ارزیابی عملکرد بورس منطقهای کرمان
در گفت و گو با دکتر مجتبی بهمنی

بازار کم رونق
ِ

محمدرض�ا فرحبخش :ب�رای قضاوت در م�ورد عملک�رد بورسهای
منطقهای باید مجموعه شرایطی که در اقتصاد کشور حاکم است را در
نظر داشت اما این یک روی ماجراست و روی دیگر مدیریتی است که
در این نهاد اعمال میش�ود .از این منظر ،انتظارات و نتایج در مناطق
مختلف ،متفاوت اس�ت .اینکه بورسهای منطقهای زیانده هستند و
تنها با نیت گسترش فرهنگ گرایش به بازار سرمایه به فعالیت خود در
راستای سیاستهای سازمان مرکزی ادامه میدهند هم شاید توجیه
مناسبی برای همیشه نباشد ،بماند که میزان موفقیت در فرهنگسازی
مورد اشاره هم میتواند مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد .در این شرایط
گفتوگوی اقتصاد کرم�ان با دکتر مجتبی بهمن�ی عضو هیات علمی
دانشگاه کرمان و مدیر بورس منطقهای کرمان پیش روی شماست.
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مدیر ب��ورس منطقهای کرم��ان در ابتدا به ارائ��ه گزارش��ی از عملکرد بورس
منطقهای کرمان پرداخت و گفت :ب��ورس منطقهای کرمان به عنوان پنجمین
ب��ورس منطقهای با هدف گس��ترش کم��ی و کیفی ب��ازار س��رمایه در تاریخ
 1383/06/15فعالیت خود را با سه کارگزاری آغاز کرد که در پایان همان سال
به هفت کارگزار افزایش یافت .طی این مدت علیرغم نوسانات قابل توجهی که
در اقتصاد کشور وجود داشته تعداد کارگزاریهای فعال در بورس منطقهای رو
به افزایش بوده است به طوریکه در حال حاضر  19شرکت کارگزاری در حال
فعالیت هستند.البته تعداد  5کارگزاری نیز طی این دوره فعالیتهای خود را در
بورس منطقهای کرمان متوقف کردهاند.
وی در م��ورد فعالیته��ای انج��ام ش��ده گف��ت :در زمین��ه آم��وزش و
فرهنگس��ازی33،هزار و  537نفر از طریق تش��کیل کالسهای آموزشی در
بورس منطقهای کرمان با سرمایهگذاری در بورس و مفاهیم مربوط به آن آشنا
شدهاند به عبارت دیگرمیتوان گفت اگر تعداد و شرکت کنندگان در هر کالس
آموزشی را  30نفر در نظر بگیریم ،حدود یکهزار و  120کالس آموزشی طی
این مدت فعالیت ،در بورس منطقهای کرمان تشکیل شده و در راستای هدف
فرهنگسازی قدم موثری برداش��ته شده اس��ت که انتظار میرود رسانههای
جمعی مانند صدا و س��یما نیز در این راس��تا به کمک بورس منطقهای کرمان
آمده و ایفای نقش کنند.
وی افزود :نکته دیگ��ر اینکه ،وجود بورس منطقهای در کرم��ان به عنوان نماد
اصلی بازار سرمایه که زمینه فعالیت را برای سرمایهگذاران و سهامداران فراهم
میکند موجب میشود که سطح دانش ،آگاهی و تجربه آنها افزایش یابد و در
بازار عملکردی حرفهای داشته باشند.وی تاکید کرد :در نتیجه فعالیت بورس
منطقهای کرمان و آموزشهای داده شده سهامداران حرفهاییتر شده و از توان
تحلیلی بیشتری برخوردار شدهاند.
دکتر بهمنی ارایه خدمات تخصصی به سهامداران مانند اطالع رسانی در مورد
اتفاقات و رویدادهای شرکتهای بورسی و فرابورسی ،رفع مشکالت سهامداری
مراجعان اعم از اصالح مشخصات سهامدار ،رفع انس��داد کدهای سهامداری،
توقیف و رفع و انتقال سهام بر اساس دستور مراجع قضایی ،پاسخ به استعالمهای
مالیاتی و سایر نهادهای مربوطه ،صدور سند سهامداری پس از انحصار وراثت
متوفی و اعالم آخرین وضعیت س��هام ،نظ��ارت بر عملکرد کارگ��زاران و رفع
مشکالت احتمالی بین آنها و سهامداران و ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری به
کارگزاران را بخشی از اقدامات و برنامههای بورس منطقهای کرمان ذکر کرد.
وی افزود :طی مدت فعالی��ت بورس منطقهای کرمان تع��داد  21هزار و 478

کد جدید بورس��ی برای فعالیت سرمایهگذاران ایجاد ش��ده البته ممکن است
سهامداران فعال در بورس کرمان کد سهامداری خود را قبال از سایر بورسهای
منطقهای و یا تهران دریافت کرده باشند.
وی تاکید کرد :به این نکته باید توجه داشت فعالیت در بورس تابع متغییرهای
برونزای زیادی است که بر اقتصاد کش��ور و ازجمله بورس اثر داشته اند و لذا
حجم معامالت در بورس کرمان مانند دیگر بورسهای منطقهای و کل بورس
اوراق بهادار کشور شاهد نوس��انات قابل توجهی بوده که اقبال عمومی از بازار
سرمایه را نیز تحت الشعاع قرار داده به ویژه نوس��انات منفی اخیر که منجر به
زیان قابل توجه سهامداران در کشور شده است.
وی در خصوص نتایج تالش بورس کرمان در زمینه گس��ترش بازارهای مالی
و فراهم کردن زمینه دسترس��ی بنگاههای اقتصادی اس��تان ب��ه منابع بورس
افزود :اوالً به تعداد شرکتهای کرمانی که در بورس پذیرفته شدهاند باید توجه
کرد که رونق بورس و وجود این نهاد در استان این امکان را فراهم میآورد که
مردم کرمان س��هامدار شرکت های مربوط به استان باش��ند .از طرفی دیگر به
شرکتهایی که ش��رایط ورود به بورس را داشته و در اس��تان فعال هستند نیز
باید توجه کرد؛ شرایط اقتصادی چند سال گذش��ته از یک طرف و عدم تمایل
بعضی از شرکتهای استان که وضعیت مناسبی دارند موجب شده که طی چند
سال اخیر شرکت جدیدی از استان ،جذب بورس نشود اما قطعا در آینده تعداد
شرکتهای بورسی کرمانی افزایش پیدا خواهند کرد.
مدیر بورس منطقهای کرمان گفت :فرصت دیگری که بورس میتواند در اختیار
فعاالن اقتصادی ب��رای اجرای پروژههای خود قرار ده��د تامین مالی به کمک
ابزارهای متنوع بازار سرمایه است از این طریق توجه کلیه فعاالن اقتصادی در
استان را به استفاده از این ابزارها به عنوان راهگشای تامین مالی پروژهها جلب
میکنم.
وی به اقتصاد کرمان گفت  :در حال حاضر  5شرکت بورسی «سیمان کرمان،
ملی صنایع مس ایران ،سنگ آهن گلگهرسیرجان ،مس شهید باهنر کرمان
و الس��تیک بارز» در بورس اوراق بهادار و همچنین دو شرکت سرمایهگذاری
توسعه و عمران کرمان و سرمایهگذاری مس سرچش��مه نیز در بازار فرابورس
ایران پذیرفته شدهاند .وی در پاسخ به این سئوال که عملکرد بورس منطقهای
کرمان از نظر سوددهی و اقتصادی بودن ،چه ش��رایطی دارد ،بیان داشت :در
س��الهای اولیه هم تعداد کارگزاران فعال در بورس منطقهای کرمان کم بوده
است و هم اینکه مردم کرمان آشنایی کافی با بورس نداشتند لذا حجم معامالت
نسبت به اقتصاد استان قابل توجه نبوده است در سالهای  93و  94هم شاهد

