میلیــارد و 303میلیــون و 200هــزار
سهم توسط سازمان خصوصیسازی به
صــورت  50درصد نقد و باقی اقســاط در

بورس اوراق بهادار عرضه میشــود .این
میزان ســهام به قیمت تابلوی بورس در
روز عرضه(معادل بســته شــدن روز قبل
از عرضــه) بهعــاوه  50درصــد به شــرط
آنکه هر ســهم از مبلغ 60هــزار و 72ریال
کمتــر نباشــد و ارزش کل پایــه 258هزار
و 501میلیــارد و 830میلیــون و 400هــزار
ریال واگذار خواهد شد .بلوک 15درصدی
شــرکت پاالیش نفــت تهران نیز شــامل
 6میلیــارد و  600هزار ســهم این شــرکت
به صــورت  50درصد نقد و باقی اقســاط
و بــه قیمت تابلوی بــورس در روز عرضه
(معادل بســته شــدن روز قبل از عرضه)
بهعالوه  50درصد به شرط آنکه هر سهم
از مبلــغ 59هزار و 820ریال کمتر نباشــد
و ارزش کل پایــه 394هــزار و 812میلیارد
ریال واگذار خواهد شد.
همچنیــن بلــوک  15درصــدی
شــرکت پاالیــش نفــت اصفهان شــامل
 7میلیــارد و  650میلیــون ســهم توســط
ســازمان خصوصیســازی بــه صــورت
 50درصــد نقــد و بقیه اقســاط در بورس
اوراق بهــادار عرضه میشــود .این میزان
ســهام نیز بــه قیمــت تابلوی بــورس در
روز عرضه(معادل بســته شــدن روز قبل

از عرضــه) بهعــاوه  50درصــد به شــرط
آنکه هر ســهم از مبلغ 59هزار و 196ریال
کمتر نباشــد و ارزش کل پایــه 452هزار و
849میلیــارد و 400میلیــون ریــال واگذار
خواهد شد.
همچنیــن بلــوک 12.31درصــدی
شــرکت ســرمایهگذاری ملــی ایــران نیــز
شامل  861میلیون و 444هزار و 171سهم
توسطسازمانخصوصیسازیبهصورت
کامــاً نقد در بــورس اوراق بهادار عرضه
میشــود .ایــن میــزان ســهام بــه قیمت
تابلــوی بــورس در روز عرضه(معــادل
بســته شــدن روز قبل از عرضــه) بهعالوه
 50درصــد بــه شــرط آنکــه هــر ســهم از
مبلــغ 54هزار و  360ریال کمتر نباشــد و
ارزش کل پایــه 46هــزار و 828میلیــارد و
105میلیون و  135هزار و  560ریال واگذار
خواهد شد.
ëëسرنوشتداراسومچهمیشود؟
طبــق برنامــه دولــت قــرار بــود کــه
باقیمانــده ســهام دولــت در برخــی
شــرکتها در قالب ســه صنــدوق ETF
جداگانه در قالب بانک و بیمه ،پاالیشی
و خــودرو و فــوالد عرضــه شــود .از ایــن
بیــن نخســتین صنــدوق واگــذار شــده
اســت و دومین صندوق نیــز به صورت
بلوکــی واگــذار خواهــد شــد .امــا هنــوز
تکلیــف ســومین صنــدوق که از ســهام
خودروییها و فوالدیها تشــکیل شــده
اســت ،مشــخص نیســت .بــا توجــه به
اینکه وزارت صنعــت ،معدن و تجارت
متولی این بخش از سهام دولت است،
ایــن وزارتخانــه باید نســبت به تشــکیل
صنــدوق اقدام کند .اما هنوز مشــخص
نیســت که این بخش از سهام دولت به
صورت بلوکی مانند پاالیشــیها عرضه
خواهد شــد یا همان برنامــه قبلی برای
عرضه در قالب صنــدوق دنبال خواهد
شد .بنابراین باید منتظر بود تا مسئوالن
دولتــی درخصــوص ایــن صنــدوق
تصمیمگیریکنند.

