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بورس

پیشنهاد بورسی یک نماینده مجلس به دولت را بررسی میکند

یک طرح و هزار سوال
از زمانی که بازار س�رمایه روند ریزش�ی خود را آغاز کرده تا به حال ،پیش�نهادات و طرحهای
مختلفی از مراجع کارشناس�ی برای حل مشکل بورس ارائهشده که برخی از آنها در رسانهها
نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است .چند روز قبل ،نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی
مجلس شورای اسالمی در حساب شخصی خود در شبکههای اجتماعی پیشنهادی را مطرح کرد
که مورد بحث واقع شد.
سیداحس�ان خان�دوزی ،نماینده مردم تهران در مجلس ش�ورای اسلامی و نایب رئیس اول کمیس�یون
اقتصادی مجلس یازدهم در شبکههای اجتماعی راهکاری را پیشنهاد داد تا با اجرای آن از خروج سهامداران
از بازار سرمایه جلوگیری شود.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در حساب شخصی خود نوشت؛ « یک چتر برای تبدیل سقوط
آزاد به فرود آرام که سازمان و شورای بورس اختیار قانونی تصویب آن دارند ۸۰ :درصد درآمدهای سازمان
بورس از ابتدای سال  ۱۳۹۹در صندوق تثبیت بازار ،سپردهگذاری شود».

گروه بورس
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عکس:

چتری برای روزهای بارانی بورس!
سیداحس��ان خان��دوزی ،نماینده مجلس ش��ورای
اس�لامی و نای��ب رئی��س اول کمیس��یون اقتصادی
مجلس یازدهم در گفتوگویی که با
داش��ت،
جزئیات طرح پیش��نهادی خ��ود را اینچنین توضیح
داد :یکی از مصائب سیاستگذاری اقتصادی در ایران
این است که سیاستگذار نسبت درستی با بازار ندارد
و فاقد اندیش��ه منقح و روشنی درباره نحوه مداخالت
بهینه دولت در سازکار بازار است .همین بحث فقدان
رویکرد ش��فاف موجب این میشود سیاستگذار در
مواق��ع گوناگون تدابیر متناقض��ی را اتخاذ کند که با
رویههای پیش��ین خودش ناس��ازگار است .همچنین
سیاس��تگذاران در بخشه��ای گوناگ��ون اقتصادی
اعم از پولی ،بودجهای ،ارزی و ...هرکدام در مس��یری
حرک��ت میکنند ک��ه همگرایی الزم را ب��ا یکدیگر
ندارد ،از همینرو ش��اهد نوع��ی واگرایی در خروجی
سیاس��تهای اقتصادی کشور هس��تیم و ثمره آن را
در بینظمیه��ا و تالطمهای اقتصاد ایران مش��اهده
میکنیم.
مدیری��ت بازار س��رمایه نیز از این قاعده مس��تثنا
نیس��ت و متاس��فانه نوعی بازارگرایی افراطی از یک
س��و و نوعی دولتگرایی افراطی هم از س��وی دیگر
مشاهده میشود که با کمال تاسف حتی عامل ایجاد
یک تعادل در بازار بورس کشور نیز نشده است.
خان��دوزی در ادام��ه با تاکی��د بر ل��زوم مدیریت
عقالن��ی و متعادلس��ازی بازار س��رمایه عنوان کرد:
پیش��نهادی ک��ه عنوانش��د مبتنی بر ای��ن دیدگاه

اس��ت که بازارها حتما نیازمن��د مراقبت و
مداخالت هوش��مندانه و غیررانتی دولتها
هس��تند .در غیر این ص��ورت اگر بازارها را
به حال خودشان رها کنید با مجموعهای از
بحرانها ،حبابها و تالطم در اقتصاد کالن
روبهرو خواهیم شد ،گرچه مدافعان مکتب
لیبرالیس��م اقتصادی معتقدند بازار را باید
به حال خود رها کرد اما تجربه س��ایر کش��ورها چیز
دیگری به ما میگوید.
وی در ادام��ه به
گفت :ب��ا چنین رویکردی
دولته��ا باید در مقاطعی که بازار میل به جهشهای
ک��ور دارد تدابی��ری ب��ه کار بندن��د که بت��وان این
واکنشه��ای هیجان��ی ک��ور را تعدی��ل ک��رد .حال
باید نهادهایی نیز تعبیه ش��ده باش��د که در ش��رایط
اینچنینی به کمک بازار سهام بیایند.
این نهادها روی کاغذ و در قوانین مصوب کش��ور
ما وجود دارند اما متاس��فانه به جهت قصور آش��کار
دولته��ا درباره بازار بورس ای��ن قوانین مغفول واقع
ش��دهاند .این طرح (ایجاد صندوق تثبیت بازار) برای
نخستینبار در سال  ۱۳۹۴مطرحشده بود که بخشی
از درآمده��ای این بازار در این صندوق ذخیره ش��ود
ولی در این زمینه کوتاهی انجامش��ده است .همانطور
که ش��اهد بودیم هم در روزهای رش��د ناگهانی بازار
س��رمایه و هم در دوره سقوط آزاد اخیر هیچکدام از
ای��ن نهادها توانایی اثرگ��ذاری و ایفای نقش خود در
جهت تعدیل بازار را نداشتند.

 غفلت دولت

نای��ب رئی��س اول کمیس��یون اقتصادی
مجلس ش��ورای اسالمی با اش��اره بر غفلت
دولت از روشهای درس��ت مدیریتی بورس
عنوان کرد :دلیل این امر نیز جدی نگرفتن
تدابیری از این دس��ت اس��ت ک��ه موجب
میش��ود ش��ورایعالی بورس و وزارت امور
اقتص��اد و دارایی در روزهای بارانی بورس دس��ت به
دام��ان بازیگ��ران حقوقی ش��وند که به ش��کل کامال
دس��توری و غیرنظامیافت��های بازار را از س��قوط آزاد
نج��ات دهن��د .وی در ادامه افزود :حال اگر بخش��ی
از درآمدهای��ی ک��ه از ای��ن راه بهدس��ت آمده صرف
بهینهس��ازی بازار ش��ود دقیقا مش��ابه این اس��ت که
بخشی از درآمدهای عوارضیهای کشور صرف کاستن
از موقعیتهای خطرآفرین در جادههای کش��ور شود
و س��رعتگیرهایی در بازار س��هام تعبیه و باعث شود
فعاالن بازار در ش��رایط هیجانی رفتار متعادلتری را
اب��راز کنند .بخ��ش قابلتوجهی از س��ازمان بورس و
اوراق به��ادار نیز باید صرف آگاهیبخش��ی و افزایش
س��واد مالی در بین نوسهامدارانی میشد که در  8ماه
گذش��ته وارد بازار سرمایه ش��ده بودند ،اما اغلب آنها
فاقد سطح س��واد و تحلیل الزم برای فعالیت در بازار
سرمایه بودند.

 تالطمهای ناشی از رها کردن بازار

خاندوزی ب��ا انتقاد از سیاس��تهای اقتصادی بازار
آزاد به خبرنگار
ابرازکرد :وقتی ما گمان کنیم

بازار رها و یله فیالنفس��ه میتواند اقتصاد را به تعادل
برس��اند ،همین ش��ریط پیش خواهد آمد .متاس��فانه
به نظر میرس��د این دیدگاه رهاس��ازی بازار در بین
برخ��ی اقتصاددان��ان معتقد به ب��ازار آزاد نیز جریان
دارد ام��ا نباید فراموش کرد که بهدلیل اجرای همین
سیاستها بوده که ش��اهد تالطمهای اخیر در حوزه
اقتصاد کشور بودهایم .این نماینده مجلس انگیزههای
س��وداگرانه را یکی از عوامل تالطم در بازار دانس��ته
و افزود :متاس��فانه درحالحاضر ش��اهد آن هس��تیم
ک��ه حت��ی کانالهای تلگرام��ی فاقد مس��ئولیت و با
انگیزهه��ای س��وداگرانه رهبری بازار را در بخش��ی از
موقعیتها بهدست گرفتهاند.
خان��دوزی در پای��ان ب��ا تاکی��د بر ل��زوم آموزش
اصول��ی به تازهواردان بورس��ی به صمت گفت :به نظر
میرس��د ایجاد نهادهایی مانند صن��دوق تثبیت بازار
و فرهنگس��ازی در بین سهامداران و آموزش درست
آنها میتواند به متعادلسازی بازار منجر شود .البته در
این بین نباید از بهبودبخشی جنبههای سخت افزاری
بازار سرمایه نیز غافل شد ،برای مثال ،هسته معامالت
باید مورد تقویت واقع ش��ود که با کمال تاسف شاهد
مغفول ماندن این بخش از بازار در س��الهای گذشته
نیز بودهایم .پیشنهاد من این است که به جای مداخله
دستوری ازسوی حقوقیها یا بانکها (به جهت خرید)
در روزهای بارانی ،از چنین مواردی برای تثبیت بازار
و از این تهدید بهعنوان فرصتی برای اصالح نهادسازی
در بازار سرمایه بهره برده شود.

ایجاد نهادهایی
مانند صندوق
تثبیت بازار و
فرهنگسازی در
بین سهامداران
و آموزش درست
آنها میتواند به
متعادلسازی
بازار منجر شود

توجه به روح رقابتی بازار
یک کارش��ناس بازار س��رمایه در همی��ن زمینه به
گفت :این پیش��نهادی اس��ت که در حقیقت
قص��د دارد از خ��روج س��هامداران از ب��ازار س��رمایه
جلوگیری کند اما باید توجه داش��ت که این مس��ئله
کلی��ت و کارآیی بازار بورس را هم زیر س��وال خواهد
برد.
یوس��ف کاووسی با انتقاد از پیش��نهاد این نماینده
مجلس گفت :بازار س��هام در ذات خود ،بازار س��ود و
زیان است و این یک امر طبیعی بهشمار میرود .شما
نمیتوانید بگویید که ما یک چتر درس��ت میکنیم تا
از س��قوط بازار جلوگیری کنیم .این اقدام درس��ت و
منطقی نیست .این در حالی است که دولت روی این
درآمدها حساب باز کرده و حتی بابت کارمزدهایی که
گرفته میشود ،برنامهریزی شده است.
کاووسی با تاکید بر اهمیت تامین منابع این صندوق
عنوان کرد :مس��ئله دیگر این است که چه کسی قرار
اس��ت این هزینه را متقبل ش��ود؟ آیا سازمان بورس
خواهد پذیرفت؟ به نظر من اول باید مش��خص ش��ود
که این هزینه از جیب چه کسی پرداخت میشود؟
این تحلیلگر بازار س��رمایه با طرح سواالتی از نایب
رئی��س اول کمیس��یون اقتص��ادی مجلس ش��ورای
اس�لامی ،اظهارک��رد :برای مث��ال م��ا در بانکهای
کشور صندوق ضمانت س��پردهها را داریم که در این
صندوقها درصدی از هزینهه��ا را برای روز مبادا که

ممکن است بانک ورشکست شود اختصاص
میدهند تا پش��توانهای ب��رای مجموعه آن
بانک باش��د .حال باتوجه به این توضیحات
آیا ایشان انتظار دارند شرکتها هزینههای
مربوط را پرداخت کنند تا س��ازمان بورس
ضررده نباشد؟ من بعید میدانم آنها زیر بار
چنین طرحی بروند.
وی با تاکید بر نیاز دولت به درآمدهای حاصل از این
بازار گفت :باید در نظر داشت که درآمد سازمان بورس
از یک س��ری آیتمهایی پیروی میکند که درآمدهای
مالیاتی و کارمزدی دولت نیز در آنها گنجانده ش��ده
اس��ت و باید توجه داشت که همه این موارد به خزانه
دولت واریز میشوند .آیا دولت میپذیرد هزینه چنین
طرحی را از این محل پرداخت کند؟

 شفافیت قربانی میشود؟

کاووسی درباره لزوم ش��فاف بودن بازار افزود :حاال
فرض بگیریم دولت زیر بار این طرح هم رفت و آن را
پذیرف��ت ،خب چه ضوابطی در این امر جریان خواهد
داشت؟ مثال ش��رکتهایی که دچار زیان شدهاند این
مبالغ را دریافت خواهند کرد؟ آیا بررس��ی ش��ده که
ش��رکتهای زیاندهی ک��ه وارد بازار ش��دهاند و اصال
وجود خارجی ندارند و سهامشان رشد کرده و اکنون
با ریزش مواجهند ،تکلیفشان چیست .آیا این دست
شرکتها نیز از این طرح سهمی خواهند برد؟ آیا این

طرح پیش��نهادی خان��دوزی موجب اظهارنظرهای گوناگونی از س��وی
کاربران شبکههای اجتماعی در فضای مجازی و فعاالن بازار سرمایه شده
اس��ت که غالبا این طرح را غیرعملی دانس��تهاند .برخی کارشناس��ان نیز
معتقدند اگر چنین برنامهای در بورس پیاده شود بهدلیل مغایرت با اصول
بازار ،از س��وی سهامداران و شرکتهای ارائهکننده سهام پذیرفته نخواهد
ش��د .برخی دیگر نیز با چنین طرحی موافقت نسبی دارند و اجرای آن را

طرح باعث گس��ترده ش��دن دامنه فساد به
بازار س��رمایه نخواهد شد؟ اصال این مسائل
پیشبینی شده اس��ت؟ پیش از هر اقدامی
باید بررس��ی ش��ود که چه ضوابط نظارتی
وجود دارد تا از ورود بیحساب و کتاب این
ش��رکتها به بازار ب��ورس تهران جلوگیری
شود.
ای��ن تحلیلگ��ر ب��ازار ب��ورس در ادام��ه به
اظهارکرد :متاسفانه س��هام این شرکتها در روزهای
نخست ورودشان به بازار به طرز عجیبی رشد میکرد
اما حاال بهتدریج ارزش واقعی آنها مشخص میشود و
میبینیم که به ناگاه ارزش س��هام این مجموعههایی
که اصال وجود خارجی ندارند ریزش داشته و بسیاری
از سهامداران را با مشکالت جدی روبهرو کرده است.
خب حاال اگر چنین طرحی اجرایی ش��ود چه تفاوتی
بین ش��رکتهای معظمی که صورتهای مالی دقیق
و ش��فافی دارند با آن دس��ته شرکتهای غیرواقعی و
تماما زیانده خواهد بود؟

 شرکتهایی که وجود خارجی ندارند

کاووسی در این زمینه عنوان کرد :چرا باید شرایط
را طوری طراحی کنیم که برای چنین شرکتهایی که
از اساس وجود ندارند یا کال بازدهی ندارند تسهیالتی
وجود داش��ته باشد در حالیکه شرکتهایی که خرید
و فروش سهامش��ان کامال شفاف اس��ت و حتی بازار

سخن آخر

در جهت اعتمادس��ازی و تثبیت حضور سرمایههای خرد در بازار سرمایه
میدانند.
بس��یاری از کارشناس��ان بر این باورند با توجه به ش��رایط کنونی بازار
س��رمایه و تداوم رفتارهای هیجانی تازهواردان و حتی برخی از حقوقیها،
همچنان باید انتظار اصالح ش��اخص کل بورس را داشته باشیم .با نظر بر
این دس��ت تحلیلها به نظر میرس��د تاالر شیشهای بورس تهران احتیاج

صادراتی دارند از چنی��ن امکاناتی برخوردار نخواهند
بود؟ حاال که هر دو دس��ته از این شرکتها با ریزش
شاخص مواجه شدهاند با چه متر و معیاری قرار است
برای جبران زیان آنها منابع را تقسیم کنند؟ منطقی
نیست که هر دو گروه (شرکتهای بزرگ و پربازده در
برابر شرکتهای غیرواقعی یا زیانده) به یک میزان از
این منابع بهرهمند شوند.
وی در ادامه به خبرنگار
میگوید :باید توجه
داشت که نقاط تاریک زیادی در این طرح پیشنهادی
وج��ود دارد که نیاز به شفافس��ازی دارند .البته ما با
چنین طرحهایی که برای عوامفریبی مطرح میشوند،
بیگانه نیستیم .مردم باید توجه داشته باشند که بازار
س��هام یک بازار رقابتی اس��ت و ض��رر و زیان در آن
طبیعی و اجتنابناپذی��ر خواهد بود .ابدا نمیتوان به
مردم قول س��وددهی حتمی را در بازار س��رمایه داد
چراکه رس��یدن به بازدهی پیش از هر چیزی نیاز به
آشنایی با بازار را دارد و باید در این جهت پیش برویم
وگرن��ه قطعا ش��اهد خروج روزافزون س��رمایهگذاران
از ای��ن حوزه خواهی��م بود .پیش از ه��ر اقدامی باید
جزئیات این طرح پیش��نهادی روش��ن ش��ود ،سپس
میت��وان آن را در عرص��ه عمومی مط��رح کرد .این
مس��ئله فعال یک کلیگویی ناپخته است که متاسفانه
مشابه آن در چند ماه گذشته از تریبون مجلس بارها
شنیده شده و بیشتر جنبه پوپولیستی دارد.

به یک اقدام جدی و حمایتی از س��وی مس��ئوالن ام��ر دارد تا در جهت
شفافس��ازی چش��مانداز بازار اقدام ش��ود .چنین عملی میتواند تکلیف
بس��یاری از فعاالن بازار را با تتمه س��رمایه خود روشن کند .البته روشن
شدن چش��مانداز بورس به خیل عظیمی از سرمایههای خرد و کالنی که
پش��ت دروازههای بازار سهام ایستادهاند نیز قدرت تصمیمگیری نهایی را
بدهد و این بخش از مردم را از دودلی و تردید خارج کند.

ما با طرحهایی که
برای عوامفریبی
مطرح میشوند،
بیگانه نیستیم.
مردم باید توجه
داشته باشند
که بازار سهام
یک بازار رقابتی
است و ضرر
و زیان در آن
طبیعی است

یادداشت

بازار سرمایه از
مداخالت سیاسی
در امان بماند

وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارایی گف��ت :امیدوارم اج��ازه بدهند بازار
س��رمایه همچنان بهطور حرفهای اداره ش��ود ،از مداخالت سیاسی در
امان بماند و عدهای کملطفی نکنند و برای بهرهبرداریهای سیاسی ،به
اظهارنظرهایی اقدام نکنند که این بازار را دچار خدشه و آسیب کند.
بهگ��زارش روابطعمومی بانک صادرات ایران ،فرهاد دژپس��ند که در
مراس��م آغاز شصت و نهمین س��ال فعالیت و رونمایی از سامانه شعب
مجازی سپهر «شمس» و  ۴طرح جدید اعتباری بانک صادرات سخن

میگف��ت با بیان اینکه بانکداری دیجیتال یک گام عقبتر از بانکداری
هوش��مند است ،افزود :خواس��ته وزارت امور اقتصادی و دارایی در این
مرحله ،بانکداری دیجیتال اس��ت .باید منابع مورد نیاز برای دستیابی
به این هدف براس��اس مصارف بانک تقویت ش��ده و در مجاری درست
خود مصرف شود.
دژپس��ند با تاکی��د بر اینکه امروز بازار س��رمایه ی��ک نقش کلیدی
برای تامین مالی دارد ،اظهارکرد :امیدوارم اجازه بدهند بازار س��رمایه

همچن��ان بهط��ور حرفهای اداره ش��ود ،از مداخالت سیاس��ی در امان
بمان��د و ع��دهای کملطفی نکنند و برای بهرهبرداریهای سیاس��ی ،به
اظهارنظرهایی اقدام نکنند که این بازار را دچار خدشه و آسیب کند.
وزیر اقتصاد نقش دولت و س��ازمان بورس در بازار سرمایه را نظارتی
دانست و ادامه داد :جنس بازار سرمایه به گونهای است که باید مداخله
دولت به حداقل برسد .این بازار  MARKET BASEاست ،بنابراین
باید حرفهای اداره شود.

قولهای
بیاعتبار
فرهاد اسماعیلزاده

کارشناس بازار سرمایه

هر ی��ک از م��ا بهعنوان فع��ال بازار س��رمایه در
م��دت زمان فعالی��ت در این عرصه ،خ��واه ناخواه با
برخی قوانین و اجراییات آش��نا میش��ویم .بهعنوان
مثال ،توقف نماد یک س��هم .براس��اس موارد قانونی
دس��تورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس
اوراق بهادار تهران ،نوسان نرخ یک سهم ممکن است
منجر به توقف نماد ش��ود .اگر سهام شرکتی در ۱۵
روز کاری بیش از  ۵۰درصد نوسان (مثبت یا منفی)
داش��ته باشد ،نماد متوقف و ناش��ر موظف است که
کنفرانس اطالعرس��انی برگزار کند .پس از آن ،نماد
معامالت��ی حداکث��ر  ۲روز کاری بع��د با محدودیت
دامنه نوسان بازگشایی میشود .گفتنی است که این
نوسان فقط شامل حال نوس��ان به سمت باال نبوده
و درباره نوسان به سمت پایین نیز صدق میکند.
و اما سوال این است :خروجی چنین کنفرانسهای
ب��ه اصط�لاح شفافس��ازی چیس��ت؟ نتیج��ه این
کنفرانسها اکثرا تکذیب صحبتهای فضای مجازی
اس��ت .این تکذیبها بازار را با روند معکوس مواجه
میکنن��د .در پی آن اف��راد بهدلیل تکذیبیه کتبی و
رس��می شرکت ،از سهام خارج میشوند .در بسیاری
از م��وارد ،پس از چندی ،دقیق��ا همان تکذیبها ،با
نامههای رسمی تایید میشوند.
س��وال دیگری که اینجا مطرح میشود این است:
مسئول چنین فریبی چه کسی است؟ چرا هیچکس
پاسخگو نیس��ت؟ و جای سوال مهمتر اینجاست که
چرا بهراحتی مدیران و مس��ئوالن امر ،بدون هرگونه
پاس��خگویی و پذیرش پیامده��ای تکذیبنامههای
قبل��ی میتوانند به کارش��ان ادامه دهن��د؟! مگر آن
تکذی��ب ،مصداق تدلیس و گ��ولزدن و پنهانکاری
نیس��ت! و ش��اید بهتر اس��ت به جای شفافس��ازی
بگوییم ،کنفرانسهای مبهمسازی!
به عالوه در هفتههای اخیر صحبتها و قولهایی
در قال��ب خب��ر ،مصاحب��ه ،کنفرانس و جلس��ات با
حقوقیه��ا و ...از جان��ب مس��ئوالن امر ش��نیده و
خواندهای��م ک��ه تقریبا هی��چ پایه و اس��اس علمی
و بنی��ادی ندارن��د .صحبته��ای متناق��ض و بدون
هماهنگی وزی��ران ،نماین��دگان مجلس ،س��ازمان
خصوصیسازی و بورس درباره صندوق  ETFدولتی
منجر به نوسانات و ریزشهای هیجانی بازار شد .باز
هم س��وال مطرح میش��ود که خبرهای شفاهی که
مس��ئوالن امر در ارتباط با بازار س��رمایه میدهند،
چقدر اعتبار دارد؟ به نظرتان وقتی مدرک کتبی ،آن
هم روی س��ایتهای معتبر بورسی ،بیاعتبار است،
قولهایی که مس��ئوالن امر در ه��ر رده ،به بورس و
فعاالن بازار میدهند ،چقدر میتواند معتبر باش��د؟
چرا باید فردی غیر از جنس بازارس��رمایه ،به صورت
مونولوگ در برنامه اقتصادی ،اجازه صحبت داش��ته
باش��د اما متخصصان در این میان جایگاهی نداشته
باشند!
چرا باید مس��ئول دولتی یا مج��ری تلویزیونی ،در
شبکه رسمی تلویزیون ملی ،بدون تخصص و صرف
داش��تن تریبون ،تحلیل تکنیکال و موجشماری ارائه
ده��د؟ به نظرمان این دوس��تان ،بازار س��رمایه را با
دستورات خانگی برای عیالش��ان اشتباه گرفتهاند!
اینج��ا نمیت��وان با قید و دس��تور ،ب��ازار را هدایت
کرد .اینجا با دس��تکاری بازار و حمایت چند س��هم
نمیتوان بازار را به س�لامت بلندمدت رساند .اینجا
قولها بهدلیل س��ابقه ،بیاعتبار است و اعتمادی به
صحبتهای ش��فاهی و بازیهای نمایشی مسئوالن
امر نیست.
در انتها نیز ،توصیههایی به دوستان و متولیان امر
بازارسرمایه و مسئوالن دولتی و حکومتی داریم.
ای��ن ب��ازار ب��رای اتمام اص�لاح یا جلوگی��ری از
رش��دهای هیجانی ،نیاز به رستمها و ناجیان خاص
ندارد ،بلک��ه به افزایش اطالع��ات و تخصصگرایی،
اعتمادس��ازی و کارآم��دی نی��از دارد .ب��ا توجه به
افزای��ش ضریب نفوذ بورس و بازار س��رمایه در بین
افراد جامع��ه و خانوادهه��ا ،بهتر اس��ت برنامههای
تخصصی ازس��وی اف��رادی از جنس بازار س��رمایه
و غیرتبلیغ��ی در تلویزی��ون برگ��زار ش��ود .ناظر و
مس��ئوالن قضایی نیز در امور بازار س��رمایه ،س��عی
کنند اعتبار مدارک مکتوب ارس��الی از شرکتها را
معتبرتر کنند ،یعنی در فرآیندهای مرتبط با بررسی
مدارک مکتوب ارس��الی از سوی ش��رکتها ،که در
حیطه وظایفش��ان اس��ت ،ابتدا صحت و س�لامت
مدارک را صحهگذاری کنند و مس��ئوالن آن مدارک
را موظف کرده تا در کنفرانسهای شفافس��ازی ،در
صورت مغایرت ،پاسخگو باشند و در غیر این صورت
پیامدهای س��نگینی برایش��ان در نظر گیرند .با این
حاالت ،بهراحتی جلوی تحرکات غیرمعقوالنه گرفته
میش��ود ،اعتبار مدارک منتشرش��ده در سایتهای
رس��می بیش��تر ش��ده و اعتماد به بازار برمیگردد.
ای��ن ب��ازار به تعریف ابزار درس��ت اقتص��ادی مانند
اختی��ار معامالت پررنگتر ،ب��ازار دوطرفه یا حداقل
بازار بدون دامنه نوس��ان ،جه��ت کارآمدی نیاز دارد
نه دستکاریهای گوناگون در جهت اصالح یا رشد.

