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 ی��ک محاسبه سرانگشتی ارزش سهام در دست
مردم با آخرین قیمت مبادله شده بیش از  25هزار میلیارد تومان خواهد شد! و نسبت
به دارایی اظهار شده این شرکت ،حتی در حال حاضر بازخرید این سهام دیگر میسر
نیست .در صورت ع��دم ورود دادستانی و توقف فعالیت ف��روش 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 کشور از 4سال دیگر ،حتی نقدینگی
کل کشور هم کفاف خرید سهامداران را نمی داد!  .حال این سوال باقی است 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 کشور و نوسانات گاه و بیگاه اقتصادی موجود به شدت مردم را نسبت 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 شدید تبلیغات و رسانه ها (این مسئله از دید مثبت بسیار قابل تامل است) عدم توجه مردم به اخذ مشاوره حرفه ای برای سرمایه گذاری موج سواری سودجویی پایین بودن نرخ واقعی سود بانکی و عدم تطابق نرخ سود بانکی با نیاز جامعه روند نزولی شاخص کل سهام و افول بورس -سرگردانی سرمایه ها خرد در نزد مردم

 عدم واکنش نهادهای قانونی و رسم��ی در مواجهه با برخی رخداد های اجتماعی واقتصادی 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 دستور دادستانی
کرمان متوقف شده است هرچند گفته می شود این دفتر در حال حاضر نیز پاسخ گوی
خریداران سهام پدیده است .بر این اساس،گرچه میزان فروش سهام پدیده در کرمان،
در قیاس با مبالغ جمع آوری شده در کل کش��ور ناچیز می باشد اما سوالی که مطرح
می شود ،این است که چگونه در ی��ک 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
اشاره شد ،از این قاعده مستثنی نبوده اند.
آینده «پدیده» چه خواهد شد؟
آیا باید نگران باشيم؟ .طبیعتاً بل��ه .قيمت اوراق بهادار در ب��ورس بر اساس 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 شون��د 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  ۵۰۰ميليون تومان
سرمایه و با تبليغات گسترده اقدام به فروش سهام خود کرده به شکل سهامی خاص
ثبت شده است و ماده  ۲۱قانون تج��ارت در مورد شرکت های سهامی خاص را نقض
کرده است؟ نهادهای نظارتی چرا تا کنون متوجه این مسئله نشده بودند و اگر بر این
مطلب علم داشته اند ،چرا واکنشی نشان نداده اند؟!.
* عضو هیات علمی دانشگاه کرمان /کارشناس و مشاور بازار سرمایه

جدول  :1آخرین وضعیت صورت های مالی پدیده شاندیز
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

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
حسابها واسناد پرداختنی تجاری

1,856,998

777,499

139

1665

موجودی نقد

43,925

2,488

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

1,835,642

1,893,253

()3

سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

2,887,720

0

بدهی به شرکتهای گروه و وابسته

0

124,192

پیش دریافتها

0

0

طلب از شرکتهای گروه و شرکتهای وابسته

12,557,127

5,582,750

125

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

1,278,725

901,193

42

ذخیره مالیات بر درامد

0

12,474

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

405,230

869,218

()53

حصه جاری تسهیالت مالی دریافتنی

883,660

737,507

20

موجودی مواد و کاال

0

0

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

29

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

()20

99
99
99

داراییهای نامشهود

283

352

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

حقوق صاحبان سهام
521,544

0

سرمایه

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

