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فاطمه صفری- یک روز خبــر از کمبود بودجه 
می دهند و روز دیگر تجمع فرهنگیان برای مطالباتی 
که انتظارش را می کشند. انتظاری که به نظر می رسد 
بی ثمر باشد، اما حاال خبر جدیدی به گوش می رسد. 
خبری مبنــی بر بورسی شــدن صنــدوق ذخیره 
فرهنگیان؛ صندوقی که برای فرهنگیان با عضویت 
در آن از مزایای اقتصادی نیز بهره مند می شــدند که 
بهره مندی فرهنگیان از آن کمتر دیده شده، چراکه 
برای دریافت مطالبات خود باید در نوبت های عریض 
و طویل دریافت وام قرار می گرفتنــد، اما اکنون که 
همهمه های بورســی  صنــدوق فرهنگیان همه جا 
پیچیده شده اســت، این موضوع حواشی بسیاری را 
به دنبال داشت. حواشی که در پی گفت وگوی جبار 
کوچکی نژاد رئیس کمیته تحقیق و تفحص صندوق 
ذخیره فرهنگیان در مجلس و ابــراز نگرانی درمورد 
نامشخص بودن منابع صندوق ها بیان کرد؛ »هرگونه 
گردش مالی دارای صندوق های بازنشستگی می تواند 

خسارت هایی را به دنبال داشته باشد.«
صندوقی که نه تنهــا مدت های مدیدی اســت 
پاسخگوی فرهنگیان نیســت بلکه به نظر می رسد 
اعتبار 20 و چندســاله خود را از دســت داده باشد و 
فرهنگیانی که عضو این صنــدوق مانده اند، نگاهی 
نه چندان دلچسب به صندوق دارند و به زعم خود آن 
را پس اندازی در بانک می دانند. بانکی که اگر عهده دار 
30 ســال ســپرده گذاری بود،   ســودی سربه فلک 
کشــیده را بیاید به اعضای خود پرداخت می کرد. اما 
بورسی شدن یا نشــدن این صندوق از موضوع های 
مورد پرسش قرار گرفته اســت چراکه برخی بر این 
باورند که بورسی شــدن صندوق ذخیره فرهنگیان 
نه تنها راهگشا نیست بلکه احتمال دارد که تاثیرات 
روانی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد چراکه 

بورس افتان و خیزان های بسیاری دارد.
امــا از دیگر ســو مدیرعامل صنــدوق ذخیره 

فرهنگیان بر این باور تکیــه زده که ورود صندوق 
به بورس یکــی از مهمترین راه ها برای شــفافیت 
مالی اســت و بر این موضوع تأکید بســیار دارد تا 
جایــی کــه وزارت آموزش وپرورش متنــی را در 
جواب کوچکی نژاد منتشــر کرد و اذعان داشــت؛ 
به دنبال اعالم مدیرعامل موسســه مبنی بر ورود 
چهار شرکت تابعه موسســه به بورس و فرابورس، 

دونفــر از نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
عضو هیأت تحقیق و تفحــص از صندوق ذخیره 
فرهنگیان نســبت به این موضوع اعــالم نگرانی 
کرده انــد؛ درحالــی  که اساســا ایــن تصمیم در 
راســتای شفاف ســازی کامل و حفظ بهتر منافع 
فرهنگیان عضو موسســه صورت گرفته است، اما 
آیا در شــرایط بحران زده ای کــه کمیته تحقیق و 

تفحص دست به جست و جوی اختالس گران زده، 
از بدیهیات اســت. بدیهیاتی که در جای جای دنیا 
برای ملموس ترشدن وضع مالی به بورس ورود پیدا 
می کنند. حال برای ملموس ترشدن این موضوع و 
این که آیا بورسی شدن صندوق فرهنگیان می تواند 
مثمرثمر باشــد؟ با کارشناســان امــر گفت وگو 

کرده ایم که در ادامه می خوانید.

آیا می توان به ورود صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس امید داشت؟

صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از صندوق هایی 
اســت که با هدف اقتصادی 22 سال پیش توسط 
هیأت وزیران به ثبت رسید. این صندوق در ابتدا با 
هدفی اصلی چون حمایت مالی از فرهنگیان صورت 
گرفت. صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سازمانی 
اقتصادی با برخورداری از اعتماد روزافزون در میان 
قشــر معلمان کشــور و حمایت دولت می کوشد 
تا با فعالیت های اقتصادی نظیر اداره شــرکت ها، 
سرمایه گذاری در سهام شرکت ها و صنایع بزرگ 
ازجمله نفت، پتروشــیمی و معــادن و انجام امور 
خدماتی، منافع اقتصادی و سطح رفاه فرهنگیان 
عضو را بهبود بخشــد. صندوق ذخیره فرهنگیان 
برای دستیابی به حداکثر سود که فلسفه وجودی 
آن را تشکیل می دهد، تالش می کند با بکارگیری 
دیدگاه های نوین اقتصــادی در کلیه امور و رعایت 
اصل هســته کوچک و شبکه بزرگ، مناسب ترین 

خدمات و منافع اقتصادی را برای فرهنگیان تأمین 
کند. این موسسه با فعالیت های اقتصادی خود )که 
عموما به صورت اداره شــرکت ها یا سرمایه گذاری 
در سهام شرکت ها و نیز صنایع بزرگ کشور است( 
می کوشــد با تولید ثروت به ایجاد منافع اقتصادی 
برای فرهنگیان بپردازد. مهمترین منابع مالی این 
موسســه از طریق واریز حداکثر معادل 5 درصد از 
حقوق و مزایای مســتمر فرهنگیاِن عضو صندوق 
و کمک دولت اســت. این صندوق نزدیک به 25 
شرکت زیرمجموعه دارد که می توان به شرکت های 
پتروشیمی خراسان، پترو فرهنگ و کیمیای پارس 
خاورمیانه، ماشین سازی اراک، بانک سرمایه و بیمه 
معلم اشاره کرد، اما چند سالی می شود که خبرها 
ازگرفتار شدن این صندوق به فساد می گویند اگرچه 
ماجرا به اینجا ختم نشده و چندین سال می شود که 
اسباب یافتن عوامل این فســاد مهیا شده  است. 

محمود صادقی  
نماینده مجلس 

بسیاری  اگر چه 
بر ایــن باورند که 
ذخیره  صنــدوق 
فرهنگیان می تواند 
در رفع بســیاری از کمی ها و کاســتی های 
فرهنگیان راهگشا باشــد اما متاسفانه این 
صندوق طی ســال های اخیر اعتماد مردم 
را از دست داده است؛ اکنون برای شفافیت 
صنــدوق ذخیره فرهنگیان پیشــنهادی را 
مبنی بر بورسی شــدن این صندوق داده اند. 
محمود صادقــی، نماینده مجلــس در این 
زمینه بر این باور اســت: »در حال حاضر با 
توجه به شــرایطی که این صندوق پیش رو 
دارد و با توجه به تحقیــق و تفحص امکان 
ورود صندوق ذخیره فرهنگیان وجود ندارد 
زیرا در ابتدا باید از وضع شــفافی برخوردار 
شود و ســپس در مورد این مسأله تصمیم 

گرفت.«
این نماینده مجلس ضمن یادآوری آن که 
الزمه ورود به بورس شفافیت مالی است، در 
این راســتا ادامه داد: »از جمله مزیت هایی 
که بــورس دارد می توان به شــفافیت مالی 
اشــاره کرد؛ چرا که موسســه، شــرکتی و 
نهایتا بنگاه وارده به بورس باید وضع شفافی 
داشــته باشــد که این امر می تواند کمک 
بزرگی به سالمت این حوزه و پیشرفت های 
اقتصادی کند؛ زیرا از این طریق می توان به 

جذب سرمایه برای صندوق ها اقدام کرد.«

اما موضوعی که در ایــن مقوله می گنجد 
آن است که این صندوق چند صباحی است 
که ایراداتی به آن وارد شــده است؛ چرا که 
از شــفافیت کامل برخوردار نیست و اخبار 
ضد و نقیضی به گوش فرهنگیان می رســد. 
صادقی ضمن تشریح این مسأله توضیح داد: 
»اما باید در نظر داشت تا قبل از رفع ابهامات 
و شــبهاتی که در مورد این صندوق وجود 
دارد از شــرایط الزم بــرای ورود به بورس 
برخوردار نیســت و نخســتین شرط برای 
ورود به بورس شــفافیت مالی این صندوق 
است که شفافیت الزم وجود ندارد. به همین 
جهت دســت به تحقیق و تفحص پیرو این 
مســأله زده شده اســت و مراجع قضائی به 
آن ورود پیــدا کرده اند و تــا زمانی که این 
تحقیقات به پایان نرســد نمی توان در این 

راستا گامی برداشت.«
عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس در خاتمه با اشاره به این که تا زمانی 
که تحقیقات مربوطه به این موضوع به اتمام 
نرســد، ورود آن به بورس میسر نمی شود، 
در این راســتا ادامه داد: »پــس از طی این 
مراحل با ورود به بورس عوامل متعددی بر 
آن تأثیر می گذارند که مهمترین آنها جذب 
سرمایه برای این صندوق است که می تواند 
باعث تقویت بنیه صندوق و پیشــبرد های 
اقتصادی فرهنگیان باشــد البتــه باید در 
نظر داشــت که ابتدا این مســأله نیازمند 
بررســی های متعــدد ازجملــه اقتصادی 
اســت تا بتواند با ورود به بورس به صورت 

موفق تری عمل کند.« 

پیشینه

نگاه مخالف

ابتدای کار 

شفافیت مالی حرف اول را می زند

1

2 ماجرا 
بورس در انتظار صندوق بحران زدهچیست؟

در جای  جای جهان صندوقی مشــابه صندوق 
ذخیره فرهنگیان وجود دارد که به تناسب اعضای 
آن اداره می شود؛ به  عنوان مثال ســرمایه صندوق 
ذخیره فرهنگیان در مقایســه بــا صندوق های 
مشــابه در آمریکا و کانادا به نسبت تعداد اعضای 
صندوق، بسیار ناچیز است؛ البته الزم به ذکر است 
که در سایر کشور ها صندوقی تحت عنوان صندوق 
فرهنگیان وجود ندارد و اعضای صندوق در زمان 
بازنشســتگی اعضای آن از مزایــای آن بهره مند 
می شــوند که توضیحات این موضــوع را در ادامه 

می خوانید.
معموال منابع مالی و ســرمایه موسســه منابع 
مالــــی صندوق های بازنشســتگی عمدتــا از 
محــل واریزی اعضــــا به صورت ماهیانه تأمین 
می شود که گاهی سرمایه های کالنی در اختیــار 
صندوق ها و طرح های بازنشســتگی قرار می گیرد. 
منابــع مالــی سیســتم بازنشســتگی معلمــان 
تگــزاس از طریــــق پرداختی اعضــا، ســهم 
دولت آمریکا، ســــهم کارکنان این سیســتم و 
درنهایت از طریق ســرمایه گذاری های صندوق 
بازنشستگی تأمین می شود. سرمایه این صندوق 
در اوایل  سال 2014 بالغ بر 124 میلیارد دالر بود. 
منابع مالی طرح بازنشستگی معلمان اونتاریو کانادا 
نیز از محل سهم اعضا، سهم دولت کانادا و درنهایت 
از محل سرمایه گذاری های این طرح در بخش های 
مختلف اقتصادی تأمین می شــــود.  درصد هر 
کدام از این ســــهم ها را یک هیأت متشــکل از 
نماینده دولت و نماینده فدراسیون معلمان کانادا 
تعیین می کنند. ســرمایه این صندوق در پایان  
ســال 2013 بالغ بر 140 میلیارد دالر بود. طبق 
اساســنامه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، 
منابع مالی موسسه از طریق ســهم اعضا، ســهم 
دولــت به همان میزان ســهم پرداختــی اعضا، 
سرمایه گذاری های صندوق در حوزه های مختلف 
و کمک های اشــخاص حقیقی و حقوقی تأمین 
می شــود. ســرمایه صنــدوق ذخیره فرهنگیان 
در  ســال مالی 1393 طبق اظهارات مدیرعامل 
صنــــدوق، بالغ بر 60 هزار میلیارد ریال برآورد 

شده است. سیســتم بازنشستگی معلمان تگزاس 
درواقع یک بخش فرعی از سیســتم بازنشستگی 
معلمان آمریکاســت و کامال تحــت قوانین آن 
عمل می کند و حتــی اعضــای هیأت امنای آن 
به طور مستقیم از سوی فرمانــدار ایالت تگزاس، 
هیأت مدیره آموزش ایالت و هیأت مدیره برخی از 
دانشــگاه ها و مدارس مهم ایالت تگزاس و درنهایت 
نماینده معلمان بازنشســته انتخاب می شــوند. 
در معرفی طرح بازنشســــتگی معلمان اونتاریو 
کانــادا از آن به عنوان یک نهاد مســتقل نام برده 
شــده اما همچنین تأکید شــده که این طرح از 
سوی حکومت اونتاریــــو )وزارت آمــــوزش( و 
فدراســیون معلمان اونتاریــو به عنوان نماینده 
معلمان حمایت می شــود. بســیاری از تصمیمات 
این صندوق ماننــد تعیین میزان پرداختی اعضــا 
نیز توســط دو نهاد مذکــور صورت می گیــرد. 
اعضای هیأت مدیره نیز توســــط وزارت آموزش 
و فدراســیون معلمان اونتاریو انتخاب می شوند. 
در اساســــنامه صندوق ذخیره فرهنگیان نیــز 
از آن به عنوان یک نهاد مســتقل نام برده شــده 
اســت. با این حال وزیر آموزش و پــرورش، رئیس 
هیأت امنــا و معــاون پشــتیبانی این وزارتخانه 
نیــز نایب رئیس هیأت امنا هستند و ســایر اعضای 
هیأت امنا توسط شــخص وزیر تعیین می شوند. 
اگر چه کلیــه تصمیمات توســط هیأت امنا اتخاذ 
می شود اما صندوق درنهایت زیر نظر شــــخص 
وزیر و درنهایــت وزارت آموزش و پرورش فعالیت 
می کند. الزم بــه ذکــر اســت در صندوق هــای 
بازنشســــتگی که بخشــی از ســــرمایه آن از 
ســوی دولت تأمین می شــود و همچنین مبالغ 
کســرشــده از حقوق اعضــا از کانال نهادهــای 
دولتــی و یــا رســمی صــورت می گیرد؛ طبیعی 
اســت که ایــــن نهادها به  طور کامل و یا تا حد 
بسیار زیادی وابسته به دولت باشــند که صندوق 
ذخیره فرهنگیان از این امر مســتثنا نیســت. بــا 
این حال، طرح بازنشســتگی معلمــان اونتاریو 
کانادا به نســبت دو مــورد دیگر دارای اســتقالل 

بیشتری است. 

تجربه دیگران

ذخیره ای برای بازنشستگی 
7

روزنامه »شهروند« برای دستیابی راحت تر و سریع تر مخاطبان و عالقه مندان به مطالعه در رابطه  با این که  
با وجود شرایط کنونی می توان صندوق ذخیره فرهنگیان را به سمت بورسی شدن سوق داد؟ اقدام به تهیه 
منابع دیگر  در رابطه با این موضوع کرده است. به همین جهت اگر به این موضوع عالقه مند و مایل هستید که 

مطالب بیشتری در این زمینه بخوانید، می توانید به آدرس هایی که در زیر آمده است، مراجعه کنید.
http:  //www.tifco.co/%D%8A%7D%8AE%D%8A8
%D%8A%7D%8B1/%D%8B%4D%8B%1D%8AD-
%D%8AE%D%8A%8D%8B1/?Id=1274 موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
http:  //www.icana.ir/Fa/News/347213 خبرگزاری خانه ملت
http:  //www.icana.ir/Fa/News/347571 خبرگزاری خانه ملت
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حمید میرمعینی 
اقتصاددان و 

کارشناس بورس
دنیا  جای جــای  در 
ورود بــه بــازار بورس 
به عنــوان راه حلی برای 
است  مالی  شــفافیت 
اکنون صندوق ذخیره فرهنگیان درصدد آن است 
که به بورس ورود پیدا کند که با موافقان و مخالفانی 
روبه رو بوده است. حمید میرمعینی، اقتصاددان و 
کارشناس بورس در این زمینه معتقد است: »اگر 
بخواهیم به  طور کلی در این زمینه صحبت کنیم، 
بورس راه حلی برای برون رفت مشکالت صندوق 
است چرا که موجب شفافیت مالی بیشتر نهاد هایی 
از این دست می شــود؛  چون در چنین شرایطی 
است که  نهاد ها موظفند پاسخگوتر  به مجامع ظاهر 
شوند. یکی از روش هایی که در دنیا برای شفافیت 
مالی مرسوم است، ورود به بورس است البته نباید 
از  نظر  دور داشت که سیستم پذیرش اوراق بهادار 
بورس در ایران از پشتوانه قوانین و مقررات نسبتا 

کاملی برخوردار است.«
این اقتصاددان در این زمینه توضیح داد »که به 
صورت الزام آور مورد استفاده قرار می گیرد، بحث 
موسسات و بنگاه های اقتصادی است که به بورس 

ورود پیدا می کنند و مقررات مربوط به آن اســت 
که یکی از این مقررات شفاف سازی و اطالع رسانی 
مناسب اســت که هیأت مدیره ها با شرکت های 
ناشری که قرار بر پذیرفته شدن آنهاست ابتدا باید 
از این فیلتر عبور کنند و سپس مورد پذیرش بورس 
قرار می گیرند. اما این که تا چه میزان می توانند بر 
این مقررات پایبند باشــند و اعمال قانون صورت 
می گیرد، همواره مورد بحث بوده اســت؛ بنابراین 
نمی توان به صــورت صد درصدی بیــان کرد که 
شفافیت مالی صورت می گیرد اگرچه امید است به 
کمک  قوانین مترقی تر شاهد شفافیت صد درصدی 

باشیم.«
میرمعینی در خاتمه با اشاره به این که چنین رویه 
را در پیش گرفتن مطابق با رفتار های به روز دنیاست 
در این زمینه خاطرنشان کرد: »اما ورود این صندوق 
به بورس باعث می شود تا اعضا به صورت شفاف تری 
در عملکرد صندوق قرار بگیرند و با انتشار آمار و ارقام 
از طرفی موجب اطمینان خاطر اعضا می شــوند 
و از طرف دیگر توانســته اند خود را با شرایط روز 
دنیا تطبیق دهند به همین جهت به  نظر می رسد 
هر نهادی که عــزم ورود به بازار ســرمایه را دارد، 
بزرگترین مزیت آن شفافیت ایجاد شده است که 
موجب می شود مدیریت پاسخگو تر را نیز به دنبال 

داشته باشد.«

حمایــت  میــر 
نماینده  میــرزاده 
مجلــس و عضــو 
آموزش  کمیسیون 

تحقیقات
زمزمه  روزهــا  ایــن 
ورود صنــدوق ذخیــره 
فرهنگیان به بورس شنیده میشــود که مخالفان و 
موافقان بســیاری را می طلبد میر حمایت میرزاده 
نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش تحقیقات 
از جمله صاحب نظران این موضوع معتقد است:» با 
توجه به اینکه زمان تحقیق و تفحص مجلس در زمینه 
صندوق فرهنگیان است به عقیده بنده اکنون زمان 
مناســبی برای ورود به بورس نیست چرا که در ابتدا 
باید اقدامات الزم و مربوط به تحقیق و تفحص انجام 
پذیرد و ســپس برای ورود به بورس تصمیمات الزم 

انجام شود«
این نماینده مجلس با اشاره به سابقه این صندوق 
و کارکرد همــواره ثابت آن در این راســتا ادامه داد: 
»همچنین باید در نظر داشت که نزدیک به بیش از 20 
سال است که صندوق فرهنگیان مشغول به فعالیت 
است و عدیده ای از مشکالت وجود دارد و حجم کار 
به قدری است که باعث کم شدن نظارت شده است.«

میرزاده با ابراز تاســف در این زمینه و بیان الزام 
ایجاد شــرکت های زیر مجموعه برای این صندوق 
ادامه داد: »باید توجه داشــت که در طول این زمان 
شرکت های وابسته متعددی ایجاد شده که نظارت 
را بر آن شــرکت ها ســخت کرده اگر چه نظارت 
وجود داشــته اما این به معنای کافی بودن نظارت 
نبوده اســت. به همین جهت بهتر است به همین 
موضوع سر و سامان ببخشند تا نیاز ها و مشکالت 

این صندوق را رفع کند وســپس برای مشکالتی 
که وجود دارند خود را آماده کنند ضمن اینکه باید 
انتظار آن را داشته باشند که  طی هفته های آینده 
کمیته تحقیق و تفحص  ابتدا نظر خود را راجع به 
این صندوق اعالم کند و سپس به بورس ورود پیدا 
کند.« سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات  با 
اشــاره به اینکه ورود صندوق ذخیره فرهنگیان به 
معنای پاک کردن صورت مسأله است ادامه داد:» اگر 
اکنون  این صندوق بخواهد به بورس ورود پیدا کند 
به معنای پاک کردن صورت مسئله است و به جای 
رفع اشکاالت خود وارد فازدیگری شدند تا مرحله 
تحقیق و تفحص را با مشکل مواجه کنند همچنین 
باید در نظر داشت اگر ما نیاز به مقوله ورود به بورس 
داشتیم باید در 20 سال گذشته ورود پیدا می کردیم  
واکنون اگر بخواهند به بورس ورود پیدا کنند به مثابه 
کارشکنی در کمیته تحقیق و تفحص است بنابراین 
بهتر است چند ماهی دست نگه داشته شود تا نتایج 
حاصل از کمیته تحقیق و تفحص مشخص شود و 
سپس ورود پیدا کنند البته الزم به ذکر است که این 
صندوق با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم کرده 
است به همین جهت ابتدا باید، آنها را حل کنند و با 
توجه به ایجاد شرکت های وابسته به خود نظارت را 
سخت تر و سخت تر کردند که باعث به وجود آمدن 
عدیده ای از مشکالت شــد به همین جهت ابتدا 
باید بخشی از این مشکالت حل شود و با اعالم نظر 
مجلس در این زمینه تصمیم گیری های الزم به عمل 
آید. سوالی که ممکن است برای هرکسی پیش آید 
این است که چرا در آخرین مراحل تحقیق و تفحص 
مجلس چنین تصمیمی گرفته شده است  به همین 
جهت اکنون را زمانی نا مناسب برای ورود بورس به 

می دانم«

مهدی بهلولی، عضو 
کانون صنفی معلمان 

صندوق  وضــع  بحث 
فرهنگیان بحث جدیدي 
نیســت؛ چرا کــه چند 
سالی است که از وخامت 
اوضاع این صندوق حرف 
و حدیث هایی شنیده می شــود و از نارضایتی آنها 
دم می زنند. حاال نوبت رســیده به بورسی شــدن 
صندوق ذخیره فرهنگیــان؛ مهدی بهلولی، عضو 
کانون صنفی معلمان در این زمینه معتقد اســت 
که »ابتدا باید به پیشینه صندوق ذخیره فرهنگیان 
نگاهی کرد که می توان عدم شفافیت حساب ها را 
در گذشته شاهد بود؛ زیرا زمانی که دولت یازدهم   
روی کار آمد، آقای غندالی به عنــوان مدیرعامل 
صندوق ذخیره فرهنگیان انتخاب شد و سپس از 
فعاالن صنفی کشور در جلسه ای حضور پیدا کردند 
که در آن جلســه آقای غندالی بــا توضیحاتی که 
ارایه دادند، اداره غیرشــفاف صندوق در دوره های 
گذشته مشخص شــد. در آن زمان فعاالن صنفی 
درخواستی مبنی بر شفافیت مالی آن هم به واسطه 
حســابرس مســتقل را به مدیرعامل جدید ارایه 
دادند که مثمر ثمر واقع نشد؛ البته با گذشت زمان 
مشخص شد این روند اختالس که در دولت دهم 

اتفاق افتاده در دولت یازدهم نیز تا حدودی ادامه 
پیدا کرده است.«

بهلولی ضمن ابراز تأسف در زمینه وخامت اوضاع 
صندوق ذخیره فرهنگیان در این زمینه توضیح داد: 
»متاسفانه موضوعی که اذهان را به سمت و سوی خود 
می کشاند  این اســت که این صندوق با وجود آن که 
متعلق به فرهنگیان اســت، کمتر فرهنگی ای  دیده 
می شود که عضو این صندوق باشد و اعتماد کافی را 
داشته باشد، چرا که مسئوالن امر نتوانسته اند اعتماد 
فرهنگیان را به خود جلب کنند زیــرا تا کنون به دو 
درخواست اساسی شان یکی تغییر اساسنامه و دیگری 
حضور نماینده معلمان به عنــوان ناظر در صندوق 
ذخیره فرهنگیان جامه عمل پوشانده نشده است که 
این موضوع ریشه در عدم پذیرش آقای غندالی دارد.« 
اما موضوعی که بیش از هــر چیز دیگری خود 
را نمایان کرده، عدم توانمنــدی مدیران صندوق 
بوده اســت چرا که نه تنها راهی برای بهبود وضع 
صنــدوق در نظر نگرفته اند بلکه نظــارت کافی را 
نداشــته اند. این عضو کانون صنفی در این زمینه 
چنین توضیح می دهد: البته باید توجه داشت که 
با تغییر مدیری ما می توانیم شاهد تغییرات مثبت 
و ســازنده ای باشــیم؛ زیرا مدیرعامل کنونی این 
صندوق آقای نیکدل از نظر مدیریتی و اداره صحیح 
این مجموعه توانا ظاهر شده است اما شرایط حاکم 

بر جامعه خبر از عدم اطمینان فرهنگیان می دهد 
البته آقــای نیکدل نظری متفــاوت در این زمینه 
دارد و ورود پیداکردن به بورس را عللی بر شفافیت 
مالــی می داند اما جو حاکم بــر جامعه فرهنگیان 
نشــان دهنده آن اســت؛ تا زمان مشخص شدن 
8هزار میلیــارد ایــن صنــدوق و صورت نگرفتن 
شــفافیت الزم برای اتفاقات گذشته فرهنگیان با 
ورود بــه بورس همچنان بر شــبهات این موضوع 

افزوده می شود.« 
بهلولی اضافه می کند: »همچنین نباید از یاد برد 
که پدیدآمدن چنین اتفاقاتی ریشه در عدم نظارت 
صحیح ناظران و مدیــران دارد به عنوان مثال آقای 
بطحایی به عنوان یکی از قائم مقامان هیأت امنای 
صندوق ذخیــره فرهنگیان فعالیــت می کردند و 
زمانی که اختالس ها صورت گرفت نه تنها این فرد 
بلکه ســایرین نتوانســتند نظارت الزم بر صندوق 
را داشته باشند یکی از خواســته ها   شفاف سازی و 
دیگری حضور نماینده واقعی معلمان و فرهنگیان 
بود. ادعا می شــود که نمی توان اساسنامه صندوق 
را تغییر داد که این موضوع خود جای ســوال است 
به همین جهت مــردم از اعتماد کافــی برخوردار 
نیستند البته الزم به ذکر است که وارد بورس شدن 
شرکت های مربوطه صندوق می تواند به عنوان یک 
پدیده اقتصادی تلقی شــود و جوانب مثبتی را در 

بردارد اما زمانی که بحث از 8 هزار  میلیارد نامعلوم به 
میان می آید سوالی که ممکن است به ذهن تک تک 
اعضای صندوق برسد آن است که با چه سرمایه ای 
عزم سرمایه گذاری را دارند و چگونگی واردشدن به 
بورس جای سوال قرار می گیرد زیرا با عدم اطمینان 

مردم امری معقول به نظر نمی رسد.«
عضو کانونی صنفــی معلمان در خاتمــه یادآور 
اخالس 8 هزار میلیاردی این صندوق می شــود و در 
این باره می گوید: »اگر چــه در توانمندی مدیریتی 
آقای نیکدل شــکی نیســت اما به عقیده بنده ورود 
پیداکردن به بورس جنبه هــای روانی زیادی را برای 
اعضای این صندوق در بــر دارد زیرا بورس تنها یک 
پدیده اقتصادی نیست و مسائل دیگری را به دنبال 
دارد؛ با افت ســهام بورس همه افکار اعضا با توجه به 
تجربه تلخ 8 هزار میلیاردی به سمت اختالس می رود 
و به نظر نمی رسد مثمر ثمر واقع شود اگر شفافیت و 
اطمینان وجود نداشته باشد و فشار روانی منفی ایجاد 
کند، در چنین حالتی بورس هم نمی تواند موفق عمل 
کند زیرا تا مشخص نشــود 8 هزار  میلیارد کجا رفته 
است، اعتماد از دست رفته باز نخواهد گشت.  چون 
بعد از اختالس ها تعدادی از اعضای قبلی  لغو عضویت 
کرده و تسویه حساب کردند اما کسانی که باقی ماندن 
به معنای اعتماد نیست بلکه به صورت سرمایه گذاری 

بلندمدت است.«

نگاه موافق

نگاه مخالف

کارشناس بی طرف

بورس راه حلی برای برون رفت مشکالت صندوق 

زمان مناسبی برای ورود  به بورس نیست

پس از جلب اعتماد می توان وارد بورس شد
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