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  مسأله اختالل در سامانه کارگزاریهای بورس تنها به کارگزاری آگاه منحصر نمیشود .بررسیها نشان میدهد مشتریان کارگزاری مفید به عنوان بزرگترین کارگزاری
بورس هم دل خوشی از سامانه معامالتی این کارگزاری ندارند .پاسخگو نبودن ،وجه مشترک این کارگزاری با دیگر همنوعان خود از جمله کارگزاری آگاه است .جالب آنکه
هر بار پس از اختالل در سامانه معامالتی کارگزاریها ،کانون کارگزاریهای بورس «هسته مرکزی معامالت» را یگانه مقصر این وضعیت معرفی میکند

اقتصادی

«وطنامروز»  گزارشمیدهد ؛  اختالل کارگزاریها ،بزرگترینتهدید علیه امنیتبازارسرمایه

سر ِکارگذاران بورس

در ۲هفته اخیر اغلب کارگزاریها درسرویسدهی به سهامداران دچار مشکل شده و مردم از این اتفاق متضرر شدهاند اما هیچکس هزینه این ضرر را گردن نمیگیرد
در  2س��ال گذشته با قویتر شدن روند صعودی بازار
س��رمایه ،اقبال عمومی مردم به این بازار با افزایش قابل
توجه��ی مواجه ش��د .از آنجا که مردم ب��رای فعالیت در
ب��ازار س��رمایه باید از طریق کارگزاریها که واس��ط بین
سرمایهگذار و سازمان بورس هستند ،اقدام کنند ،فشارها
روی کارگزاریه��ا و هس��ته معامالت افزای��ش یافت اما
کارگزاریها برخالف افزایش تصاعدی درآمدهایش��ان،
هی��چ اقدامی در راس��تای ارتقای زیرس��اختهای مورد
نیاز معامالت برخط انجام ندادند .این موضوع با گذش��ت
زمان و بروز اختاللهای مکرر فزاینده ،بیشتر نمایان شد
و اعتراض و نارضایتی سراس��ری س��هامداران را به دنبال
داش��ت .قطع و وصلهای مکرر ،خارج شدن از دسترس،
ورود صرفا با فیلترش��کن و اخت�لال در نمایش داراییها
بخشی از مشکالت پیشآمده در برخی از کارگزاریهای
مطرح کشور است .سهامداران اما با وجود تمام گالیهها و
ضررهای فراوان باز با مشکالت دست و پنجه نرم میکردند
و در پی یافتن راهی بودند که بتوانند صدای اعتراضشان
را ب��ه جایی برس��انند .کارگزاریها نی��ز همچنان بدون
پاس��خگویی درس��ت بابت ضررهای وارده به مردم به کار
خود ادامه میدهند .چهارشنبه چهارم تیرماه این اختالالت
رنگ و بوی دیگری به خود گرفت .بیتوجهی کارگزاریها
به توس��عه زیرس��اختهای نرمافزاری و سختافزاری به
منظ��ور ارائه هر چه بهتر خدمات به مش��تریان خود ،در
آخری��ن مورد میلیونها س��هامدار را قربان��ی کرد .صبح
چهارشنبه چهارم تیر ،مش��تریان کارگزاری آگاه متوجه
ش��دند امکان ورود به درگاه شخصی مدیریت سهام خود
را ندارند .مشتریان این کارگزاری که برای باز کردن درگاه
ورود به س��امانه معامالت برخط تالش میکردند ،ناگهان
با پیامی از س��وی این کارگزاری مواجه ش��دند که طبق
آن امکان ورود به صفحه ش��خصی مدیریت سهام خود را
نداشتند .در این پیام آمده بود« :ضمن پوزش از مشتریان
عزیز ،متأسفانه مجموعهای از دستگاههای اصلی احتماال
به دلیل نوس��انات برق اخیر در مراکز داده کامال سوخته
و از دس��ترس خارج شده و بر این اساس سرویس آنالین
دچار اختالل کلی گردیده است» .در ادامه پیام کارگزاری
آگاه به مش��تریان خود ،ضمن تکذیب شایعه هک شدن
سامانه این کارگزاری ،برای رفع این مشکل اطمینان خاطر
داده ش��ده بود .این کارگ��زاری همچنین بدون ارائه هیچ
تعهدی صرفا اعالم کرد در تالش است سفارشهای عرضه
اولیه مشتریان خود را به روشهای دیگر ارسال کند .این
کارگزاری در بخش دیگری از پیام خود نس��بت به حفظ
اطالعات سهامداران به مشتریان خود اطمینانخاطر داد.
پس از این اتفاق ،محمدرضا س��رافرازیزدی ،مدیرعامل
کارگزاری آگاه در مصاحبهای اعالم کرد :هیچ مش��کلی
برای اطالعات مش��تریان این کارگزاری ایجاد نش��ده و
بکآپ (نس��خه پش��تیبان) از اطالعات مشتریان را در
اختیار داریم .س��رافراز همچنین با اشاره به عرضه اولیه

سهام سرمایهگذاری پویا (وپویا) اظهار داشت :تعدادی از
مش��تریان توانستند و تعدادی به دلیل مشکل فنی موفق
نش��دند و ما ضمن عذرخواهی از آنها س��عی میکنیم به
نحوی از انحا سیس��تم جبرانی از طریق باشگاه مشتریان
کارگزاری آگاه در نظر بگیریم .مدیرعامل کارگزاری آگاه
در پاسخ به گالیه مشتریان از کندی سامانه این کارگزاری
گفت :ما در چند س��ال قبل بشدت دنبال توسعه و بهبود
ش��بکه زیرس��اخت و نرمافزارهای خود بودیم تا خدمات
بیشتری به مشتریان موجود و مشتریان جدید ارائه کنیم
اما واقعیت این اس��ت که اس��تقبال مردم از بازار سرمایه
بیش از حد انتظار بود ،بویژه در چند ماه اخیر بیش از حد
تصور تعداد آنها افزایش یافت و نهتنها برای کارگزاری آگاه
که برای اغلب کارگزاریها این مش��کل کندی سیستمها
پیش آمده و این به خاطر اس��تقبال گس��ترده مشتریان
اس��ت .وی افزود :در این ش��رایط ت�لاش میکنیم منابع
خود را تجهیز کنیم و به ارتقای خدمات بهتر و با ثباتتر
مبادرت کنیم که مش��تریان راحتتر بتوانند کار خرید و
فروش سهام را انجام دهند.
■■وضع آشفته سایر کارگزاریها

مسأله اختالل در سامانه کارگزاریهای بورس تنها به
کارگزاری آگاه منحصر نمیشود .بررسیها نشان میدهد
مشتریان کارگزاری مفید به عنوان بزرگترین کارگزاری
بورس هم دل خوش��ی از سامانه معامالتی این کارگزاری
ندارند .پاس��خگو نبودن وجه مش��ترک
این کارگزاری با دیگر همنوعان
خود از جمل��ه کارگزاری
آگاه اس��ت .جالب آنکه
هر بار پس از اختالل
در س��امانه معامالتی
کارگزاریه��ا ،کانون
کارگزاریهای بورس
«هس��تـــه مرکـــزی
معامالت» را یگانه مقصر
ای��ن وضعی��ت معرف��ی

میکن��د .ای��ن در حالی اس��ت ک��ه اگر هس��ته مرکزی
معامالت دچار مشکل شود ،تمام کارگزاریها با مشکل در
ارائه خدمات مواجه میشوند اما کندی و اختالل در سامانه
معامالتی برای کارگزاریهای پرمشتری رخ میدهد و سایر
کارگزاریهای کمطرفدار با این مشکل مواجه نیستند.

■■حمای�ت تمامق�د کانون کارگزاران و خ�واب ناز کانون
سهامداران

روحاهلل میرصانع��ی ،دبیرکل کان��ون کارگزاران بورس
اوراق بهادار گفت :روز چهارش��نبه  4تیرماه  99متأسفانه
برای کارگزاری آگاه یک مشکل فنی پیش آمد که سرور
اصلی و بکآپ این کارگزاری دچار مشکل شد و کار نکرد
ک��ه این اتفاق در دنی��ای فناوری اطالعات چیز عجیب و
غریبی نیس��ت .به عنوان مثال اینکه یک روز س��رور یک
خبرگزاری بسوزد و سایت باال نیاید ،اتفاق عجیبی نیست!
وی افزود :همه کارگزاران طبق استانداردهای سازمان
ب��ورس کار میکنند و به مش��تریان خدمات میدهند و
اتفاق��ی که ب��رای یک کارگزاری روی داد ،یک امر فنی و
طبیعی است ،منتها متأسفانه در یکی از سختترین روزها
یعنی روز پایانی معامالت که چهارش��نبه بود ،رخ داد .در
آن روز چون عرضه اولیه سهام شرکت سرمایهگذاری پویا
نیز انجام میش��د و مش��تریان زیادی به درگاه معامالتی
کارگزاریها مراجعه میکردند ،لذا این کارگزاری متأسفانه
در آن روز نتوانس��ت خدمات مورد نیاز را به مش��تریانش
بده��د .همکاران ما در کارگزاری آگاه تالش کردند که با
رفع مشکل فنی سرورها خود را آماده کنند تا روز شنبه
 7تیرماه که بازار بورس باز میشود ،بتوانند خدمات مورد
نیاز را به مش��تریان خود بدهند .این در حالی است که با
گذشت یک هفته از وعد ه دبیرکل کانون کارگزاران مبنی
بر رفع مش��کل فنی س��رورها ت��ا روز  7تیرماه ،همچنان
این مش��کل برقرار اس��ت .کانون کارگ��زاران پیشتر هم
در اقدام��ی نامتعارف مانع انتش��ار آمار عملکرد
ماهان��ه کارگزاریها توس��ط ش��رکت
بورس ش��د؛ اقدامی که بر خالف
روح ش��فافیت حاکم بر بازار
س��رمایه بود .همچنین این

کانون در رتبهبندی کارگزاران قابلیت امتیازدهی دارد که
میتواند باعث به وجود آمدن تعارض منافع و سوگیری در
امتیازدهی شود .این در حالی است که کانون سهامداران
کوچکترین اظهارنظری در رابطه با حقوق از دسترفته
سهامداران در این موضوع نکرد و رسالتش را که حمایت
از سهامدار است ،انجام نداد.
■■مج�وز کارگزاری ب�ورس؛  50میلیارد تومان
ناقابل!

دبیرکل کانون کارگ��زاران بورس اما روز
گذش��ته در مصاحبهای ،هرگونه انحصار در
کارگزاریهای بورس را انکار کرد .میرصانعی
گف��ت :طبق مطالعات ما با توجه به حجم و
ارزش بازار بورس ما و مقایسه با بازار بورس
کش��ورهای دیگر ،تعداد کارگزاریها نهتنها
کم نیس��ت ،بلکه زیاد هم هس��ت ،بنابراین
انحص��اری در کارگزاریه��ای بورس وجود
ن��دارد البته بنده با انحصار مخالفم .وقتی از
انحصار حرف میزنی��م ،یعنی رقابتی وجود
ندارد .اما االن در صنعت کارگزاری میبینیم
که کارگزاریها با هم رقابت دارند .در همین
راس��تا کارگزاریها خدماتش��ان را بیش��تر
میکنند؛ نرمافزارهایشان را بهروز میکنند
تا پاسخگوی نیاز مش��تریان باشند و بتوانند
مشتریان بیش��تری را جذب کنند و بعضا در
کارمزدها تخفیفهایی برای مش��تریان خود
قائل میش��وند .اینها همه گویای این واقعیت
است که در صنعت کارگزاری رقابت داریم.
میرصانع��ی دس��تور وزی��ر اقتص��اد برای
بررس��ی انحص��ار

از دست رفتن اعتماد عمومی با اهمالکاری مسؤوالن امر نسبت به وظایف خود

گم کردن رد تقصیر در هزارتوی قوانین خودساخته

رفت ه مردم توسط مس��ؤوالن ،اعتماد عمومی
م��ردم به بازار س��رمایه که ب��ا زحمت فراوان
حاصل ش��ده بود ،خدشهدار شده و روزبهروز
هم کمتر میش��ود .پ��س از قطعی چندروزه
س��امان ه کارگزاری آگاه ،مهمترین سوالی که
س��رمایهگذاران تازهوارد میپرسند این است
که ب��ا توجه به باز نش��دن س��امان ه آگاه ،آیا
سرمایه ما از دس��ت رفته و توسط بورس باال
کشیده شده است؟ همچنان با ادامهدار بودن
قطعی این کارگزاری ،باید شاهد کاهش اعتماد
عمومی باش��یم یا باالخره عزمی جدی را از
س��وی مسؤوالن برای س��امان دادن
ب��ه این وضعیت مش��اهده
خواهیم کرد؟

پاک کردن رد تقصیر و واگذاری مسؤولیتها به سایرین ترفندی است که مسؤوالن برای
فرار از پاسخگویی از آن بهره میبرند .در تبصره  1ماده  3صورتجلسه  590سازمان بورس
مورخ  98/06/06آورده شده است که تاییدیه سازمان بورس در ماده  ،3رافع مسؤولیت
ت برخط دریافت و
کارگزار درباره تأمین امنیت و قابلیتهای فنی و عملیاتی و زیرساخ 
ثبت سفارش نیست .با این قانون ،سازمان بورس مسؤولیت نظارت و پاسخگویی را از گردن
خود ساقط کرده و کارگزار را با وجود صدور تاییدیه فنی توسط سازمان بورس ،مسؤول
تمام و کمال اشکاالت زیرساختی و عملیاتی میداند .از سویی دیگر کارگزار با اضافه کردن
ماده  15در قراردادی که مابین سهامدار و کارگزار منعقد میشود ،تمام مسؤولیت را از
خود سلب کرده و در آن بند آورده است در شرایط فورسماژور یا مواردی که در اختیار
کارگزار نیست ،مانند قطعی سیستم ،ارتباط اینترنت ،و خرابی سرور ،چنانکه سفارشات
مشتری انجام نگیرد کارگزار هیچ مسؤولیتی نخواهد داشت .حال پرسشهایی که ذهن
سهامداران را درگیر میکند این است که اگر سازمان بورس و کارگزاری مسؤول قطعی
سیستم و خرابی سرور نیست ،پس چه کسی مقصر است و برای احقاق حقوق از دست
رفت ه خود ،از چه کسی باید شکایت کند و آن شکایت را به کجا باید ببرد؟

بازار سرمایه از ابتدای فعالیتش تا به حال،
با افزایش تدریجی و آرام سرمایهگذاران روبهرو
بوده است اما از انتهای سال  98با حمایتهای
بیس��ابق ه مس��ؤوالن دولتی بویژه مسؤوالن
وزارت اقتصاد و شخص رئیسجمهور ،اعتماد و
اقبال مردم به بازار سرمایه وارد مرحل ه جدیدی
ش��د و شاهد رش��د فزایندهای بود .در همین
راستا رئیسجمهور با حمایت چندباره از بورس
گفت :باز ه��م خبرهای
خوبی در بورس برای
مردم داریم .این یکی
از راهه��ای حرکت
اقتصادی اس��ت.

یک��ی از راهها بانکها و بازار س��رمایه اس��ت.
وزیر اقتصاد هم تاکید کرد :بازار سرمایه یکی
از کانالهای مهم تحقق مردمی کردن اقتصاد
اس��ت ،بدین معنی ک��ه ام��کان دارد میزان
پسان��داز ش��خصی کفایت خری��د یک واحد
اقتصادی از دولت را ندهد ولی میتوان با خرید
بخشی از سهام یک واحد در اقتصاد مشارکت
کرد ،بنابراین با این روش همه افراد میتوانند
با مقادیر بس��یار کم ،بنگاهه��ای اقتصادی را
خریداری و در اقتصاد مش��ارکت کنند .حال
اما با عدم نظارت و پیگیری حقوق از دس��ت

کارگزاریه��ای ب��ورس را تح��ت تاثی��ر جوس��ازیهای
رسانهای عنوان کرد و گفت :یک جو رسانهای درست شده
و این جو رسانهای ممکن است حتی رئیسجمهور را هم
مجبور کند که مواضعی اینچنین اتخاذ کند اما برای من
تعجبآور اس��ت که چرا چنین جوی به راه افتاده است؟
اینکه برای صدور مجوز کارگزاریها یک سری قیمتهایی
ذکر میکنند یا صادر نشدن مجوز کارگزاری در  15سال
اخی��ر را مصداق انحصار در این حوزه میدانند،
ای��ن مس��ائل منحص��ر به
کارگزاریها نیس��ت
و درب��اره حوزههای
دیگ��ر هم هس��ت.
درب��اره بانک آیا در
 10س��ال گذش��ته
مجوزی صادر ش��ده اس��ت؟ آیا
درباره ب��ورس صدور مجوز داش��تیم؟
میدانید ارزش سرقفلی بورس چقدر است؟ ارزش
بازار بورس تهران اکنون  24هزار میلیارد تومان اس��ت،
در حال��ی که کل داراییهای بورس ته��ران با باالترین
تخمی��ن  4هزار میلیارد تومان اس��ت .این یعنی ارزش
مجوز بورس تهران  20هزار میلیارد تومان میشود .چرا
مجوز بورس صادر نمیش��ود؟ م��ا میتوانیم بورسهای
دیگری داشته باشیم .همین وضعیت درباره شرکتهای
تامین سرمایه هم هست .ارزش بازار شرکتهای تامین
س��رمایه  8هزار میلیارد تومان است اما داراییهای آن
حداکث��ر  500میلیارد تومان میش��ود .یعنی  7هزار و
 500میلی��ارد توم��ان ارزش مجوز ش��رکتهای تامین
س��رمایه است .بنابراین اینها فقط جو رسانهای است که
علیه صنعت کارگزاری درست شده است .حاال که مجوز
یک کارگزاری  50میلیارد تومان معامله
میشود عجیب است؟

اختالل در سیستم آنالین
رتبه اول شکایتها
بررس��ی پروندههای واحد کمیت ه سازش کانون
کارگزاران نش��ان از آن دارد که در  3ماه اول سال
جاری با افزایش چشمگیر تعداد سهامداران ،شکایت
با موضوع مطالبه خسارت ناشی از اختالل در سیستم
آنالین و عدم انجام درخواست مشتری باالترین سهم
در بین ش��کایات را داشته است .بر این اساس در
فصل بهار سال جاری 104شکایت توسط سهامداران
برای کارگزاریها در کانون کارگزاران ثبت شده است
ک��ه از این بین  31مورد مربوط به موضوعات فنی
و اینترنتی بوده است .پیشبینی میشود با افزایش
تعداد سهامداران خرد این روند شکایتی در هفتههای
پیشرو رشد قابل توجهی داشته باشد.

اگر نظارت سازمان بورس کارآمد باشد ،فعالیت کارگزاریها رقابتیتر میشود
کارش��ناس بازار س��رمایه درباره اختالالت پیشآمده در فرآیند
معامالت بازار بورس گفت :یکی از عمدهترین علتهای بروز اختالالت
در معامالت س��هامداران ،مش��کالت هسته معامالت سازمان بورس
اس��ت اما کارگزاریها هم خدمات باکیفیتی به مشتریان خود ارائه
نمیدهند .این موضوع بویژه درباره کارگزاریهایی که سهم بیشتری
از بازار دارند ،صدق میکند.
احس��ان محمدیاننیکپی افزود :متاس��فانه برخی سازوکارهای
تعریف ش��ده در بازار بورس اش��تباه اس��ت .همین که کارگزاریها
میتوانند به خودشان امتیاز بدهند ،یک اشکال است .درباره انحصار
هم وقتی یک کارگزاری که س��هم زیادی از بازار دارد ،بداند نظارت
مؤث��ری وجود ندارد ،نیازی به ارتقای زیرس��اختهای نرمافزاری و
سختافزاری و پاسخگویی به مشتریان خود نمیبیند.
وی افزود :اینکه س��ازمان بورس برخوردی با این نوع رفتارهای
کارگزاریها با مش��تریان خود نمیکند ،به سیستم نظارتی سازمان
بازمیگردد .همانطور که میدانید ،برخورد نظارتی سازمان بورس
با سایر بخشهای بازار هم سلیقهای است.
کارش��ناس بازار س��رمایه همچنین گفت :وقتی ب��ازوی نظارتی
سازمان بورس قوی عمل کند ،این وضعیت شهرآشوبی که در حال
حاضر وجود دارد ،ادامه نخواهد یافت و کارگزاریها هم وظیفه خود
میدانند خدمات بهتری ارائه دهند .بنابراین وقتی فضای کارگزاریها
رقابتیتر ش��ود ،اگر یک کارگ��زاری هم خدمات ضعیفی ارائه دهد،
از بازار حذف میشود.

