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اخبار هفته

سرمقاله

 کاهش سود تسهیالت صندوق پس انداز مسکن  یکم
شورای پول و اعتبار در مصوبات اعتباری خود، 
با کاهش نرخ سود تسهیالت صندوق پس انداز 
مس��کن یکم  و افزایش سقف فردی تسهیالت 
یارانه ای نوس��ازی و بهسازی مسکن روستایی 

موافقت کرد.
برپایه این گزارش، تصمیم مذکور برای تحرک 
بخشی به بازار مسکن و حمایت از خانه اولی ها 
و نیز نوسازی و بازسازی بافت های فرسوده روستایی اخذ شد.این مسایل 
در حالی مطرح اس��ت که کاهش نرخ س��ود تسهیالت صندوق پس انداز 
مس��کن  یکم بانک مس��کن در چارچوب برنامه ملی بازآفرینی ش��هری 
برای اس��تفاده سپرده گذاران خانه اولی  در بافت های فرسوده و نامناسب 
شهری از 8 به 6 درصد و برای سایر مناطق شهری از 9.5 به 8 درصد ، 

می تواند زمینه ساز رونق بخش مسکن به شمار آید.
همچنین در جلس��ه یادش��ده، بانک مرکزی در گزارشی، سیاست های 
جدید ارزی و کارکرد سامانه نظام یکپارچه معامالت ازری )نیما( را برای 
اعضای ش��ورای پول و اعتبار تش��ریح کرد که در ادامه اعضای این شورا 

دیدگاه های خود را درباره سامانه نیما مطرح کردند.

اتصال ایران به بانک ها و موسسه های مالی اروپا
 رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با وجود 
فشارهای آمریکا، تاکنون بسیاری از شرکت ها و 
موسسه های مالی و بانکی اروپا به شبکه بانکی 

ایران وصل شده اند.
 عل��ی دیواندری گفت : سیس��تم بانک��ی ایران
  بع��د از ی��ک دوره طوالن��ی تحری��م ،نی��از به
و  تکنیک��ی  نظ��ر  از  و  داش��ت  روزآم��دی   
 ساختاری متناس��ب با نیازمندی های جامعه جهانی تغییراتی را در خود 

به وجود آورد.
دیواندری گفت: یکی از موضوع های مهم در نظام بانکی ایران، صورت های 
مالی و ترازنامه بانک هاست که باید با استانداردهای بین المللی مطابقت 
کند و از آنجا که اروپایی ها اقدام های خوبی در این زمینه انجام داده اند، 

می توان از تجارب آنها استفاده کرد.
رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی تاکید کرد: دالر در گذشته جایگاه قابل 
توجهی در مبادالت ارزی داشت اما به تدریج در اثر تحریم ها جایگاه خود 
را از دست داد و اکنون در مبادالت فعاالن اقتصادی و بانک مرکزی بسیار 

محدود شده است.

افزایش حضورستاره خلیج فارس در بورس انرژی  
مدی��ر عامل بوس ان��رژی از پذیرش کاالهای 
بلندینگ نفتا و حالل 404 شرکت نفت ستاره 
خلیج ف��ارس در بازار فیزیک��ی بورس انرژی 

ایران خبر داد .
 س��ید علی حسینی مدیر عامل بورس با بیان 
ای��ن مطلب گفت : پی��ش از این نیز گاز مایع 
این ش��رکت در ب��ازار فیزیکی ب��ورس انرژی 
ایران پذیرش ش��ده بود.حس��ینی افزود: با توجه ب��ه راه اندازی فاز دوم 
این پاالیش��گاه، به نظر می آید در آینده نزدیک ش��اهد ش��روع عرضه 

محصوالت این پاالیشگاه در بورس انرژی باشیم.
وی ادام��ه داد: با توجه به رس��الت بورس ان��رژی در بحث تأمین مالی 
صنعت انرژی کش��ور معادل با 3000 میلیارد ریال اوراق س��لف موازی 
اس��تاندارد بنزین اکتان 92 جهت تأمین مالی فعالیت های ش��رکت بر 

پایه بنزین اکتان 92 در سال 95 از طریق بورس انرژی منتشر شد.
حس��ینی گفت: پذیرش س��ایر فرآورده های ش��رکت نفت ستاره خلیج 
فارس نیز در حال پیگیری است و به زودی شاهد پذیرش و عرضه سایر 

محصوالت پاالیشگاه ستاره خلیج فارس در بورس انرژی خواهیم بود.

تسویه کامل سود سهام عدالت 
آن دسته از مشموالنی که تا پایان دیماه شماره 
ش��بای حس��اب بانکی خود را در سامانه سهام 
عدالت ثبت کرده اند، سود سهام عدالت خود را 

دریافت خواهند کرد. 
میر علی اشرف عبداله پوری حسینی رئیس کل 
س��ازمان خصوصی سازی گفت: تالش می کنیم 
تا پرداخت س��ود س��هام عدالت گروه بیس��تم 
مش��موالن به عن��وان آخرین گروه دریافت کننده س��ود، در هفته جاری 
انجام ش��ود.پوری حسینی افزود: از 20 گروه مش��موالن سهام عدالت تا 
کنون کار تس��ویه سود س��هام عدالت 19 گروه به طور کامل انجام شده 
اس��ت.رئیس کل س��ازمان خصوصی سازی اظهار داش��ت :البته کارکنان 
دس��تگاه های اجرایی، بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی 
گروه بیستم را شامل می شوند که از 35 بانکی که این دسته از مشموالن 
شماره شبای خود را برای دریافت سود سهام عدالت وارد سامانه کرده اند، 
31 بانک س��ود سهام عدالت را به حساب مشموالن واریز کرده اند. رئیس 
کل س��ازمان خصوصی تاکید کرد : تالش می کنیم تا پرداخت سود سهام 

عدالت توسط سه بانک دیگر هم انجام شود. 

صندوق سرمایه گذاری به کجا می رود! 
التهاب بازار ارز و افزایش مداوم نرخ ارز در نیمه دوم بهمن ماه سال 96 سبب شد بانک مرکزی 
در نقش سیاست گذار پولی یک بسته سیاستی سه ابزاره را معرفی و اجرایی کند: انتشار گواهی 
سپرده ریالی؛ انتشار اوراق ارزی؛ پیش فروش سکه بهار آزادی. انتشار گواهی سپرده ریالی برای 
اینکه جذاب باش��د و بتواند نقدینگی مهارگس��یخته در اقتصاد ایران را که این بار به دلیل انتظاراِت ش��کل گرفته در 
مسیر پیش گویی های خودمتحقق درباره نرخ ارز، َسر از این بازار درآورده را جذب شبکه بانکی کند، باید نرخ سودی 
را می داد که برای دارندگان نقدینگی و پول وسوسه انگیز باشد و آنها را بر آن دارد که پول خود را در این ابزار بانکی 
به کار گیرند. درواقع، بانک ها با این ابزار نرخ س��ود یک س��اله 20 درصدی را پیشنهاد کردند که 5 درصد باالتر از نرخ 
س��ود 15 درصدی سپرده یک س��اله بود. پیش از این بانک ها در قالب صندوق های سرمایه گذاری خود نرخ سود 20 
درصد را پیشنهاد می کردند که حاال گویی رقیبی بسیار امن تر برایش پیدا شده بود. هدف بانک مرکزی این بود که 
از رهگذر این ابزار سیاستی و به کمک شبکه بانکی نقدینگی سرگردان را جذب و به ایجاد آرامش در بازار ارز کمک 
کند. اما مشاهدات نشان داد که این ابزار پولی چندان اثرگذار نبود؛ علتش هم این بود که بیشتر سپرده گذارانی که در 
شبکه بانکی سپرده های یک ساله )15 درصدی( داشتند یا حتی در مواردی بسیار نادر به صندوق های سرمایه گذاری 
اعتماد نداش��تند، اقدام به باطل کردن س��پرده خود و تبدیل آن به این نوع از گواهی س��پرده کردند؛ به عبارت دیگر، 
نقدینگی جدید قابل توجهی را وارد ش��بکه بانکی نکرد و پول از بازار ارز به س��مت بانک ها سرازیر نشد. اما شاهد بهتر 
برای شکس��ت این ابزار سیاس��تی در راه بود. التهابات ارزی و افزایش خیره کننده ن��رخ ارز در نیمه دوم فروردین ماه 
1397 نش��ان داد که نقدینگی س��ر به فلک گذاشته اقتصاد ایران جذب شبکه بانکی نشده و بانک مرکزی نتوانسته با 

سه ابزار فوق آن را جذب کند. 
نرخ س��ود صندوق های سرمایه گذاری بانک ها که تقریبا دو برابر نرخ تورم اعالمی بانک مرکزی است سبب شده و 
می شود که با پرداخت این نرِخ سودهای باورنکردنی و سنگین، ترازنامه بانک ها تحت فشار شدید قرار بگیرد. این نرخ 
سود عمال فاتحه ای بود بر نرخ سود 15 درصدی بانک ها برای سپرده های یک ساله. اما دست باالی دست زیاد است 
و حاال گواهی س��پرده ریالی فاتحه ای خوانده بر نرخ س��ود 20 درصدی صندوق های سرمایه گذاری بانک ها. از سوی 
دیگر، این نرخ سود برای صاحبان نقدینگی ریسک پذیر در بازار ارز که توانسته اند ماهی درشت تری از افزایش نرخ ارز 
بگیرند، چندان وسوسه انگیز نخواهد بود، مگر اینکه ناشی از افزایش قیمت ارز، سودهای به مراتب کمتری حاصل شود. 
درواقع، بی اعتمادی فزاینده مبتنی  بر انتظارات عقالیی بازیگران صاحب نقدینگی در اقتصاد ایران که اعتماد خود را به 
سیاست گذار پولی از دست داده اند، سبب می شود آنها سراغ دارایی ارزی بروند. ازاین رو، صندوق های سرمایه گذاری 
بانک ها حاال باید نرخ سود باالتری را به صاحبان نقدینگی و مشتریان خود پیشنهاد کنند و از آنجا که عمده فعالیت 
آنها در بازار سرمایه و سهام است، و بازار سهام هم شدیدا تحت تاثیر نوسانات اعتمادی است، این صندوق ها بی شک 
در کوتاه مدت و میان مدت دچار مشکل خواهند شد. بروکراسی اداری و هزینه های ایجاد این صندوق ها برای جذب 
س��پرده گذاران با پرداخت نرخ س��ودی باالتر از شبکه بانکی بود، اما به نظر می رسد فشار بازار چنان سنگین شده که 
علی ایحال وجود این صندوق ها را زیر سوال برده است. البته، وقتی بانک مرکزی نرخ را یک شبه تغییر می دهد یک 
عملیات اجرایی س��نگین بر دوش صندوق های سرمایه گذاری قرار خواهد گرفت که باید از یک ابزار به سراغ دیگری 
برون��د؛ مثال س��پرده ها را ابطال کنند و اوراق خزانه بخرند. در این رقاب��ت مخرب، اگر این صندوق ها برای بقای خود 
بخواهند نرخ سود باالتری را پیشنهاد دهند، مارپیچی میان آنها و گواهی سپرده ریالی شکل خواهد گرفت که خالصی 

از آن کار ساده ای نخواهد بود. 

یادداشت
شاخص ورشکستگی آلتمن- مورد استفاده موثر در تصمیمات سرمایه گذاری

 یکی از مهم ترین مسائل در زمینه مدیریت مالی، اقدامات اثربخش پیرامون کاهش ریسک 
در زمینه دستیابی به اهداف سرمایه گذاری است که منظور از هدف، همان تحقق بازده مورد 

انتظار است. 
یکی از مهم ترین مواردی که در تصمیمات مناسب در زمینه سرمایه گذاری )اعم از انتخاب 
س��هام مستعد رشد جهت س��رمایه گذاری در بازار بورس( نقش قابل مالحظه ای دارد، بررسی 
وضعی��ت مال��ی و تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی اس��ت. در این زمینه وج��ود ابزارها، مدل ها و 

شاخص های ارزیابی شرایط مالی و وضعیت اقتصادی بنگاه ها نقش بااهمیتی را ایفا می کند.
همان طورکه در باال اش��اره ش��د تداوم فعالیت یکی از موضوعات مهم در زمینه تصمیمات 
سرمایه گذاری مناسب است و هرگاه که عنوان تداوم فعالیت به کار می رود، ناخودآگاه مبحث 
ورشکستگی نیز به میان می آید. ورشکستگی در مفاهیم و متون علمی دارای تعاریف مختلفی است، برای نمونه از نظر 
حقوقی ورشکستگی عبارت است از این که بدهکار، از کل دارایی خود به نفع طلبکار صرف نظر کند و یا از نظر مالی عدم 
توانایی مالی در پرداخت مطالبات طلبکاران شرکت از محل دارایی های شرکت و افزایش بیش از حد زیان انباشته نسبت 
به سرمایه ثبت شده شرکت، تعریف می شود.یکی از شاخص های پرکابرد در زمینه بررسی احتمال ورشکستگی شرکت ها 
در سال 1968میالدی توسط ادوارد آلتمن استادیار وقت رشته مالی دانشگاه نیویورک انتشار یافت. آلتمن با انتخاب و 
بررسی 22 نسبت مالی و تجزیه و تحلیل آنها به وسیله روش های پیچیده آماری نسبت به تهیه تابع  Z ، که متشکل از 
5 متغیر مستقل بود مبادرت ورزید.شاخص آلتمن پس از انتقادهای صورت گرفته بر روی آن و ویرایش های انجام شده، 

نهایتا به صورت زیر تبدیل شده و مورد استفاده قرار می گیرد.

شایان ذکر است یکی از تغییرات عمده ایجاد شده در این شاخص نسبت به تعریف و تدوین اولیه، جابجایی ارزش 
بازار سهام با ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در صورت کسر متغیر مستقل چهارم بوده است و تغییرات دیگر عمدتا 
پیرامون تغییرات ضرائب متغیرهای مستقل نسبت به نسخه اولیه است.نحوه استفاده از شاخص به این صورت است که 
اگر Z بزرگتر از 2.9 بوده ش��رکت در وضعیت س��المت کامل است و اگر کم تر از 1.23 باشد، بنگاه اقتصادی در حالت 
ورشکستگی است و در صورتی که نتایج حاصل شده میان31.2 تا 2.9 واحد باشد، شرکت در حالتی میان ورشکستگی 
و یا عدم ورشکستگی است.در شرایط فعلی بازارسرمایه کشور که بعضا سهام شرکت های زیانده و دارای اختالل در زمینه 
فرآیند عملیاتی که عمدتا با قدرت پول و جریان نقدینگی مورد توجه فعاالن بازارسرمایه قرار می گیرند و نهایتا دوره های 
رشدی سهام مزبور با افت وحشتناک و زیان هنگفت سهامداران آماتور و مبتدی پایان می یابد، به نظر می رسد استفاده از 
این قبیل شاخص ها پس از پیاده سازی اطالعات شرکت ها در شاخص های مزبور از جمله شاخص آلتمن می تواند نقش 
به سزایی در زمینه شناسایی صحیح وضعیت شرکت ها و انتخاب سهام مناسب جهت سرمایه گذاری ایفا کند؛ به نحوی که 

حاصل شدن نتایج نامناسب از کاربرد شاخص، حتما بر تصمیمات سرمایه گذار موثر باشد.

محمدرضا فرهادی پور
معاون امور شرکت های 
گروه مالی سپهر صادرات

 بازار دست به گریبان 
با چالش ارزی

ش��اخص کل ب��ورس، در پایان 
هفته گذش��ته نس��بت به هفته 
قبل) آخرین هفت��ه فروردین ( 
، افت 727 واحدی داش��ت و به 94796.14 رس��ید. البته 
حجم معامالت بهبود خوبی داشت و به 887 میلیون سهم 
رس��ید. ارزش معامالت رش��د 90 میلیارد تومانی داشت و 
ب��ه 193 میلیارد تومان رس��ید. همچنین آیفکس 2 واحد 
افت کرد و به 1061 رسید. حجم معامالت با کاهش 194 
میلیون سهم و ارزش معامالت با کاهش حدود 70 میلیارد 

تومانی به 106 میلیارد تومان رسید. 

 معرفی سهم طالیی ، هیجان برای فوالدی ها 
 بر پایه این گزارش، معامالت بازار در هفته ای که گذشت، 
با چالش های ارزی دست به گریبان بود. در گروه فلزات، فایرا 
سهم طالیی هفته شناخته شد.البته افزایش بهای آلومینیوم 
بر این امر موثر واقع شده بود. علت رشد این فلز گرانبها نیز 
مربوط به روس��یه و تحریم های آامریکا علیه او اس��ت. ذوب 
نیز هفته پر حجمی را پش��ت س��ر گذاش��ت. کیمیا با خبر 
افزایش سرمایه اش نگاه ها را به خود جلب کرد. زنگان و فمراد 
نیز در لیس��ت صف خریدهای فلزی به چشم می خوردند. 
معامالت فوالدی ها در هفته گذشته با هیجان در بورس کاال 
س��پری ش��د. که اثری جالب بر مبارکه و فخوز گذاش��ت و 

توانست این نمادها را از افت قیمتی نجات دهد.

قندی ها در جو مثبت 
همچنین یکی از گروه های مورد اقبال هفته، قندی بود 

که البته نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان می تواند بیش 
از پیش این گروه را بولد کند. تقریبا تمامی نمادهای قندی 
حداق��ل یک بار صف خرید را در طول هفته تجربه کردند. 
قپی��را نیز پس از برگزاری مجمع و بازگش��ت به تابلو صف 
خرید ش��د تا از هم گروهی ها جا نمان��د. این جو مثبت تا 
چهارشنبه رفته رفته کم رنگ شد ودر نهایت از بین  رفت. 

وضعیت مبهم برای خودرویی ها
خودرویی ها معامالت کمابیش بی رمقی داشتند. خکاوه 
کم رنگ تر شده و اینبار خکار نور چشمی خودرویی ها شد. 
معامالت شیمیایی به ویژه پتروشیمی چنگی به دل نمی زد 
. چراکه با وضعیت بالتکلیف ارزی بس��یاری از س��هم های 

دالری در وضعیت مبهم قرار گرفته اند.

پاالیشی ها مورد توجه 
همچنین پاالیشی ها با افزایش بهای نفت برنت تا باالی 
75 دالر، مورد توجه قرار گرفتند. حقوقی ها تقریبا هر روز 
تمام تالش خود را جهت حمایت از سهام شرکت های این 

گروه به کار گرفتند.

جلوگیری از ریزش وبصادر
البته در گروه بانکی، حقوقی ها کماکان محکم پش��ت 
وبصادر ایس��تاده و ب��ا خریدهای پر حج��م مانع از ریزش 

قیمتی این سهم شدند.

رونق افزایش سود 
ب��ر پایه ای��ن گزارش در هفته ای که گذش��ت، ش��اهد 
برگ��زاری دو مجمع بهپ��اک و واتی بودیم ک��ه به ترتیب 
522 ریال و 127 ریال سود نقدی میان سهامداران تقسیم 
شد.همچنین شاهد ارائه تعدیل مثبت 14 درصدی در سود 
سرچشمه بودیم. بر این اساس سود هر سهم در پیش بینی 

جدید به 1392 ریال رسید. علت اصلی افزایش سود نسبت 
به پیش بینی قبلی، افزایش س��ود شرکت های سرمایه پذیر 
و همچنین س��ود حاصل از فروش سهام ملی صنایع مس 

ایران و فروش ویالهای شمال است.

 حرکت از ناامیدی به امیدواری سبز 
معامالت گروه لیزینگ در روزهای پایانی هفته مورد توجه 
ب��ود. ولملت جز نمادهای توام با صف خرید بود. همچنین ، 
س��ه شنبه و چهارشنبه گذشته بازار تمایل به برگشت پیدا 

کرد و از حالت ناامیدی به امیدواری سبز حرکت کرد.

از گوشه و کنار بازار 
در هفته گذشته، س��امانه نظام یکپارچه معامالت ارزی 
)نیما( که با هدف تسهیل تامین ارز ایجاد شد و جهانگیری 
معاون اول ریاست جمهوری از آن رونمایی کرد. سه ویژگی 
مهم این سامانه، فراهم کردن داده های کامل و واقعی از عرضه 
و تقاضای ارز، فرآیند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی در 
ساختاری یکپارچه و ایجاد پیوند بین فرآیند تجارت خارجی 
کشور از ثبت سفارش تا ترخیص کاال هستند. همچنین این 
سامانه قابلیت پوشش نیازهای ُخرد مردم نظیر ارز مسافرتی، 
درمانی و دانش��جویي را دارد.اگرچه در مجموع معامالت با 
ترس و احتیاط س��پری ش��ده اما بالتکلیفی طرح ارزی که 
هنوز دارای ابعاد نامشخصی نیست و همچنین نزدیک شدن 
به موعد برجام، مانع از معامالت شفاف و امیدبخش می شود. 
به نظر می رس��د غالب س��هامداران کوتاه مدتی تالش خود 
را جه��ت خروج بازار و دریاف��ت نقدینگی جهت هدایت به 
بازارهای موازی و ش��اید طرح های پیش فروش سکه به کار 
بستند و عده ای نیز جذب بازار مسکن شدند. البته این ولعی 
که به طرح پیش فروش سکه ایجاد شده بانک مرکزی را وارد 
عمل کرده که در طرح های کوتاه مدت سخت گیری بیشتری 

از خود نشان دهد.

شهال حیدری
تحلیلگر بنیادی مشاور 
سرمایه گذاری آوای آگاه

 هفته گذشته مدیران ارشد اقتصادی دولت برای تداو م ساماندهی مشکالت بازار ارز، روزهای 
پر ترافیکی را پشت سر گذاشتد. برگزاری سلسله جلسات اقتصادی ساماندهی امورارزی، راه اندازی 
سامانه نیما و حضوردر خانه ملت برخی از این موارد بود. با توجه به اهمیت موضوع بررسی کوتاهی 

از دیدگاه های مطرح شده این مدیران ،مد نظر قرار می گیرد. 

جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساسی
دولت بر اعمال سیاس��ت های نوین ارزی اص��رار دارد و درمقابله با 
قاچاقچی��ان ارز کوتاه نمی آید.معاون اول ریی��س جمهوری بابیان 
ای��ن مطلب ب��ر تداوم برخ��ورد نیروه��ای اطالعات��ی و انتظامی با 
قاچاقچی��ان ارز تاکی��د کرد و گفت:وجود برخ��ی نواقص در اجرای 
سیاس��ت های جدید ارزی طبیعی است اما دولت تالش کرده تا در 
س��ریع ترین زم��ان با رفع کاس��تی ه��ا و تکمیل پی��ش نیازها از 
مش��کالت پیش روی تجار، فع��االن اقتصادی و نیازمن��دان ارز بکاهد.جهانگیری با تاکید بر 
این که تمهیدات الزم برای جلوگیری از افزایش قیمت کاالهای اساس��ی و دارو فراهم ش��ده 
اس��ت، یادآور ش��د: تامین نیازهای اساس��ی جامعه حیاتی ترین بخش سیاست های جدید 
ارزی اس��ت و دولت ضمن تامین سه هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت ارز، تصمیمات 

اتخاذ شده را به زودی اجرایی خواهد کرد.

تحوالت بازار ارز و سکه مثبت 
جهانگیری با بیان این که روند بازگش��ت ارز ناش��ی از صادرات به چرخه اقتصاد کش��ور 
مناس��ب اس��ت، گفت: تحوالت بازار ارز و سکه مثبت است. وی با ابراز خرسندی از تحوالت 
اخی��ر بازار ارز و س��که اظهار داش��ت: ورود تدریجی بنگاه های اقتص��ادی به نظام یکپارچه 
معامالت ارزی )نیما(، بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کش��ور، شیب نزولی 
قیمت س��که، کاهش قاچاق لوازم خانگی و قطعات خودرو، بهبود مدیریت ارز کشور از نتایج 

مطلوب سیاست های نوین ارزی است که باید با دقت و سرعت ادامه یابد.

همه نظام پشت سیاست جدید ارزی 
معاون اول رییس جمهوری گفت: با راه اندازی سامانه نظام یکپارچه معامالت ارزی )نیما( 
از این پس فعاالن اقتصادی می توانند با اطمینان خاطر بیشتری عملیات ارزی خود را انجام 
دهند. جهانگیری افزود : موارد زیادی داریم که ارز برای واردات دریافت ش��ده اما کاال وارد 

نشده است؛ بنابراین ضروری بود بر منابع ارزی تخصیصی نظارت دقیقی شود.
وی تصریح کرد: همه نظام پشت سیاست جدید ارزی است؛ از رهبر معظم انقالب اسالمی 
و ریی��س جمهوری گرفته تا همه اعضای س��تاد اقتصادی دولت برای اجرای این سیاس��ت 
همکاری می کنند.وی افزود: این سیاست ارزی، قطعی است و کسی که فکر می کند دولت 

از این سیاست عقب نشینی می کند، دولت و ما را نشناخته است.

مدیریت بازار ارز در گرو نیما
 ب��ر پایه این گزارش، رییس کل بانک مرکزی از مثبت بودن فضای 
اقتصادی کش��ور پس از اعمال سیاس��ت های جدید ارزی خبر داد.

ولی اهلل س��یف با اشاره به رونمایی س��امانه یکپارچه مدیریت ارزی 
کشور »نیما« در هفته گذشته گفت: با شناسایی مشکالت و اصالح 
دستورالعمل ها تالش کرده ایم تا از سردرگمی و بالتکلیفی تجار و 

مردم کاسته و حرکت در مسیر ساختار جدید را تسهیل کنیم.
وی اظهار داشت: سامانه نیما بازار الکترونیکی است که تمام ارز های اقتصادی کشور در آن 
عرضه و کلیه تقاضاهای ارز که در کش��ور وجود دارد در سامانه ثبت می شود وی ادامه داد: 
در این سامانه این امکان وجود دارد که بانک مرکزی با اعمال نظارتی منابع ارزی را کنترل 

تا ارز به اولویت های وارداتی تخصیص پیدا کند.
رئیس بانک مرکزی بیان داش��ت: از این بابت این اطمینان حاصل می ش��ود که منابع ارزی 
کش��ور به اقتصادی ملی بر می گردد، صادر کننده منابع ارزی را به چرخه اقتصادی بر می 

گرداند و واردکنندگان به راحتی می توانند به ارز مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.

ابتکار عمل بانک مرکزی 
رئی��س بان��ک مرکزی با حمایت از تک نرخی ش��دن دالر گفت: راه اندازی س��امانه نیما 

اولویتی برای مدیریت بازار ارز است.
س��یف اظهار داش��ت: با تک نرخی ش��دن دالر هیچگونه نگرانی نس��بت به حجم واردات 
کاالهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات وجود ندارد، همه به راحتی می توانند از ارز استفاده 

کنند و ما دالر را به روش گذشته یعنی صادرات نفتی تامین می کنیم.
رئی��س بانک مرکزی با بیان اینکه س��امانه نیما تاثیرات منف��ی التهاب احتمالی را خنثی 
می کند، گفت: این س��امانه به بانک مرک��زی در زمینه تخصیص منابع ارزی ابتکار عمل می 
دهد به همین جهت اولویت ، راه اندازی این سامانه بود و در نظر داریم در کمیته بین راهی 

موضوعات دیگر از جمله مسائل صادرات و واردات را بررسی کنیم.

نبود خبری از نوسان های ارزی و سفته بازی 
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی گفت: سیاس��ت جدید ارزی دولت نه 
تنها نوسان و سفته بازی را در بازار از بین برد، بلکه منجر به حذف 

رانت و نظام دو نرخی ارز در کشور می شود.
مس��عود کرباس��یان با بیان این مطلب گفت: یکی از اصلی ترین 
دس��تاوردهای سیاست یکس��ان س��ازی ارز، جلوگیری از التهاب و 
بازگردان��دن آرامش به جامع��ه بود و دیگر از نوس��ان های ارزی و 

سفته بازی در بازار خبری نیست.
وی نرخ 4200 تومان بابت هر دالر را نرخی کارشناس��ی ش��ده توصیف کرد و افزود: در 
س��ال حمایت از کاالی ایرانی هستیم؛ با توجه به اینکه 85 درصد از واردات رسمی کشور را 
کاالهای واسطه ای و سرمایه ای تشکیل می دهند، این نرخ و شیوه جدید تامین ارز کمک 
می کند که واحدهای تولیدی با آرامش خاطر بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنند 

و نیاز جامعه را تامین کنند.
وی این شیوه را حمایت دولت از واحدهای تولیدی دانست و اظهار داشت: در این سیاست 
تغییر نیافتن قیمت کاالهای اساس��ی و بهداش��تی پیش بینی شده است و دولت با پرداخت 

یارانه مانع از افزایش قیمت آنها می شود.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: قیمت کاالهایی که با نرخ آزاد وارد می شدند، باید کاهش یابد 

زیرا نرخ ارز کاهش یافته است.
کرباس��یان توضی��ح داد: در روش جدی��د ارز حاصل از صادرات که در خارج از سیس��تم 
 کش��ور گردش داش��ت، با چهار مکانسیمی که پیش بینی ش��ده به چرخه اقتصاد کشور باز 

خواهد گشت. 

 برخورد با قاچاقچیان ارز با قدرت ادامه می یابد

»نیما« کلید تدبیر برای ساماندهی تالطم ارزی 

رضا نازی
 تحلیلگر ارشد بازارسرمایه



اقتصاد
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ارقام به تومان

شاخـص طال

ارقام به تومان

شاخـص نفت و ارز
برابــری ارزهــای جهانــی
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مسئله بحران صندوق های بازنشستگی و تبعات جبران 
ناپذیر این بحران در ایران، دولتمردان را در س��ال های 
اخیر با چالشی جدید مواجه کرده است. به باور کار شناسان راهکارهای متنوعی 
برای حل این مس��ئله وج��ود دارد که یکی از آن ها واگذاری ش��رکت های زیر 
مجموعه این صندوق ها به بخش خصوصی است. به همین دلیل حسن روحانی 
و تیم اقتصادی دولت در س��ال گذشته عزم خود را برای انجام این واگذاری ها 

جزم کرده و از ورود دولت به مرحله جدیدی از خصوصی سازی ها خبر دادند. 
در همی��ن خصوص و در اولین جلس��ه دوره جدید از هی��أت امنای تأمین 
اجتماعی که به ریاست علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و با حضور 
محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت، مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد و ابوالحسن 
فیروزآبادی، قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدتقی نوربخش مدیر 
عامل س��ازمان تأمین اجتماعی، علی اکبرترکان رئیس هیأت مدیره شس��تا و 
اعضای هیأت امنای تأمین اجتماعی در آذرماه سال گذشته تشکیل شد، مصوب 
شد که سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت های 
خارج از اس��تراتژی تدوینی خودشان خارج و در سایر شرکت ها، سهام آن ها به 
زیر ۴۰ درصد کاهش یابد. البته در همین راستا مقرر شد که مطابق با لیست 
تعیین ش��ده از سوی صندوق بازنشستگی و شس��تا اقدامات الزم در خصوص 
واگذاری این ش��رکت ها صورت پذیرد. همچنین این دو صندوق بزرگ کشور،با 
دارا بودن ۴۰۰ ش��رکت و ارزش��ی بالغ بر ۲۵۰هزار میلیارد تومان، از بازیگران 
قدرتمند اقتصاد کشور هستند، مکلف شده اند که در سال جدید فرآیند عرضه 

سهام شرکت های زیر مجموعه خود را آغاز کنند. 
در همین خصوص مرتضی لطفی، مدیرعامل شس��تا در نشس��ت کشوری 
معرفی ش��رکت های قابل واگذاری شرکت س��رمایه گذاری تأمین اجتماعی در 
تبریز گفته بود که »شس��تا با ۲۷۴ ش��رکت در قالب ۹ هلدینگ در حوزه های 
نفت، گاز، پتروش��یمی، انرژی، معادن فلزی و غیر فلزی، عمران، حمل و نقل و 
س��یمان مشغول فعالیت اس��ت که قصد داریم بارویکرد سهامداری، در برنامه 
راهبردی ۵ س��اله افق ۱۴۰۱ این ۹ هلدینگ را به ۵ هلدینگ کاهش دهیم.« 
اما نکته ای که در این بحث نهفته، مس��ئله ظرفیت های انجام این کار اس��ت؛ 
پرسشی که کار شناسان مطرح می کنند این است که آیا بخش خصوصی قوی 
برای پذیرایی از این عرضه ها وجود دارد؟ آیا بازار س��رمایه ایران توانایی هدایت 

نقدینگی به سوی شرکت های دولتی را دارد یا خیر؟ 

 لزوم حفظ زنجیره یکپارچه شرکت ها
 در فرآیند خصوصی سازی

امی��ر تق��ی خ��ان تجریش��ی، مدیرعام��ل ش��رکت 
سرمایه گذاری صنعت و معدن می گوید :اینکه بپرسیم آیا 
بازار سرمایه ایران ظرفیت این حجم از واگذاری ها را دارد 
یا خیر، سوال صحیحی نیست. بلکه باید از زاویه دیگری به 
مسئله نگاه کرده و بررسی کنیم که آیا اقتصاد ما ظرفیت 
این حجم از واگذاری ها را دارد یا خیر؟ به عبارت دقیق تر 
چون هدف، »خصوصی س��ازی« اس��ت، باید بپرسیم آیا 
بخش خصوصی،ظرفی��ت این حجم از واگذاری ها را دارد 
یا خیر. وی تصریح کرد: بنابراین باید این نکته را بررسی 
کنیم که چه شرکت هایی عرضه می شود و در طرف مقابل 
نیزبه منظور مدیریت واگذاری ها، باید ظرفیت کل بخش 

خصوصی را مورد سنجش قرار دهیم. 
تجریش��ی با بیان این نکته ک��ه در فرآیند واگذاری ها 
باید به مسئله »صالحیت خریداران این شرکت ها« توجه 
ویژه ای داش��ت، عنوان کرد »ب��ا توجه اهمیت این نکته، 

بای��د از چند زاویه به آن نگاه کنیم. ش��اید در ن��گاه اول بگویید در عرضه های 
گذشته، خریداران بعضی از شرکت ها به دلیل عدم صالحیت، باعث نابسامانی و 
عدم موفقیت در امور شرکت و زیرمجموعه خود شدند. بنابراین باید مکانیزمی 
اندیش��یده شود که شرکت ها در فرآیند واگذاری به گروه ها و افراد با صالحیت 
سپرده شوند. در این راستا مثال واگذاری اخیر شرکت سرمایه گذاری صنعت و 
معدن قابل بررسی است که طی کمتر از ۲ ماه، در عمل شرکت سرمایه گذاری 
توسعه صنعتی به عنوان خریدار بخش خصوصی، فرآیند یکپارچه سازی تملیک 
را انجام داده اس��ت. مدیرعامل س��رمایه گذاری صنعت و معدن گفت: اما زاویه 
دیگری که در این مس��ئله می توان به آن پرداخت، مشاهده، بررسی و واگذاری 
ش��رکت ها بر اس��اس زنجیره ارزششان اس��ت؛ درحال حاضر مشاهده می شود 
که برای مثال برخی از مجتمع های پتروش��یمی باالدس��تی و پایین دستی، با 
واگذاری های جدا از هم و تقس��یم بندی آن ها، مش��کالت و مس��ائل متعددی 
برایشان به وجود آمده است. در صورتی که می توانستیم به جای بخش بخش 
کردن مجموعه، کل آن را عرضه کنیم. تجریش��ی با جمع بندی اظهارات خود، 
بیان داشت : در این فرآیند ابتدا باید صالحیت خریدار را احراز کرد، سپس باید 
اقدام به مدیریت بلوک های عرضه ش��ده شرکت ها کرد و در آخر به عنوان یک 

»زنجیره یکپارچه« آن شرکت ها را واگذار کرد. 

 ضرورت شفافیت در فرآیند واگذاری ها
این مسایل در حالی مطرح است که سید مهدی علم 
الهدی، معاون پذیرش و ناش��ران شرکت فرابورس ایران 
در پاسخ به پرسش های یاد ش��ده،به تجربه فرابورس در 
انجام فرآیند واگذاری ها اش��اره داشت و گفت: در شرکت 
فرابورس چند راهکار برای عرضه ها داریم؛ واگذاری اموال 
و واگذاری ش��رکت ها طبق اصل ۴۴ قانون اساس��ی. اما 
در خصوص واگذاری ش��رکت ها امکان جدیدی را فراهم 
کرده ای��م که دس��تگاه های دولتی ک��ه متقاضی فروش 
شرکت های خود شده اند، اس��امی شرکت های مدنظر را 
اعالم می کنن��د و از طرف ما این اع��الم عمومی صورت 
می گیرد.البته پس از اینکه آن ها بازاریابی کرده و مشتری 
خ��ود را پیدا می کنند، در بس��تری که فراه��م  کرده ایم، 
شرکت را عرضه می کنند. همچنین حسنی که این روش 

دارد، مسئله ایجاد شفافیت در فرآیند واگذاری هاست. 
علم الهدی در ادامه اظهارات خود به مسئله ظرفیت بازار برای پذیرش این 
حجم از ش��رکت ها اش��اره کرد و گفت: در ش��رایط کنونی بازار سرمایه کشور 
توانایی و ظرفیت پذیرش یکباره این حجم از شرکت را ندارد، هرچند که فرآیند 
واگذاری ها نیز زمان بر است. بنابراین روش ایده آل واگذاری ها این است که باید 
در یک فرآیند زمانی میان مدت یا طوالنی مدت انجام شود تا مشکلی به وجود 
نیای��د. وی در بخش دیگری از گفت و گو به مس��ئله تائید صالحیت خریداران 
اشاره کرد و اذعان داشت: در این خصوص سازمان بورس طبق روال همیشگی 
خود، نسبت به انجام تائید صالحیت خریداران اقدام خواهد کرد، اما با این وجود 
شما هر روشی را نیز که اتخاذ کنید، ممکن است یک عده ناراضی باشند و این 

مسئله در کار خود ما نیز بار ها رخ داده است. 
معاون پذیرش و ناشران فرابورس تصریح کرد: گفتنی است که درحال حاضر 
تایید صالحیت در مجموعه س��ازمان خیلی جدی تر از گذشته انجام می شود، 
اما به هر حال با پارامترهایی که گذاشته اند، به نظر می آید اتفاقات و مشکالت 
گذش��ته رخ ندهد. با این وجود بنده در م��ورد آینده نمی توانم هیچ تضمینی 
بدهم، چرا که هیچ اطالعاتی ندارم. اما ما و سازمان به عنوان نهاد ناظر همواره 

سعی می کنیم که در این خصوص مشکلی پیش نیاید. 

عدم ثبت دارایی و بیکانگی با شفافیت 
برپایه این گزارش، مسئله خریداران شرکت ها همواره 
ب��ه عن��وان بزرگ ترین دغدغه خصوصی س��ازی کش��ور 
تبدیل ش��ده اس��ت؛ در ایران به دلیل عدم وجود بخش 
خصوصی قدرتمند و کار شناس، فرآیند واگذاری ها عموما 
با مش��کالتی مواجه شده است؛ از بحران های تعدیل نیرو 
و متخص��ص نبودن س��رمایه گذاران گرفته ت��ا واگذاری 

شرکت ها به خصولتی ها. 
در همین خصوص یک کار ش��ناس س��ازمان بورس و 

اوراق بهادار که مایل به افش��ای نامش نبود، با مطرح کردن پرسش هایی نظیر 

اینکه آیا بازار س��رمایه ظرفیت پذیرش این همه ش��رکت را دارد؟ و آیا بخش 
خصوصی برای ورود این حجم از ش��رکت ها تقویت ش��ده که این کار را انجام 
دهد؟ عنوان می کند :واقعیت این است که بازار سرمایه ظرفیت ورود این حجم 
از ش��رکت ها را ندارد، چرا که عالوه بر کم عمق بودن، پولی ندارد که این کار 

را انجام دهد.
وی معتقد اس��ت باید این مس��ئله را در نظر داشت که عرضه این شرکت ها 
سبب می شود نقدینگی و افراد جدیدی به منظور خرید شرکت های مدنظرشان 
در بازار وارد شوند؛ اما در اینجا چند آسیب وجود دارد، اول به دلیل اینکه چون 
شرکت های یاد شده دولتی هستند، با وجود ادعا هایشان، دارای حساب شفافی 
نیستند. این کار شناس بازار س��رمایه افزود: ممکن است مدیران آن شرکت ها 
بگویند که همه مس��ائل شفاف اس��ت، ولی یکی از مواردی که   همان اول باید 
صورت بگیرد تا یک ش��رکت در بورس حضور داش��ته باشد، این است که باید 
صورت مالی و حس��اب های شفافی داش��ته باشد. وی تصریح کرد:  این نکته به 
دلیل این مطرح می ش��ود که در گذش��ته نمونه های مش��ابهی را داشته ایم که 
مسبب به وجود آمدن درگیری های متعددی شده است، بنابراین از   همان ابتدا 
باید گزارش کار ش��ناس رسمی بسیار دقیقی از شرکت وجود داشته باشد و در 

عین حال نیز شرکت به درستی ارزش گذاری شود. 
این کار ش��ناس اقتصادی معتقد است :برخی اوقات به دلیل تغییر دولت ها، 
در شرکت ها بی نظمی وجود داشته و مدیران این شرکت ها با یکدیگر همکاری 
نکرده ان��د؛ به گون��ه ای که حتی پی��ش آمده،دارایی هایی راک��ه دارند اصال در 
دفاترشان ثبت نشده است. بنابراین در   همان ابتدا باید یک بحث ارزش گذاری 
برای این شرکت ها انجام و شرکت شفاف شود. وی با مطرح کردن یک پرسش 
ادامه داد: نکته دیگری که وجود دارد این اس��ت که آیا بخش خصوصی بنگاه 
دار است و یا اینکه فقط چون سرمایه دار است و از یک کسب و کاری خوشش 
آمده یا می خواهد زنجیره ارزشش را تکمیل کند، اقدام به خرید این شرکت ها 

کرده است؟ 
این کار ش��ناس بازار س��رمایه با ذکر مثالی تصریح ک��رد: فرد ثروتمندی را 
می ش��ناختم که قصد خرید یکی از شرکت های حفاری را داشت. وی می گفت 
دکل ها و س��ایر تجهیزات این ش��رکت از پتانس��یل خوبی برخوردار است، اما 
اگر بنده بخواهم این ش��رکت را خریداری کنم، ش��اید تا ۷۰ درصد از نیروی 
انسانی شرکت را باید تعدیل کنم. وی گفت: بنابراین بحثی که در این خصوص 
مطرح می شود، این است که آیا واقعا خریداران این شرکت ها با دید بنگاه داری 
می خواهند وارد عمل شوند یا خیر؟ با این تفاسیر مسئوالن هم باید در فرآیند 
واگذار ی ها از تجربه برخی از کشورهای اروپایی استفاده کنند؛ این کشور ها در 
هنگام خصوصی س��ازی این ش��رط را برای خریداران می گذاشتند که با تغییر 

مالکیت، یک بحران و یا یک پیامد انسانی و اجتماعی را به وجود نیاورند. 
این کار ش��ناس اقتصادی با ذکر خاطره ای، عنوان کرد: آقای عس��گراوالدی 
تعریف می کردند که »در آلمان قرار بود یک شرکتی را خصوصی کنند و ما نیز 
در جلس��ه ای که برای خرید آن ش��رکت در نظر گرفته  بودند، شرکت داشتیم. 
مدیر شرکت گفت که قیمت به هیچ عنوان برای ما در درجه اهمیت قرار ندارد، 
چرا که در این خصوص با هم به نتیجه و تفاهم می رسیم. اما بزرگ ترین شرط 
ما این اس��ت که هیچ کدام از نیروهای مجموعه بیکار نشوند و زندگی آن ها با 

اختالل مواجه نش��ود. وی خاطرنشان کرد: بنابراین مدیران دولتی این نکته را 
باید در نظر داش��ته باشند که اگر می خواهند یک شرکت را به شکل بورسی یا 
از هر طریق دیگری عرضه کنند، آیا قرار اس��ت بعد از خصوصی س��ازی، شیوه 
کار تغییر یابد یا خیر؟ ممکن اس��ت آن شرکت درحال حاضر در بخش دولتی 
که کار می کند، سودآور بوده و از شرایط مطلوبی برخوردار باشد. در نتیجه این 
سوال مطرح می شود که با انجام خصوصی سازی ها و تغییر مالکیت، باید مجددا 

شاهد یک فاجعه انسانی باشیم؟ 
این کار شناس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: پرسش دیگری که 
می توان مطرح کرد این است که آیا بخش خصوصی ما به اندازه ای قوی است که 
بتواند مالکیت یک شرکت را در اختیار بگیرد؟ آیا افرادی که تا به امروز کسب و 
کار خود را اداره می کردند و به نهادهای مختلف پاسخگو نبوده اند، قادر هستند 
وارد فضای شفاف بازار شوند و به سهامدار، حسابرس معتمد، سازمان بورس و 
مجمع پاسخگو باشند؟ آیا این فرهنگ در او رشد پیدا کرده که این کار را انجام 
دهد؟ وی در پایان و در پاس��خ به این پرسش ها می گوید :به همین دلیل بنده 
شخصا مخالف بسیاری از خصوصی سازی ها هستم؛ چرا که خصوصی سازی در 
کشور ما در شرایط کنونی جواب نمی دهد. به دلیل اینکه، ما یک نظام محکمی 

نداریم که از حقوق کارکنان و اجزای مختلف شرکت ها دفاع کند. 

 تکرار بحران ها و ضرورت توجه به حاکمیت شرکتی 
 اما قاسم محسنی، عضو شورای عالی بورس در پاسخ 
به نگرانی های یاد شده کار شناس��ان در فرآیند واگذاری 
ش��رکت های دولتی می گوید: ب��ه باور بنده ب��رای ورود 
شرکت های دولتی باید بستر ها و پیش نیازهای متعددی 
را فراه��م کرد تا واگذاری ه��ا به بخش خصوصی تاثیرات 
منف��ی در بازار برجای نگذارد؛البته در ابتدا باید این نکته 
را مورد ارزیابی قرار داد که برای سهام عرضه شده، تقاضا 
وجود داش��ته باش��د. وی تصریح ک��رد: دومین نکته ای 
که بای��د به آن توجه داش��ت، اصالح نگاه ه��ا و مقررات 
نس��بت به بخش خصوصی است که بیش��تر قیمت ها و 
قیمت گذاری ها براس��اس عرضه و تقاض��ا صورت گرفته 
و براس��اس مکانیزم بازار آزاد باش��د. در غیر این صورت 
بخش خصوصی نمی تواند آین��ده را پیش بینی کند و ما 

یک بخش خصوصی قوی نخواهیم داشت.
 این عضو شورای عالی بورس سومین نکته قابل بحث 
در خصوص فرآیند واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی 
را، اجرای دقیق قوانین حاکمیت شرکتی دانست و عنوان 
کرد :اگر سهامی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی 
عمومی واگذار می ش��ود، حتما باید مق��ررات حاکمیت 
ش��رکتی قوی نیز برای هدایت آن ش��رکت ها تنظیم و 

اجرایی ش��ود. در عین حال نیز نهاد ناظر باید برای اجرای این قوانین، نظارت 
الزم و کافی را داش��ته باش��د. چرا که اگر این مقررات اجرایی و رعایت نشود، 
ش��اهد مش��کالت و بحران هایی نظیر آنچه که در سال های اخیر با آن مواجه 
بودیم، می شویم. وی در ادامه می افزاید: همچنین قوانین حاکمیت شرکتی از 
این جهت مناس��ب است که می تواند تضاد منافع بین سهام داران، کارمندان و 
کارگران و به طور کلی تمامی اجزای یک ش��رکت را با مدیران مجموعه ها از 

بین ببرد. 
محس��نی بر این باور اس��ت که،مق��ررات حاکمیت ش��رکتی، به روز ترین 
راهکاری اس��ت که بش��ر تا به امروز برای کنترل مشکالت و سوء استفاده ها 
پیش��نهاد داده، بنابراین حاکمیت ش��رکتی این اطمین��ان را ایجاد می کند 
که مدیران و س��هامداران عمده از دارایی های ش��رکت یا از موقعیت ش��غلی 
ش��رکت، به نفع خودشان استفاده نکنند. وی با اشاره به اینکه، باید مقررات 
و قوانین محکمی در خصوص اجرای حاکمیت ش��رکتی داش��ته و به سختی 
هم آن ها را اجرا کنیم، عنوان کرد: پیش شرط واگذاری شرکت های دولتی، 
مناس��ب بودن فضای اقتصادی کش��ور، وج��ود قوانین و مق��ررات محکم و 
قیمت گذاری بر اساس عرضه و تقاضاست. عضو شورای عالی بورس در بخش 
دیگری از اظهارات خود هش��دار داد که نباید از سوی دولت دخالتی در این 
فرآیند ها صورت گیرد. اگر هم دولت قصد دارد دخالتی داش��ته باشد، باید از 
طریق مکانیزم های سیاست گذاری باش��د. هرچند که نباید قیمت ها هر روز 
دستخوش تغییر باشد و باید یک سیاست با ثبات و تقریبا ثابتی را دولت در 

مسائل اقتصادی تدوین کرده و به انجام آن متعهد باشد. 
محس��نی در پایان خاطرنش��ان ک��رد: در   نهایت نیز همه مس��ئوالن نظام، 
دستگاه ها و قوا باید پشت سر این سیاست ها حضور داشته و اعالم موضع کنند. 
ت��ا بتوانیم سیاس��ت های واحدی که همه از آن حمای��ت می کنند را در عرصه 
اقتصادی کشور داشته باشیم. در غیر این صورت اگر ما خصوصی سازی را انجام 
دهیم و بعد انحرافاتی به وجود آید، نباید خصوصی س��ازی را متهم کنیم، بلکه 

باید به ریشه بروز مشکالت پرداخته و آن را حل کنیم.

سونامی واگذاری ها با تدبیر سامان می یابد؟

بحران درکمین خصوصی سازی ۴۰۰ شرکت دولتی
نظام محکمی نداریم که از حقوق کارکنان و اجزای مختلف شرکت ها دفاع کند

 محمد امین صالحی
خبرنگار

 باید مکانیزمی 
اندیشیده شود 

که شرکت ها در 
فرآیند واگذاری 

به گروه ها و 
افراد با صالحیت 

سپرده شوند

شرکت ها به 
بخش خصوصی 

بنگاه دار و 
متعهد سپرده 
می شوند یا به 

افراد ثروتمند؟ 

بازار سرمایه 
توانایی و 

ظرفیت پذیرش 
یکباره این 

حجم از شرکت 
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پیش شرط 
واگذاری 
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و قیمت گذاری 
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تعداد شرکت ها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار

صنایع پر نوسان - فرابورس 

41 487
نماد

تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان
هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

19.15 3,382  238,020 15.63کمرجان

13.47 28,065  13,182,400 13.47سرچشمه

12.28 10,659  785,600 10.98اوان

15.65 3,370  1,079,200 10.23زنگان

8.48 14,703  1,566,720 8.48کیمیا

7.58 943  5,235,000 7.58بساما

1.88 302  2,481,000 7.24کاسپین

2.61 222  1,668,000 6.49ولبهمن

11.01 3,832  2,031,900 6.25وسبحان

9.74 7,614  208,370 6فوالي

10 سهم پر نوسان در فرابورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

9.99- 254  317,500 9.29-سدبیر

10.73- 2,203  576,300 8.31-ثالوند

6.9- 9,961  1,171,004 6.63-ریشمك

4.32- 3,154  727,000 5.93-غپآذر

4.49- 26,127  3,886,000 5.17-اپرداز

0.26- 44,041  4,111,238 4.7-چكاپا

3.95- 1,698  4,184,000 4.39-وهور

3.34- 425  2,373,840 3.81-حخزر

0.85 11,002  423,578 3.69-شلیا

3.61- 136  545,400 3.61-اعتال

10 سهم پر نوسان درفرابورس - منفی

شاخـص فرابـورس

اوراق بهادار

| اردیبهشت 97  هفته دوم  سال ششم  شماره 248 |

دیدگـــاه
حواشیکاهشسقفسرمایهصندوقهایسرمایهگذاری

صندوق های س��رمایه گذاری مش��ترک از جمله بازیگران مهم در بازار س��رمایه هستند که سهم 
قابل توجهی بر توسعه اقتصادی و شفافیت مالی دارند. هم اکنون حجم منابع رسوب شده صندوق های 
سرمایه گذاری حدود 1.500.000 میلیارد ریال است. از میزان حدود 1.5 درصد در صندوق های از 

نوع سهامی، 98 درصد در صندوق های با درآمد ثابت و 0.5 درصد نیز در صندوق های مختلط سرمایه گذاری شده اند.
با بررس��ی ترکیب دارایی های فعلی 20 صندوق س��رمایه گذاری بزرگ که از نوع درآمد ثابت هستند، مشخص گردید 
که حدود 6 درصد س��رمایه گذاری ها در س��هام و حق تقدم س��هام شرکت های بورسی و فرابورس��ی، 34 درصد در اوراق 
بهادار با درآمد ثابت و 60 درصد در س��پرده و گواهی س��پرده بانکی اس��ت . هم اکنون این نوع از صندوق ها توانسته اند با 
مدیریت حرفه ای، ایجاد تنوع در منابع، ش��فافیت اطالعاتی و همچنین نقدش��وندگی باال به جایگاه مناسب خود در میان 
سرمایه گذاران دست پیدا کنند. همچنین، این صندوق ها با توزیع و پوشش بهتر ریسک و برخورداری از قدرت نقدینگی 
باال، از قابلیت اطمینان باالتری برخوردار هس��تند. آنچه که در میان صندوق های سرمایه گذاری بزرگ جلوه می کند، این 
است که با توجه به کوچک بودن بازار بدهی در ایران، بخش قابل توجهی از منابع آنها در سپرده ها و گواهی سپرده های 
بانکی س��رمایه گذاری می شوند. به بیان دیگر، هرچند که صندوق های سرمایه گذاری مشترک یاریگر بازار سرمایه هستند، 

اما در شرایط فعلی نیز توانسته اند تسهیل گر شبکه بانکی در جذب بهتر منابع مالی باشند.
به علت مدیریت حرفه ای صندوق های سرمایه گذاری مشترک و ارائه بازدهی های مطلوب به سرمایه گذاران و از طرف دیگر 
مدیریت زمانبندی نقدینگی که در صندوق های سرمایه گذاری معنی واقعی می یابد، امروزه موجب تغییر نگرش بسیاری از 
تحلیلگران به نقش غیرقابل انکار آنها در بهبود فضای سرمایه گذاری و تأمین مالی، دفع اثر تکانه های نامطلوب اقتصادی، 
جلوگیری از بروز تنش در هنگام وقوع بحران های مالی و اقتصادی و غیره ش��ده اس��ت. امروزه، صندوق های سرمایه گذاری 
مشترک جز رده باالی نهادهای مالی و اعتباری تقسیم بندی می شوند که البته از نظر بازدهی نقدی و مدیریت زمانبندی 
نقدینگی مزیتی رقابتی دارند. با توجه به کوچک بودن بازار بدهی در کشور، صندوق های سرمایه گذاری به اجبار باید بخشی 
از منابع در اختیار خود را در بازار پول به عنوان ابزارهای با درآمد ثابت سرمایه گذاری کنند، البته این همکاری دوسویه بوده 
و امروزه بانک ها نیز نقش غیرقابل انکاری در جذب منابع مالی دارند. خالصه کالم این است که صندوق های سرمایه گذاری 
پل واسط بین بازار پول و سرمایه هستند. با توجه به این جایگاه رو به رشد، امروزه شاهد هستیم که حجم منابع در اختیار 
این صندوق های افزایش قابل توجه داشته است و به پشتوانه آن توانسته اند جایگاه واالیی در نظام تأمین مالی کشور و عمق 
و توسعه آن کسب کنند. بی شک، هرگونه نوسان در کارکرد این صندوق ها اعم از کاهش منابع در اختیار به شکل هدایت 
نشده، نوسان بازدهی، کاهش نقدشوندگی و مدیریت ناصحیح زمانبندی نقدینگی می تواند آثار و لطمات جبران ناپذیری در 
اقتصاد و بازارهای مالی به بار آورد. ساختار نوین منعطف صندوق های سرمایه گذاری مشترک که امکان مدیریت حرفه ای بر 
آنها را فراهم می آورد، موجب شده است که امروز واهمه ای از کارکرد ناصحیح آنها به شکل دیگر نهادهای مالی وجود نداشته 
باشد و یا حداقل دلهره آور نباشد. اگرچه، بحث در مورد ابعاد و اندازه صندوق های سرمایه گذاری موضوع حال حاضر است و 
از نظر مزایا و معایب آن قابل بررسی است، اما با فرض پذیرش دیدگاه منتقدین روند رو به رشد این صندوق ها، مهم است به 
نحوی عملیاتی نمودن آن و شناسایی آثار نامطلوب آن بر پیکره اقتصادی و مالی هم نگاه ویژه ای شود. با توجه به تنیدگی 
این ابزارها با شبکه بانکی کشور، حتما اثرگذاری سو این تصمیم بر بانک های همکار قابل باور است. کاهش ابعاد صندوق های 
سرمایه گذاری مشترک و خروج منابع از آنها، لزوماً به معنای جابه جایی به دیگر ابزارهای بازار پول و سرمایه نیست و می تواند 

به شکلی غیرنظام یافته در سایر بازارها بروز نماید.
ش��اید یکی از راهکارها برای کاهش لطمات وارده به اتخاذ محدودیت های جذب منابع برای صندوق های سرمایه گذاری، 
همکاری با نهادهای مالی جهت تأسیس صندوق های سرمایه گذاری جدید و یا تقویت صندوق های فعلی باشد که البته در 
این صورت نیز می توان مطمئن بود که حفظ ش��رایط قبلی بدون همکاری با بانک ها میس��ر نخواهد بود. به عبارت دیگر، آیا 
می توان انتظار داشت که با حجم و عمق فعلی بازار بدهی کشور، بتوان تمامی منابع صندوق ها را به این بخش هدایت نمود؟ 
یکی از مهمترین اهداف صندوق های سرمایه گذاری مشترک، تجمیع و هدایت مناسب منابع است که البته نمی توان اطمینان 

داشت که در صورت تضعیف منابع در اختیار هریک از آنها به صورت انفرادی، بتوان در بخشی دیر تجمیع و یک کاسه نمود.

 هفته نامه بورس: طبق مصوبه جلسه 5 دی ماه سال 
96 ش��ورای عالی ب��ورس و مصوبات چهارصد و هش��تاد 
و هش��تمین جلس��ه هیأت مدیره س��ازمان بورس اوراق 
بهادار تهران درخصوص س��قف واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری در اوراق به��ادار با درآمد 
ثابت در س��هام و مختل��ط، حداکثر س��قف صندوق های 
س��رمایه گذاری در زمان تاس��یس، مبلغ 5 ه��زار میلیارد 
ریال تعیین شد؛ همچنین از تاریخ این مصوبه، درخواست 
افزایش س��قف واحده��ای س��رمایه گذاری صندوق های 
سرمایه گذاری به بیش از 5 هزار میلیارد ریال )ارزش کل 
واحدهای س��رمایه گذاری قابل صدور صندوق- براس��اس 
ارزش مبنا( منوط به گذش��ت حداقل یک سال از فعالیت 
صندوق، وجود عملکرد قابل قبول و رعایت کلیه مقررات 
خواهد بود. ازس��وی دیگر نیز از تاری��خ ابالغ این مصوبه، 
افزایش س��قف واحده��ای س��رمایه گذاری صندوق های 
س��رمایه گذاری در اوراق بهادار ب��ا درآمد ثابت و مختلط 
ب��ه بیش از 10 هزار میلیارد ری��ال )ارزش کل واحدهای 
س��رمایه گذاری قابل صدور صندوق- براساس ارزش مبنا( 
یا رعایت سایر مفاد این مصوبه پس از بررسی کارشناسی 
توس��ط س��ازمان، منوط به موافقت ش��ورای عالی بورس 
است. در همین راستا، س��قف مجاز سرمایه صندوق های 
س��رمایه گذاری در اوراق بهادار ب��ا درآمد ثابت و مختلط 
براساس ارزش مبنا )اسمی(، مبلغ 100 هزار میلیارد ریال 

تعیین شد.
بنابراین در مجموع، براس��اس تصمیمات اخیر شورای 
عالی ب��ورس و ابالغ معاون��ت نظارت ب��ر نهادهای مالی 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار، سقف سرمایه صندوق های 
س��رمایه گذاری در زمان تاس��یس صندوق 500 میلیارد 
تومان تعیین ش��د و افزایش س��قف 500 میلیارد تومان 
من��وط به گذش��ت ی��ک س��ال از فعالیت صندوق ش��د. 
همچنین افزایش س��رمایه صندوق ه��ای مختلط و درآمد 
ثابت به بیش از ه��زار میلیارد تومان منوط به اخذ مجوز 
از ش��ورای عالی بورس و سقف سرمایه مجاز صندوق های 
 ب��ا درآمد ثاب��ت و مختلط نی��ز 10 هزار میلی��ارد تومان 

تعیین شد.

تغییراتدررویههایاجراییصندوقها
بایدهاونبایدها

موسی احمدی عضو هیأت علمی 
دانشگاه آزاد اس��المی واحد ابهر در 
گف��ت: صندوق های  این خص��وص 
نهادهای  از جمل��ه  س��رمایه گذاری 
مالی برای آن دس��ته از اش��خاصی 
اس��ت که تمایل به س��رمایه گذاری 
در بازار س��رمایه دارند ام��ا از وقت 
و ق��درت تحلی��ل کافی ب��رای این 
امر برخ��وردار نیس��تند. ل��ذا برای 
جذب س��رمایه های خرد در جامعه، 
صندوق های سرمایه گذاری در اوراق 
با درآمد ثابت در س��ال 1386 ایجاد 
شد و هم اکنون توسعه و معرفی انواع 
صندوق های سرمایه گذاری به نحوی 
بوده ک��ه دارایی ه��ای تحت تملک 

آن ها بسیار افزایش یافته است.
احمدی اضافه کرد: بزرگ ش��دن 
خص��وص  ب��ه  صندوق ه��ا  ان��دازه 
صندوق های��ی ک��ه تح��ت مدیریت 

بانک های کش��ور قرار دارند باعث ش��ده ت��ا منابع عمده 
صندوق ها از طریق بانک ها تأمین ش��ده یا بخش عمده ای 
از منابع صندوق ها در بانک سپرده گذاری شود.  همچنین 
از س��وی دیگر ای��ن مابقی مناب��ع در اوراق بهادار )بدهی 
و س��رمایه ای( سرمایه گذاری ش��ده و بازده مورد نظر که 
اغلب اندکی بیش تر از بانک اس��ت را تأمین می کند.البته 
فراگیرشدن این موضوع، بورس را بر آن داشته تا با اعمال 

دس��تورالعمل هایی، موجبات محدود شدن این موضوع را 
فراهم آورد.

این کارش��ناس بازار س��رمایه تاکید ک��رد: تغییر حد 
نصاب ها، س��قف مجاز س��رمایه  صندوق ها، س��قف میزان 
سپرده گذاری در بانک ها و برخی دیگر از دستورالعمل های 
جدید از آن جمله هس��تند که در راس��تای موضوع فوق 
انجام ش��ده اس��ت. اما موفقیت این موضوعات به رعایت 
این دستورالعمل ها از سوی تمامی صندوق ها، عدم تغییر 
مس��تمر دس��تورالعمل ها، پایبندی تمام��ی صندوق ها به 
افشای به موقع اطالعات و توسعه فرهنگ سرمایه گذاری 
و معرف��ی ابزارهای مال��ی به آحاد جامعه بس��تگی دارد.  
با توج��ه به موارد مذکور به نظر می آید در آینده ش��اهد 
طراحی سازوکارهایی باشیم تا زمینه مطلوب برای  توسعه 
فراگیر صندوق های سرمایه گذاری جدید و سوق منابع به 

پروژه های سرمایه گذاری واقعی فراهم شود. 

ضرورتکاهشحجمسرمایهصندوقها
علی تیموری ش��ندی مدیرعامل 
تأمی��ن س��رمایه لوتوس پارس��یان 
گف��ت:  خص��وص  ای��ن  در  نی��ز 
هم اکنون س��قف مجاز صندوق های 
س��رمایه گذاری در اوراق به��ادار ب��ا 
درآم��د ثاب��ت و مختل��ط، 10 هزار 
میلیارد تومان تعیین ش��ده اس��ت؛ 
درواق��ع حدود 12 س��ال از تصویب 
قانون جدید بازار س��رمایه می گذرد 
ک��ه ابزارها و نهاده��ای متعددی در 
بازار ش��کل گرفته اس��ت. همچنین 
با توج��ه به اینکه بازار ما جوان بوده 
و ای��ن ابزاره��ا اکثرا ب��رای اولین بار 
در کشور راه اندازی ش��د، عموما در 
برهه ای از فعالیت خودش��ان، ممکن 
بود که از رسالت خودشان دور شوند 
که ب��ا توجه به اینکه س��اختار بازار 

سرمایه عمدتا با سهامداری بانکی شکل گرفت و مدیریت 
نظام بانکی یک نفوذ قاب��ل توجهی در تصمیم گیری های 
نهادهای مبتنی بر بازار س��رمایه برخوردار بود، این باعث 
شد که رس��الت و نقش این ابزارهای بازار سرمایه توسط 
بازار پول مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. بنابراین شاید یکی 
از آن ابزارهایی که درواقع به ش��دت مورد سوءاس��تفاده 
ق��رار گرفت، صندوق ه��ای با درآمد ثابت ب��ود. البته این 
صندوق ها به واسطه مدیریت نادرستی که در نظام بانکی 
و بازار پول وجود داش��ت، به عنوان ابزاری برای دور زدن 
نرخ های دس��توری و ابالغی از س��وی بانک مرکزی قرار 
گرفتند و اکثر بانک ها به واسطه شرکت های زیرمجموعه 
فع��ال خودش��ان در ب��ازار س��رمایه، اق��دام به تاس��یس 
صندوق ه��ای با درآمد ثابت کردن��د. باتوجه به اینکه این 
صندوق ها در بانک ها عرضه ش��د و آن اعتباربخش��ی که 
بانک ها به صندوق ها دادند، در مدت زمان کوتاهی با رشد 
قابل توجه��ی مواجه ش��دند و به خصوص طی س��ال های 
اخیر این رشد خیلی مناسب بود. به دنبال این انحرافات، 

دورانی هم ش��ائبه هایی را ایجاد کرد ک��ه این صندوق ها 
عام��ل برهم زنندگی نرخ ه��ا و ابالغیه هایی بوده که بانک 
مرکزی اب��الغ می کرد و عمال قانون گذاری نظام پول را از 
مدیریت مناس��ب نرخ ها در بازار با تهدید مواجه می کرد. 
البته این نوع اتهامات به طور کامل قابل بحث اس��ت و در 
مقاطع��ی به هی��چ عنوان مورد قبول نیس��ت؛ چراکه این 
صندوق ه��ا و بازار س��رمایه، به عن��وان ابزارهای نرخ گذار 

نیست و پیرو نظام و شبکه بانکی اعالم می شوند.
تیم��وری اضافه کرد: درواقع اعم��ال این محدودیت ها 
ش��اید در راس��تای اصالح روندهایی اس��ت ک��ه در بازار 
س��رمایه درخصوص برخی از ابزارهایی به وجود آمده که 
از لح��اظ اس��تراتژیک به مدیریت ریس��ک ها، اعمال این 
س��قف ها الزم و ضروری اس��ت. ولی به نظر می رس��د که 
درخصوص اعمال محدودیت های صندوق ها، حتما کسانی 
ک��ه مدیریت این صندوق ها را به عهده می گیرند، با توجه 
به حجم س��رمایه ای که مدیریت مدی��ران این صندوق ها 
دارن��د، باید یک تفکیکی قائل بش��ویم که در بازار، اعمال 
محدودیت های کلی برای همه شاید پذیرفته شده نباشد. 
به این دلیل که اعمال این محدودیت ها، متناسب با توان 
و بنی��ه مالی این صندوق ها صورت بگیرد. از س��وی دیگر 
وقت��ی اعمال محدودیت ها در هر صنفی صورت می گیرد، 

الزم است تا آثار جانبه ای این موضوعات را لحاظ کنیم.
به گفته مدیرعامل تأمین س��رمایه لوتوس پارسیان، از 
طرفی اعمال این محدودیت ها برای صندوق ها، مشکالتی 
را ایجاد نمی کند. ولی ما برخی صندوق های خیلی بزرگی 
داریم که طی س��ال های گذشته حجم قابل توجهی اوراق 
بازار بده��ی را جذب کردن��د؛ البته فرام��وش نکنیم که 
یک��ی از ارکان توس��عه بازار بدهی م��ا و افزایش ظرفیت 
بازار س��رمایه در تأمین مالی ش��رکت های بزرگ، همین 
صندوق های با درآم��د ثابت بودند. همچنین در کنار این 
انحرافات جزئی و سوءاس��تفاده هایی که از این صندوق ها 
در کن��ار بازارهای مالی صورت گرفت، باید توجه داش��ته 
باشیم که بدون وجود و حضور این صندوق ها، توسعه بازار 
بدهی امکان پذیر نیس��ت. لذا طی سال های گذشته حجم 
قابل توجهی از انتشار اوراق در بازار سرمایه را شاهد بودیم 
ک��ه نه  تنها از س��وی ش��رکت های بخش های خصوصی، 
عموم��ی، ش��هرداری ها و حتی دولت طی یکی دو س��ال 
گذش��ته، تأمین مالی خود را از طریق بازار سرمایه انجام 
می دهن��د. بنابراین ابزارهایی که ت��وان جذب این میزان 
انتش��ار را دارند، ابزارهایی نیس��تند به جز صندوق های با 
درآم��د ثابت با حجم های خیلی باال ک��ه بتوانند با جذب 

این اوراق، مدیریت ریسک خود را انجام دهند.
وی در پایان تاکید کرد: بنابراین اعمال این محدودیت ها 
روی صندوق هایی که بیشتر از سقف مجاز هستند، منجر 
به این خواهد ش��د ک��ه صندوق ها باید بخش��ی از اوراق 
خودش��ان را در پرتفویی که دارن��د، در بازار عرضه کنند.  
همچنین نهایتا منجر به این می ش��ود که ش��اهد روندی 
باش��یم که رقم قابل توجهی از اوراق در بازار عرضه شود و 
در کنار اینکه می تواند یک سری از نهادهای مالی که تعهد 
پذیره نویس��ی و بازارگردانی اوراق را دارند و با مش��کالت 
عدی��ده ای مواجه کند، به صورت مقطعی ش��اید منجر به 
این ش��ود که نرخ به��ره در بازار به ص��ورت قابل توجهی 
افزایش پیدا کند و آن نیز منجر به آس��یب ش��دید بازده 

صندوق ها در میان مدت شود.
 لذا اعمال این محدودیت ه��ا نیازمند یک دوره زمانی 
معقول و مناس��بی اس��ت که صندوق های بزرگ، بتوانند 
خ��ود را با این موض��وع تطبیق بدهند.البت��ه  اوراق این 
صندوق ه��ا به نحوی اس��ت که اگر بخواهی��م چندین بار 
منابع صندوق ها را نقد کنیم، آثار و مشکالت قابل توجهی 
برای بازار و خود صندوق ها داش��ته باشد که این موضوع 
بی اعتمادی را از سوی سرمایه گذاران شود. همچنین الزم 
اس��ت که در کنار این محدودیت ه��ا، تعداد صندوق ها را 
توسعه دهیم تا سرریزی که از محل کاهش سقف ها ایجاد 

می شود، در سایر صندوق ها جذب شود.

در اصالح سقف سرمایه  صندوق ها باید همه جوانب سنجیده شود

پایانسوءاستفادهازصندوقهایسرمایهگذاری
تشکیل صندوق ها باعث دور زدن نرخ های دستوری و ابالغی از سوی بانک مرکزی بود که کاهش سقف سرمایه، باعث بهبود وضعیت خواهد شد

سحر فرهمندی
سرپرست صندوق های 

شرکت تأمین سرمایه نوین

یادداشت
اثربخشنبودنسابقهواگذاریهایسهام

برای ارزیابی تعیین پتانسیل بازار سرمایه در تسهیل عرضه سهام شرکت های دولتی مناسب 
است نیم نگاهی به روند و حجم واگذاری های دولت در سال های گذشته داشته باشیم. 

بر اس��اس گزارش سازمان خصوصی سازی، واگذاری های دولت از سال 1380 تا پایان سال 96 
حاکی از واگذاری 145 هزار میلیارد تومان سهام شرکت هاست که 87 هزار میلیارد تومان از این مبلغ به عموم، 32 هزار 
میلیارد تومان بابت رد دیون به اشخاص حقیقی و حقوقی و مابقی آن در حدود 27 هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت 
واگذار شده است. 79 هزار میلیارد تومان از این مبلغ در بازار بورس، 18 هزار میلیارد تومان در فرابورس، 300 میلیارد 
تومان به صورت مذاکره ای و 47 هزار میلیارد تومان در قالب مزایده عرضه ش��ده اس��ت. 85 درصد از حجم  واگذاری ها 
در بین سال های 86 تا 92 بوده است و 30 درصد آن در سال 92 در قالب رد دیون صورت گرفته است. از سویی روش 
واگذاری حاکی از عرضه 16 درصد از این مبلغ در بازار بورس تهران در سال 88 و 17 درصد آن در سال 92 است. بر این 
اس��اس در مجموع 67 درصد از واگذاری های دولت از س��ال 80 از طریق بورس و فرابورس انجام شده و 32 درصد آن از 
طریق مزایده که بیشتر صرف رد دیون دولت گردیده، واگذار شده است. از سویی سابقه واگذاری های دولت به دلیل عدم 
توجه به اصول حاکمیت شرکتی و تعیین تیم مدیریتی ذی صالح در شرکت ها با توجه به رویکرد سیاسی بخش سهام 
عدالت و غیرتخصصی برخورد کردن با انتصاب های مدیران راهبردی در این شرکت ها، آن چنان اثربخش نبوده و در حال 
حاضر شاهد بحران های اساسی در عمده این شرکت ها هستیم، اما بر اساس آمار ارائه شده فوق، بازارسرمایه ظرفیت الزم 
را در عرضه سهام شرکت های دولتی داشته است. اگر چه این فرآیند به دلیل عدم قیمت گذاری حرفه ای و به کارگیری 
پتانسیل های ارکان استراتژیک بازار سرمایه همچون بانک های سرمایه گذاری در تعهد پذیره نویسی و ارزشگذاری منصفانه 
شاید تا حدودی به نحو مطلوبی انجام نشده باشد و بدون توجه به شرایط بازار بعضا منجر به عرضه کمتر از واقع برخی 
سهام شده باشد، ولی می توان ادعا کرد بازارسرمایه با ارزشی حدود 100 میلیارد دالر توانایی قیمت گذاری شرکت های 
دولتی را دارد و با توجه به پیش بینی عرضه حدود 6 هزار میلیارد تومان سهام شرکت ها در سال 97 که نسبت به سال 
95 حدود 500 درصد رشد نشان می دهد، می توان انتظار داشت حداقل در حدود 50 درصد از این مبلغ از طریق بورس 
و فربورس قابل واگذاری به عموم باشد و مابقی آن را با به کارگیری خدمات خاص ادغام و تملیک که از سوی شرکت های 

تأمین سرمایه ارائه می شود، با قیمتی منصفانه به سرمایه گذاران عرضه کرد.

محمدمسعود غالم پور
 مدیر تحقیقات شرکت

بزرگ شدن  تأمین سرمایه نوین
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12,18محصوالت چوبی     

9,33انتشار، چاپ و تکثیر     

7,94استخراج سایر معادن     

7,23الستیک و پالستیک     

4,1استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف     

4,05-کشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته به آن     

3,48-قند و شکر     

3,34محصوالت کاغذي     

3,23فرآورده هاي نفتی، کک و سوخت هسته اي     

2,65ماشین آالت و تجهیزات     

9,51سرمایه گذاریها     

5,03سایر واسطه گرى هاى مالى     

4,7-محصوالت کاغذى     

3,07-رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن     

2,88خرده فروشی به استثناي وسایل نقلیه     

2,79-مخابرات     

2,55سایر محصوالت کانی غیر فلزي     

2,04فرآورده هاى نفتی     

2خودرو و ساخت قطعات     

1,83-قند و شکر     



اوراق بهادار

5
بورس

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

25.58 21,032  1,794,681 19.6كمنگنز

17.35 10,106  180,210 18.81فمراد

22.45 4,077  515,760 18.6ثاباد

20.39 16,265  2,565,500 15.17فلوله

18.41 12,414  371,324 13.17تكشا

9 24,391  974,500 12.79خكار

13.52 5,170  814,400 12.18چفیبر

13.34 3,510  825,461 11.34خموتور

14.03 1,728  266,728 11.11خلنت

11.17 32,761  6,933,906 11.07فایرا

10 سهم پر نوسان در بورس - مثبت

نماد
تغییرات نسبت به ارزش معامالتارزش بازار نوسان

هفته قبل میلیون ریالمیلیون ریالدرصد

5.45- 9,197  521,070 9.82-حتوكا

8.81- 14,333  600,000 9.74-خوساز

9.46- 1,774  1,332,135 9.44-خشرق

6.86- 7,774  1,211,250 8.02-قثابت

7.73- 1,398  2,005,500 7.73-دارو

8.64- 2,342  941,600 7.51-سصوفي

3.61- 16,655  1,227,917 6.44-قهكمت

6.27- 1,180  1,883,500 6.18-بنیرو

4.2- 2,382  734,737 6.17-سهگمت

6.26- 16,616  44,838,000 5.94-شپدیس

تعداد شركت ها بر اساس تغییر هفتگی ارزش بازار10 سهم پر نوسان در بورس - منفی
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محل دائمی نمایشگاه های بین المللی 
تهران 4 روز آخ��ر فروردین ماه جاری 
میزب��ان یازدهمین نمایش��گاه بورس، بان��ک و بیمه بود. 
نمایشگاهی که با حضور حدود 400 شرکت فعال در بازار 
پول وسرمایه با رویدادهای متنوع مالی، مخاطبان حرفه ای 
ای��ن حوزه ها را به خ��ود جذب کرد. البته این نمایش��گاه 
حاش��یه ها و انتقاداتی را نیز در پی داش��ت که مهم ترین 
آن ع��دم حضور مقامات عالی اقتصادی اعم از وزیر اقتصاد 
و رئیس کل بانک مرکزی درمراس��م افتتاحیه نمایش��گاه، 
اعتراض برخی از سهامداران »آکنتور وهای وب« در زمان 
س��خنرانی ش��اپور محمدی رئیس س��ازمان بورس، بسته 
بودن طوالنی مدت برخی نمادها و خلوت بودن سالن های 

نمایشگاه بود. 
ب��رای درک بهت��ر آنچه در فاینکس 2018 گذش��ت و 
روش هایی که می تواند در س��ال های آینده، به بهتر شدن 
اوضاع نمایشگاه کمک کند، با چند تن از شرکت کنندگان 
فعال در این نمایش��گاه به گفت و گو نشستیم که مشروح 

این مصاحبه ها را در ادامه می خوانید.

نقطه روشن، ورود دستاوردهای تکنولوژی مالی 
وحید حسن پور، مدیرعامل کارگزاری »صباجهاد« گفت: 
این نمایش��گاه راه��ی برای نش��ان دادن ظرفیت های بازار 
س��رمایه به مردم و س��رمایه گذاران بالقوه است که بتوانند 
با ظرفیت های س��رمایه گذاری در کشور آشنا بشوند. در 2 
سال اخیر تاکید بر حضور استارت آپ های تکنولوژی مالی 
در نمایشگاه افزایش یافته که نشان از انتخاب درست مسیر 
در این حوزه می دهد. در واقع آینده بازار سرمایه با ابزارهای 

فین تکی تحت تاثیر قرار می گیرد.
او اف��زود: آنچه امس��ال در نمایش��گاه از لح��اظ بازدید 
مردمی مش��اهده می شد، این بود که استقبال عموم مردم 
از نمایش��گاه نسبت به سال های قبل کمتر بود. البته علت 
آن است که شرایط بازار اکنون برای سرمایه گذاران شرایط 
جذابی نیس��ت و بازارهای رقیب مانن��د ارز و طال و حتی 
مس��کن عرص��ه را برای بازار س��رمایه تنگ ک��رده اند. اما 
دیدگاهی که دولت برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه 
دارد و ش��رکت ها برای ارتقای بخش دانش بورس��ی خود 
در پیش گرفته اند، نوید بخش اس��ت که در جامعه آینده 

روشنی برای بازار سرمایه دیده می شود. 
حس��ن پوربیان داشت: البته از سوی دیگر به دلیل این 
که 2 ابزار جدید داش��تیم و می خواس��تیم آن را به بازدید 
کنندگان نش��ان بدهیم، در نمایش��گاه حضور پیدا کردیم. 
یکی از این ابزارها، س��امانه معامالتی آنالین بود و دیگری 
صندوق بازار گردانی. همچنین در نمایش��گاهی که امسال 
برگزار شد، استقبال عمومی از ابزار سامانه معامالتی آنالین 
بیشتر بود، اما صندوق بازارگردانی به دلیل این که به طور 
اختصاصی برای صندوق بازنشستگی است، مخاطب خاص 

خودش را دارد. 
وی در خص��وص می��زان اس��تقبال بازدیدکنن��دگان 
از س��امانه معامالت��ی آنالین این ش��رکت گف��ت: معیار 
جلب ش��دن به س��امانه معامالت��ی اکن��ون دیگر جذب 
کد معامالتی بیش��تر نیست. در س��ال های 90 و 91 که 
سامانه های معامالتی آنالین در نمایشگاه رونمایی شدند، 

معیار جذب سرمایه گذار، داش��تن مشتری بیشتر آنالین 
ب��ود. اما اکنون به دلیل افزایش ضریب نفوذ اینترنت، این 
معیار، معیار کاملی نیس��ت. در این مقطع افزایش س��هم 
ب��ازار و بهبود برندیگ درآینده بلند مدت به کارگزاران از 
این طریق کمک می کند. عالوه بر آن باید توجه داش��ت 
که درصد کمی از س��رمایه گذاران به نمایش��گاه می آیند. 
بنابراین نمایش��گاه می تواند بخشی از پروژه تبلیغاتی یک 

شرکت باشد. 
مدیرعامل کارگزاری صباجهاد در خصوص پیشنهادات 
برای بهتر ش��دن نمایش��گاه بورس، بانک و بیمه گفت: در 
حال حاضز هزینه های برگزاری نمایشگاه باالست، به دلیل 
این که تفکیک غرفه ها از س��وی شرکت نمایشگاهی باعث 
ایجاد هزینه های باال برای شرکت کنندگان می شود. حال 
اگر چیدمان نمایش��گاه و جای برگزاری نمایش��گاه تغییر 
کن��د، افراد بیش��تری می توانن��د درگیر ش��وند. همچنین 
ضرورتی ندارد که هر س��ال این نمایشگاه برگزار شود، زیرا 
از سال 92 و 93 تا کنون، تغییرات زیرساختی و تکنولوژی 
خاصی نداش��تیم که بخواهیم هر س��ال عرضه کنیم. بنابر 
این بهتر است که قسمت فین استارز هر سال باشد و سایر 
بخش های نمایشگاه دو سال یکبار برگزار شوند. البته فین 
اس��تارز به دلیل ظرفیت های باالیی که در حوزه رونمایی 
از تکنولوژی ه��ای جدید مال��ی دارد، هر 6 ماه یک بار هم 

می تواند برگزار شود. 

 دست پر فعاالن بورس در نمایشگاه 
و دست خالی دولت

کام��ل ابراهیمی��ان، مدی��ر معامالت کارگ��زاری بانک 
توس��عه صادرات نیز در گفت و گو در خصوص نقاط ضعف 
و ق��وت فاینکس 2018 گفت: هدف اصلی این نمایش��گاه 
فرهنگ سازی، آموزش و اطالع رسانی، رونمایی از آخرین 
دس��تاوردهای پول��ی، مال��ی و بیمه ای و ایج��اد تعامل و 
هماهنگی بین این نهادها بوده است. او افزود: در نمایشگاه 
حضور س��رمایه گذاران حقیقی را شاهد بودیم که با حضور 
در غرفه های مختلف نسبت به بیان دیدگاه ها و نظرات خود 
پرداخته و نیزبا خدمات و سرویس های جدید نهادها آشنا 

شده و حتی به صورت آنالین بهره مند شدند. 
همچنی��ن رونمای��ی از آخری��ن دس��تاوردها، خدمات 
ارکان ه��ای بازار س��رمایه و ارائه تحلیل ه��ای کاربردی و 
آموزش��ی، فض��ای علمی و تخصصی بس��یار خوب��ی را بر 
نمایش��گاه حاکم کرده بود. برای مثل رونمایی از س��امانه 
احراز هویت سرمایه گذاران »سجام« یکی از تحوالت بسیار 
خوب در حوزه توسعه خدمات بازار سرمایه به تمامی نقاط 

کشور و امکان بهره مندی آحاد مردم از بازار سرمایه بود.
ابراهیمیان اظهار کرد: یکی از دستاوردهای بسیار خوب 
این نمایشگاه، حضور فعال بیش از 80 استارت آپ متنوع 
حوزه بازار س��رمایه و رونمایی از آخرین دستاوردهای فین 
تک هایی بود که توسط متخصصان داخلی طراحی و پیاده 
سازی شده بود. همچنین برگزاری پنل های تخصصی حوزه 
فین تک و حضور کارشناس��ان ارش��د داخلی و خارجی در 
این نشست ها، باعث آشنایی بیشتر سرمایه گذاران با آخرین 
فناوری های این حوزه و معرفی کسب و کارهای نوین شد. 
به نظر می رس��د این حوزه که با تالش مس��تمر ش��رکت 

فرابورس و برنامه ریزی منظم آنها انجام گرفت از بزرگترین 
دستاوردهای فاینکس یازدهم به شمار آید. 

وی افزود : همچنین کارگزاری بانک توسعه صادرات نیز 
که س��ال 96 را با رتبه سوم در ارزش معامالت فرابورس و 
رتب��ه دهم مجموع ارزش معامالت بورس و فرابورس و نیز 
رتبه ششم بورس انرژی را در بین بیش از 100 کارگزاری 
فعال کسب نموده بود با دستی پر در این نمایشگاه حاضر 
ش��د. این مجموعه با ارائه خدمات آنالین به مشتریان، به 
تجلیل از مشتریان برتر خود اقدام کرد و از مجموعه خدمات 
خود در قالب مدیریت انواع صندوق های س��رمایه گذاری، 
مش��اور پذیرش و عرضه و نیز آم��وزش دوره های مختلف 

بورسی رونمایی داشت. 
ابراهیمیان گفت: در مجموع نمایشگاه فاینکس 2018 
نس��بت به دوره های قبلی از نظر دستاوردهای خوب ظاهر 
شد.البته در نهایت اگر بخواهیم انتقادی وارد سازیم علیرغم 
اینک��ه این گردهمای��ی، تخصصی ترین حض��ور نهادهای 
تصمیم گیر اقتصادی و بزرگترین نمایش��گاه فاینکس در 
حوزه خاورمیانه بود اما در افتتاحیه نمایشگاه و حتی بعد از 
آن، از تیم اقتصادی دولت ویا کمیسیون اقتصادی مجلس 
مش��ارکت قابل توجهی نبود. به نظر می رسد که مسئوالن 
اقتص��ادی اهمیت ویژه این گردهمای��ی تخصصی مالی را 

آنچنان که باید درک نکرده اند.

 بهبود شرایط کلی بورس
 بازدید کننده به نمایشگاه می آورد 

احم��د جواهری، مدیر بخش تحلیل ش��رکت مش��اوره 
س��رمایه گذاری ابن س��ینا مدب��ر )اماکو( نی��ز گفت: آنچه 
امسال در نمایشگاه ش��اهد بودیم، حضور کم فروغ بازدید 
کنندگان بود زیرا از جذابیت های نمایش��گاه کاس��ته شده 
و ش��رایط بازار نیز، شرایط آنچنان جذابی نبود که مردم را 
برای آش��نایی بیشتر با بازار سرمایه به این سو بکشاند. در 
واقع بازدیدکنندگان اصلی نمایشگاه را هر سال سهامداران 
حقیقی تش��کیل می دهند. اما س��هامدار حقیقی وقتی که 
در ضرر باش��د، حتی س��ایت معامالت را باز نمی کند که 
وضعیت س��هام را ببیند، چه برسد به این که به نمایشگاه 

بورس بیاید. 
او افزود: از س��وی دیگر س��ازمان بورس برنامه مهیجی 
برای نمایش��گاه در نظر نمی گیرد که شرکت های فعال در 
بازار سرمایه برای حضور در این بخش تهییج شوند. هر سال 
در این نمایش��گاه از نهادهای مالی تقدیر می شود، اما این 
تقدیر برای فعالیت یک سال نهادهاست، نه فعالیتی که در 
نمایشگاه داشته اند. در حالی که اگر سازمان بورس برنامه 
ای بچیند ک��ه در روز پایانی، از ش��رکت کنندگان فعالی 
ک��ه بهترین برنامه ها را در غرفه های خود داش��تند، تقدیر 
ش��ود، می توان به بهبود وضعیت نمایشگاه از سوی شرکت 
کنندگان و بازدید کنندگان امیدوار بود. همچنین مهم تر 
از هر حاش��یه ای که می تواند به بهبود نمایشگاه در 4 روز 
برگزاری آن کمک کند، بهبود این اصل اس��ت که شرایط 
بازار سرمایه از لحاظ ورود نقدینگی، حمایت دولت و روان 
تر شدن بازار از لحاظ باز و بسته شدن نمادها صورت بگیرد. 
براین اساس پویایی به بورس بازگشته و سرمایه گذاران این 

بازار به صورت ذاتی افزایش پیدا می کنند.

سمیرا ابراهیمی
خبرنگار

گزارش صندوق ها

نفیسه ترابی
کارشناس مشاور سرمایه گذاری 

تأمین سرمایه نوین

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق

1,49997,4941,052,3412/46سهم آشنا

1,82316,911899,4391/14مشترک البرز

2,53813,8454,498,6921/01توسعه صادرات

2,03112,7033,272,8390/67مشترک كاریزما

)ETF( 7089,729,61712,9540/49قابل معامله آتیه درخشان مس

صندوق های با بهترین بازده

»سهم آشنا« پر بازده ترین صندوق هفته   
بررس��ی عملکرد 33 صندوق س��رمایه گذاری در هفته منتهی به 4 اردیبهشت ماه نشان 
می دهد که متوس��ط بازدهی صندوق ها، 0/37-  درصد بوده اس��ت. 25 صندوق بازدهی 

بیشتری از شاخص کسب نموده اند و 12 صندوق بازدهی مثبت داشته است.
 در هفته ای که گذش��ت، صندوق س��هم آشنا با کس��ب بازدهی 2/46 درصد پر بازده ترین صندوق هفته بوده است. 
 ای��ن صن��دوق 23/8 درصد از س��رمایه 102 میلی��ارد ریالی خود را در صنع��ت فرآورده های نفتی، کک و س��وخت 
هسته ای، 17/4 درصد در صنعت سایر محصوالت کانی غیرفلزی، 11/9 درصد در صنعت قندوشکر و 16/2 درصد در 
سایر دارایی هایی با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق مشترک البرز با کسب بازدهی 1/14 درصد در 
مکان دوم صندوق های پربازده قرار گرفته است. این صندوق 20 درصد از سرمایه 15 میلیارد ریالی خود را در صنعت 
فلزات اساس��ی، 14 درصد در صنعت محصوالت شیمیایی، 13 درصد در صنعت رایانه و فعالیت های وابسته آن و 19 
درصد در سایر دارایی هایی با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق توسعه صادرات با کسب بازدهی 1/01 
درصد در مکان س��وم صندوق های پربازده قرار گرفته اس��ت. این صندوق 29 درصد از سرمایه 62 میلیارد ریالی خود 
را در صنعت خودرو و ساخت قطعات، 29 درصد در صنعت بانک ها و مؤسسات اعتباری، 15 درصد در صنعت انتشار، 

چاپ و تکثیر، و 1 درصد در سایر دارایی هایی با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است.
از ط��رف دیگ��ر صندوق قابل معامله هس��تی بخ��ش آگاه )ETF( با کس��ب بازدهی 3/53- درصد ک��م بازده ترین 
صن��دوق هفته بوده اس��ت. این صن��دوق 18 درصد از س��رمایه 81 میلیارد ریالی خود را در صنعت فلزات اساس��ی، 
17 درص��د در صنع��ت اس��تخراج کانه های فل��زی، 13 درصد در صنعت ابزار پزش��کی، اپتیکی و ان��دازه گیری و 8 
درصد در سایر دارایی هایی با نقدشوندگی باال سرمایه گذاری کرده است. صندوق مشترک سیب نیز با کسب بازدهی 
1/79- درص��د در م��کان دوم صندوق های کم بازده قرار گرفته اس��ت. این صندوق 10 درصد از س��رمایه 3 میلیارد 
 ریالی خود را در صنعت محصوالت ش��یمیایی و 90 درصد در س��ایر دارایی هایی با نقدش��وندگی باال س��رمایه گذاری 

کرده است.

بازده هفتگی )درصد(NAV )ریال(تعداد واحدعمر صندوق )روز(نام صندوق

)ETF( 3/53-8855,000,00016,297قابل معامله هستی بخش آگاه

1/79-1,4784,000990,188مشترک سیب

1/43-2,7038,9964,955,703مشترک تدبیرگران فردا

1/25-52531,6461,373,455پاداش سرمایه پارس

1/11-2,60033,8162,992,107شاخصی كارآفرین

صندوق های با كمترین بازده

کاوشــگر
خالصه ای از مهمترین معامالت سهامداران عمده در هفته ای كه گذشت ) 97/1/29 - 97/2/04(

المیرا ناجی، كارشناس معامالت كارگزاری تأمین سرمایه نوین

تاریک و روشن فاینکس 2018

آیندهایروشنبرایبازارسرمایهدیدهمیشود

میزان مالكیت سهام در اختیار سهامدار عمده نماد شركت
1.9 میلیارد سهم

539.2 میلیون سهم
وبملت
ولملت شركت گروه مالي ملت-سهام عام

2.2 میلیارد سهم وبصادر شركت گروه مالي سپهرصادرات-سهامي خاص
1.4 میلیارد سهم رتاپ شركت گروه داده پردازي بانك پارسیان-سهامي خاص

872.5 میلیون سهم فباهنر شركت سرمایه گذاري صدرتاءمین-سهامي عام
793.3 میلیون سهم وپارس شركت نگارنصرسهم-سهامي خاص
400,2 میلیون سهم كگل شركت بانك قوامین-سهامي عام
256.1 میلیون سهم وخارزم شركت بیمه مركزي جمهوري اسالمي ایران

2,5 میلیارد سهم كنور شركت سرمایه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام
28,2 میلیون سهم پرداخت شركت مهندسي سیستم یاس ارغواني-سهامي خاص

703.4 میلیون سهم ركیش شركت سرمایه گذاري ایرانیان-سهامي خاص
163.6 میلیون سهم شفا شركت سرمایه گذاري گروه توسعه ملي-سهامي عام
737.4 میلیون سهم حآسا شركت توكاریل-سهامي عام
20.1 میلیون سهم شكلر شركت سرمایه گذاري وخدمات مدیریت صندوق بازنشستگی

842.5 میلیون سهم
97.2 میلیون سهم
67.9 میلیون سهم
56.1 میلیون سهم

118.4 میلیون سهم

وبملت
وكار

ونفت
سشمال
سپاها

شركت گروه توسعه مالي مهرآیندگان-سهامي عام

1,4 میلیارد سهم
410,8 میلیون سهم

71 میلیون سهم
369,3 میلیون سهم
226,5 میلیون سهم

ومعادن
شبندر
كروی

وصندوق
هرمز

صندوق سرمایه گذاري گنجینه زرین شهر

12.9 میلیون سهم سهم
4.9 میلیون سهم

فسرب
كاسپین شركت سرمایه گذاري مدبران اقتصاد-سهامي خاص

817,5 میلیون سهم زاگرس شركت گروه گسترش نفت وگازپارسیان-سهامي عام

شاخص قیمتتغییرشاخص كل بورس روز
 شاخص كل تغییر)وزنی- ارزشی(

 شاخص قیمت تغییر)هم وزن(
 ارزش بازارتغییر)هم وزن(

)هزار میلیارد ریال(
 ارزش معامالت
) میلیارد ریال(

31.083789623 59.2712,477.10 16794.1)97.73(30186.1)258.08(95265.8شنبه 
3,760750)27.30(12,449.80)36.90(16,757.20)244.50(29,941.60)771.60(94,494.20یكشنبه
3,749671)19.80(12,430.00)26.60(16,730.60)61.70(29,879.90)194.70(94,299.50دوشنبه 

55.203,760836 74.4012,485.20 87.7016,805.00 276.8029,967.60 94,576.30سه شنبه 
23.103,768878 31.0212,508.30 69.6916,836.02 219.8430,037.29 94,796.14چهارشنبه 

 

12,18محصوالت چوبی     

9,33انتشار، چاپ و تکثیر     

7,94استخراج سایر معادن     

7,23الستیک و پالستیک     

4,1استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی به جز اکتشاف     

4,05-کشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته به آن     

3,48-قند و شکر     

3,34محصوالت کاغذي     

3,23فرآورده هاي نفتی، کک و سوخت هسته اي     

2,65ماشین آالت و تجهیزات     

9,51سرمایه گذاریها     

5,03سایر واسطه گرى هاى مالى     

4,7-محصوالت کاغذى     

3,07-رایانه و فعالیتهاى وابسته به آن     

2,88خرده فروشی به استثناي وسایل نقلیه     

2,79-مخابرات     

2,55سایر محصوالت کانی غیر فلزي     

2,04فرآورده هاى نفتی     

2خودرو و ساخت قطعات     

1,83-قند و شکر     
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6
بورسکاال

رینگ جهانس
تغییر )درصد(قیمت نقدی

0.58 -314.55 )دالر در پوند(مس

0.63 -925.55 )دالر در اونس(پالتین

0.34 -16.73 )دالر در اونس(نقره

0.38 +391.5 )دالر در بوشل(ذرت

0.31 +485.75 )دالر در بوشل(گندم

3.26 +2815 )دالر در میلیون تن(کاکائو

0.77 +82.14 )دالر در پوند(پنبه

معامالت هفتگی بـورس کاال

| اردیبهشت 97  هفته دوم  سال ششم  شماره 248 |

1397/02/01
ارزشحجم )تن(1397/02/7

تعداد قرار دادهایتعداد فروشندگانتعداد خریداران)میلیون ریال(
 معامله شده

رینگ صادراتیداخلیرینگ صادراتیداخلیرینگ صادراتیداخلیرینگ صادراتیداخلیرینگ صادراتیداخلیتابلو
85,9714,155,93727351,334تاالر پتروشیمی

171,6305,881,0427989تاالر صنعتی
75,5271,020,6608655تاالر فرآورده های نفتی

3,488158,956131465تاالر فرعی
00110تاالر کاالی صادراتی

102,8751,207,03081027تاالر کاالی صادراتی کیش
43,942665,1702024106تاالر کشاورزی

380,558102,87511,881,7671,207,03045977111,64927کل بازار

بازار داخلی
وضعیت دالر در آستانه تصمیم برجامی دالر

علی رغم اینکه دولت در یک تصمیم ناگهانی و غافلگیرکننده دالر را با قیمت چهار هزار و دویس��ت 
تومان تک نرخی اعالم نموده اما همچنان دیده می شود که تقاضای سوداگرانه در بازار حکم فرماست و 
نرخ های پنج هزار و پانصد تا شش هزار تومان قیمت های پیشنهادی برای خریدوفروش دالر است. این درحالی است که طی 
چند روز گذشته خبرهایی موثق از تبادل دالر به تومان در مرزهای افغانستان و کردستان به گوش رسیده که نشان دهنده 
سیاس��ت های نادرست اتخاذش��ده برای این ارز است که بازار سوداگرانه را ایجاد نموده و همچنان دالر چند نرخی به قوت 

خود باقی است.
در نسخه های پیشین هفته نامه از وضعیت شرکت های کارگزار و موسسات مالی ایرانی واقع در امارات متحده عربی سخن 
به میان آمد و گفته ش��د که بر فعالیت این گونه موسس��ات مالیات بر ارزش افزوده وضع شده که موجب می شود نرخ تهاتر 
و تغییر ارز برای بازرگانان با افزایش همراه باشد و هرگونه عملیات صورت گرفته از طریق آنان با رشد قیمتی مواجه شود. 
 حال تا زمانی که تمامی صرافی ها و موسس��ات مالی و بانکی ایرانی مس��تقر در امارات به کشورهای دیگری همچون عمان 
)که هیچ کدام از شرایط و ضوابط امارات را ندارد( منتقل نشود، یکی از دالیل افزایش نرخ ارز محسوب می شود اما شنیده های 
کنونی حکایت از کوچ تعدادی از شرکت های بازرگانی و تجاری از کشور دوبی به مسقط عمان دارد. به محض استقرار و شروع 
کار آرامش نسبی در بخش ارزی ایجاد خواهد شد. همان طور که می دانید بخش اعظم صادرات و واردات ایران با کشورهای 
امارات و چین امکان پذیر اس��ت و اکنون به واسطه موانعی همچون تحریم ها و مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای چین و 
 امارات، ش��رکت های بسیاری همچون پتروشیمی ها و داروس��ازی ها در انتقال منابع ارزی حاصل از فروش خود به مشکل

 خورده اند که با انتقال شرکت های مستقر در امارات به عمان و سایر کشورها همچون بحرین و قطر اندکی از سختی ها و 
مشکالت کاسته خواهد شد و می توان به ثبات نسبی در قیمت دالر امیدوار شد.

از سوی دیگر انتشار اخباری مثبت مبنی بر توافقات اولیه در مورد حفظ برجام و شروع مذاکرات کشورهای اروپایی با آمریکا 
به منظور عدم خروج ترامپ از برجام صورت پذیرفته است که  موجی از خوشحالی و امیدواری را برای فعاالن اقتصادی در 
پی داشته است اما باید در نظر داشت که این پیش توافق با لفاظی هایی در رابطه با تحریم های موشکی و مقابله با اقدامات 
منطقه ای ایران صورت گرفته که دبیر شورای امنیت ملی کشور در این رابطه اذعان نموده که در صورت ایجاد تحریم های 
جدید در حوزه موشکی و منطقه ای، ایران از معاهده NPT خارج خواهد شد. )این اقدام به خودی خود می تواند مشکالت 
زیادی را برای کش��ور ایجاد نماید(.درهرصورت آن گونه که به نظر می رس��د بازارهای مالی به نوعی در حالت انتظار به س��ر 
می برند و حجم عظیمی از نقدینگی س��رگردان اس��ت و به نوعی تعیین تکلیفی برای آن وجود ندارد. آنچه مسلم است در 
صورت لغو برجام، سیل عظیمی از پول های در دست مردم روانه بازار دالر خواهد شد و با موج عظیمی از تقاضا که در این 
بازار ایجاد می ش��ود باید فکِر دالر چهار هزار و دویس��ت تومانی را  با بازار سیاهی که در این راستا تشکیل می شود، از ذهن 
بیرون راند. ضمن اینکه محدودیت های در نظر گرفته ش��ده در رابطه باعرضه دالر بیش��تر خواهد شد.  اما اگر توافقی میان 
ایران و آمریکا درزمینه حفظ برجام ایجاد شود می توان گفت ثبات نسبی در بازار ایجاد خواهد شد و این آرامش است که در 
بازارها حکمرانی خواهد کرد و نقدینگی روانه بازارهای موازی همچون طال، مسکن و... خواهد شد. ضمن اینکه دولت پس از 
اطمینان خاطری که از مسئله برجام به دست می آورد می تواند تا حدودی محدودیت های اعمال شده در رابطه با دالر را از 
میان بر دارد. درنتیجه با بالتکلیفی که در حوزه برجام وجود دارد نمی توان با قاطعیت گفت بهای دالر در چه محدوده قیمتی 

باقی خواهد ماند باید اندکی صبر نمود تا مشخص شود موضع ترامپ در رابطه با ایران و برجام چیست.

نوس��انات نرخ ارز در ای��ران به قدری 
باالس��ت که ه��م اکنون ب��ه یکی از 
معضالت جدی بازار تبدیل ش��ده است. به طوری که اغلب 
تولیدکنندگان و واردکنندگان با باال رفتن غیرمنطقی نرخ 
ارز، فعالیت ش��ان با مشکل روبه رو ش��ده  است. در همین 
راس��تا یکی از اقداماتی که بسیاری از کارشناسان پیشنهاد 
می کردن��د، تک نرخی کردن ن��رخ ارز بود. درواقع س��ابقه 
تک نرخ��ی کردن نرخ ارز به س��ال 72 بازمی گردد که تنها 
برای هفت ماه انجام شد ولی در راستای تغییر سیاست های 

دولت، این موضوع ادامه دار نشد.
 همچنین در س��ال 80 مجددا نرخ ب��ازار آزاد و دولتی 
یکس��ان شد و تا س��ال 89 ادامه پیدا کرد تا اینکه در سال 
89 ب��ه دلیل افزایش ن��رخ تورم و رش��د نقدینگی باز هم 
فاصله ای بین نرخ ارز دولتی و ارز آزاد ایجاد ش��د. حاال اما 
بعد از گذش��ت حدود 8 س��ال از این واقع��ه، دولت دوباره 
ارز را تک نرخ��ی کرد تا بتواند کمی از مش��کالت اقتصادی 

کشور کم کند.
بنابرای��ن در همین روزهای اخی��ر، قیمت دالر تا حدی 
ب��اال رفت که به حدود 6 هزار تومان هم رس��ید. در نتیجه 
مس��ئوالن دولتی بر آن ش��دند تا این بار یک تصمیم جدی 
بگیرن��د و نتیجه آنطور پیش رفت که ارز تک نرخی ش��د. 
ازس��وی دیگر نیز بورس ارز، یکی از موضوعاتی اس��ت که 
سال هاس��ت در دستورکار قرار دارد؛ اما هربار بنا به دالیلی 

اجرای آن به تعویق می افتد. 
در همین راس��تا، راه ان��دازی بورس ارز از س��ال ها قبل 
مطرح شده بود که سرانجام در آذرماه سال ۱۳9۴ شورای 
عالی بورس راه اندازی بازار آتی ارز را به تصویب رس��اند. در 
ادامه نیز به دلیل ش��دیدتر ش��دن نوسانات نرخ ارز، دوباره 
موض��وع راه ان��دازی بورس ارز به منظور پوش��ش ریس��ک 
نوسانات، بر سر زبان ها افتاد که باید دید تشکیل این بورس 
چه زمانی به مرحله اجرا می رسد تا بتواند مشکالت موجود 

را سازماندهی کند.

شکست؛ تنها پیامد تشکیل 
بورس جداگانه

ابراهیم قزل گل سرپرس��ت مشاوره 
س��رمایه گذاری کارگزاری س��هم آشنا  
در این خصوص گفت: تش��کیل بورس 
ارز در هیچ ک��دام از بورس ه��ا، نظی��ر 
بورس ته��ران، فراب��ورس، بورس کاال 
و.. نمی تواند کارساز باشد؛ زیرا که نیاز 
نداریم چرخ را از ابتدا اختراع کنیم. از 
طرف��ی اتفاقات جدی��د در بازار پول و 
س��رمایه، صرفا از روش آزمون و خطا 
پیش می رود و مهندسی پیش از اجرا 
اصال معن��ی ندارد و در این میان فقط 
سرمایه گذاران خرد زیان می بینند. در 
دنی��ا یک بازار ارز به نام فارکس وجود 
دارد ک��ه تمام ارزهای دنی��ا به همراه 

شاخص شان در آن معامله می شود. 
بنابراین کافی است با ساز و کار مناسب، بتوانیم در این 
ب��ازار ارز خود را معرفی و با باال بردن حجم معامالت، صرفا 

قیمت را به عرضه و تقاضای جهانی واگذار کنیم.
ق��زل گل اضافه ک��رد: هم اکنون راه بس��یار طوالنی و پر 
پیچ و خمی داریم. تقریبا ضعیف ترین ارز دنیا را در اختیار 
داری��م که ب��ازار فارکس را ب��ه دالیل غیرفن��ی، ممنوع و 
غیرمج��از اعالم کردیم و به خاط��ر تحریم های اقتصادی و 
بانکی کامال ارتباط ارزی خود را با دنیا قطع کردیم تا جایی 

که حتی در کش��ورهای همسایه که درصد باالیی توریست 
از کش��ور ما دارند، ارز ما کامال غیرمعتبر و غیرقابل معامله 

حتی در صرافی هایشان است. 
بنابرای��ن اینکه بخواهیم یک ب��ازار جداگانه برای ارز در 
کش��ورمان ایجاد کنی��م، به طور یقین  با شکس��ت مواجه 

خواهد شد.
 وقت آن رس��یده که تالش کنیم مسیری که کشورهای 
توس��عه یافته رفتند را قبول کنی��م. در نتیجه ابتدا کنترل 

تورم، پای��ان دادن به روش 
عجی��ب چند نرخ��ی بودن 
ارز، س��پس ت��الش ب��رای 
و    WTO در  عضوی��ت 
ح��ذف صف��ر پ��ول ملی و 
بس��یاری پی��ش نیازه��ای 
بدیه��ی و ابتدایی که حتی 

کشوری مثل ترکیه چندین سال قبل انجام داد،  ازکارهای 
بسیار مهم تری نسبت به راه اندازی بورسی به نام بورس ارز 
هستند. همچنین بورس یکپارچه ارز در دنیا سال های سال 
اس��ت که وجود دارد ما فقط باید دست از لجاجت برداریم 

و مسیر درست را انتخاب کنیم.

چرا بورس ارز راه 
نخواهد افتاد؟

اقتصادی  کارش��ناس  نجمی  ابوذر 
ه��م در این رابطه گفت: از س��ال 9۱ 
که ساز و کار اجرایی راه اندازی بورس 
ارز ذیل شرکت بورس کاال نهایی شد، 
مدیران ارش��د بازار سرمایه همواره به 
دنب��ال فرصتی ب��رای راه اندازی این 

بورس بوده اند.
 ام��ا مخالف��ت سرس��ختانه بانک 
مرکزی به بهانه های مختلف از جمله 
وج��ود تحریم ها، تک نرخ��ی نبودن 
بازار ارز و... مانع از راه افتادن این بازار 
شد. البته در تمام این سال ها، حداقل 

سالی یکبار، هرگاه که بازار ارز با التهابی مواجه شده بحثی 
از طرف سیاس��ت گذاران بازار سرمایه راه افتاده که بورس 
ارز را ب��ه عنوان یکی از ابزارهای مفید و کنترلی در اختیار 
دولت و راهکاری مبتنی با بازار آزاد معرفی کنند و تالش��ی 
که برای توس��عه بازار س��رمایه در حوزه ارز صورت گرفته 

بود را به نتیجه برس��اند. اما تقریبا برای همه روش��ن است 
بر اساس توافق نانوشته بین سازمان بورس و بانک مرکزی 
مادامی که تائید بانک مرکزی صادر نش��ود تمام صحبت ها 
و تحلیل ه��ا از قوائد و کارکردهایی که ای��ن بازار می تواند 

داشته باشد بی فایده خواهد بود. 
نجمی اضاف��ه کرد: در این روزهایی که بانک مرکزی به 
دنبال تعطیل کردن بازار آتی س��که است،دیگر صحبت از 

بازار آتی ارز به طور کامل منتفی است. 
تری��ن  اصل��ی  البت��ه 
موضوع این است که بانک 
مرکزی به عنوان مس��ئول 
اصلی در سیاس��ت گذاری 
بازیگر  بزرگتری��ن  و  ارزی 
ای��ن ب��ازار تمایل��ی ندارد 
ت��ا ب��ا راه افت��ادن ی��ک 
ب��ازار جدی��د، ق��درت عملیات��ی خ��ود را مح��دود کند.

 چراک��ه اساس��ا رفت��ار بان��ک مرک��زی در کل دوره ه��ا 
مبتنی ب��ر راهکارهای عقالنی و منطبق بر واقعیات اقتصاد 
ایران برای ایجاد یک نظام ارزی توس��عه ای و پایدار نبوده 

است.
 البته  حداکثر تالش این نهاد تبعیت از تمایالت سیاسی 
دولت و مجلس و تنظیم منابع و مصارف با انواع بخشنامه ها 
و دس��تورالعمل های بع��ض متناق��ض بوده ک��ه نتیجه آن 

بحران های ارزی قبلی و بحران ارزی فعلی است. 
ب��ه همین دلیل راه افتادن بورس ارز ناکارایی رفتارهای 

بانک مرکزی و تصمیمات آن را شفاف تر خواهد کرد.
به گفت��ه این کارش��ناس اقتصادی، واقعیت آن اس��ت 
ک��ه فعالیت بازار آتی ارز ک��ه به اصطالح بورس ارز خوانده 
می ش��ود زمانی کارای��ی الزم برای کل اقتص��اد را خواهد 
داش��ت که در کنار ب��ازار OTC در بانک ها برای هجینگ 
ارز قرار گیرد و هر دوی اینها نیازمند یک نظام جامع ارزی 
اس��ت که در آن همه اجزا بازار در راس��تای حداکثرسازی 

کارایی حرکت کنند.
 همچنین در ش��رایطی ک��ه بانک مرکزی ب��ا مدیریت 
غلط مجبور به گرفتن تصمیم های یک ش��به برای نرخ ارز 
می ش��ود و معامالت بخش قابل توجه��ی از بازار را قاچاق 
اع��الم می کندو در حالی که بنا به نظ��ر خود مدیران بانک 
مرکزی امکان توقف معامله برای این گروه وجود ندارد )به 
طور مثال مس��افران یا گردشگران خارجی، دانشجویان در 
حال تحصیل خارج از کش��ور و...( راه افتادن بورس ارز هم 

نمی تواند جامه عمل بپوشاند. 

تحلیل بازار

طال در جاده نزول
  رون��د قیمتی طال در هفته گذش��ته بازاره��ای جهانی تحت تاثیر 
حمالت غرب به س��وریه، تحریم ها علیه روسیه و تشدید تنش های 
تج��اری بین آمریکا و چین قرار داش��ت. مهمتری��ن چیزی که در 
روزهای آینده باید در نظر گرفت این است که در عرصه ریسک های 
ژئوپلیتیک چه اتفاقی خواهد افتاد، این مساله تاثیر مهمی بر هرگونه 
تحول جدیدی بین آمریکا و روس��یه می تواند قیمت طال را افزایش 
دهد. در نتیجه این تحوالت و آرامش نس��بی اوضاع و ناتوانی قیمت 
جهانی طال برای شکس��ت س��طح ۱۳۴0 دالر، تا ۱۳2۳ دالر در هر 

انس سقوط کرد. 
با توجه به تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت صراف ها از خرید و فروش ارز، این 
صنف عمال تبدیل به کم کار ترین عنصر بازار ارز شده است. از سویی با کاهش تب داللی 
در بازار دالر و یورو، نرخ این ارز ها به روند ثابتی در بازار آزاد تبدیل شده است. به طوری که 
ن��رخ هر دالر آمریکا ب��ا افزایش اندک در ۵۵۱0 تومان و هر یورو در 68۱0 تومان معامله 
می ش��ود. س��که نیز روند نزولی خ��ود را ادامه داد و اکثر صراف ه��ا در مقابل نرخ فروش 
تمام س��که تصویر امام )ره( قیمت یک میلیون و هفتصد و هش��تاد هزار تومان را در تابلو 
اعالنات درج کرده اند. در بازار آتی سکه با روند نزولی همراه شد سررسید دی ماه 97 در 
قیمت های ۱.9۳0.000 تومان و سرس��ید آبان ماه 97 در قیمت های ۱.870.000 تومان 

داد و ستد شدند. 

مریم رستمی
کارشناس بازار سرمایه

بازار خارجی
فدرال رزرو، نقش اول نوسانات بازار!

با خوش بینی های به وجود آمده پیرامون کره ش��مالی و آرام گرفتن تب حمالت موشکی به 
خاک سوریه )به دلیل استفاده از تسلیحات شیمیایی در شهر دوما(، قیمت جهانی طال و سایر 
فلزات گران بها با روندی کاهشی همراه شدند. در واقع با فروکش کردن دو مورد از مهم ترین 

ریسک های بین المللی، تقاضا برای دارایی های ایمن نظیر طال کاهش یافت.
طبق آخرین اخبار منتش��ره، قرار اس��ت که سران آمریکا و کره شمالی در اواسط ماه می )اواخر اردیبهشت( با یکدیگر 
مذاکره کرده و راجع به تس��لیحات هس��ته ای و موش��کی پیونگ یانگ به تصمیمی واحد و مشترک دست یابند. این 
موضوع در کنار انعطاف های زیادی که کره شمالی در روزهای اخیر از خود نشان داده باعث ایجاد فشار نزولی بر قیمت 
طال گردیده است. بنابراین، چنانچه رفتارهای امیددهنده )به انجام مذاکرات( و روابط مثبت میان آمریکا و کره شمالی 

تداوم یابد، تا قبل از انجام مذاکرات، بازار طال تحت فشار نزولی واقع خواهد شد و برعکس. 
از سویی طی روزهای اخیر صحبت هایی در مورد فاز دوم طرح اصالحات مالیاتی در آمریکا انجام شده است. همان طور 
که می دانید، با کاهش هرچه بیشتر مالیات ها )برای سایر شرکت ها و اشخاص( میزان سودهای خالص شرکتی افزایش 
یافته و شاخص های سهام با روندی روبه رشد همراه خواهند شد. این موضوع مانع از ورود حجم های باالی سرمایه به 

بازار دارایی های ایمن می شود. بنابراین می توان انتظار کاهش تقاضا در بازار طال و سایر کاالهای امن را داشت.
در س��وی دیگر اقتصاد بین الملل، جلسه نشس��ت فدرال رزرو در ماه ژوئن را پیش رو داریم. از آنجایی که فعاالن بازار 
احتمال صد درصدی را برای افزایش نرخ بهره در این نشست )ماه ژوئن( قائل هستند، بازهم احتمال تحمیل فشارهای 
نزولی در بازار جهانی طال به وجود خواهد آمد. البته این موضوع به معنای کاهش صرف قیمت طال نخواهد بود. ممکن 
است فشار نزولی خود را در قالب مانعی برای افزایش  های هیجانی طال نشان دهد و یا واقعا موجب رسیدن قیمت طال 

به یکی از مهم ترین حمایت های خود یعنی عدد ۱290 دالر گردد!
اما عالوه بر نشستی که در ماه ژوئن برگزار می شود، مقامات فدرال رزرو آمریکا در هفته جاری هم گردهم می آیند تا در مورد 
مسائل مهم اقتصادی مذاکره و تصمیم گیری نمایند. اما انتظاری برای افزایش نرخ بهره در این نشست وجود نخواهد داشت. 
همچنین پس از این نشس��ت مهم، کنفرانس خبری برای مقامات و رئیس بانک مرکزی آمریکا برگزار نمی ش��ود و فعاالن 
بازارهای مالی باید به بیانیه منتشر شده از آن بسنده نمایند. توجه داشته باشید که در صورت خوش بینی مقامات فدرال رزرو 
نسبت به شرایط اقتصادی و یا تاکید آن ها بر افزایش ۴ مرتبه ای نرخ بهره در سال جاری، شاخص دالر تقویت شده و قیمت 
جهانی طال با کاهش همراه خواهد شد. در غیر این صورت انتظار کاهش چندان خاصی را در قیمت جهانی طال نداریم. الزم به 
ذکر است که در صورت اعالم نگرانی مقامات در مورد شرایط اقتصادی آمریکا و یا موضوع جنگ تجاری و همچنین در صورت 
کاهش انتظار ان ها برای افزایش ۳ یا ۴ مرتبه ای نرخ بهره در سال 20۱8، انتظار رشد مقطعی برای قیمت طال خواهیم داشت. 
نکتۀ دیگری که در مورد نوسانات هفته جاری باقی مانده، به انتشار آمارهای مهم استخدامی آمریکا باز می گردد. چنانچه این 

آمارها با رنگ سبز منتشر شوند، شاخص دالر تقویت و بهای جهانی طال کاهش خواهد یافت و برعکس.

مرجان فتاحی
تحلیلگر بازارهای جهانی 

کارگزاری آگاه

اتفاقات بازار پول و سرمایه، از روش آزمون و خطا پیش می رود

بورسارز،راهکاریبیسرانجام
ایجاد بازار جداگانه برای ارز به طور یقین با شکست مواجه خواهد شد

مهشید خیزان
خبرتگار
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بورس یکپارچه 
ارز در دنیا 

سال های سال 
است که وجود 

دارد، ما فقط 
باید دست از 

لجاجت برداریم 
و مسیر درست 
را انتخاب کنیم

راه افتادن بورس 
ارز  ناکارایی 

رفتارهای 
بانک مرکزی و 

تصمیمات آن را 
شفاف تر خواهد 

کرد

بانک مرکزی به عنوان مسئول اصلی در سیاست گذاری 
ارزی و بزرگترین بازیگر این بازار، تمایلی ندارد تا با 
راه افتادن یک ب�ازار جدید، قدرت عملیاتی خود را 

محدود کند

محمود خسروی
 تحلیلگر کارگزاری 

سرمایه و دانش

@SDBfutureS
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| اردیبهشت 97  هفته دوم  سال ششم  شماره 248 |

اخبار هفته
حمایت بانک ها از تولید منجر به رونق اقتصادی می شود 
رئیس اتاق بجن��ورد می گوید حمایت بانک ها از 
بخش تولید و صنعت ضروری است زیرا حمایت 
بانک ها از صنعتگران و تولید کنندگان نقش��ی 

تاثیرگذار در رونق اقتصادی کشور دارد.
محمد صم��دی در رابط��ه با مش��کالت بانکی 
واحدهای تولیدی و صنعتی استان اظهارداشت: 
پرداخت وام های بانکی باال با بهره 24 درصد به 
واحدهای تولیدی مش��کالت عدیده ای را ب��رای صنعتگران ایجاد کرده و 

توجیه اقتصادی نیز ندارد.
وی با اش��اره به نشست روس��ای اتاق های سراسر کش��ور با بانک مرکزی 
اظهارکرد: دراین جلس��ه در رابطه با نوسانات نرخ ارز در کشور پرداخته و 
مقرر شد راهکارهای پیشنهادی به منظور برون رفت از این مشکل هر چه 

زودتر ارائه شود.
وی همچنین به سفر ترکمنستان با همراهی هیأت همراه ریاست جمهور 
ایران در اوایل فروردین ماه امس��ال اش��اره کرد و گفت: از جمله مهمترین 

اقدامات این سفر انعقاد 14تفاهم نامه و آزادی 283 زندانی بود.

اولویت استفاده از منابع فاینانس با بخش خصوصی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست با فعاالن 
اقتصادی کرمان گفت: تصمیم دولت بر این است 
که اولویت استفاده از منابع فاینانسی را به بخش 
خصوص��ی دهد. از ابتدای دولت یازدهم تا کنون 
36 میلی��ارد دالر خط��وط فاینان��س و اعتباری 
اختصاص داده ش��ده اما جای این س��ئوال باقی 
اس��ت که چه مش��کلی وجود داش��ته که بخش 

خصوصی از این میزان فاینانس به خوبی استفاده نکرده است؟
مسعودکرباس��یان با اشاره به درخواس��ت بخش خصوصی و دولتی کرمان 
برای واگذاری امور به اس��تان و تاکید بر تمرکززدایی افزود: آمادگی کامل 
برای تفویض اختیارات وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی به اس��تان کرمان 

وجود دارد. 
کرباس��یان در رابط��ه با قانون مالی��ات بر ارزش افزوده گف��ت: از پذیرش 
ضمان��ت نامه های بانکی بابت مالیات بر ارزش افزوده اس��تقبال می کنیم. 
بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران در روزهای پایانی سال گذشته نهایی 

شد و امیدواریم مابقی این بدهی ها نیز بزودی پرداخت شود.

یادداشت
مردم و دولت در کنار هم حرکت کنند   

ه��دف از تبیین موضوعی چون حمایت از کاالی ایرانی از س��وی مقام معظ��م رهبری در ابتدای 
س��ال، به نوعی تعیین راهبرد برای اقتصاد کش��ور است و اگر آن را یک استراتژی در نظر بگیریم 
و راهکارهای عملیاتی و اجرایی آن را تعیین کنیم، می توانیم امیدوار باش��یم که در آینده اتفاقات 
خوبی در حوزه اقتصادی رخ دهد اما اگر از جنبه س��طحی و ش��عارگونه به آن بیندیشیم، به هیچ 

وجه موثر نخواهد بود.
ش��اید برخی اینگونه تصور کنند که روی صحبت رهبری با مس��ئوالن کشور باشد اما به نظر من 
مق��ام معظ��م رهبری در این مرحله مردم را خط��اب قرار داده اند و تاکی��د کردند که برای تقویت 
تولید داخلی، مردم به خرید کاالی ایرانی س��وق پیدا کنند. این نکته را هم باید در نظر داش��ت، اجزا و اکوسیستمی در 
اقتصاد وجود دارد که بر اس��اس آن برای تقویت تولید داخلی، مردم نقش موثری دارند. مردم باید به کاالی ایرانی روی 
خوش نشان دهند؛ البته باید یادآور شد مردم بر اساس سالیق و عالیق خود رفتار می کنند و معیار آنها قیمت و کیفیت 
محصوالت اس��ت. باید قیمت و کیفیت تولیدات داخلی را بهبود بخشید. از طرف دیگر تولیدکننده ایرانی عالقه دارد در 
عرصه رقابت، حضور قدرتمندی داش��ته باش��د و بتواند محصوالت خود را عالوه بر داخل در بازارهای خارجی نیز عرضه 
کند. برای این مهم باید شرایط فضای کسب وکار مساعد شود؛ هزینه های مبادالتی کاهش و قدرت رقابت افزایش یابد 

که بخش عمده وظیفه دولت و حاکمیت، فراهم آوردن شرایطی در راستای تحقق این امر است.
تولیدکنن��دگان باید بتوانند با کمترین هزینه و ب��ار مقرراتی، اقدام به تولید کنند. اتاق نیز به عنوان نماینده و حامی 
بخش خصوصی اولین کاری که می تواند انجام دهد این اس��ت که موانع پیش روی فعاالن اقتصادی، انواع مقررات زائد 
و آثار ناش��ی از این موارد را شناس��ایی کرده و در اختیار مراجع مربوطه قرار دهد تا برای حذف آنها اقدامات الزم صورت 
گیرد. از طرفی پارلمان بخش خصوصی باید بر بهبود فضای کسب وکار اصرار کند. در حقیقت اگر قرار باشد تغییری در 
شرایط اقتصادی کشور اتفاق افتد و زمینه برای تقویت تولید داخلی فراهم شود، هم مردم و هم مسئوالن کشوری باید 

با انسجام و وحدت رویه حرکت کنند.

هرکدام از کشورها چند درصد از نفت ایران را می برند؟ 
ایران در س��ال 2۰1۷، معادل ۷۷۷ میلیون بشکه 

نفت صادر کرد. 
مقاصد نفت ایران کش��ورهای آس��یایی و اروپایی 
بودند. س��هم ص��ادرات نفت ایران به کش��ورهای 
آس��یایی 62 درص��د و به کش��ورهای اروپایی 38 

درصد بود.
طبق آمار، ایران در س��ال 2۰1۷ روزانه حدود دو 
میلیون و 13۰ هزار بش��که نفت صادر ک��رده و میانگین قیمت فروش نفت 
و میعانات گازی ایران نیز در س��ال 2۰1۷ حدود ۵2 دالر برای هر بش��که 

بوده است.
براس��اس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا، بزرگترین مشتری نفت خام 
ایران در س��ال 2۰1۷، چی��ن بوده و به طور کلی ای��ران 24 درصد از نفت 
خود را به این کش��ور صادر کرده اس��ت. هن��د در رده دوم این طبقه بندی 
قرار گرفته و میزبان 18 درصد از نفت خام ایران در طول سال 2۰1۷ بوده 
اس��ت. کش��ور کره جنوبی نیز با واردات 14 درصد از نفت خام ایران در رده 

سوم قرار گرفته است.

نایب رئیس اتاق ایران تشریح می کند:

توسعه اقتصادی موتور حرکت توسعه پایدار
 هفته نامه بورس: توسعه پایدار مفهومی است که طی 
چندین س��ال گذشته توجه کش��ورهای مختلف را به خود 
جلب کرده اس��ت تا آنجا که با هم تواف��ق کردند با اتحاد و 
همبستگی در راس��تای تحقق برنامه های مربوط به توسعه 

پایدار قدم بردارند.
در ای��ن رابطه پدرام س��لطانی، نایب رئی��س اتاق ایران 
می گوید: همه کش��ورها در تالش��ند از ابت��دای قرن حاضر 
تعاریف و همکاری ها را هم راس��تا و مشترک کنند و اهداف 
توسعه هزاره و اهداف توسعه پایدار را طراحی کرده و به عنوان 
یک مأموریت مش��ترک دنبال کنند. البته این اهداف باید با 
فرهنگ کشورها هماهنگ باشد که این امر قابل قبول است، 
هرچند به صورت ویژه می ت��وان از این چارچوب در محیط 
زیس��ت استفاده کرد. وی معتقد است هرگاه مثلث پایداری 
بین دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی شکل بگیرد، در 
تعام��ل بین آنها، نگاه ابتکاری ب��ه چارچوب نهادینه تبدیل 
و مس��یر ایجاد این تفکر با س��رعت باالتری دنبال می شود. 
در واق��ع همکاری های مل��ی و بین المللی در قالب همکاری 
دولت ه��ا، بخش خصوصی و جامعه مدنی در تعاریف جهانی 
و س��ازمان ملل جای خود را باز کرده است و نشان می دهد 
که جهانیان پی برده اند که چالش ها با همکاری این سه ضلع 
قابل پیگیری و حل است. در واقع اهداف توسعه پایدار نیز بر 

اساس همین اصل و همکاری شکل گرفته است.
البته این رهیافت قرن 21 هنوز در بس��یاری از کشورها 
از جمل��ه ایران م��ورد دغدغه بخش خصوص��ی قرار نگرفته 
است، ایران جزء کشورهایی است که بخش خصوصی آن در 
حوزه مسائل اجتماعی ورود جدی نداشته و به واسطه شکل 
جدید تعامالت این سه ضلع مثلث در دنیا باید نقش بخش 

خصوصی را نهادینه کنیم.
به باور سلطانی برای پیوند فعالیت های ملی با فعالیت های 
جامعه جهانی الزم اس��ت بخش خصوص��ی متوجه روندها، 
دغدغه ها و برنامه های جهانی باشد و در آنها مشارکت کند؛ 
طی سال های گذشته جای بخش خصوصی ایران در جوامع 
جهانی خالی بوده اس��ت هرچند در این دو س��ه سال اخیر 
سعی کرده ایم، مشارکت بخش خصوصی کشور بیشتر شود. 
خوشبختانه از این مسئله استقبال خوبی شده است تا آنجا 

که همکاران حاضر در این مجامع، ش��گفت زده شده اند و از 
حضور بخش خصوصی استقبال کرده اند.

پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران در ابتدای این نشست 
تعریفی از توس��عه پایدار ارائه داد. وی گفت: توس��عه پایدار 
به معنای توس��عه ای که اقتضائات و نیازه��ای امروز جامعه 
را بدون دس��ت اندازی به سهم نس��ل های آینده و حق آن ها 
تأمین کند، اطالق می شود که در فرآیند رشد مفاهیم مربوط 
به توسعه پایدار سه رویکرد مدنظر است. ثبات، موضوع اولی 
است که در این رابطه مورد توجه قرار می گیرد. برای رعایت 
ای��ن مفهوم نیاز به تغییراتی داریم ولی این تغییرات باید در 
چارچوب نمادهای سیاسی و اقتصادی کشور قابل اجرا باشد. 
بر اس��اس اظهارات وی می توان هم زمان با توسعه اقتصادی، 
توسعه پایدار را شکل داد. در واقع موتور حرکت توسعه پایدار 
توس��عه اقتصادی اس��ت. نایب رئیس اتاق ایران از اصالح به 
عنوان رویکردی در فرآیند رش��د مفاهیم مربوط به توس��عه 
پایدار یاد کرد و ادامه داد: در این حوزه تغییراتی اساس��ی و 
جدی هم در ش��یوه زندگی و هم در سیاست ها رخ می دهد 
که تحق��ق آنها با اس��تفاده از فناوری و به��ره وری، کاهش 

مصرف انرژی و تغییر در قوانین امکان پذیر می شود.
س��لطانی رویک��رد دیگر موجود در ای��ن فرآیند را تحول 
اساس��ی عنوان کرد و ادامه داد: به ط��ور حتم در ادامه این 
مسیر تغییرات ریشه ای در مبانی اجرایی و نهادی هر جامعه 
از نهادهای اجتماعی گرفته تا نهادهای سیاسی ضرورت پیدا 
می کند. البته این نکته را باید در نظر داشت که توسعه پایدار 
از سه ستون تشکیل می شود؛ اقتصاد، مسائل زیست محیطی 
و موضوعات اجتماعی که وجوه مش��ترک آنها، توسعه پایدار 

را ش��کل می ده��د. وی تأکید کرد: اگ��ر می خواهیم آهنگ 
توسعه س��ریع تر نواخته شود و از توان و امکانات بین المللی 
موجود استفاده کنیم، باید میزان مشارکت خود را در جامعه 
جهانی افزایش دهیم و این اعتماد را شکل دهیم که کشورها 
می توانند برای حل چالش های زیست محیطی و اجتماعی به 
ایران کمک کنند. البته تغییر این باور بس��یار سخت است. 
فضای کم اعتمادی بین ایران و بخش��ی از جامعه جهانی به 
وجود آمده اما این فضا نباید مانع تالش ها و برنامه ریزی ها در 

راستای جلب اعتماد کشورهای مختلف شود.
س��لطانی در ادامه به موضوع انرژی اش��اره کرد و گفت: 
دسترس��ی عمومی به انرژی و خدم��ات انرژی اولین هدفی 
اس��ت که در این حوزه مطرح می ش��ود؛ خوشبختانه امروز 
کشور ما در شرایطی قرار دارد که صد درصد شهرها از انرژی 
برق و حدود ۹۰ درصد آنها از گاز بهره مند هستند. بنابراین 
از این منظر یکی از زیر هدف ها را به صورت کامل در اختیار 
داریم. اما در ح��وزه انرژی های تجدید پذیر که هدف بعدی 

قلمداد می شود، شرایط خوبی نداریم.
نایب رئیس اتاق ایران همچنین به موضوع بهره وری انرژی 
اش��اره و تصریح کرد: ش��دت مصرف انرژی در ایران بسیار 
باالست و شرایط نامطلوبی را برای کشور رقم می زند. دولت 
بای��د برای ارتقای بهره وری انرژی س��اماندهی جدیدی ارائه 
ده��د و بهای حامل های انرژی را اصالح کند، البته علی رغم 
وجود قانون و صحبت هایی که هر س��اله در این باره مطرح 
می شود، نتوانستیم برنامه ریزی درستی برای اصالح یارانه ها 

در حوزه انرژی داشته باشیم.
مدیری��ت و کاه��ش حج��م گازهای گلخان��ه ای موضوع 
دیگری است که از س��وی نایب رئیس اتاق ایران موردتوجه 
قرار گرفت. بر اس��اس اظهارات وی در حدود 6۰ درصد این 
گازه��ا در دنی��ا از ناحیه مصرف انرژی حاصل می ش��ود. در 
ایران این رقم بیش از این است. البته در این مورد تعهداتی 
به جامعه جهانی داده ایم و باید با جدیت بیشتری برای حل 
این چالش قدم برداریم. در برنامه شش��م توسعه اهدافی در 
راس��تای بهره وری انرژی و کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
در نظر گرفته ش��ده و امیدواریم سرنوشت این احکام دچار 

سرنوشت احکام برنامه های قبلی نشود.

تولید کاغذ در کارخانه های داخلی متوقف شد
رئیس س��ندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا 
اعالم ک��رد: کارخانه های تولی��د کاغذ روزنامه 
و تحری��ر ب��ه علت حمایت نش��دن از س��وی 
دستگاه های متولی تعطیل شدند، چرا که تمام 
نیاز بازار از طریق واردات انجام ش��د و تولیدات 

این کارخانه ها یا دپو شد یا خمیر.
ابوالفض��ل روغن��ی گلپایگانی گف��ت: واردات 
کاغ��ذ تحریر و روزنامه به دلیل ارائه تس��هیالتی همچ��ون ارز مبادله ای 
ب��ه واردکنندگان برای آن ه��ا جذابیت دارد، از س��وی دیگر حمایتی از 
تولیدکنن��دگان داخلی این محصول نمی ش��ود که تمام��ی این عوامل 

دست به دست هم دادند تا کارخانه ها را به تعطیلی بکشاند.
وی با اش��اره به وضعیت نامناس��ب بازار کاغذ ادامه داد: کارخانه چوب و 
کاغذ مازندران،  کاغذ تبریز و کارخانه پارس سه کارخانه تولیدکننده کاغذ 
چاپ و تحریر در کش��ور هستند که در سال ۹6 تولید جدی نداشتند. از 
سال گذشته تاکنون با اینکه شعار »اقتصاد مقاومتی« مطرح بود، تقریباً 

هیچ کاغذ تحریر و روزنامه ای در کشور تولید نشده است.

خب�����ر
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران

تعطیلی صرافی ها موجب رکود اقتصاد می شود
 هفته نام�ه بورس: عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران 
می گوید: یکسان سازی نرخ ارز، تصویب شده و بانک مرکزی 
سرگرم تدوین آئین نامه های نحوه اجرای آن است. در این 
میان هنوز مس��ائلی وجود دارد که می تواند یکسان سازی 
نرخ ارز یا آینده آن را با چالش مواجه کند. مثاًل بسته بودن 

صرافی ها باعث رکود در اقتصاد می شود.
بزرگ تری��ن تصمی��م اقتصادی دولت در س��ال جدید، 
یکسان س��ازی نرخ ارز اس��ت که نهادهای اقتصادی دولت 
در حوزه اقتصاد را به تکاپو واداشته است. اما هنوز مسائلی 
وجود دارد که می تواند یکسان س��ازی نرخ ارز یا آینده آن 

را با چالش مواجه کند. مثاًل با مصوبات فعلی اگر نیاز متقاضیان با تخصیص های قانونی برآورده نشود، هیچ جایگزینی 
برای تأمین آن پیش��نهاد نش��ده یا هنوز نحوه انتقال ارز حاصل از صادرات به داخل کشور باوجود مشکالت موجود در 
مبادالت ارزی مشخص نیست. حسین سلیمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران می گوید: تصمیم دولت در حوزه ارز، 

تصمیم مهم و تاثیرگذاری است و می تواند اثرات مثبتی بر اقتصاد داشته باشد.
به گفته س��لیمی باید در نظر بگیریم تا دیروز یک سیس��تم چند نرخی ارزی فعال بود که تأثیر مخربی بر اقتصاد 
داشت ولی از چند روز گذشته دولت آن را به تک نرخی تبدیل کرده است. اعالم عدد تک نرخی اگرچه با مالحظات و 
مصلحتی انجام شده ولی در عمل کار مثبتی است. سلیمی تصریح می کند: هرکسی که به عنوان دولت مسئولیتی در 
حوزه اقتصاد کالن دارد باید راه حلی پیدا می کرد که ارز از کشور خارج نشود. ساالنه 2۰-3۰ میلیارد دالر ارز از مملکت 
خارج می شود. در این شرایط دولت باید جلوی این کار را می گرفت و چاره ای جز این نداشت. درهرصورت اجرای این 

محدودیت ها در بازار اقتصادی و شرایط امروز اقتصادی سیاست خوبی است.
این فعال اقتصادی می گوید: اگرچه تصمیم دولت در حوزه یکسان س��ازی نرخ ارز تصمیم خوبی اس��ت اما، ش��یوه 
پیشنهادش��ده در طرح یکسان س��ازی برای تخصیص ارز مس��افرتی را می توان یکی از پرچالش ترین مباحث در این 
طرح عنوان کرد که از یک سو می تواند از خریدوفروش اسکناس ارز در بازار غیررسمی جلوگیری کند و از سوی دیگر 
می تواند دالیل موجهی برای شکل گیری دوباره این بازار باشد. براساس ابالغیه ها و مصوبات دولت و بانک مرکزی در 
ماجرای یکسان س��ازی نرخ ارز، هرگونه خریدوفروش ارز در بازار آزاد قاچاق اس��ت و صرافی ها نیز اجازه خریدوفروش 
ارز را ندارند. به گفته سلیمی جدای از تمهیداتی که در طرح یکسان سازی برای جلوگیری از قاچاق ارز و خروج آن از 
کشور اندیشیده شده، اقداماتی نیز برای جذب پس اندازهای ارزی جامعه و سرمایه گذاری نقدینگی ریالی آن ها در نظر 

گرفته شده است؛ اما شیوه عملیاتی شدن همچنان مبهم است.
عض��و هیأت نماین��دگان اتاق ایران می گوید: فع��االن اقتصادی بخش خصوصی در ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی دنب��ال تعیین و تکلیف ن��رخ ارز بودند؛ هم صادرکننده ها و هم واردکننده ه��ا به دالیل متعدد، متقاضی 

تک نرخی شدن ارز بودند اما اینکه بر چه اساسی نرخ ارز تعیین شود، محل اختالف نظر بود.
او ادامه می دهد: چند روز قبل در ش��ورای عالی بورس به من گفته شد که شما فعاالن اقتصادی از تک نرخی شدن 
نرخ ارز باید خیلی خوشحال باشید! البته ما حتماً از ثبات خیلی بیشتر از بی ثباتی استقبال می کنیم. در نرخ تعیین شده 
صادرکننده ه��ا به دلی��ل پایین بودن نرخ ارز از این اتف��اق گله دارند و واردکننده ه��ا و صنعت گرها که کاال و قطعات 
واسطه ای یا ماشین و مواد خام وارد می کنند باال بودن این نرخ را دلیل نارضایتی خود می دانند. وی تصریح می کند: 
البته 6۰ درصد صادرات در ایران از طریق صنعت پتروشیمی است و این بخش، از نرخ تعیین شده که 1۰ درصد باالتر 

از قبل است، احساس رضایت دارند.
س��لیمی تاکید می کند: مش��کل اصلی بازار ارز در ایران این است که این بازار نسبت به همه مصرف کننده ها خوب 
عمل نکرده اس��ت. در این بازار حتی برای هیچ گروهی، ن��ه واردکننده ها و تولیدکننده ها و نه متقاضیان نرخ برای ارز 
مس��افرتی گشایشی نش��ده است. دولت باید هرچه س��ریع تر بتواند جلوی این مس��ئله را بگیرد. این فعال اقتصادی، 
تک نرخی کردن ارز را مهم ترین تصمیم اقتصادی دولت دوازدهم و قابل تحسین دانسته اما نسبت به الزام برگرداندن 
همه ارز حاصل از صادرات به کش��ور عکس العمل نش��ان داده است. او می گوید: در شرایط تحریم که بانک های ایرانی 
تقریباً کمترین مراوده را با سیس��تم بانکی بین المللی دارند، چگونه باید کل درآمدهای ارزی را به داخل منتقل کرد؛ 

به صورت چمدانی؟
از س��وی دیگر رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده س��امانه ای برای ثبت همه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات و 
مصارف آن ایجاد خواهد شد؛ مسئله ای که سلیمی ابراز امیدواری کرده که مقدمه ای برای دخالت دولت در تصمیم گیری 
و قیمت گذاری ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نباشد. او در ادامه به بسته بودن صرافی ها اشاره می کند و معتقد 
است که این اتفاق خوبی نیست. سیستم بانکی ما به دالیل تحریم ها عماًل نمی تواند نیاز تولیدکننده ها را برآورد کند 
و درنهایت باید این اقدامات از سوی صرافی ها انجام شود. تعطیلی صرافی ها باعث راکد ماندن اقتصاد شده است.دولت 
در راستای حمایت از تولید و صنعت، سیاست تک نرخی شدن ارز را عملیاتی کرده است. اما تولیدکننده ها مطالبه ای 
که دارند این است که ارز هر حوزه در همان حوزه هزینه و سرمایه گذاری شود. مثاًل ارز حاصل از معدن باید در حوزه 
معدن سرمایه گذاری شود و در حوزه دیگری چون اتومبیل سرمایه گذاری نشود. به گفته سلیمی وزارت صنعت، معدن 

و تجارت اولویت هایی را تعیین کرده است که باید روش حمایت از صنعت به این اولویت ها توجه شود.

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران

پایشملیمحیطکسبوکارازفعاالناقتصادینشانمیدهد

 بهبود جزیی شرایط کسب وکار 
در زمستان 96

 هفته نام�ه ب�ورس: گزارش مرکز آم��ار و اطالعات 
اقتص��ادی ات��اق ایران در خص��وص محیط کس��ب وکار در 
 زمستان ۹6 نشان می دهد که از دید فعاالن اقتصادی شاخص

  مل��ی محی��ط کس��ب وکار در ای��ران بهبود بس��یار جزیی 
داشته است.

میانگین کلی شاخص ملی محیط کسب و کار در زمستان 
سال گذشته به ۵.8۰ )1۰ بدترین نمره( رسید که نسبت به 
پاییز ۹6 بهبود ۰.۹2 درصدی و نسبت به زمستان سال ۹۵ 

بهبود ۰.۵8 درصدی داشته است.
مرکز آمار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران که طبق قانون 
بهبود محیط کس��ب و کار به عنوان مس��ئول پایش محیط 

کس��ب وکار اس��ت، نتایج پایش این شاخص در زمستان ۹6 
منتشر کرد. 

در زمستان 13۹6، فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این 
پایش، به ترتیب سه مؤلفه: 1- بی ثباتی و غیرقابل پیش بینی 
بودن قیمت ها )مواد اولیه و محصوالت(؛ 2- دشواری تأمین 
مالی از بانک ها و بی ثباتی سیاست ها و 3-مقررات و رویه های 
اجرایی ناظر به کسب وکار، را نامناسب ترین مؤلفه های محیط 

کسب وکار کشور دانسته اند. 
قابل ذکر اس��ت که در 4 دوره نخس��ت اجرای این طرح، 
دشواری تأمین مالی از بانک ها به عنوان نامساعدترین مؤلفه 
کس��ب وکار ارزیابی ش��ده بود اما در 2 دوره پاییز و زمستان 
13۹6، بی ثبات��ی و غیرقاب��ل پیش بین��ی ب��ودن قیمت ها 
 )مواد اولیه و محصوالت(، نامس��اعدترین مؤلفه کس��ب وکار 

ارزیابی شد.
در دوره زمستان ۹6، شاهد بهبود اوضاع در بخش  خدمات 
نس��بت به دوره گذشته )فصل پاییز ۹6( هستیم و در بخش 

کشاورزی، وضعیت کسب وکار بنا به پاسخ فعاالن اقتصادی 
شرکت کننده در طرح، نامساعدتر ارزیابی شده است.

بر اس��اس یافته ه��ای این ط��رح در زمس��تان 13۹6، 
اس��تان های کرمانش��اه، سیستان وبلوچس��تان و خراس��ان 
ش��مالی به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار 
و اس��تان های مازن��دران، قزوین و زنج��ان به ترتیب دارای 
بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایر استان ها 

ارزیابی شده اند.
همچنین در بین رش��ته فعالیت های اقتصادی، رش��ته 
فعالیت ه��ای 1- آب رس��انی، مدیریت پس��ماند، فاضالب 
و فعالیت های تصفیه. 2-عمده فروش��ی و خرده فروش��ی، 
تعمی��ر وس��ایل و... )ص��ادرات و واردات(. 3- کش��اورزی، 
جنگلداری و ماهیگیری، دارای بدترین وضعیت کسب وکار 
و رشته فعالیت های 1- آموزش. 2-هنر، سرگرمی و تفریح. 
3-مالی و بیمه، بهترین وضعیت کسب وکار را در مقایسه با 

سایر رشته فعالیت های اقتصادی درکشور داشته اند.

رئیس کمیسیون فناوری اطالعات اتاق ایران

دولتحوزهICTراآخرینواگنقطاراقتصادمیبیند
 هفته نامه بورس: محمدرضا طالیی، رئیس کمیس��یون فناوری 
اطالعات اتاق ایران معتقد اس��ت در کش��ور ما حوزه آی س��ی تی به 
عنوان کاالی لوکس و آخرین واگن قطار اقتصادی دیده شده و دولت 

برنامه دقیقی برای آن ندارد.
دولت جدید توجه ویژه ای به استارت آپ ها داشته و وزیر ارتباطات، 
فناوری و اطالعات نیز بارها تاکید کرده که کسب وکارهای دانش بنیان 
باید موردحمایت قرار گیرد. این در حالی اس��ت که به عقیده فعاالن 
حوزه فن��اوری اطالعات و ارتباطات )فاوا(، هن��وز اقدام خاصی برای 
تس��هیل فعالیت آنان صورت نگرفته اس��ت. به باور طالیی با توجه به 

مش��کالت موج��ود از بعد اقتصادی و رکود موجود به وی��ژه در حوزه فناوری و اطالعات، 
عمال چش��م اندازی برای رشد این حوزه در س��ال جدید وجود ندارد. در سال ۹6 رشدی 
نداش��تیم و اگر با همین چشم انداز پیش برویم در حوزه فاوا تعداد بیشتری از شرکت ها 
دچار مش��کالت اقتصادی خواهند شد. این فعال اقتصادی تصریح کرد: با توجه به اینکه 
س��ازمان امور مالیاتی تحت عناوین مختلف نس��بت به افزای��ش مالیات ها اقدام می کند، 
شرکت های حوزه آی سی تی روز به روز کوچک تر می شوند، در صورتی که تجربه در دنیا 
ثابت کرده این حوزه موتور محرک اقتصاد است که هم برای خودش درآمدزایی کرده و 
هم می تواند به دیگر حوزه ها مانند حوزه گردشگری، معدن، بازرگانی و تجارت، حمل ونقل 
و... کمک کند که همگی معطوف به فناوری اطالعات اس��ت. کشورهایی که از این حوزه 
به نحو احس��ن اس��تفاده کرده اند، حمایت های بیشتری داشته  و در نهایت رشد و توسعه 

بیشتری را شاهد بوده اند.
رئیس کمیسیون فناوری اطالعات با بیان اینکه در ایران این حوزه 
ب��ه عنوان کاالی لوکس و آخرین واگن قطار اقتصادی دیده ش��ده و 
برنامه دقیقی برای آن وجود ندارد، گفت: متاس��فانه نقشه راه توسعه 
فناوری اطالعات کشور طی سال های متمادی تدوین نشده است.  در 
دول��ت جدید بارها بر اهمیت و حمایت از حوزه فاوا تاکید ش��ده که 
در دولت ه��ای قبل چنین نبوده اس��ت. وی تاکید کرد: دولت عنوان 
می کن��د که از حوزه کس��ب وکارهای اینترنتی حمای��ت می کند، اما 
تنها تعدادی شرکت بزرگ و شاخص در حوزه حمل و نقل و فروشگاه 
اینترنتی آنالین دیده می ش��وند نه بقیه فعاالن. اگر دولت بخواهد کاری انجام دهد ابتدا 
باید نقشه راهی برای سال ۹۷ به صورت پنج ساله تدوین و سپس اقدام به حذف قوانین 
و مقررات زائد کند. در نهایت با برنامه های حمایتی نس��بت به توسعه کسب وکار فعاالن 

فضای مجازی کشور به آن ها کمک کند. 
طالیی یادآور ش��د ای��ن صنعت کمی متفاوت از بقیه بخش هاش��ت؛ جوان و نیازمند 
توسعه است. فعاالن این بخش از نیروهای جوان و متخصص کشور هستند اما در شرایط 
امروز گویی اولویت های دیگری در دولت وجود دارد و متاس��فانه حوزه ICT بین آن ها 
نیس��ت. فعاالن این حوزه بیشتر انتظار دارند محیط کس��ب وکار بهبود یابد تا خودشان 
بتوانند مش��کالت و چالش هایش��ان را برطرف کنند، نه اینکه دولت به حل مشکالت آن 

بخش بپردازد.
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کارلوس گوسن
 مغز متفکر صنایع

کارلوس گوس�ن متولد 9 م�ارس 1954 تاجر 
برزیل�ی – لبنان�ی – فرانس�وی اس�ت که در 
پورتو ولو برزیل متولد ش�د. او در حال حاضر 
مدیرعامل ش�رکت فرانس�وی رن�و، رییس و 
مدیرعامل سابق شرکت ژاپنی نیسان و رییس 
شرکت میتسوبیشی موتورز است. او همچنین 
رییس و مدیرعامل اتحاد رنو – میتسوبیشی 
– نیسان نیز هست. از ژوئن سال 2013 تا سه 
س�ال پس از آن یعنی ژوئن 2016 او همچنین 
ریاست شرکت روسی خودروسازی آوتوواز را 
نیز بر عهده گرف�ت. و از اعضای هیأت مدیره 
بان�ک برزیل�ی؛ ایت�او یونی بانک�و و ش�رکت 
آلکواس�ت، همچنین عضو ش�ورای راهبردی 
دانش�گاه س�نت جوزف بی�روت و دانش�گاه 
آمریکای�ی بی�روت نیز محس�وب می ش�ود. 
گوسن به زبان های فرانسه، انگلیسی، عربی، 

پرتغالی و ژاپنی تسلط دارد. 

پدربزرگ گوسن در 13 سالگی از 
لبنان به برزی��ل مهاجرت کرد  و در 
م��رز میان برزیل و بولیوی زندگی خود را ش��روع کرد. 
او در حقیق��ت ی��ک کارآفرین ب��ود و همین روحیه به 
او کم��ک کرد تا چند ش��رکت راه ان��دازی کند که در 
زمینه های تجارت الستیک، خرید و فروش محصوالت 

کشاورزی و هوانوردی فعالیت داشتند. 
کارلوس در پورتو ول��و به دنیا آمد، تحصیالت دوره 
راهنمای��ی خ��ود را در لبنان به پایان رس��اند و پس از 
آن کالس ه��ای آمادگی خ��ود را در پاریس و در کالج 
استنیس��الس تکمیل کرد. در س��ال 1974 با مدرک 
مهندس��ی دانشگاهی از مدرسه پلی تکنیک و در سال 
1978 از مدرسه معدن پاریس فارغ التحصیل شد. پس 
از پایان تحصیالتش در سال 1978 او به مدت 18 سال 
در ش��رکت میشلین – بزرگ ترین ش��رکت تایر سازی 
اروپا – کار می کرد و کار آموزش را در چندین کارخانه 

در فرانسه و آلمان بر عهده داشت.
در سال 1984 به عنوان سرپرست تحقیق و توسعه 
تایرهای صنعتی منصوب شد. در سال 1985 زمانی که 
30 س��ال سن داش��ت به عنوان مدیر اجرایی میشلین 
در آمریکای جنوبی منصوب ش��د، با این حس��اب او به 
ریودوژانیرو بازگش��ت تا به صورت مستقیم به فرانسوا 
میش��لین گزارش دهد و عملک��رد کارخانه را که تا آن 
زمان سودآور نبود و در چالش با تورم فوق تصور برزیل 
بود تغییر دهد. گوس��ن برای حل این مشکل تیم های 
متقاب��ل مدیریتی تعیین کرد تا درب��اره بهترین روش 
تصمی��م بگیرند این تیم از میان گروه های فرانس��وی، 
برزیلی و دیگر ملیت هایی ب��ود که در بخش آمریکای 

جنوبی فعالیت داشتند. 
تجربه این تیم چندملیتی در برزیل اساس مدیریت 
فرهنگ متقابلی او را شکل داد و بر این تنوع به عنوان 
یک س��رمایه تجاری تاکید ک��رد: »از تنوع ها می توان 
درس گرفت... با این حال شخصیت ها با یکپارچگی به 
آسایش می رسید.« بر اساس همین تفکر و همین ایده 
بود که در نهایت پس از دو سال بخش آمریکای جنوبی 
به سودآوری رسید. پس از اینکه او قابلیت های خودش 
را در بخش آمریکای جنوبی میش��لین به اثبات رساند 
بار دیگر در س��ال 1989 گوس��ن به مدیریت اجرایی 
بخش آمریکای شمالی منصوب شد و به همین دلیل به 
کارولین��ای جنوبی به همراه خانواده اش مهاجرت کرد. 
تنها یک س��ال پس از آن در س��ال 1990 گوس��ن به 

مدیریت عاملی میشلین آمریکای شمالی رسید. 
در سال 1996 رنو، کارخانه تولید خودروی فرانسوی 
که در آن زمان دچار مش��کل بود کارلوس گوسن را در 
سمت های مدیر اجرایی و نیز مسئول خرید، تحقیقات 
پیش��رفته، مهندسی و توس��عه، عملیات نیروی برق و 
س��اخت اس��تخدام کرد. او همچنین مسئولیت بخش 

آمریکای جنوبی رنو را بر عهده گرفت. بازسازی سخت 
رنو به وسیله گوسن خیلی زود تنها یک سال بعد رنو را 
به سودآوری رساند. در مارس سال 1999 شرکت های 
رنو و نیس��ان اتحادیه ای مشترک بنا کرده و در ماه مه 
همان سال رنو 36.8 درصد از سهام نیسان را خریداری 
کرد. همزمان با این جریان در حالی که نقش گوس��ن 
به ثبات ویژه ای در رنو می رس��ید او به سمت مدیریت 
اجرایی نیس��ان در ژوئن همان سال منصوب و درست 
یک س��ال پس از آن در ژوئن س��ال 2000 به ریاست 
نیس��ان دس��ت یاف��ت و در ژوئن س��ال 2001 عنوان 
مدیریت اجرایی نیس��ان را نی��ز از آن خود کرد. زمانی 
که او به نیس��ان پیوست این شرکت دارای بیش از 20 
میلی��ارد دالر بدهی بود و تنها س��ه م��دل از 46 مدل 

خودروی این شرکت در داخل ژاپن سودآور بود.
 معک��وس ک��ردن وضعیت ش��رکت در آن زمان تا 
حدودی غیرممکن به نظر می رس��ید. ط��رح »احیای 
نیس��ان« که در اکتبر سال 1999 مطرح شد خواستار 
بازگش��ت به مسیر سودآوری تا س��ال مالی 2000 بود 
و تا پایان 2002 مس��ایل مالی این ش��رکت را به پایان 
می رساند. گوس��ن اعالم کرد در صورتی که نتواند این 
طرح را به اجرا برساند و شرکت را به سودآوری نزدیک 
کند از س��مت خود استعفا خواهد داد. اگرچه او در این 
طرح 21 هزار نفر نیروی نیسان را اخراج کرد که شامل 
14 درص��د از کل کارکن��ان این ش��رکت بود، در عین 
حال تعداد تأمین کنندگان و س��هامداران را نیز کاهش 
داد و دارایی ه��ای گران قیمت ش��رکت را نیز به حراج 

گذاشت. 
گوسن در این بازه زمانی، چهارمین خارجی بود که 
توانست پس از مارک فیلد، هنری واالس و جیمز میلر 
که از ش��رکت فورد برای پیش بردن امور شرکت مزدا 
در اواخره دهه 90 میالدی، رهبری یک کارخانه تولید 

خودروی ژاپنی را بر عهده بگیرد. کارلوس گوسن یکی 
از جمله تغییرات بزرگی که در نیسان ایجاد کرد تغییر 
زبان کاری در نیس��ان از ژاپنی به انگلیس��ی بود، او در 
عین حال موفق ش��د برای نخستین بار حضور مدیران 
اروپای��ی و آمری��کای ش��مالی را در جلس��ات کلیدی 

استراتژی جهانی به ثبت برساند.
در نخستین سال از اجرای برنامه تجدیدنظر نیسان، 
س��ود خالص این ش��رکت پس از مالیات در سال مالی 
2000 ب��ه 2.7 میلی��ارد دالر رس��ید. 12 م��اه پس از 
اجرای برنامه معکوس کردن وضعیت شرکت، نیسان به 
س��ودآوری رسید و شرکت به تمام اهداف تعیین شده 
در این برنامه تا پیش از 31 مارس 2002 دس��ت یافته 
بود. در ماه مه همان سال گوسن اهداف بعدی شرکت 
را با عنوان »نیس��ان 180« اعالم کرد طرحی سه ساله 
برای رشد شماره های 1، 8 و 0 تا پایان سپتامبر 2005 
بر این اساس نیسان هدف خود را افزایش فروش جهانی 
تعیین کرد و در بهار 2005 متعهد ش��د تا دس��تمزد 
عملیاتی حداقل 8 درصد و بدهی خودرو خالص خود را 
به صفر برساند و او به تمام این اهداف دست یافت. در 
اکتبر س��ال 2005 نیسان اعالم کرد فروش ساالنه این 
ش��رکت از 30 س��پتامبر 2004 تا 30 سپتامبر 2005 
بیش از 3.67 میلیون دس��تگاه بوده اس��ت که از 2.6 
میلیون دس��تگاه فروخته ش��ده در سال مالی تا مارس 

2002 به فروش رسیده است. 
در اکتب��ر س��ال 2016 نیس��ان موف��ق ب��ه خرید 
34 درص��د از س��هام ش��رکت میتسوبیش��ی ش��د و 
گوس��ن ع��الوه بر س��مت هایی ک��ه در رنو و نیس��ان 
داش��ت ریاست میتسوبیش��ی را با هدف بازسازی این 
تولیدکننده خودرو پس از رس��وایی هایی که در رابطه 
ب��ا ارائه اطالع��ات نادرس��ت از اقتصاد س��وخت و در 
نتیجه کاهش درآمدهای میتسوبیش��ی ش��ده بود، بر 
عهده گرفت. مش��ارکت نیسان – میتسوبیشی در عین 
حال شامل مش��ارکت در توسعه خودروهای الکتریکی 
برای شرکت میتسوبیشی اس��ت و اتحاد رنو- نیسان- 
میتسوبیشی چهارمین گروه خودروی جهان را پس از 
 تویوت��ا، فولکس واگن ای جی و جن��رال موتورز ایجاد 

کرده است. 
گوس��ن همچنین تا س��ال 2015 در هیأت مشاوره 
بین المللی بانک برزیلی ایتاو یونی بانکو حضور داش��ت 
او در عین حال عضو هیأت مشورتی دانشکده اقتصاد و 
 Tsinghua University مدیریت دانشگاه چینخوا
در پک��ن نیز هس��ت. او دکت��رای افتخاری خ��ود را از 
دانشگاه آمریکایی بیروت دریافت کرده و عضو شورای 
استراتژیک دانشگاه سنت جوزف بیروت نیز هست. در 
سال های 2014 و 2015 او رییس انجمن خودروسازان 
اروپایی بود و درح��ال حاضر به عنوان فرماندار مجمع 

جهانی اقتصاد خدمت می کند. 

گوسن پیشران ابتکار در صنعت خودروسازی
اکرم شعبانی
روزنامه نگار

کیوسک خارجی
صد چهره تاثیرگذار جهان

مجله تایم در ش��ماره جدید خ��ود به معرفی صد 
چهره تاثیرگذار س��ال پرداخته اس��ت، در این لیست 
چهره های مختلف از میلیونر و بازیگر و سیاس��تمدار 
بنا ب��ه تاثیری که ب��ر روی روند زندگی انس��ان ها و 
تاثیرپذیری از س��وی دیگران قرار گرفته اند. از جمله 
چهره های جنجالی ک��ه در این مجله به عنوان یکی 
از افراد بسیار تاثیرگذار معرفی شده محمدبن سلمان 
ولیعهد س��عودی اس��ت که پس از ش��روع اصالحات 
سیاس��ی و اجتماعی در عربس��تان سعودی به شدت 
مورد توجه رسانه های بین المللی قرار گرفت. عربستان 
که تا پی��ش از این به زنان اج��ازه رانندگی نمی داد، 
همزم��ان با اعطای اجازه رانندگ��ی، حضانت فرزند را 
هم در صورت تمایل به مادران س��پرد. در کنار این ها 
آزادی ورود زنان به ورزش��گاه ها یکی دیگر از مواردی 
بود که باعث شد محمدبن سلمان و عربستان سعودی 
در صدر اخبار بین المللی قرار گیرند. یکی دیگر از این 
چهره ها کیم جونگ اون است که پس از آزمایش های 
هسته ای و موشکی اکنون با ارائه پیشنهاد گفت وگو با 

ترامپ در این لیست قرار گرفته است.

پیام مستقیم

همان ط��ور که م��ارک زاکرب��رگ در مقابل کمیته 
بازرگانی و قضایی س��نا ش��هادت م��ی داد، عده ای با 
ناامیدی آن را می نگریس��تند. ش��هادت به خاطر آن 
چه بود ک��ه آن را تهاجم به حریم خصوصی افراد در 
فیس بوک می خواندند. این مطلب را در شماره جدید 
مجله نیوزویک می خوانیم. بر اساس اخباری که چندی 
پیش منتشر شد انتشار اطالعات کاربران فیس بوک آن 
طور که گفته می شود به پیروزی ترامپ در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری 2016 کمک کرد. بسیاری از زنان 
و مردانی که در س��نا زاکربرگ را مورد پرس��ش قرار 
می دادند بیش از دو برابر س��ن او را داشتند، در عین 
حال حواش��ی انتخابات 2016 ای��ن جو را ملتهب تر 
کرده بود، دخالت های روسیه به اضافه تاثیر رسانه های 
اجتماعی همچون فیس بوک و توییتر از مواردی بود که 
آنها در انتخاب شدن ترامپ آن را موثر می دانستند. در 
هرحال اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال ونیم 
از ریاست جمهوری ترامپ همچنان گزینه هایی مطرح 

است که حاکی از تقلب در اجرای انتخابات است.

تلخند

  ارز مسافرتی 5400 تومانی!!!

ترامپ همچنان مایل به خروج از سوریه

دونال��د ترامپ رییس جمه��وری ایاالت متحده در 
س��خنان خود همچن��ان به خ��روج نیروهای نظامی 
ارتش آمریکا از سوریه اشاره می کند. بیش از 2 هزار 
نیروی نظامی آمری��کا و خروج آنها در ماه های آینده 
از س��وریه آن چیزی اس��ت که ترامپ پس از اجرای 
حمالت موش��کی و به خصوص حمله شیمیایی اخیر 
در س��وریه به آن اشاره کرده است. این مطالب را در 
گزارش��ی در شماره جدید د ویک می خوانیم. در این 
حمله شیمیایی بیش از 40 نیروی غیرنظامی کشته 
ش��دند و در پاس��خ به این حمله در ی��ک ماموریت 
نیروهای نظام��ی انگلیس، ایاالت متحده و فرانس��ه 
در یک اقدام مش��ترک به بمباران تاسیس��ات نظامی 
س��وریه پرداختن��د. در این میان به ایران و روس��یه 
بارها اخطار داده شد تا از پشتیبانی خود از نیروهای 
فرمان بردار اس��د دس��ت بردارند، با این حال ایران و 
روس��یه همچنان تاکید دارند که حمله شیمیایی از 

سوی نیروهای مخالف اسد انجام شده است.

چه بر سر تسال می آید؟

روند افزایش��ی لزوما باالتر ف��روش را برای ما رقم 
نمی زند و این به خصوص در رابطه با س��یلیکون ولی 
قابل مش��اهده اس��ت، البته این روشی نبود که تسال 
موتورز، البته در حال حاضر با نام تسال اینک شناخته 
می شود سهام خود را به سرمایه گذاران فروخت. این 
مطلبی است که در ش��ماره جدید بلومبرگ بیزنس 
ویک می خوانیم. زمانی که ایالن ماسک مدیر اجرایی 
شرکت تسال، در سال 2006 طرح مخفی تسال موتورز 
را منتش��ر کرد به این موضوع به روش��نی اشاره کرد 
که خودروی برقی که یکی از بازرس��ان را تحت تاثیر 
قرار داده بود تنها ابتدای راه این صنعت معرفی ش��د. 
او عنوان کرد: اس��تراتژی تس��ال این است که شما از 
انتها وارد بازار می ش��وید. جایی که مشتریان مشغول 
پرداخت حق بیمه هستند. سرمایه گذاران به این طرح 
جذب ش��دند، اما مدتی است که تسال روند نزولی را 
طی می کند و عده ای آن را نوعی کالهبرداری تس��ال 
خوانده اند. به نظر می رس��د اصرار س��ایر سازندگان 
خ��ودرو در تولید ماش��ین الکتریک��ی آن نقطه ای را 
که زمانی غیرقابل دسترس��ی به نظر می رسید کامال 
 قابل دسترس کرده و همین موجب سیر نزولی تسال 

شده است.

کیوسک خارجی

کاریکاتور

 بدون شرح!
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  هفته نامه بورس: شرکت هاي ليزینگ باید به سمت تأمين مالي به 
روش ه�اي نوین بروندالبته این روش ها با توجه به نرخ ارکان و مخصوصًا 
مش�كالتي ک�ه در خصوص قبولي س�مت رک�ن ضامن از ط�رف بانك ها 
وجود دارد کار را مش�كل س�اخته  است. اما ليزینگ اميد بعنوان یكي از 
پيشگامان این عرصه در صنعت موفق به انتشار اوراق 1000 ميليارد ریالي 
مش�ارکت ش�د.  همچنين در برنامه هاي آتي ش�رکت نيز با توجه به این 
تجربه موفق اس�تفاده از ظرفيت هاي بازار سرمایه وجود دارد. بيان   این 
موارد بخش�ی از دیدگاه های  غالمرض�ا کاظمی مدیر عامل و عضو هيأت 
مدیره ش�رکت ليزینگ اميد اس�ت. فرصتی فراهم شد تا با وی پيرامون 
معرفی بيشتر ليزینگ اميد و مسایل پيرامون این شرکت فعال بازار مالی، 

گفت وگویی انجام دهيم.
   

کمي در باره فعاليت شرکت ليزینگ اميد توضيح دهيد.
شركت ليزينگ اميد در بدو تأسيس با سرمايه يك ميليارد ريال، مطابق قواعد 
تجاري كشور نزد اداره ثبت شركت هاي تهران در تاريخ 1383/06/17 به ثبت 
رسيده اس��ت در جهت افزايش قابليت هاي مالي ش��ركت در صنعت و رعايت 
حد كفايت س��رمايه الزم براي فعاليت هاي اعتباري ليزينگ در كشور، از سال 
1384 تاكنون در مقاطع زماني گوناگون و بر اساس مصوبات مجمع عمومي فوق 
العاده نس��بت به افزايش سرمايه اقدام شده است. و در حال حاضر 300ميليارد 
ريال سرمايه شركت   ليزينگ اميد بيانگر ارتباط مستقيم توسعه دامنه فعاليت   و 
افزايش تسهيالت اعطايي به مشتريان ليزينگ مي باشد. كه البته برنامه افزايش 
س��رمايه در س��ال مالي پيش رو در جهت حفظ توان رقابتي شركت در دستور 
كار قرار دارد.ش��ركت ليزينگ اميد)س��هامي عام( در نظر دارد با بهره گيری از 
مديران متخصص،  نوآور و نيز اس��تفاده از تجربه كاركنان متعهد و اخالق مدار، 
ب��ا ارائه راهکارهای نوين در جذب منابع و ارائه تس��هيالت متنوع در چارچوب 
آئين نامه های تعيين ش��ده بانك مركزی يکی از پنج شركت پيشتاز در صنعت 
ليزينگ مي باش��د كه اين مهم از طريق تأمين نيازها و خواسته های گروه های 
مختلف مش��تريان و جلب رضايت آنها و پاسخگويی به انتظارات سهامداران در 

جهت منافع كالن اقتصادی كشور حفظ خواهد شد.

  بيش�ترین تمرک�ز فعالي�ت، ب�ر روي ليزینگ چ�ه کاال یا 
محصوالتي است؟

بيشترين تمركز فعاليت شركت در زمينه خريد انواع خودروهای سبك و سنگين، 
ماشين آالت و تجهيزات راهسازی، تجهيزات و ماشين آالت موردنياز كارخانجات، 
قطعات و كاال و ساير اموال منقول و غير منقول و هرگونه كاالی مصرفی با دوام 
از توليدكنندگان داخلی يا خارجی و واگذاری آن به مصرف كنندگان بوده است 

كه در چارچوب دستورالعمل های اجرايی بانك مركزی فعاليت می كند.

   عملكرد سال گذشته  در مقایسه با سال هاي قبل را چگونه 
ارزیابی می کنيد؟

در س��ال مالي 1396 ش��ركت ليزينگ اميد با سودآوري مناسبي همراه بوده و 

به طور كلي بهترين سال هاي سودآوري عملياتي 
شركت طي سال هاي 95 و 96 رقم خورده است.

در سال مالي 95 سود عملياتي 76.838 ميليون 
ريال و در سال مالي 96 معادل 115.785 ميليون 

ريال بدست آمده است.

   توان مال�ي براي ليزینگ کردن 
محصوالت م�ورد اش�اره را چقدر 

ارزیابی می کنيد؟
براي س��ال جاری تمركز ش��ركت ليزينگ اميد  
حمايت از توليد كننده داخلي اس��ت كه در اين 
راستا  از تمامي منابع داخلي و تأمين مالي جهت 

رونق توليد داخلی استفاده خواهد شد.

  مهمتری�ن اهداف را تش�ریح و 
بفرمایي�د چه مي�زان از آن محقق 

شده است؟
ش��ركت هاي ليزينگ بايد به سمت تأمين مالي 
به روش هاي نوين بروند كه ش��امل انتشار اوراق 

مش��اركت و انتش��ار انواع صکوك بر پايه دارايي هاي شركت است. اين روش ها 
نيز با توجه به نرخ اركان و مخصوصاً مش��کالتي كه در خصوص قبولي س��مت 
ركن ضامن از طرف بانك ها وجود دارد كار را مش��کل نموده است. اما ليزينگ 
اميد بعنوان يکي از پيشگامان اين عرصه در صنعت موفق به انتشار اوراق 1000 
ميليارد ريالي مشاركت در سال 1395 شد. در برنامه هاي آتي شركت نيز با توجه 
به اين تجربه موفق اس��تفاده از ظرفيت هاي بازار سرمايه وجود دارد.همچنين 
ليزينگ اميد با قبولي در هيأت پذيرش فرابورس ايران و انجام تمامي اقدامات 
الزم آماده عرضه اوليه س��هام در بازار فرابورس ايران« با نماد والميد« اس��ت. از 
ديگر برنامه هاي ش��ركت افزايش سرمايه متناسب با رقبا خواهدبود كه در سال 

97 پيگيري و با موافقت سهامدار عمده اجرايي می شود.

  چه ميزان از خدمات ارایه شده از سوي ليزینگ اميد منجر 
به ایجاد اشتغال شده است؟

با توجه به رس��الت ليزينگ، كليه خدمات ليزينگ موجب توسعه فروش توليد 
كنندگان و افزايش توان خريد مصرف كنندگان مي باشد كه اين بهبود عرضه 
و تقاض��ا، موجب گردش منابع در چرخه اقتصاد ش��ده و در نهايت ليزينگ به 

اندازه سهم خود در چرخه اقتصادي بر روي رشد 
تاثير گذار خواهد بود.اين رش��د اقتصادي برروي 
اش��تغال نيز تاثير مثبت خواهد داشت. بعنوان 
مثال در ليزينگ خودروهاي سنگين يا خودرو كار 
با ايجاد شرايط توسعه فروش بوسيله شركت هاي 
ليزين��گ، ظرفيت توليد را افزايش داده كه خود 
موجب افزايش فرصت هاي شغلي بيشتر شده و 
خريداران نيز با خريد خودرو كار به منظور كسب 
درآمد نيز صاحب شغل شده كه در نهايت همه 

اينها منجر به ايجاد اشتغال مي شود.

   برآورد جنابعالي براي س�ال هاي آتي در 
خصوص عملكرد ش�رکت ليزینگ اميد در 

مباحث، درآمد و سود چيست؟
اگر از برنامه هاي هيأت مديره شركت در خصوص 
تأمين مال��ي و پيگيري هاي مرب��وط به وصول 
مطالبات حمايت ش��ود، حداقل بازدهي س��ود 

شركت نسبت به سرمايه 25 درصد خواهد بود.

  سود هر سهم شرکت براي سال مالي جاري را چقدر برآورد 
کرده اید و چه ميزان آن محقق شده است؟

سود هر سهم عملياتي طبق بودجه اوليه و مورد تأييد هيأت مديره معادل 283 
ريال بود كه در صورت همکاري و مساعدت سهامداران و پشتيباني از برنامه هاي 

هيأت مديره محقق خواهد شد.

   آینده صنعت ليزینگ را چگونه ارزیابي مي کنيد؟
شركت های ليزينگ از ابزار مالی موثر در اقتصاد امروز جهان محسوب می شوند و 

نقش آنها در كشورهايی كه از اقتصاد شفاف تر بهره می برند، بيشتر است.
در رابطه با چش��م انداز جهانی اين صنعت در سال های آتی و تحوالت امروزي 
از جمله اينکه بازارهای در حال رشد و پويا مدل های مالکيت خود را به چالش 
كش��يده اند و اين سرمايه گذاران را قادر می سازد تا دارايی های ليزينگ شده را 
به نحو موثرتری اس��تفاده كنند. همچنين با توجه به حجم باالي  چهار كشور 
آمريکا، چين، انگلس��تان و فرانس��ه در صنعت ليزينگ می توان گفت؛ اين امر 
وابسته به اقتصاد اين كشورها می باشد كه طبق بررسی های گروه وايت كالرك 
تأمين مالی تجهيزات و خودروی اياالت متحده تصوير مثبتی را همراه با رشدی 

فزاينده و عالئم تس��ريع در فعاليت های اقتصادی در آينده ترسيم نموده است. 
برای به حد اكثر رساندن اين رشد، صنعت نيازمند سازگاری با چالش های پيش 
رو و اطمينان از اين كه نوآوری قلب تپنده توس��عه محصوالت در آينده است، 
می باشد.در ايران نيز ضريب نفوذ ليزينگ در اقتصاد كمتر از يك درصد است كه 
بايد با افزايش سرمايه شركت هاي ليزينگ و تسريع در قوانين و مقررات مربوط 
به تأمين منابع مالي اين ضريب افزايش يافته و ليزينگ نقش ماهوي و واقعي 

خود را در اقتصاد كشور ايفا كند. 

   بزرگترین مشكل حال حاضر صنعت ليزینگ چيست؟
البته بهتر اس��ت كه به چند مورد از چالش هاي ليزينگ در ايران اشاره داشت،  
كه از آن جمله مواردی نظي��ر، محدوديت هاي تامين منابع مالي،هزينه باالي 
تمام ش��ده كاالي هاي ليزينگي، عدم حمايت هاي مالياتي، محدوديت در نوع 
قرارداده��اي ليزينگ��ي، فقراطالعاتي، عدم ش��فافيت اطالع��ات متقاضيان به 
منظوراعتبارس��نجي، فرآيندهاي قانوني زمان بر در وصول مطالبات، تس��ري 

مشکالت ودر نهايت ضعف هاي بانك ها در عمليات شركت هاي ليزينگ است. 

  چه راهكاري براي رفع این موانع پيشنهاد مي کنيد؟
            تقوي��ت نه��اد صنفي زير نظر اتاق بازرگاني )انجمن ملي ليزينگ(،  
اصالح پيش نويس قانون ماليات س��ال 1397 در خصوص معافيت خدمات 
ليزين��گ از مالي��ات ارزش افزوده،  افزايش س��رمايه در اكثر ش��ركت هاي 
ليزينگ،   انتش��ار اوراق بدهي )تنوع تأمين مالي( در ش��ركت هاي ليزينگ،  
كاهش نرخ سود بانکي و دستورالعمل هاي نظارتي بانك مركزي در خصوص 
كاهش نرخ سود تسهيالت قبلي، اصالح قوانين و مقررات حقوقي در زمينه 
وصول مطالبات،اصالح دس��تورالعمل بانك مرك��زي در خصوص نظارت بر 
فعاليت شركت هاي ليزينگ،پايبندي بانك ها به تعهدات قانوني خود،رعايت 
قواني��ن و مقررات بان��ك مركزي از جمله راهکار هايی به ش��مار می آيد كه 

می توان به آن اشاره داشت.
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غالمرضا کاظمی مدیر عامل ليزینگ اميد خبر داد

رشد 51 درصدی سود عملیاتی »والمید«



صنایعوشرکتها

| اردیبهشت 97  هفته دوم  سال ششم  شماره 248 |10

 هفته نام�ه ب�ورس: با توجه به رویداد ه��ای قابل تامل 
بانک صادرات ایران در اواخر سال گذشته،با حضور مدیریت 
جدید برخی از چالش های عمده این بانک بزرگ بورس��ی با 

بازگشایی نماد« وبصادر« سامان یافت.
ب��ر این اس��اس به گونه ای س��هام این بان��ک در چرخه 
معامالت بورس قرار گرفت و سبب دلگرمی سهامداران بانک 
صادرات ایران شد. البته برای تسریع در ساماندهی مشکالت 
این بانک، به عنوان نمونه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی هم مطالب ارزنده ای را بیان داشت. مجموع 
این مس��ایل نوعی دلگرمی و عزم جزم را برای بهبود س��ایر 
مسایل، پیش رو مدیران این مجموعه بزرگ بانکی قرار داد. 
 بر پایه این گزارش، نشست هم  اندیشي مدیران عالي شبکه 
بان��ک صادرات ایران ب��ا حضور مدیر عام��ل، اعضاي هیأت  
مدیره، معاونین مدیرعامل، مدی��ران امور، مدیران مناطق و 
استان ها و روساي ادارات با هدف تبیین،تشریح سیاست  ها و 
برنامه  هاي اس��تراتژیک بانک در سال 1397 در قالب بودجه 

ابالغي سال 97 برگزار شد.

 تاکید بر پیگیری اهداف و برنامه هاي ابالغي
حج��ت  اله صیدي مدیر عامل بانک ص��ادرات ایران با تقدیر 
از اقدامات انجام شده براي بهبود منابع و تالش  هاي صورت 
گرفت��ه در ماه  هاي اخیر، اهتمام براي برگزاري موفق مجمع 
س��ال مالي 96 بانک صادرات ایران را به س��ه راهکار تالش 
مضاعف در فضاي کس��ب و کار کنوني، م��د نظر قرار دادن 
مش��کالت کالن نظام بانکي و تالش دوچندان براي کنترل 
آنه��ا و افزایش فعالیت تمامی همکاران براي تحقق برنامه  ها 
و اهداف بلند مرتبه بانک در بودجه س��ال 97 منوط دانست. 
همچنین همکاري تک تک کارکنان، پایش مستمر اهداف و 
برنامه ها، همکاري تنگاتنگ با مشتریان و برداشتن گام هاي 
بلن��د در بازاریابي از جمله مواردی بود که صیدی به آجرای 
آن ها اشاره داشت. مدیر عامل بانک صادرات ایران در نشست 
هم اندیش��ي سراس��ري مدیران این بانک، پیگیری اهداف و 

برنامه هاي ابالغي سال 97 را مورد تاکید قرار داد.

واکاوي بودجه و توسعه فعالیت هاي بین المللي ارزي
 البته دراین مراس��م غالم سوري نائب رییس و عضو هیأت 

مدیره بانک صادرات، توس��عه فعالیت هاي بین المللي ارزي 
ش��عب داخلي و خارجي را مورد اشاره قرار داد. رضا صدیق 
دیگرعضو هیأت مدیره نیز به واکاوي جزییات بودجه س��ال 
97 بانک و بررس��ي راهکارهاي دست یابي به بهترین نتایج 

آن پرداخت. 
همچنین برشمردن دستاوردهاي ماه هاي اخیر، تالش براي 
بهبود نسبت هاي منابع و مصارف، جانمایي بهتر شعب، جذب 
بیشتر منابع ارزان قیمت، رعایت دقیق تر بسته اعتباري نیز 
از جمله مواردي بود که در این نشست توسط امیر یوسفیان 
معاونت اعتباري و علي حاجي پور معاونت شعب و بازاریابي 

بانک صادرات ایران مورد بررسي قرار گرفت.

وصول 7300 میلیاردریال از مطالبات
 ای��ن گزارش می افزای��د که بانک صادرات ای��ران با تعیین 
تکلیف بیش از ٨٥ هزار میلیاردریال از مطالبات غیر جاری 
خود در سال 96، بالغ بر 73٠٠ میلیاردریال از مطالبات خود 

را به صورت نقدی وصول کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، این بانک طی 
سال 96، در راستای مدیریت و کنترل مطالبات غیرجاری 
و بارویکرد تقویت توان پرداخت تسهیالت به بخش تولید، 
تسهیل در تأمین مالی مشتریان و همچنین اعمال مساعدت 
با مدیونین مش��مول تبصره 3٥ قانون اصالح قانون بودجه 
سال 9٥، با استفاده از طرق مسالمت آمیز بیش از ٨٥ هزار 
و ٥٤٤ میلیاردریال از بده��ی بنگاه های اقتصادی را مورد 
رسیدگی قرار داد که از این میان مبلغ 7331 میلیاردریال 
به صورت نقدی وصول و مابقی تعیین تکلیف شد.بنا براین 
گزارش، بانک صادرات ایران طی سال گذشته، در راستای 

حمایت از اش��تغال و تولید داخلی و تحقق سیاس��ت های 
اقتصاد مقاومتی، مبلغ 7٤ هزار و ٢٢ میلیاردریال از بدهی 
 بنگاه های فعال و نیمه فعال را از طرق مسالمت آمیز تعیین 

تکلیف کرد.
 همچنین به منظور مساعدت با مدیونین با مبالغ بدهی خرد 
و در راس��تای اجرای ماده ٢ آیین نام��ه اجرایی تبصره 3٥ 
قانون اصالح قانون بودجه سال 139٥، با رعایت ابالغیه های 
بانک مرکزی، تعداد 7٥ هزار و 1٢3 فقره قرارداد بالغ بر 11 
ه��زار و ٥٢٢ میلیاردریال از مش��مولین بند مذکور را مورد 
رس��یدگی ق��رار داد که مجموعا ضمن رس��یدگی و تعیین 
تکلیف ٨٥ هزار و ٥٤٤ میلیاردریال از پرونده های مطالباتی، 
در حدود 7331 میلیاردریال از مطالبات نیز به صورت نقدی 

به حیطه وصول درآمد.

تعیین تکلیف 80 درصد قرارداد های ذخیره ارزی
ع��الوه برآن، این بان��ک به منظور مس��اعدت با واحدهای 
تولیدی بدهکار استفاده کننده از تسهیالت حساب ذخیره 
ارزی، در ح��دود ٨٠ درصد از قراردادهای مذکور، با مانده 

بدهی ٤7 هزار و ٨7٠ میلیاردریال را تعیین تکلیف کرد.

وصول بخشی از مطالبات »میزان« 
 همچنین بانک صادرات ایران، در راستای دریافت مطالبات 
از بدهکاران مؤسس��ه منحله میزان، تع��داد 1٠٤3 پرونده 
مطالباتی را بررس��ی نموده و ٤6٠ میلیاردریال از مطالبات 

این بخش را نیز وصول کرد.

سایر اقدامات در یک نگاه 
البته از جمله اقدامات بانک صادرات ایران در حوزه مطالبات 
طی سال گذشته، می توان به امهال دوساله بدهی مشتریان 
آسیب دیده از زلزله در مناطق زلزله زده غرب کشور، تسویه 
قرارداده��ای مطالبات��ی با مان��ده کمت��ر از ٢ میلیاردریال، 
با اس��تفاده از عق��د مرابحه و همچنین تصوی��ب الزام کلیه 
واحده��ای اجرایی بانک به اعمال بخش��ودگی مابه التفاوت 
نرخ سود و نرخ خس��ارت تاخیر )6 تا 1٤ درصد( نسبت به 
قراردادهای مطالباتی کمتر از یک میلیاردریال روس��تاییان 

اشاره داشت. 

تعیین تکلیف ٨٥ هزار میلیارد ریال مطالبات » و بصادر« 

 هفته نام�ه بورس: بانک س��رمایه بع��د از برگزاری دو مجمع س��االنه و عادی بطور 
فوق العاده نوبت دوم از تحقق زیان سنگین در عملکرد 9 ماهه سال مالی 9٥ خبر داد 

به گزارش سی ام ام، بانک سرمایه که هفته پیش دو مجمع ساالنه و عادی بطور فوق 
العاده نوبت دوم را با تصویب صورت های مالی منتهی به اسفند سال 9٤ و انتخاب اعضای 
هیأت مدیره برگزار کرد، اطالعات و صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 3٠ آذر 9٥ را به 

صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. 
براس��اس این اطالعات، »سمایه« درحالی با سرمایه اسمی ٤٠٠ میلیارد تومانی برای 
هر سهم سال مالی دو سال پیش 1٤1 ریال سود پیش بینی کرده بود،در عملکرد 9 ماهه 
سال 9٥ به ازای هر سهم 9 هزار و ٨٥ ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه 

سال 9٤ بالغ بر هزار و ٨13 درصد بیشتر است.

تحلیل

تحقق زیان سنگین در بانک سرمایه 

تبعات انتشار گواهی سپرده 20 درصدی همچنان ادامه دارد

 تالش صندوق های سرمایه گذاری برای ماندگاری
در روزهای پایانی بهمن ماه، در واکنش به نوس��انات بازار ارز، بانک مرکزی به بانک ها و مؤسس��ات مالی و اعتباری اجازه 
داد که به صورت موقت اوراق گواهی س��پرده ٢٠ درصدی منتش��ر کنند. این اوراق از روز ٢٨ بهمن ماه تا 1٠ اسفندماه 
به مدت دو هفته در شبکه بانکی صادر  شد. هدف از این تصمیم کنترل نقدینگی موجود در اقتصاد، بدون تغییر در نرخ 
س��ود س��پرده بانکی بود. البته بر اساس آماری که در پایان این دوره ارائه شد، در این دو هفته حدود ٢٤٠ هزار میلیارد 

تومان گواهی سپرده توسط بانک ها انتشار یافت. 

خروج 15 هزار میلیاردی، ورود 6 هزار میلیاردی 
این تصمیم تاثیر قابل توجهی بر ورود و خروج منابع صندوق ها و نیز ترکیب دارایی های آنها داشت. به  نحوی که در 
مهلت دو هفته ای، حدود 1٥ هزار میلیارد تومان از منابع کل صندوق ها خارج گردید. ولی بعد از پایان مهلت دو هفته ای، 
جریان وجوه نقد صندوق های سرمایه گذاری به روند عادی برگشت و تا پایان فروردین سال 97 به طور خالص حدود 6 
هزار میلیارد تومان وجه نقد به صندوق های سرمایه  گذاری وارد شد. در نمودار زیر ورود و خروج منابع به صندوق های 

سرمایه گذاری در مهلت دوهفته ای و بعد از آن نشان داده شده است. )ارقام به میلیارد ریال(
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کاهش 16 هزار میلیاردی، افزایش 3 هزار میلیارد ی
مجموع خالص ارزش دارایی های تحت مدیریت تمامی صندوق های سرمایه گذاری حدود 16 هزار میلیارد تومان در مهلت 
دو هفت��ه ای مذک��ور کاهش یافت. خالص ارزش دارایی صندوق های با درآمد ثابت نیز با کاهش 1٥.٨ هزار میلیارد تومانی 
مواجه شد. این در حالی است که بعد از پایان مهلت دوهفته ای و تا پایان سال 1396، خالص ارزش دارایی کل صندوق ها 
3.6 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. روند افزایش خالص ارزش دارایی ها در فروردین ماه سال 1397 نیز همچنان ادامه 
داشته، به طوری که خالص ارزش دارایی کل صندوق های سرمایه گذاری در این ماه 3 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در 

 نمودار زیر خالص ارزش دارایی تمامی صندوق ها و صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نشان داده شده است: 
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کاهش ترکیب دارایی، افزایش منابع 
با بررس��ی بیش��تر ترکیب دارایی های صندوق ها مشخص شد که صندوق ها در این دو هفته بیش از ٢6 هزار میلیارد 
تومان از س��پرده های خود در سیس��تم بانکی را کاهش دادند و در مقابل منابع خود را در بخش اوراق با درآمد ثابت به 

 میزان 11.7 هزار میلیارد تومان افزایش دادند. 
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فراز و نشیب های قابل تامل 
بنابراین تصمیم بانک مرکزی اگرچه منجر به کاهش خالص ارزش دارایی صندوق های س��رمایه گذاری ش��د ولی این 
موضوع فقط سپرده های صندوق ها را کاهش داد و آن بخش از منابع صندوق ها که در سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت 
سرمایه گذاری شده بود نه تنها کم نشد بلکه با افزایش نیز مواجه شد. همچنین، از روز 11 اسفند تا پایان فروردین ماه 
97 صندوق های سرمایه گذاری توانستند بیش از 6 هزار میلیارد تومان منابع جدید تجهیز کنند و ارزش دارایی های تحت 
مدیریت آنها مجدداً به 1٥٠.7 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بنابراین صندوق های سرمایه گذاری بعد از پایان مهلت 
بانک مرکزی مجدداً مورد اس��تقبال س��رمایه گذاران قرار گرفته اند و روند جذب منابع آنها به روال سابق برگشته است. 
موضوع مهم دیگر این اس��ت که در این مدت نس��بت س��پرده و گواهی سپرده بانکی از کل منابع آنها از 7٢.٥ درصد به 
61.1 درصد کاهش یافته و نسبت اوراق با درآمد ثابت از ٢٠.٥ درصد به 31.٥ درصد افزایش یافته و بنابراین صندوق های 
س��رمایه گذاری به الزامات س��ازمان بورس و اوراق بهادار در مورد س��قف مجاز سرمایه گذاری در سپرده و گواهی سپرده 

بانکی نزدیک تر شده اند. 
                                            برگرفته از سامانه رسام )صفرتاصد صندوق های سرمایه گذاری(

فصل جدید همکاری 
»تجارت« و »مپنا«

 هفته نام�ه بورس: بانک تج��ارت همواره نهایت تالش 
داش��ته تا با مش��ارکت حرفه ای در طرح های توسعه محور 
مپنا س��رویس های بانکی و خدمات مال��ی ارزنده را به این 

شرکت ارائه دهد. 
رضا دولت آب��ادی مدیرعامل بانک تج��ارت در دیدار با 
مدیر عامل ش��رکت مدیریت پروژه ه��ای نیروگاهی ایران 
)مپن��ا( با بیان ای��ن مطلب از فعالیت ه��ای مپنا در بخش 
 نیروگاه��ی و ب��رق به عنوان یک��ی از حوزه ه��ای کلیدی 

کشور یاد کرد. 
مدیرعامل بان��ک تجارت با بیان اینکه مپنا را ش��ریک 
و مش��تری ارزنده و کلیدی بانک می دانیم، افزود: ش��عبه 
ویژه بانک تجارت در س��اختمان مپنا به بهترین ش��کل و 
س��ریع ترین حالت برای رس��یدگی به نیازهای بانکی مپنا 

ارائه خدمت می کند.
 همچنین علی آبادی مدیرعامل ش��رکت مپنا نیز با بیان 
اینک��ه »بانک تجارت بهترین همکار ما به ش��مار می رود«، 
گفت: معتقدیم توس��عه صنعت کش��ور ب��دون حضور موثر 
بانک ها معنا ندارد و این بانک ها هستند که می توانند با ارائه 
راهکاره��ای مالی و خدمات خود اه��داف اقتصادی را پیش 
ببرند. علی آبادی با تشریح برخی پروژه های در دست احداث 

در نقاط مختلف کشور و پروژه های بین المللی مپنا، بر لزوم 
توس��عه همکاری های دو طرف به ویژه در بخش بین الملل 

تاکید کرد.
 همچنین در پایان این نشس��ت کارگروهی متش��کل از 
کارشناسان بانک تجارت و مپنا تشکیل شد تا طی یک زمان 
بندی مش��خص، راهکارهای گوناگون گسترش همکاری ها 

بررسی و تصمیم سازی های الزم ایجاد شود.

تأمین مالی متقاضیان تسهیالت در بانک دی 
 هفته نامه بورس: حمایت از کاالی ایرانی به معنای حمایت از تولید 
داخلی، سرمایه ایرانی و کارگر ایرانی است که این دغدغه در سیاست های 

اعتباری سال 1397 به صورت ویژه لحاظ شده است. 
محمدرضا قربانی مدیر عامل بانک دی بابیان این مطلب افزود: هیأت 
مدیره با بررسی وضعیت موجود بانک، برنامه های کوتاه مدت خود را بر 
فروش دارایی های غیرمولد، وصول مطالبات غیرجاری و افزایش سرمایه 
بانک قرار داده و از این طریق موفق به احیاء و بازپس گیری بس��یاری از 
مطالبات غیرجاری بانک شده است. مدیرعامل بانک دی با تشریح منطق 
سیاس��ت های اعتباری سال جاری گفت: بر اس��اس خط مشی اعتباری 

جدید، بانک دی باید به تدریج از پرداخت تسهیالت کالن به سمت تسهیالت خرد حرکت کند تا از این 
طریق ضمن تحریک سمت تقاضا در اقتصاد و رونق تولید، ریسک بانک نیز کاهش یابد.

قربانی ادامه داد:تجربه نشان داده است مطالبات معوق ناشی از پرداخت تسهیالت خرد بسیار کمتر از 
تسهیالت کالن است و بانک دی قصد دارد در سال جاری در قالب عقودی همچون خرید دین، مرابحه، 

اجاره به شرط تملیک و مشارکت مدنی و... در جهت تأمین مالی متقاضیان تسهیالت گام بردارد.

تغییرات و اهداف خط مشی اعتباری
قربانی درخصوص رئوس خط مش��ی اعتباری جدید افزود: اعطای تس��هیالت به بنگاه های کوچک و 
متوس��ط، به بافت های فرسوده، اعطای تس��هیالت به بنگاه های دانش بنیان، اعطای تسهیالت بابت رفع 
نیازهای ضروری، ایجاد بس��ته های اعتباری جدید شامل تسهیالت تعمیر وسایل نقلیه سنگین؛ مرابحه 
بخش خدماِت گردش��گر، بازسازی و نوسازی اماکن ورزش��ی، درمانی، اقامتی- گردشگری و جایگاه های 

سوخت از جمله تغییرات خط مشی اعتباری سال 1397 بانک دی است.
وی همچنین با تشریح اهداف اعتباری سال 1397 گفت: اصالح ترکیب منابع، بهبود فرآیند سیستمی 
موارد اعتباری، افزایش میزان درآمد غیرمش��اع، اعطای تسهیالت قرض الحسنه، افزایش سهم تسهیالت 
به خانواده معزز ش��هدا و جامعه بزرگ ایثارگری، استفاده از خدمات اعتباری متنوع، استفاده از خدمات 
بانکداری الکترونیک و درگاه الکترونیکی IPG، استفاده از کارت اعتباری جهت اعطای تسهیالت خرد، 
پرداخت تسهیالت به جامعه وسیعی از مشتریان و اجتناب از ریسک متمرکز، تشکیل تیم های بازاریابی 
و وصول مطالبات در ش��عب و انجام اقدامات به موقع و مناس��ب حقوقی ب��رای کاهش مطالبات بانک و 

گسترش خدمات ارزی از مهمترین اهداف خط مشی اعتباری سال جاری است.

ضرورت اصالح نسبت مصارف به منابع
قربانی با تاکید بر اصالح نس��بت مصارف به منابع در س��ال جدید اظهار داشت : روسای شعب باید با 
مطالعه دقیق خط مشی اعتباری سال 1397 و تشریح اهداف تعیین شده برای تمامی همکاران خود به 

اصالح نسبِت مصارف و منابع بانک و ترمیم ترکیب منابع به نفع منابع ارزان قیمت حرکت کنند.

حمایت از تولید ملی رویکرد پارسیان
 هفته نامه بورس:  بانک پارس��یان، سیاس��ت های راهبردی را 

برای حمایت از تولیدات داخلی و کاالی ایرانی اجرا خواهد کرد.
کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارس��یان با بیان این مطلب و 
اشاره به اینکه بانک پارسیان به عنوان عضوی از خانواده نظام بانکی 
و اقتصاد کشور برنامه های جامعی در خصوص مدیریت و تخصیص 
بهینه منابع بانکی و چرخه صحیح آن در جامعه دارد، افزود: شرایط 
اقتصادی حاکم، مرور دوباره عملکردها را می طلبد تا فضا و ش��رایط 
اقتصادی به گونه ای باشد که مردم احساس امنیت و ثبات اقتصادی 
داشته باش��ند. رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی 
ادام��ه داد: ب��ا طرح های راهبردی که در س��ال گذش��ته با حمایت 
مجموعه دستگاه های نظارتی در بانک اجرا شد و با تعامالت سازنده 
با مشتریان، توانس��تیم حجم مطالبات معوق بانک را کاهش داده و 
نسبت به تعیین تکلیف تعداد بسیار زیادی از این مطالبات اقدام کنیم 
که آثار آن در ترازنامه سال96 بانک دیده می شود و اکنون در شرایط 
مطلوب تری نسبت به گذشته قرار داریم. پرویزیان درباره بسته بودن 
نماد بانک ها در بورس، اظهار داش��ت: بسته بودن نماد بانک ها بحث 
متفاوتی از وضعیت بانک هاس��ت و دلیل بس��ته بودن نماد در سال 
گذش��ته موضوع تصمیمات جدید نهادهای متولی در ارتقای شیوه 
گزارش دهی مالی و تبعیت از استانداردهای جهانی مطرح شده است. 
وی افزود: بانک پارس��یان در راس��تای ارزش آفرینی برای مشتریان 
خود، عالوه برارتقای کیفیت خدمات حضوری در ش��عب، در حوزه 
بانکداری الکترونیک و ارائه خدمات نوین نیز گامهای مهمی برداشته 

و در این زمینه بانک همواره پیشتاز بوده است.
 همچنی��ن، بانک پارس��یان در ت��داوم فعالیت ه��ای خود نگاه 
وی��ژه ای به حوزه مس��ئولیت های اجتماعی داش��ته اس��ت که به 
رغ��م خصوصی بودن بانک، همواره تالش ش��ده ت��ا در همراهی با 
دولت، در طرح های توس��عه کشور به صورت مستقل یا سندیکایی 
مش��ارکت کند و اقدامات موثری در این زمین��ه انجام دهد. عالوه 
ب��ر این با س��ایر نهادهای تأثیرگذار در این حوزه همکاری داش��ته 
ک��ه در این زمینه می توان به همکاری ب��ا بنیاد برکت برای تأمین 
مالی پروژه های مناطق کمتربرخ��وردار و همکاری با کمیته امداد 
و بهزیس��تی در قرض الحسنه و حمایت از شرکت های دانش بنیان 

وکسب و کارهای نوین و استارت آپ ها اشاره داشت.

خبــــــــــر
استفاده از بیت کوین ممنوع

بانک مرکزی در بخش��نامه ای اعالم کرد، به کارگیری ابزار بیت کوین)Bit Coin( و س��ایر ارزهای مجازی در همه 
مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است.

به گزارش سی ام ام از روابط عمومی بانک مرکزی، از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردارند که 
به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به طور کل، جابه جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت 
بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی 
را به بانک ها ابالغ کرد. همچنین بانک مرکزی تاکید داشته، با توجه به اهمیت موضوع، همه شعب و واحدهای تابعه 
بانک ها و موسسه های اعتباری و صرافی ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش این ارزها و یا انجام هرگونه اقدامی که 
به تسهیل و یا ترویج ارزهای یاد شده انجامد، اجتناب کنند وبا متخلفان از این مقررات برابر قوانین و مقررات مربوط 
برخورد خواهد شد. به طور کلی ارزهای دیجیتال بر بستر شبکه جهانی اینترنت بین اشخاص مبادله می شود و هیچ 
بانک یا دولتی بر آن نظارت نمی کند. از آنجا که حس��اب ها ش��فاف و تراکنش ها قابل مشاهده و تایید دیگران است، 
امکان تقلب ندارد اما معامله گران ارز دیجیتال ناش��ناس باقی می مانند و همین مزیت س��بب ش��ده است بسیاری از 

دولت ها درصدد ممنوعیت آن برآیند.
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ذرهبین
پاالی�ش نف�ت اصفه�ان

عملکرد مالی شرکت

پاالیش نفت نام شرکت 
شماره ثبت شرکت نزد بورس اوراق بهاداربازاراصفهان

10607سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ پذیرش شرکت نزد تابلوی اصلی بازار اولتابلو1377/01/01تاریخ تاسیس
1386/11/30سازمان بورس و اواق بهادار

تاریخ آغاز فعالیت 
فرآورده های نفتی، ککصنعت1377/07/25)بهره برداری(

1387/04/09تاریخ اولین عرضه و سوخت هسته ای

12/29سال مالیتولید فرآورده های نفتی تصفیه شدهگروه1377/07/25تاریخ ثبت اولیه
شپنانماد 144506شماره ثبت 

آرم شرکت 

موضوع 
فعالیت

انجام عملیات پاالی��ش و فرآورش نفت 
خ��ام و س��ایر هیدروکربورها، س��اخت 
ف��رآورده های نفت��ی از قبی��ل بنزین، 
نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و سایر 
مشتقات و فرآورده های جنبی و عرضه 

آن وفق مواد مندرج در اساسنامه.

وضعیت جریان وجه نقد شرکت

فریبا احسانی - کارشناس ارشد بخش عملیات اطالعات

وضعیت مالی شرکت
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فروش خالص و درآمد ارايه خدمات
بهاي تمام شده كاالي فروش رفته و خدمات ارائه شده
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جريان وجه نقد

وجه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي) خروج(جريان خالص ورود 
وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري)خروج(جريان خالص ورود 

وجه نقد ناشي از بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختني بابت تامين مالي)خروج(جريان خالص ورود 
ماليات بر درآمد پرداختي

وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي) خروج(جريان خالص ورود 

باالترين امتياز اطالع رسانى

شفاف ترين
 ناشرين بازار سرمايه

شركت سرمايه گذارى اعتال البرز

شركت بيمه پاسارگاد

شركت بهمن ليزينگ

شركت سرمايه گذارى بو على

شركت پتروشيمى مبين

شركت پتروشيمى فجر

شركت ايران دارو

شركت گلتاش

شركت دارو سازى زهراوى
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ميزان درآمد بازارگردانى و
 تعهد پذيره نويسى با 
رعايت كفايت سرمايه،

ميزان درآمد عملياتى 

فعال ترين نهادهاى مالى 
خدمات دهنده

شركت مشاور سرمايه گذارى ابن سينا مدبر
شركت مشاور سرمايه گذارى هدف حافظ

شركت پردازش اطالعات مالى نوآورى امين
 شركت پردازش اطالعات مالى مبنا

شركت تامين سرمايه تمدن
 شركت تامين سرمايه نوين

شركت سبدگردان انتخاب مفيد
 شركت سبدگردان سرمايه ايرانيان

فعال ترين كارگزارى هاى 
بورس هاى اوراق بهادار

شركت كارگزارى بانك مسكن
 شركت كارگزارى مفيد

 شركت كارگزارى مفيد 
شركت كارگزارى آگاه

 شركت كارگزارى مفيد 
شركت كارگزارى بانك كشاورزى

شركت كارگزارى  مفيد 
شركت كارگزارى  بانك مسكن

مبلغ افزايش در دارايى 
تحت مديريت

 شركت هاى غيرهمگروه،

تعداد گزارش هاى تحليلى
 ارائه شده در سامانه تدان

اخذ بيشترين
 كد معامالتى

فرابورس

بيشترين
 دفعات معامله

تعداد مجوز 
سرمايه گذار 

خارجى

بيشترين 
تعداد كدهاى 

معامله شده

فعال ترين صندوق هاى
 سرمايه گذارى در اوراق بهادار

 صندوق آواى ثروت كيان  از شركت
 كارگزارى توسعه معامالت كيان 

صندوق كارگزارى پارسيان  از شركت 
كارگزارى بانك پارسيان

 صندوق آسمان خاورميانه از شركت
 سبدگردان آسمان 

صندوق آرمان سپهر آيندگان  از شركت 
مشاور سرمايه گذارى آرمان آتى

 صندوق كوثر يكم از شركت 
كارگزارى آبان

 صندوق گنجينه زرين شهر  از شركت 
تامين سرمايه تمدن

 صندوق ميراث ماندگار پاسارگاد  از شركت 
مشاور سرمايه گذارى ارزش پرداز آريان

 و صندوق ايتام بركت از شركت 
كارگزارى تدبيرگران فردا

بادرآمدمختلط
 ثابت

نيكوكارى درسهام

واكاوى نهادهاى فعال بازارسرمايه در يك نگاه  
 سومين مراسم تجليل از فعال ترين نهادهاى مالى و شفاف ترين ناشرين بازار سرمايه ايران درسال گذشته ، همزمان با اختتاميه فاينكس 2018  انجام شد. 

 براين اساس ، تامين سرمايه نوين ، تامين سرمايه تمدن ، سبدگردان انتخاب مفيد ، سبدگردان سرمايه ايرانيان، مشاور سرمايه گذارى ابن سينا مدبر، مشاور سرمايه گذارى هدف حافظ، پردازش اطالعات 
مالى نوآورى امين، پردازش اطالعات مالى مبنا به عنوان فعال ترين نهادهاى مالى خدمات دهنده  در سال 96 معرفى شدند .   

البته شاخص هاى مورد نظر براى انتخاب برترين ها در اين بخش، ميزان درآمد بازارگردانى و تعهد پذيره نويسى با رعايت كفايت سرمايه، مبلغ افزايش در دارايى تحت مديريت شركت هاى غيرهمگروه، تعداد 
گزارش هاى تحليلى ارائه شــده در ســامانه تدان و ميزان درآمد عملياتى بوده اســت.همچنين صندوق آواى ثروت كيان ( در سهام) از شركت كارگزارى توسعه معامالت كيان، صندوق كارگزارى پارسيان ( در 
سهام)  از شركت كارگزارى بانك پارسيان، صندوق آسمان خاورميانه ( مختلط) از شركت سبدگردان آسمان ، صندوق آرمان سپهر آيندگان ( مختلط) از شركت مشاور سرمايه گذارى آرمان آتى ، صندوق كوثر 
يكم ( با درآمد ثابت) از شركت كارگزارى آبان، صندوق گنجينه زرين شهر ( با درآمد ثابت)  از شركت تامين سرمايه تمدن، صندوق ميراث ماندگار پاسارگاد ( نيكوكارى) از شركت مشاور سرمايه گذارى ارزش 

پرداز آريان و صندوق ايتام بركت ( نيكوكارى) از شركت كارگزارى تدبيرگران فردا، عنوان فعال ترين صندوق هاى سرمايه گذارى در اوراق بهادار را به خود اختصاص دادند .
برپايه اين گزارش، عنوان فعالترين كارگزارى هاى بورس هاى اوراق بهادار هم با توجه به شاخص بيشترين تعداد كدهاى معامله شده به شركت كارگزارى بانك مسكن و شركت كارگزارى مفيد رسيد. البته  از 
نظر اخذ بيشترين كد معامالتى ، شركت كارگزارى مفيد و شركت كارگزارى آگاه حايز رتبه هاى برتر شدند.  همچنين به لحاظ بيشترين دفعات معامله،  شركت كارگزارى مفيد و شركت كارگزارى بانك كشاورزى 
فعال ترين كارگزارى ها در اين بخش بودند. بر اين اساس، با در نظر گرفتن شاخص تعداد مجوز سرمايه گذار خارجى، شركت كارگزارى  مفيد و شركت كارگزارى  بانك مسكن ، عنوان فعال ترين كارگزارى هاى 

بورس هاى اوراق بهادار را كسب كردند .

بورس
 اوراق بهادار
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مدیر امور مالی و اقتصادی چادرملو عنوان کرد:اخبــــار

سلب فرصت سودآوری بیشتر شرکت های معدنی
بزرگ ترین تأمین مالی بازار سرمایه از کانال »لوتوس« 

انتش��ار اوراق اجاره مبتنی بر س��هام برای شرکت مخابرات ایران را در دست 
اقدام داریم ودر حال حاضر موافقت اصولی برای انتشار آن صادر شده است.

ابوالفض��ل ش��هرآبادی، معاون تأمین مالی ش��رکت تأمین س��رمایه لوتوس 
پارس��یان با اعالم این خبر گفت:ش��رکت تأمین س��رمایه لوتوس پارسیان قصد 
دارد بزرگ ترین  تأمین مالی ش��رکتی بازار س��رمایه را با انتش��ار ۸۰۰ میلیارد 
تومان اوراق برای شرکت مخابرات به ثبت برساند. وی با اشاره به اینکه تاکنون 
تأمین مالی با این حجم قابل توجه از اوراق را نداش��ته ایم، افزود: انتش��ار اوراق 
مزبور بزرگ ترین  تأمین مالی  ش��رکتی در تاریخ بازار سرمایه خواهد بود. ضمن 

اینکه تا کنون صکوک اجاره روی س��هام نداش��تیم و این اولین دوره از این نوع اوراق خواهد بود. شهرآبادی با اشاره 
به اینکه با انتش��ار اوراق مزبور، رکورد تأمین مالی بخش خصوصی شکس��ته خواهد ش��د، بیان داشت: پیش از این 
رکورد تأمین مالی مربوط به انتش��ار ۷۰۰ میلیارد توم��ان اوراق مرابحه ایران خودرو بود که اوراق اجاره »مخابرات« 

این رکورد را خواهد شکست. 
معاون تأمین مالی ش��رکت تأمین س��رمایه لوتوس پارس��یان تصریح کرد نرخ س��ود اس��می اوراق مخابرات ۱۶ 
درص��دی اعالم ش��ده اس��ت. اما برنامه لوتوس پارس��یان بر ای��ن مبنا قرار گرفته ک��ه با توجه به نرخ ه��ای معامله  
ش��ده در ب��ازار، نرخ س��ود این اوراق را ب��ه حدود ۲۰ درصد افزایش دهد. ش��هرآبادی، ه��دف از تأمین مالی مزبور 
را بخ��ش خری��د تجهیزات برای ش��رکت مخابرات ایران عنوان کرد و افزود: این اوراق ۴ س��اله و با پرداخت س��ود 
ه��ر ۳م��اه یکب��ار خواهد ب��ود. وی از آغاز انتش��ار اوراق مزبور به زودی خب��ر داد و گفت:متعه��د و بازارگردان این 
 اوراق ش��رکت تأمی��ن س��رمایه لوتوس پارس��یان اس��ت و عاملیت ف��روش آن نیز بر عه��ده کارگزاری پارس��یان 

خواهد بود.

تداوم رکورد زنی در فوالد هرمزگان 

 تولید ماهانه اسلب در فوالد هرمزگان از135 هزار تن گذشت
هم زمان با اعیاد مبارک شعبانیه، کارکنان سختکوش فوالد هرمزگان رکوردهای تازه ای در تاریخ صنعت کشور 
ثبت کردند. به گزارش خبر نگار ما، شرکت فوالد هرمزگان در فروردین ماه امسال با تولید ۷۷ هزار و ۸۶۰ تن آهن 
اس��فنجی، رکورد تولید ۷۶ هزار و 9۶۱ تن آهن اس��فنجی در خرداد 9۲ را شکست. در عین حال تعداد ذوب تخلیه 
ش��ده از کوره ش��ماره۱ این شرکت، در فروردین امس��ال در حالی به 5۷۴ ذوب رسید که باالترین سطح آن با 5۶۰ 

ذوب، در دی ماه 9۶ به ثبت رسیده بود. 
در ادامه این رکورد ش��کنی ها تعداد ذوب تخلیه ش��ده از کوره ش��ماره۲ نیز که در دی ماه 9۶ به 55۱ ذوب نیز 
رس��یده بود، طی دوره یک ماهه نخس��ت امس��ال از مرز 5۸۲ ذوب فراتر رفت. با این حس��اب مجموع تعداد ذوب 
تخلی��ه ش��ده از کوره ه��ا به میزان یک هزار و ۱5۶ ذوب رس��ید که رکورد قبلی آن یک ه��زار و ۱۱۱ ذوب بود که 
در دی ماه 9۶ ثبت ش��د. کارکنان فوالد هرمزگان در فروردین ماه امس��ال با شکس��تن رکورد قبلی خود، توانستند 
تعداد ذوب ریخته گری ش��ده را به یک هزار و ۱5۷ ذوب برس��انند، این میزان در دی ماه س��ال گذش��ته یک هزار و 
۱۰5 ذوب بوده اس��ت. براس��اس تازه ترین آمار تولیدی فروردین ماه 9۷ فوالد هرمزگان، این ش��رکت ماهانه میزان 
 ۱۳5 ه��زار و ۱۳۲ ت��ن اس��لب تولید می کند که این میزان در دی ماه گذش��ته معادل ۱۳۰ ه��زار و ۴۷5 تن اعالم 

شده است.

افزایش سود عملیاتی،هدف گذاری مدیر عامل جدید »پگاه«
با حضور جمش��ید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، معاون 
امور اقتصادی و س��رمایه گذاری صن��دوق، هیأت مدیره هلدینگ صنایع غذایی، 
کش��اورزی و دارویی، هیأت مدیره صنایع شیرایران، س��ید ابراهیم حسینی به 

عنوان مدیرعامل جدید صنایع شیر ایران معارفه شد.
 جمش��ید تقی زاده مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری با اش��اره به 
بازنشس��ته محور بودن صندوق گفت: امیدواریم مدیر عامل جدید صنابع ش��یر 
ایران که کارش با دانش��گاه، و مراکز صنایع غذایی بوده بتواند با کمک دوستان 
یک سرفصل جدید برای پیشبرد صنعت غذایی و کسب سود ۲۰ درصد تعریف 

کند. تقی زاده با اش��اره به فرمایش��ات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کاالی ایرانی اظهار داش��ت: به فرموده 
حضرت آقا هر کس بتواند کاالی ایرانی را صادر کند س��رباز نظام اس��ت. ما هم باید در این صنعت پوتین بپوش��یم 
و به آن خدمت کنیم. مدیرعامل صندوق بازنشس��تگی کش��وری با اشاره به مشکل اصلی صنایع شیر ایران مبنی بر 
فروش بیان داش��ت: به طور یقین در کیفیت فروش و ارتقای ارزش س��بد کاال باید از همه ظرفیت ها استفاده شود تا 

به آن سهم واقعی بازار برسیم. 
بر پایه این گزارش ابراهیم حسینی مدیرعامل جدید صنایع شیرایران با تقدیر از مدیرعامل صندوق بازنشستگی 
و هیأت همراه گفت: با ایجاد س��رفصل جدید در مدیریت صنایع غذایی بدنبال تحول اساس��ی برای ارتقای جایگاه 
ش��رکت صنایع ش��یر ایران در رهبری صنعت لبنیات هستیم. وی افزود: بنده نگاهم یک نگاه دورن گروهی به منابع 
انس��انی ارزش��مند شرکت صنایع ش��یر ایران اس��ت. چون معتقدم برای تکمیل زنجیره غذایی به هم افزایی درونی 
احتیاج است. مدیر عامل صنایع شیر ایران با اشاره به سیستمی کار کردن اجزای مختلف در مجموعه شرکت بیان 
 داشت: رویکرد ما یک رویکرد اقتصادی است و با استفاده از برند معتبر پگاه بدنبال افزایش سود عملیاتی در مجموعه 

شرکت هستیم.

مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن خبر داد:

تأمین مالی ۷۰ میلیاردی آرین ماهتاب گستر 
در راس��تای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و ش��عار سال 9۷ و به منظور تأمین مالی شرکت آرین ماهتاب گستر، 

سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی عرضه شد.
محم��ود رضا خواجه نصیری مدیرعامل تأمین س��رمایه تمدن با بیان این مطلب واش��اره به اینکه قیمت پایه به 
عن��وان مبنای محاس��بات قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی، قیمت اعم��ال اختیار خرید تبعی و همچنین قیمت 
خرید بازارگردان در معامالت ثانویه قرار خواهد گرفت،افزود: قیمت اعمال در اختیار خرید تبعی قیمت دارایی پایه 
اوراق در عرضه اولیه به عالوه سود معادل ۱9 درصد ساالنه و قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی به قیمت دارایی 
پایه اوراق در عرضه اولیه به عالوه س��ود معادل ۱۸.5 درصد ساالنه است. البته قیمت خرید بازارگردان در معامالت 
ثانویه نیز قیمت دارایی پایه اوراق در عرضه اولیه به عالوه س��ود معادل ۱۷ درصد س��االنه به صورت روزشمار است. 
مدیرعامل تأمین س��رمایه تمدن با اش��اره به حجم ۷۰ میلیارد تومانی اوراق مذکور،در زمینه بازده آن تصریح کرد: 
در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررس��ید بیش��تر از ۱.۱9 ضربدر قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه باش��د ناشر 
می تواند از اختیار خرید اس��تفاده کرده و نس��بت ب��ه خرید قرارداد برق به قیمت ۱.۱9 ضرب��در قیمت دارایی پایه 
در عرضه اولیه از دارندگان اوراق اقدام کنند. دراین صورت بازدهی س��االنه اوراق س��لف حداکثر ۱9 درصد خواهد 
ب��ود. ام��ا در صورتی که قیمت دارایی پایه در سررس��ید کمتر از ۱.۱۸5 ضربدر قیمت دارای��ی پایه در عرضه اولیه 
باش��د س��رمایه گذاران می توانند از اختیار فروش استفاده کرده و نس��بت به فروش قرارداد به قیمت ۱.۱۸5 ضربدر 
 قیمت دارایی پایه در عرضه اولیه به ناش��ر اقدام کنند که در نتیجه بازدهی س��االنه اوراق سلف حداقل ۱۸.5 درصد 

خواهد بود.

کسب برترین مشاور سرمایه گذاری برای ) اماکو ( تداوم یافت 

اولین تلویزیون اقتصادی در آستانه راه اندازی 
برای سومین سال متوالی، کسب امتیاز برترین شرکت مشاور سرمایه گذاری 

در حوزه سامانه تدان از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار محقق شد. 
محس��ن عباسی مدیر عامل ش��رکت مشاور س��رمایه گذاری ابن سینا مدبر 
)اماک��و( ب��ا بیان این مطل��ب در گفت وگو با خبرنگار هفت��ه نامه بورس گفت: 
شرکت مش��اور س��رمایه گذاری ابن س��ینا مدبر )اماکو( در حال ورود به حوزه 
تاس��یس صندوق های س��رمایه گذاری در صورت اخذ مجوزهای الزمه در این 
زمینه است. البته در این صورت بخش مهمی از سرمایه های مشتریان حقیقی 
و حقوقی ش��رکت به سمت صندوق های س��رمایه گذاری تاسیس شده هدایت 
خواهد شد. عباسی از ورود مجمو عه "اماکو" به حوزه سبدگردانی و اخذ مجوز 

الزم در این خصوص خبر داد و افزود: حضور تحلیلگران بنام و متخصص در این زمینه پرتفوی هایی با مبالغ مشخص 
را س��بدگردانی خواهد کرد. همچنین "اماکو" در حوزه های مختلف IT نیز س��رمایه گذاری کرده که یکی از خدمات 
مهم در این زمینه راه اندازی اولین تلویزیون اقتصادی بر بس��تر IPTV با کمک یکی از ش��رکت های گروه هلدینگ 
راهبرد به نام ش��رکت مبتکر اس��ت که از حدود یک ماه آینده راه اندازی و ش��امل تولی��د محتوای تحلیلی خبری 
و آموزش بورس��ی خواهد بود. مدیر عامل اماکو، افزایش گروه های تحلیلی، حرکت به س��مت نرم افزارهای مش��اوره 
و تحلیل و همچنین APP های تحلیلی را، برخی از برنامه های پیش رو بر ش��مرد و تصریح کرد:ش��رکت اماکو در 
حال برنامه ریزی برای توس��عه حوزه ش��تاب دهنده مالی است. البته در این زمینه بسترهای الزم برای رشد و توسعه 

فینتک های مالی بازارسرمایه فراهم شده که در سال جاری به بهره برداری می رسد.

 هفته نامه بورس: باید منتظر بود تا ببینیم 
آی��ا تعیین نرخ ثاب��ت ۴۲۰۰ تومان��ی می تواند 
التهاب حاکم در بازار را کاهش و نیاز متقاضیان 

را پاسخ دهد. 
س��ید محم��ود س��یدی، مدیر ام��ور مالی و 
اقتصادی چادرملو با اش��اره به تاثیرات نامطلوب 
تحوالت اخیر ارز در فعالیت های اقتصادی و بازار 
سرمایه گفت: با توجه به اینکه منشا این تصمیم 
از س��وی دولت به عنوان متولی اقتصاد کش��ور 
اتخاذ شده، آثار آن متوجه تمامی دست اندرکاران 
اقتصادی و فعاالن بازار س��رمایه هم می ش��ود. 
سیدی افزود: اصوال اینگونه تصمیمات نمی تواند 
در کوتاه مدت تاثیر خوش��ایندی بر بازار بورس 
داش��ته باش��د، لیکن در بلند م��دت و با تعدیل 

شدن این قبیل آثار می توان به بازگشت رونق مجدد به بورس امیدوار بود. اگرچه این شرایط 
در گذشته به همین نحو تجربه شد، اما در حال حاضر چشم اندازی متصور نیست.

فروش سهام برای تأمین نقدینگی 
مدی��ر امور مالی و اقتص��ادی چادرملو در خصوص دلیل واگ��ذاری مالکیت ۱۰ درصد 
س��هام شرکت توس��عه آهن و فوالد گل گهر بیان داشت: سرمایه گذاری در شرکت توسعه 
آهن و فوالد گل گهر مربوط به اواخر س��ال ۱۳9۰ است البته میزان سهام خریداری شده 

از س��وی چادرملو به میزان ۱۰ درصد کل سرمایه شرکت 
توس��عه آهن و فوالد گل گهر در آن سال بود که توانستیم 
در برنامه افزایش سرمایه شرکت مذکور طی سال های آتی 
مش��ارکت کنیم ودر نهایت میزان سرمایه چادرملو به مبلغ 
۸۰۰ میلیارد ریال رس��ید.اما در س��ال گذش��ته با توجه به 
نیاز نقدینگی و تمرکز منابع برای پیش��برد اهداف و اجرای 
طرح های جدید، س��هام چادرملو در شرکت توسعه آهن و 

فوالد گل گهر را به فروش رس��ید.وی افزود:البته وجه حاصل از فروش این س��هام صرف 
تأمی��ن نیاز نقدینگ��ی طرح احداث کارخانه احیاء چادرملو ش��د. همچنی��ن این کارخانه 
س��االنه بال��غ بر یک میلی��ون و 55۰ هزارتن آهن اس��فنجی تولید و نی��از کارخانه فوالد 
 چادرملو که در مجاورت همین کارخانه در مجتمع صنعتی چادرملو س��اخته شده است را 

تأمین می کند.

d19 جبران کمبود سنگ آهن در گرو
وی درم��ورد آخری��ن وضعیت معدن d۱9 نیز گفت: انتظار م��ی رود در آینده ای نزدیک 
وضعیت کس��ب مجوزهای باقیمانده برای بهره برداری از معدن d۱9 به نتیجه نهایی برسد. 
هر چند که تا کنون تاخیرات زیاد در تصمیم گیری، مانع آماده س��ازی این محدوده معدنی 
برای برداش��ت سنگ آهن شده اس��ت. همچنین با توجه به اینکه عملیات استخراج در این 
توده معدنی حدود 5 سال زمان می برد تا محصول نهایی یعنی سنگ آهن استخراج شود باید 
هرچه سریعتر تکلیف آن روشن شود. چرا که در حال حاضر هم با توجه به اجرای طرح های 

فوالدی در کشور، کمبود سنگ آهن وجود دارد.

رشد نامتوازن زنجیره تولید فوالد
مدی��ر ام��ور مال��ی و اقتص��ادی چادرملو در 
خصوص چال��ش پیش رو در خص��وص کمبود 
س��نگ آهن برای واحد های فوالد سازی کشور 
گفت: مهمترین دلیل تأمین س��نگ آهن مورد 
نیاز در ایران، رشد نامتوازن زنجیره تولید فوالد 
از بخش معدن تا تولید محصوالت نهایی اس��ت.

بدین معنی که حجم س��رمایه گذاری های انجام 
شده برای تأمین سنگ آهن مورد نیاز، با حجم 
س��رمایه گذاری تولی��د محص��ول نهای��ی فوالد 
تناسب نداش��ت. البته این عدم تناسب می تواند 
به صورت عمده ناشی از نامهربانی هایی باشد که 
در گذشته نسبت به معدن صورت گرفته است. 
ش��اید در مطالعات طرح ت��وازن و طرح آمایش، 
کارشناسان به این موضوع توجه داشته اند، لیکن در عمل و بخصوص از ناحیه قانونگذار که 
مجریان نیز مجبور به اجرای همین قوانین هستند، اتفاق صورت گرفته نتوانست وضعیت 

قابل اطمینانی را برای توسعه طرح های معدنی به دنبال داشته باشد. 

مهمترین اقدامات برای رونق فعالیت های معدنی
سیدی اظهار داشت: همچنین با زیر پا گذاشتن قانون معادن به عنوان قانون مادر و خلق 
احکام قانونی از قبیل پرداخت حق انتفاع، فرصت و مجال سودآوری بیشتر شرکت های معدنی، 
در تأمی��ن طرح های معدنی خود از مح��ل تبدیل مطالبات 
سهامداران به افزایش سرمایه سلب شد. البته قوانین دست و 
پاگیر و تعدد مراجع تصمیم گیری برای صدور مجوز های الزم 
جهت اجرای طرح های معدنی و استفاده از پهنه های معدنی 
جدید نیز، از مش��کالت و مصائبی اس��ت که دامنگیر ش��ده 
اس��ت. وی مهمترین اقدامات برای رونق فعالیت های معدنی 
را، توسعه طرح های اکتش��افی، روان سازی امور قانونی بهره 
برداری از معادن و تخصیص تسهیالت بانکی بلند مدت برای بهره برداری از پهنه های جدید 

معدنی با تمرکز برای برون رفت از بحران کمبود سنگ آهن، برشمرد. 

حق انتفاع همچنان نامعلوم 
س��یدی در مورد وضعیت حق انتفاع پرداختی برای سال 9۷ ومیزان پرداختی و بدهی 
س��ال 9۶ چادرملو گفت:ب��ا توجه به قرارداد فیمابین ش��رکت چادرملو و ایمیدرو، ضرائب 
محاس��به حق انتفاع امسال نس��بت به س��ال قبل تفاوتی نخواهد داشت و در حال حاضر 
مجموع بدهی ش��رکت بابت حق انتفاع سال های 95 و 9۶، حدود چهار هزار میلیارد ریال 
اس��ت که با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته نس��بت به پرداخت حق انتفاع معوقه 
در س��ال ۱۳9۷ اقدام خواهد ش��د.وی تاثیر تکمیل زنجیره ارزش بر کم ش�دن حق انتفاع 
پرداختی در سال 9۷ را مثبت ارزیابی کرد و افزود: با توجه به گسترش فعالیت های شرکت 
در صنایع پائین دستی معدنی و احداث کارخانه گندله سازی، آهن اسفنجی و فوالد، اصوال 
کاهش حق انتفاع به صورت پلکانی می تواند بر کاهش هزینه ها تاثیر بگذارد. لیکن تعیین 

مقدار آن در حال حاضر مشخص نیست.

 مهمتری�ن دلی�ل تأمی�ن س�نگ آه�ن 
م�ورد نیاز در ایران، رش�د نامت�وازن زنجیره 

 تولید ف�والد از بخش معدن ت�ا تولید محصوالت 
نهایی است
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اخبـــار
باالترین رقم سود در فوالد مبارکه محقق شد 

بازدهی۱۱۱ درصدی سهام »فوالد«
رش��د سودآوری سهام ش��رکت فوالد مبارکه در سال گذشته، استقبال باالی سرمایه گذاران را 

به همراه داشت. 
امیرحسین نادری معاون اقتصادی و مالی فوالد مبارکه با بیان این مطلب گفت: بر این اساس در 
پایان سال، بهای هر سهم با 104 درصد افزایش به 2877 ریال رسید. همچنین با توجه به تقسیم 
10 تومانی سود برای هر سهم در مجموع 111 درصد بازدهی محقق شد که با توجه به بازدهی 25 
درصدی بورس، "فوالد" بیش از 4 برابر میانگین بازار بازدهی داشته است. وی ادامه داد: همچنین 
سهام شرکت با میانگین ارزش روزانه معامالت 6.1 میلیارد تومانی، رتبه اول را در بین شرکت های 

بورس به خود اختصاص داد. ضمن اینکه نماد شرکت 234 روز کاری باز بود که نشان از نقدشوندگی و سهولت در خرید 
و فروش سهام دارد.البته از سوی دیگر فوالدمبارکه یکی از تأثیرگذارترین شرکت ها در رشد 25 درصدی شاخص بورس 
بود و 3 هزار و 140 واحد از مجموع افزایش 18 هزار و 804 واحدی شاخص را به تنهایی انجام داد. معاون اقتصادی و 
مالی فوالد مبارکه اظهار داش��ت: با توجه به رش��د قابل توجه سودآوری و بهره برداری از طرح های توسعه از جمله طرح 
توس��عه فوالدسبا، گندله سازی سنگان، افزایش تولید کالف و تختال سال گذشته فوالد مبارکه، بیش از 5 هزار میلیارد 

تومان سود محقق شد که از زمان راه اندازی تاکنون، باالترین رقم سود در مجموعه فوالد مبارکه به شمار می آید. 
 

بر اساس تازه ترین بررسی ارزش سهام

ایران خودرو 37 هزار میلیاردی شد
ارزش روز س��هام ایران خودرو در بازار س��هام به 37 هزار و 378 میلیارد ریال رس��ید تا این شرکت جایگاه نخست 

خودروسازان بورس تهران را به خود اختصاص دهد. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار ما، ایران خ��ودرو در حالی صدر نش��ین این صنعت اس��ت که با س��رمایه 15 ه��زار و 300 
میلی��ارد ری��ال بیش��ترین درآمد را در بین خودرو س��ازان پیش بینی کرده اس��ت. درآمد ایران خ��ودرو در حالی 252 
ه��زار و 572 میلی��ارد ریال برآورد ش��ده ک��ه 16 هزار و 877 میلیارد ریال آن س��ود عملیاتی اس��ت. از س��وی دیگر 
س��رمایه گذاران در ب��ازار س��هام طی س��ال 1396 بیش از 2 میلیارد و 732 میلیون س��هم ایران خ��ودرو را به ارزش 7 
 ه��زار و 560 میلی��ارد ریال به نام خود تغیی��ر مالکیت دادند. این جابجایی ها در بیش از 242 ه��زار و 717 با ر معامله 
به ثبت رس��ید. این شرکت در سال گذش��ته تعداد 443 هزار و 442 دستگاه گروه پژو،تعداد 105 هزار و 945 دستگاه 
گروه س��مند، 5 هزار و 100 دس��تگاه سوزوکی، تعداد 6 هزار و 941 دستگاه رانا، 43 هزار و 40 دستگاه دنا، 51 هزار و 
80 دستگاه تندر 90، 9 هزار و 274 دستگاه  هایما، 30 هزار و 811 دستگاه دانگ فنگ، 7 هزار و 43 دستگاه گروه وانت 
و 2 هزار و 771 دس��تگاه پژو 2008 تولید کرده و به فروش رس��انده است. بر اساس این گزارش، سایپا در حال حاضر با 
ارزش سهامی بالغ بر 30 هزار میلیارد ریال و پارس خودرو با 17 هزار میلیارد ریال بعد از ایران خودرو رتبه های دوم و 

سوم را از نظر ارزش جاری سهام به خود اختصاص دادند.

 

حمایت عملی از کاالی ایرانی در»گل گهر« 
همزمان با برگزاری اولین نشست شورای مدیران شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 
سال 97 که با حضور مدیر عامل، معاونین و مدیران شرکت گل گهر برگزار شد از " تمبر 

اختصاصی" شرکت گل گهر در سال حمایت از کاالی ایرانی رونمایی شد. 
ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در حاشیه رونمایی 
از این تمبر اختصاصی، با بیان اینکه حمایت عملی از کاالی ایرانی را وظیفه خود 
می دانیم گفت: حمایت از محصوالت ایرانی در راستای اقتصاد مقاومتی در دستور 
کار سیاست های شرکت گل گهر قرار دارد و  بدون شک همه تالش مدیران مرتبط، 

برای تحقق عملی این موضوع است.  تقی زاده نامگذاری سال 97 به نام حمایت از کاالی ایرانی را نقطه امیدی برای 
بهب��ود فضای کس��ب و کار و افزایش اقبال عمومی از خریداری کردن کاالی باکیفیت ایرانی دانس��ت و از هماهنگی 
گسترده در مجموعه گل گهر برای تحقق این مهم خبر داد. بر پایه این گزارش، تمبر اختصاصی مذکور تحت عنوان 
سال "حمایت از کاالی ایرانی " با همکاری اداره کل پست استان کرمان، طرح اختصاصی شرکت گل گهر و به همت 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت گل گهر طراحی و  منتشر شده است.
 

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری »افق ملت« 
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری در سهام قابل معامله افق ملت، با نماد »افق ملت« در بازار اوراق بدهی بورس 

اوراق بهادار تهران از چهارشنبه هفته گذشته آغاز شد.
به گزارش سی ام ام، صندوق سرمایه گذاری افق ملت در نظر دارد واحدهای سرمایه گذاری صندوق مذکور را از طریق 
بازار بورس اوراق بهادار تهران از 5 تا تا 11 اردیبهش��ت ماه پذیره نویس��ی کند. بر اساس این گزارش، مدیر این صندوق 
ش��رکت تأمین سرمایه ملت، موسس��ان آن شرکت تأمین س��رمایه ملت و کارگزاری بانک ملت است. همچنین متولی 
صندوق موسسه حسابرسی هوشیار ممیز و بازارگردان آن سرمایه گذاری توسعه معین ملت و تعداد 49.000.000  واحد 

سرمایه گذاری عادی برای پذیره نویسی در نظر گرفته شده است.
 

معاون مدیرعامل بیمه ایران تشریح کرد 

نحوه پرداخت سهم وزارت بهداشت از حق بیمه شخص ثالث
صنعت بیمه هیچ وقت به خاطر س��هم 10 درصدی وزارت بهداش��ت، حق 

بیمه را افزایش نداده است.
محمد مهدی اعالیی معاون مدیرعامل بیمه ایران با بیان این مطلب درباره 
نحوه پرداخت س��هم وزارت بهداش��ت از حق بیمه شخص ثالث گفت: در پی 
آن هس��تیم که امکان پرداخت سهم 10 درصد وزارت بهداشت برای ما فراهم 
شود و مایل هستیم روزانه س��هم وزارت بهداشت را پرداخت کنیم.وی افزود: 
البته پیشنهاداتی داده ایم تا بخشی از بدهی با اوراقی که دولت به ما در ازای 
طلب هایمان داده، پرداخت کنیم و منتظر به نتیجه رس��یدن این پیشنهادات 

هستیم.معاون مدیرعامل بیمه ایران بیان داشت: البته وزارت بهداشت هم باید گزارش بدهد که سهم خود از بیمه های 
ش��خص ثالث را چگونه و کجا هزینه کرده اس��ت، چراکه وزارت بهداشت فقط سالی 600 میلیارد تومان از بیمه ایران 
باب��ت پذیرش رایگان حادثه دیدگان تصادف��ات رانندگی دریافت می کند. همچنین در این روند، دولت بابت مطالبات 
بیمه ایران که بدلیل قرارداد با زیرمجموعه های دولت به وجود آمده و اتفاقاً بیمه ایران هزینه ها را به بیمارستان های 
وزارت بهداش��ت پرداخت کرده، اوراق داده اس��ت و وزارت بهداش��ت هم می تواند همان اوراق دولتی را بابت مطالبات 

خود از بیمه ایران دریافت کند.

س��االنه  مجم��ع  ب�ورس:  هفته نام�ه   
سرمایه گذاری ملی ایران برای بررسی عملکرد 
س��ال مالی منتهی ب��ه 30 آذر 96 اواخر ماه 
گذش��ته )30 فروردین( با حضور بیش از 85 
درصد از س��هامداران با ریاست جلسه حسین 
رجا )رییس هیأت مدیره ش��رکت( و نظارت 
علی اصغر میرمحمدصادقی و معصومه رضایی 
ب��ه نمایندگ��ی از بان��ک مرک��زی و صندوق 

کارکنان بانک ها به عنوان ناظر برگزار شد.

گزارش مدیرعامل از عملکرد
در ابت��دای ای��ن مجم��ع، محمدابراهی��م 
پورزرن��دی مدیرعام��ل "ونیکی" با تش��ریح 

عملکرد سال مالی گذشته، مهم ترین برنامه های شرکت برای سال مالی پیش رو را تبیین و 
اعالم کرد: این شرکت در سال مالی آذر 96 موفق به تحقق سود 249 ریالی به ازای هر سهم 
ش��د که NAV آن نسبت به ابتدای سال مالی از حدود 301 تومان به 325 تومان افزایش 
یافت. وی ادامه داد: بهای تمام ش��ده س��رمایه گذاری های "ونیکی" نیز از حدود هزار و 200 
میلی��ارد توم��ان در ابتدای دوره به حدود هزار و 350 میلیارد تومان در انتهای دوره افزایش 
یافته و مازاد ارزش موجود در پرتفوی سرمایه گذاری های بورسی هم عمدتاً مربوط به صنایع 

دارو، فلزات اساسی، خودرو، غذایی و واسطه گری مالی است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سود سهام نقدی پرداختی به سهامداران )تسویه بدهی 
سود سهام( طی سال مالی 96 بالغ بر 135 میلیارد تومان بود و در سال مالی95 هم حدود 
44 میلیارد تومان وجه نقد بابت پرداخت س��ود سهام از شرکت خارج شده، به کاهش سود 
اوراق بهادار با درآمد ثابت و س��ود س��پرده های بانکی در س��ال مالی مورد بررسی نسبت به 
سال قبل به همین علت پرداخت. وی با اشاره به مشکالت نقدینگی شرکت های سرمایه پذیر 
در پرداخت نقدی س��ود سهام و انجام افزایش سرمایه های متعدد در این شرکت ها، افزایش 
س��رمایه 57 درصدی "ونیکی" برای جبران س��رمایه گذاری های انجام ش��ده و اس��تفاده از 
فرصت ه��ای موجود در بازار را ضروری دانس��ت و اعالم کرد اخذ مجوز افزایش س��رمایه از 

سازمان بورس و اوراق بهادار در جریان است.

سه برنامه مهم برای آینده
پورزرندی، اصالح ساختار مالی شرکت از طریق افزایش 
س��رمایه از 700 میلیارد تومان ب��ه 100ر1 میلیارد تومان 
)250 میلیارد تومان از محل س��ود انباشته و 150 میلیارد 
تومان از محل آورده نقدی و مطالبات(و بهینه سازی پرتفوی 
س��رمایه گذاری ها را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه ها از 

ابتدای حضور در "ونیکی" اعالم کرد و گفت: توجه به چشم انداز اقتصاد کالن و آینده مورد 
انتظار صنایع و کسب و کارهای مختلف در تعیین پرتفوی هدف شرکت ضروری است.

 تصویب پرتفوی هدف شرکت بزودی 
وی در پاسخ به پرسش های سهامداران در خصوص اقدامات مربوط به اصالح پرتفوی طی 
دوره تصدی چند ماهه در "ونیکی توضیح داد: پرتفوی هدف شرکت پس از بررسی های همه 

جانبه آماده و در جلسات هیأت مدیره بررسی شده و بزودی تصویب می شود.

مدیرعامل س��رمایه گذاری ملی ایران افزود: 
عملکرد ش��رکت در 3 ماهه ابتدایی سال مالی 
جدید )زمس��تان 96( هم نش��ان می دهد عزم 
بهینه س��ازی پرتف��وی ج��دی اس��ت و منافع 
س��هامداران در اولوی��ت اصلی سیاس��ت های 
س��رمایه گذاری قرار دارد. همچنی��ن تعامل با 
شرکای اس��تراتژیک در ش��رکت های سرمایه 
پذیر هم آغاز ش��ده ت��ا از ظرفیت های موجود 
 ب��رای ارتقای عملکرد ش��رکت ها حداکثر بهره 

به عمل آید.
پورزرندی تبدیل ش��دن سرمایه گذاری ملی 
ایران به هلدینگ چند رشته ای را سومین برنامه 
"ونیکی" اعالم کرد و در پاس��خ به پرسش��ی در 
خص��وص زمان تحقق این برنامه اع��الم کرد: با توجه به قرارداد واگذاری "ونیکی" بین بانک 
تجارت و شرکت توسعه معادن جنوب، مقرر شده برگزاری هرگونه مجمع فوق العاده از جمله 
مجامع مربوط به تغییر اساس��نامه منوط به تایید بانک تجارت باشد. وی ادامه داد: بنابراین 
در مورد تبدیل شدن به هلدینگ و همچنین انجام افزایش سرمایه، مکاتباتی با بانک تجارت 

صورت پذیرفته و باید منتظر پاسخ بانک بود.

پاسخ نماینده بانک تجارت درباره تغییر اساسنامه و انجام افزایش سرمایه
در ای��ن رابط��ه جالل آبادی نماینده بان��ک تجارت اعالم کرد: پاس��خ مکاتبات در مورد 
افزای��ش س��رمایه ظرف یک هفت��ه آینده به س��رمایه گذاری ملی ایران ابالغ خواهد ش��د 
اما پاس��خ به این س��وال که از بین نمونه اساس��نامه ش��رکت های هلدینگ یا شرکت های 
سرمایه گذاری کدام انتخاب شود، مستلزم بررسی های بیشتر توسط بانک است که پس از 

انجام این بررسی ها، پاسخ ارسال خواهد شد.

تقسیم 50 درصد از سود
در ادامه جلس��ه و پس از قرائت گزارش حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی و تصویب 
صورت های مالی س��ال مالی منتهی به 30 آذر 96، پیشنهاد 
نماینده سهامدار عمده مبنی بر توزیع 100 ریال سود به ازای 
هر س��هم بین سهامداران مطرح ش��د که در نهایت براساس 
پیش��نهاد تکمیل��ی نماینده بان��ک مرکزی مبنی ب��ر توزیع 
 125 ری��ال به ازای هر س��هم، مجمع به این پیش��نهاد رای

 داد و مقرر شد حدود 50 درصد از سود خالص شرکت )معادل 
87.5 میلیارد تومان( تقس��یم شود که نسبت به تقسیم سود 

50 ریالی سال مالی قبل تر، حدود 150 درصد بیشتر است.
البته طبق توضیحات مسئوالن ش��رکت، رویه جاری تاکنون اینگونه بوده که درخواست 
س��هامداران حقیقی مبنی بر پرداخت مطالبات س��ود سهام مورد اجابت قرار گرفته و بر این 
اساس مقرر شد، سود سهامداران حقیقی از اول مرداد از طریق تمامی شعب بانک تجارت و 

سود سهامداران حقوقی از ابتدای آبان 97 توزیع شود.
براس��اس این گزارش، انتخاب مؤسسه حسابرس��ی همیار حساب به عنوان بازرس اصلی 
و حس��ابرس مستقل و مؤسسه حسابرس��ی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان علی البدل، 

روزنامه اطالعات از دیگر مصوبات مجمع "ونیکی" بود.

مهم ترین برنامه های سرمایه گذاری ملی ایران اعالم شد 

تقسیم سود ۵۰ درصدی مجمع »ونیکی« 

 عملک�رد ش�رکت در 3 ماه�ه ابتدای�ی 
س�ال مالی جدید )زمس�تان 96( هم نش�ان 

می دهد عزم بهینه س�ازی پرتفوی جدی است و 
منافع س�هامداران در اولویت اصلی سیاست های 

سرمایه گذاری قرار دارد.

L

در روز سه شنبه 28 فروردین ماه 1397 رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، خانم پیروزبخت 
و مدیر کل اداره اس��تاندارد اس��تان یزد، آقای ماجدی و جمعی از همراهانشان با همراهی آقای 

اس��کندر ستوده، مدیرعامل مجتمع صنایع الستیک یزد و جمعی دیگر از مدیران 
مجتمع، از کارخانه بازدید کردند.

شروع این مراسم با بازدید از خطوط مختلف تولید و توضیحات دکتر اسکندر 
س��توده همراه بود. در این مراسم رئیس س��ازمان ملی استاندارد ایران خطاب به 
مس��ئوالن بیان نمودند که در زمانه و فضای کنونی، کنترل کیفیت معنی و مفهوم 

خاصی ندارد بلکه باید کیفیت ایجاد و ساخته شود. 
س��رکار خانم مهندس پیروزبخت هنگام بازدید و دیدار و گفت وگو با مسئوالن 
شرکت صنایع الستیک یزد هم گفتند: عبارت کنترل کیفیت سال هاست رنگ باخته 
و پ��س از آن ابتدا مدیریت کیفیت آمد و س��پس تضمی��ن کیفیت، یعنی در مورد 
کیفیت در همه س��طوح کاال و خدمات نباید ش��ک و ابهامی وجود داشته باشد که 
برای آن الزم باش��د کنترل انجام شود. وی ادامه داد: در صورتی که کنترل کیفیت 
در تولید کاالها و ارائه خدمات نهادینه شود، حضور پلیسی بیشتر معنی و مفهوم پیدا 
می کند، که این رویه حالت پس��ندیده و قابل قبولی نیست. امروزه تاکید بر این است 
که در ماهیت پدیده باید کیفیت وجود داشته و جزء ذاتش باشد، تا دست اندرکاران 
استاندارد و کیفیت آن را تضمین کنند نه کنترل. وی تاکید کرد: نامگذاری سال جدید 
از س��وی رهبر معظم انقالب اسالمی، مسئولیت های این سازمان را سنگین ترکرده و 
برای حمایت از کاالهای ایرانی، باید به کیفیت این کاالها توجه ش��ود چون افزایش 

کیفیت نقش مهمی در استفاده ازکاالی ایرانی و رونق تولید و بازار دارد.
پیروز بخت در پایان س��خنان خود گفت: س��ازمان اس��تاندارد یک نهاد و مرجع 
رسمی و حاکمیتی درکشور بوده که به طور مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری اداره 
می شود و از بعد نظارتی بسیار قوی برخوردار است، ولی متاسفانه گاهاً دیده می شود 

که کیفیت را هم باید همکاران ما کنترل کنند، که از این موضوع راضی نیستیم.
محمد حسین ماجدی اردکانی، مدیر کل اداره استاندارد استان یزد نیز در جمع 
دس��ت اندرکاران این واحد تولیدی گفت: تمامی مدیران و کارشناسان استاندارد 
ی��زد در جه��ت رفع موانع تولی��د، آمادگی کامل دارند ضم��ن این که در جهت 
افزایش کیفیت کاالهای تولیدی و خدمات تحویلی به شهروندان، از ارائه هرگونه 

دانش فنی و راهکارهای تجربی و فنی دریغ نخواهند نمود.
دکتر اسکندر ستوده، مدیرعامل صنایع الستیک یزد، ضمن ارائه توضیحات الزم 

در خصوص فرآیند های تولید تایر و ماشین آالت در حال کار به بازدید کنندگان، از 
همراهی سازمان ملی استاندارد ایران خصوصا اداره کل استاندارد استان یزد تقدیر و 
تشکر به عمل آوردند و افزودند: با حمایت از کاالی ایرانی چرخ های تولید و صنعت 
کش��ور با سرعت بیشتری خواهد چرخید و به دنبال آن، افزایش اشتغال زایی و باال 

رفتن سطح در آمد و نقدینگی کشور را شاهد خواهیم بود.
در پایان، به رس��م یادبود و در جهت حفظ محیط زیس��ت، طبق روال معمول در 
شرکت یزدتایر نهال یادگاری به دستان سرکار خانم پیروزبخت در محوطه مجتمع 

کاشته شد.

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از مجتمع صنایع الستیک یزد
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تاکید غالمحسن تقی نتاج، مدیر عامل بانک قوامین: 

خصوصی سازی بانک ها موفق نبود
 باتوجه به الزام قانون تسریع در واگذاری سهام بنگاه های دولتی 

و بانک ها، روند خصوصی سازی را چگونه ارزیابی می کنید؟
 بنده درکلیت و زمان اجرای این سیاس��ت معتقدم فضایی که در ارتباط با 
فعالیت بخش غیر دولتی در صنعت بانکداری فراهم ش��د، زمینه را برای بحث 
واگذاری سهام برخی از بانک های دولتی هم عملیاتی ساخت. اگرچه این دیدگاه 
در ابتدا با اس��تقبال همراه ودر بانک هایی نظیر صادرات، تجارت و ملت تحقق 
یافت اما بعد یک جوری متوقف ش��د.البته در این رون��د، برنامه هایی در جهت 
خالف واگذاری ها هم صورت گرفت.به عنوان نمونه در بوجود آمدن پست بانک 
این مسئله قابل مشاهده بود. در شرایطی که بانک های دولتی در حال واگذاری 
بودند یک دفعه ش��اهد پیدایش بانکی هستیم که دولتی است. حاالاز نام بردن 
سایر بانک های این چنینی بگذریم. بنده فقط برای طرح موضوع به مورد مذکور 
اشاره داشتم. البته این اصل قضیه نیست. واقعیت این بوده که آیا فعالیت بانکی 
می تواند در شرایط فعلی اقتصاد ایران خصوصی بشود یا نه؟ این سوالی است که 
باید در زمان واگذاری ها به آن پرداخته می شد.به هرحال یک سیاستی اتخاذ و 
این کار انجام شد. بازگشت به گذشته مفهومی ندارد و باید شرایط کنونی ساختار 
بانکی را مد نظر قرار دهیم. اگر بانک ها دولتی بشوند این اتفاقات را می شود بهتر 
مدیریت کرد. نکته اول اینکه، هر س��اله می بینیم که در سیاس��ت گذاری های 
دولتی یک سری هزینه هایی به بخش غیر دولتی تحمیل می شود درحالی که 
اینها جنس دولتی دارند. به عنوان نمونه یک سری وام های قرض الحسنه باید 
به بخش هایی از جامعه داده شودکه این مسئله از جنس سیاست گذاری دولتی 
اس��ت. کاالی عمومی که با این منابع تولید می شود اسمش هست محرومیت 
زدایی، چنین روشی را نمی توان در بخش غیر دولتی تحمیل کرد. این روش ها 
از جنس دولتی است و اجرای آن را نمی توان برای سایر بخش ها الزام دانست. 
اگرچ��ه اتخاذ چنی��ن رویه هایی با مالکیت خصوصی در تعارض اس��ت، اما 
می ش��ود در این خصوص توصیه داش��ت. در غیر این صورت زیر پا گذاش��تن 
مالکیت خصوصی، به وجود می آید که در آموزه های دینی، خیلی به آن تاکید 
شده است. دیگر آنکه، اصرار بر این است که بانک های دولتی و غیردولتی از یک 
نرخ سود سپرده، الگوی پرداخت وام و تسهیالت تبعیت کنند.وقتی چنین کاری 

انجام شود، دیگر خصوصی سازی چه معنایی می دهد.

 دیدگاه مذکور، درسایرنقاط دنیا اینگونه نیست؟
خیر، چنین نیست.

 یعنی نرخ سود یک بانک با دیگری فرق دارد؟
 بله همین طور هست. 

 یعنی چگونه است؟
البته می تواند فرق داشته باشد و مشتری خودش انتخاب کند. در این حالت 
ریس��ک و بازده متفاوت خواهد بود. مش��تری باید انتخاب کند که فالن بانک 
برایش می صرفد یا به س��راغ بانک دیگری برود. در این روش مش��تری بانک را 
انتخاب و ریسک می پذیرد، بانک هم بر اساس ریسک، بازدهی آن را می پذیرد، 
مثال رقمی را گارانتی ومابقی را گارانتی نمی کند. اما در فرهنگ ما همه از بانک 
مرکزی گارانتی می خواهند. همین اتفاقاتی که چند وقت قبل در موسسات مالی 
رخ داد، مردم سپرده هایشان را از بانک مرکزی می خواستند اگرچه برخی از آنها 
هم غیر مجاز بودند. مگر بانک مرکزی در این خصوص مسئولیتی دارد که باید 

پول این افراد را بدهد. 

 البته که نه، ولی فش�ارش را بانک مرکزی تحمل می کند چون 
مردم پولشان را می خواهند، دلیل آن را چه می دانید؟ 

چون محیط و ساختار دولتی است همه انتظار دارند دولت اینها را تأمین کند. 
ولی قوانین و مقررات چیز دیگری می گویند.

  بای�د پذیرفت عرف جامعه با س�اختارکنونی بانک ها متفاوت 
ش�ده اس�ت، و اینکه اگر تفاوت نرخ وجود داش�ته باش�د یک 
جاهای�ی »آربیتراژ«م�ی کنند. در این روش ن�رخ پایین و یا باال 
می رود. همچنین مردم در موسساتی با انتظار دریافت نرخ سود 

باالتر سپرده گذاشته، در این زمینه چه نظری دارید؟
اگر با این فرض هم به جلو برویم باز هم تاکیدی است بر همان نکته ای که 

بنده می گویم. درمجموع به نظرم برای خصوصی سازی نظام بانکی زود بود.
 

 پس در شرایطی که همه چیز یکسان و دستوری باشد با اقتصاد 
آزاد در تضاد است؟

بل��ه همین طور هس��ت. یعنی در یک فضای خصوصی ق��رار می گیریم که 
الزاماتش را نمی پذیریم.

 به نظر شما، بستر اجرای مباحث اصل 44درصنعت بانکی فراهم 
نبوده است؟

بستر اجرای مباحث اصل ۴۴درصنعت بانکی فراهم نبوده و در شرایط کنونی 
هم فراهم نیست.

 برخی می گفتند اجرای مباحث اصل 44 در پترو شیمی هم فراهم 
نبوده و جدا کردن شرکت ها، زنجیره ارزش را به هم زده است. باید 
بحث ادغام انجام و نظمی بوجود بیاید تا  شرکت ها در ساختار جدید 
دوباره شروع به فعالیت کنند. البته در هر دو حالت، دولت مواد اولیه 
م�ی داد آنها تولید می کردند و می فروختند اما االن واگذار کرده اند. 

این روند را چگونه ارزیابی می کنید؟
 اینگون��ه مجموعه ها نظیر پتروش��یمی ها در بخش اقتص��اد واقعی فعالیت 
دارند چون منجر به تولید کاال می ش��ود. پس بهتر است اول انرژی بگذاریم در 
خصوصی سازی صنایعی که در حوزه اقتصاد واقعی هستند که به تولید کاالهای 
مولد منجر می شوند. همچنین در این روند، خصوصی سازی کاالهای واقعی که 
در مصرف جامعه مورد استفاده قرار می گیرد، نظیرحوزه بانک و بیمه را باید انجام 
داد. البته چون اتفاق مذکور افتاده اس��ت االن باید در خصوص آسیب شناسی 
آن صحبت کنیم. باید پذیرفت در حال حاضر، شرایط خصوصی سازی در حوزه 
بانک و بیمه وجود ندارد. در چنین ش��رایطی بهتر اس��ت که هر چه س��ریعتر 

سیاست هایی را که در این خصوص اتخاذ شده، اصالح شوند. 

 یعنی از الگوهای خصوصی س�ازی کش�ورهای دیگر استفاده 
کنیم، یا به عقبه دولتی سازی، که دولت سهام فروخته شده اش 

را تملیک کند برگردیم؟ 
در بخش هایی که موفقیت کمتری بوده یا موفقیتی نداش��ته ایم، می توان از 
روش های مذکور استفاده کرد. البته در صنعت بانکداری، باید با شجاعت اعالم 

کنیم که خصوصی سازی موفق نبوده است.

  این مسئله،ریسکی به سهامداران )بنگاه های خصوصی سازی 
شده( تزریق نمی کند؟

چه ریس��کی، وقتی که بپذیریم در یک فرآیند قانونی تمامی سهامداران به 
میزان قیمت اسمی سهامشان، از سهامدار تبدیل به سپرده گذار می شوند، جای 

نگرانی وجود ندارد. 

  آیا چنین روشی را همه سهامداران می پذیرند؟
 با سهامدارانی که در ارتباط هستیم، از این موضوع استقبال می کنند. 

 تقریبا می ش��ود گفت که همه بانک ها وضعیتی این چنین دارند. یک نکته 
دیگر در تاکید بر این سیاست عرض کنم، سال هاست که بانک های دولتی زیان 
می دهند ولی کس��ی متوجه نمی شود. البته تاثیر منفی هم بر اقتصاد مملکت 
نمی گذارد.اگرچه این بانک ها در دو سه سال اخیر با سیاست های صحیح بانک 
مرکزی، صورت های مالی شفاف و نسبتا شفاف ارائه می دهند و زیان هایشان را 

اعالم می کنند، ش��اهد هستیدکه چه مسایلی برای این بانک ها در بازار سرمایه 
ایجاد شده است.

 برخی اعتقاد دارند که این مس�ایل را از قبل هم می دانستند. 
اتخاذ چنی�ن رویه ای جیب به جیب اس�ت. بعضی ها می گویند 
قوانین را باید رعایت کرد تا قوانین اجرای بهتری داش�ته باشد. 
در صورتی ک�ه قبل از واگذاری به این مس�ائل فکر  نکرده بودند، 
همچنین بخشی از حساب ها و سپرده ها سال هاست وجود دارد و 

تمدید شده است، نظر شما چیست؟
 البته در بخش دولتی نمی ش��ود این دیدگاه را پذیرفت، چون سود و زیان 

مبنای ارزیابی عملکرد نیست.

 ش�اهد هس�تیم بانک ایکس ویا ایگرگ واگذار شده به ظاهر 
ش�رایط مالکیت�ی آن تغییر کرده اس�ت، چرا اینها شناس�ایی 
نمی ش�وند، به عنوان نمونه از شرکت صدرا و واگذاری های دیگر 
ش�روع کنیم و یا خیلی های دیگرکه حمایت دولت و پروژه هایی 
که به آن ها می دادند ازش�ان گرفته ش�د و در درآمدش�ان تاثیر 

داشت، در این خصوص چه نظری دارید؟
 بنده در جریان چند تا از این موارد بوده ام و این جمله را می توانم بپذیرم، 
که وقتی اینها واگذار می شوند حمایت های دولتی از اینها گرفته می شود، اینها 
مثل گذشته عملیاتشان قابل توجیه نیست، به نظرم این سوال را باید از سازمان 
خصوصی سازی بپرسید که چرا چنین اتفاقی می افتد؟ اغلب شرکت هایی که به 
بخش غیر دولتی واگذار شده اند، حداقل خشارتشان این بوده که زیان دهی شان 

تشدید یافته است.

 البته ش�رکت های واگذار ش�ده بر اس�اس اصالح س�اختار در 
ی�ک مرحله ای نمی توانند نیرو تعدی�ل کنند و الزاماتی دارند و 
دراین خصوص برای بنگاه های دولتی الزامی نیست، آیا درمورد 

بانک های واگذار شده هم چنین دیدگاهی صادق هست؟
 در مورد بانک ها نمی توان اینچنین گفت.

 بح�ث ذخایر خیلی در بانک ها، خودش را خوب نش�ان داد که 
سال های قبل هم باید می گرفتند، از هشتاد و هفت به بعد شروع 
شد، اولین بانکی که واگذار شد، اگر اشتباه نکنم در همین 9 سال 
موضوع مذک�ور برایش اتفاق نیفتاده و بخش�ی از آن مربوط به 

سال های قبل است. شما چه نظری دارید؟
بنده هم این را می گویم مگر بانک های خصوصی طی این سال ها بانک های 
س��ودآوری بوده اند، تقریبا همه شبیه هم هستند.  اگر شرکتی در دولت باشد 
وضعش خوب است. اگر بیرون بیاید کارش به زیان می کشد. در شرایط کنونی 
فرق نمی کند، دولتی و غیر دولتی شبیه هم هستند، قوانینی که برایشان اعمال 

می شود برای هر دو یکسان است. 

 ت�ا چندی پیش این مقدار س�ختگیری در نظ�ام بانکی وجود 
نداشت، روند کنونی را چگونه ارزیابی می کنید؟

تا آنجایی که بنده یادم می آید ش��بیه هم رفتار می کنند. هیچ تفاوتی بین 
بانک های دولتی و غیر دولتی از نظر سیاس��ت و قوانین و مقررات، نمی بینیم. 
آنچه که وجود دارد با این سیاست ها هر دو منجر به زیان می شود. البته اگر دولتی 
باشند به جایی برنمی خورد. مال دولت است. اما وقتی می گوییم می خواهیم به 
بخش خصوصی واگذار کنیم از همان اول زیان ده است. باید این پرسش مطرح 
ش��ود که چرا دول��ت می خواهد چیزی را به بخش خصوص��ی بدهد که از اول 

تکلیفش مشخص بوده و در واقع یک  خسارتی را به بخش خصوصی وارد کند.
توجه به این نکته، مسئله ای قابل تامل به شمار می آید. باید یک جذابیتی در 
بخش خصوصی باشد که برای همکاری در بانک ها بیاید. در صنعت بانکی این 
شرایط مهیا نبوده و برای ایجاد رونق در اقتصاد واقعی بهتر است که در صنعت 
بانکی چنین جذابیتی ایجاد نشود. چون اگر این جذابیت ایجاد شود باز دوباره 

منجر به تضعیف بخش اقتصاد واقعی می شود.

 در خصوص ادغام موسس�ات و بانک ها بخصوص موسس�ات و 
بانک هایی که سهامدارش�ان ارگانهای نظامی هستند چه نظری 

دارید؟
مراجع رسمی این سازمان ها بارها اعالم داشته هیچ عالقه ای به بنگاه داری 
و فعالیت های اقتصادی که عموم آح��اد جامعه می توانند انجام بدهند، ندارند. 
ماهم چنین عالقه ای نداریم. البته اخیرا هم وزیر اقتصاد اعالم کردند:«آمادگی 
داریم از طریق س��از و کارهای بازار سرمایه، سهامی که در شرکت های مختلف 
داریم، واگذار کنیم.« بنابراین به نظر بنده دیگرجای اظهار نظر نمی ماند. چنین 
سیاستی اتخاذ ش��ده و خودش��ان هم پذیرفته اند.البته بایدکمک کردکه این 
واگذاری ها هر چه سریعتر انجام و منابعش در اختیار این سازمان ها قرار بگیرد تا 

آنها بتوانند در تقویت ادامه ماموریت های خودشان از این منابع استفاده کنند. 

 یعنی شما موافق این اتفاق هستید؟
با توجه به اینکه در مس��ئله مذکور، سلس��له مراتب حاکمیتی انجام شده، 
باید اجرا ش��ود.  اینجا باید قانونی صحبت کنیم. اصل ۱۴۷قانون اساسی کامال 
روشن کرده که در زمان غیر جنگ امکانات مهندسی نیروهای رزمی، در اختیار 
سازندگی و آبادانی کشور قرار گیرد. بر اساس اطالعاتی که بنده داشته و کامال 
می توانم عرض کنم اینکه،نیروهای مس��لح با امکانات مهندسی قوی که دارند، 
می توانند برای اجرای پروژه های عمرانی بزرگ کشور در قالب همین اصل قانون 
اساس��ی مشارکت کنند و کمک های ش��ایان توجهی برای توسعه کشور انجام 

دهن��د. البته فعالیت های جاری و روزمره ای که بخش غیردولتی و غیر نظامی 
می تواند انجام دهد، بهتر اس��ت به خود مردم واگذار شود. البته آنانی که منابع 
و توان اجرا دارند و می توانند سیاست ها را عملیاتی کنند. همچنین تحقق این 

مسئله  در مردمی سازی اقتصاد، گامی موثر به شمار می آید. 

 آی�ا توان جذب این همه بنگاه دولتی در اقتصاد خصوصی که 
حدود 10درصد در اقتصاد نقش دارد وجود داشته؟همچنین در 
این روند بانک ها )نظیرملت،تجارت،سپه(، مجموعه های شستا 
و غیره بحث فروش اموال مازادو یا واگذاری سهام بنگاه هایشان 
را دارن�د. دولت ه�م بنا دارد همه را بفروش�د.با توجه به حجم 
بزرگ این هم�ه واگذاری خریدار چه کس�ی خواهد بود؟ روی 
سرمایه گذار خارجی که نمی شود حساب کرد، این همه عرضه 

توان جذبش کجاست؟
این مسایل درحد کلیات است که اعالم می شود. به طور یقین وقتی مسئله 
جدی شود راهکارعملیاتی این واگذاری ها نیز مطرح خواهد شد. به عنوان نمونه 
یکی از راهکارها می تواند اس��تفاده از ابزار اوراق بدهی باشد که سهام شرکت ها 

به فروش برسد. 

  با توجه به اهمیت موضوع، توضیحات بیشتری در این خصوص 
ارایه دهید. 

اجرای دیدگاه مذکور در س��هام عدالت صورت گرفت، شما می توانید همین 
مسئله را )با ایجاد یک سری ابزار بدهی( برای اقشار متوسط جامعه فراهم کنید. 
اصل قضیه ایجاد بدهی اس��ت. یعنی ش��ما می گویید حاضریم سهام شرکتی را 
بفروشیم به اشخاصی که بتوانند از طریق اعتبار سنجی، توان بازپرداخت خودشان 
را ثابت کنند. البته اگرطی ده یا بیس��ت سال بتوانید این فروش را انجام دهیدو 
بخش��ی را شبیه س��هام عدالت کنید و بدهید به واجدین شرایط، با این سودی 
که برای سهام عدالت در نظر گرفتند جذابیتی ایجاد نمی شود، که مردم سهام 
بخرند. باید قبل از واگذاری ها اعتماد سازی انجام داد و جذابیت به وجود آورد تا 
افراد عالقمند به خریدن سهام بشوند. در غیر اینصورت مطمئن باشید اشخاصی 
که سرمایه زیادی دارند و می توانند این مجموعه ها را خریداری کنند وارد عمل 

نخواهند شد. همچنین در نتیجه اهداف مد نظر به سر انجامی نمی رسد.
 

 تجرب�ه تلخ�ی درواگ�ذاری بانک ه�ا داری�م که به شکس�ت 
انجامید،تکرار آن توجیه دارد؟

 این شکست ها با واگذاری سهام بانک ها ارتباطی ندارد. 

 در خص�وص واگ�ذاری بنگاه ه�ای نظامی که تح�ت مدیریت 
ارگان های نظامی هستند چه نظری دارید؟

 این مسئله با واگذاری های دولت فرق داشته و دو مقوله متفاوت هستند.

 ارزش و دارایی این مجموعه ها چقدر برآورد می شود؟ 
اگر بنده عددی هم بدهم بسیار با واقعیت اختالف دارد. پیش بینی اولیه روی 

رقم دویست هزار میلیارد ریال است.

 ب�ا توجه به تجربه بس�یاری که دارید،در واگ�ذاری بنگاه های 
نظامی چه روشی را پیشنهاد می کنید؟

 روند واگذاری مجموعه هایی که از ساز و کار بازار سرمایه می خواهند استفاده 
کنند با خصوصی سازی که دولت می خواهد انجام بدهد متفاوت است. 

بیشتر این شرکت ها در بازار سرمایه هستند اما سهامدارش ایکس است که 
می خواهد ایگرگ، زد و غیره ش��ود. ام��ا آن مجموعه هایی که دولت می خواهد 
خصوصی س��ازی کند هنوز وارد بازار سرمایه نشده است. اینها تازه می خواهند 
برای دارایی هایش��ان اوراق بهادار س��ازی داش��ته و اندازه بازار سرمایه را تغییر 
دهند که درمجموع ابتدای راه هس��تند. البته شرکت هایی که نیروهای نظامی 
سهامدارش هستند قرار نیست اندازه بازار سرمایه را تغییر دهند چون خودشان 
در بازار سرمایه حضور دارندو فقط مالکین آن می خواهند تغییر کنند. همچنین 
در مجموع واگذاری شرکت های نیروهای مسلح به نظرم راحت تر انجام می شوند. 
البته استفاده ازابزار بدهی بیش��تر در واگذاری های دولت قابل استفاده است و 
موفق هم خواهد بود. اگر اراده کنند مش��تری هس��ت که سهامش��ان را بخرد. 
همچنین در ش��رایط فعلی، بازار سرمایه کش��ش آن را دارد که بتواند پذیرای 

واگذاری های دولتی باشد. 

  درخصوص اجرای این روش برای صندوق های بازنشستگی چه 
نظری دارید؟ 

مس��ئله ای قابل تامل به ش��مار می آید. البته با این اتفاقاتی که در اقتصاد 
می افتد باید ش��رایط مهیاتر شود. اینکه توقع داشته باشیم یک ساله این سفره 

جمع شود،اینگونه نیست.

 خروج بانک ها از شرکت داری را چگونه ارزیابی می کنید؟
 یک سری از این شرکت ها در راستای خدمات پولی و بانکی تعریف می شوند 
و در حد استاندارد هستند. به نظر نباید این همه اصرار کرد که این ها را واگذار 
کنند.به عنوان نمونه شرکت لیزینگ یا همان کارگزاری، در راستای کار خدمات 
بانکی فعالیت دارد.وقتی بانک ها مجازند بیست درصد سرمایه شان و سهامشان 
را داشته باشند اگر کارگزاری هم داشته باشند بهتر می توانند سبد دارایی شان 
رامدیریت کنند. اینکه اصرار کنیم از بنگاه داری خارج شوند اصرار بجایی نیست. 
البته بانک ها مجازند در حد قابل توجهی بنگاه داری کنند. به عنوان نمونه سرمایه 
بانک ما )قوامین( حدود هش��تصد میلیارد تومان است و صد و شصت میلیارد 
تومان هم می توانیم سهام شرکت ها را داشته باشیم. وقتی می توانیم چنین کاری 

کنیم حاال گروهی از شرکت ها که در راستای خدمات پولی و بانکی باشند حتما 
ارجحیت دارند. پس بهتر اس��ت سهام دار این شرکت ها بوده،تا اینکه سهامدار 
پتروشیمی یا بعضی صنایعی که در بخش اقتصاد واقعی مشغول هستند، باشیم. 
نکته  دیگر این است که بسیاری از بانک ها وقتی می خواهند معوقات یا مطالبات 
غیر جاری خودشان را وصول کنند در بسیاری از موارد، چاره ای جز تملک بنگاه 
نداشته چون چیزی در اختیار ندارند. البته بانک ما را نگاه نکنید که تاکید داریم 
برای وثیقه به هیچ  وجه شرکت و کارخانه نگیریم، ولی بسیاری از بانک ها هستند 
که در ازای وثیقه شرکت یا کارخانه برداشتند. وقتی طرف نمی تواند بدهی اش 
را بدهد آن بانک چاره ای جز تملک کارخانه ندارد و باید بنگاه داری کند. البته 
اینکه بانک باید بنگاه را سریعا سرپا کند و بفروشد تاکید درستی است. اما اینکه 

اصال بنگاه داری نکند بنده این مسئله را قبول ندارم.

 فکر نمی کنید این اتفاق به چرخه فعالیت بانک ها آسیب بزند؟
 نه این گونه نخواهد بود البته در ارتباط با س��هامی که خودش��ان می خرند. 
چون بعضی بانک ها برای تکمیل سبد دارایی شان، خرید سهام شرکت ها را مد 

نظر دارند. 

 شرایط کنونی بانک قوامین را چگو نه ارزیابی می کنید؟
 بانک قوامین در ارتباط با اس��تانداردهای مورد نظر بانک مرکزی یک سری 
ناهماهنگی ها داشت که در حال اصالح ساختار است. سهام شرکت ها ی بانک 
نیزبیش از چهارصدمیلیارد تومان بودو با برنامه هایی که طی دو سال عملیاتی 
شد این مقدار به حول و حوش دویست میلیارد تومان رسید. تداوم این حرکت 
ادامه دارد.اگرچه سهام های متنوع و غیر بانکی در حوزه صنایع خودرو، معدنی 
بازرگان��ی هم واگذارش��د که ربطی به بانکداری ندارد، ام��ا در این روند فعالیت 
ش��رکت هایی مرتبط با خدمات پی اس پ��ی، کارگزاری، لیزینگ وغیره ممکن 
اس��ت توسعه یابد. البته خیلی از شرکت هایی که بورسی هم بودند بدون سر و 
صدا واگذار کردیم، تا تنش در بازار ایجاد نشود. در شرایط کنونی تقریبا دویست 
میلیارد تومان، سبد سهام بانک قوامین بر آورد می شود. بر این اساس تقریبا به 

الگو و نرم مورد نظر بانک مرکزی نزدیک شده ایم.

 بیشترین فعالیت بانک قوامین درچه حوزه ای متمرکز است؟
 اگرچه در گذشته تخصیص وام و ارایه تسهیالت کالن مدنظر بود، و شرایط 
حاکم بر اقتصاد کش��ور را با مشکل مواجه ساخت، اما طی دوسال اخیر خیلی 
سخت و با جدیت دنبال این هستیم که ارایه تسهیالت،تخصیص وام های خرد و 

متوسط برای رونق اقتصاد خانوار داشته باشیم. 
 

 سایرتغییرات استراتژیک در مجموعه چگونه انجام می شود؟
 در خص��وص افزای��ش ویا کاهش تعداد ش��عب برنام��ه ای نداریم و همین 
هشتصد شعبه را حفظ می کنیم. البته در ارتباط با خدمات بانکداری الکترونیک 
بحث توسعه داریم، و برای توسعه خدمات متنوع بانکداری الکترونیک، سرمایه 

گذاری هایی خواهیم داشت. 

 چه میزان سرمایه گذاری مد نظر دارید؟
 ب��االی پنجاه میلیارد تومان خواهد بود، چراکه بیش��تر درآمدها از خدمات 

بانکی به دست می آید.
 

 اما ارایه خیلی از خدمات بانکی رایگان است؟
 ن��ه اینگونه نیس��ت. بانک مرکزی هم ت��الش می کند ک��ه بانک ها غیر از 

واسطه گری پولی، بتوانند از بهره برداران خدمات هم هزینه دریافت کنند.

  مثل چه خدماتی؟
 می توان در این خصوص به انواع و اقسام حساب های جاری، نقل و انتقاالت 

وجوه، ضمانت نامه، خدمات ارزی اشاره داشت.

 سود آوری قوامین در چه مرحله ای قرار دارد؟
در سال های اخیر تقریبا سر به سر بوده و سود خاصی نداشتیم، چراکه صنعت 

بانکداری سودآوری خاصی ندارد.

 اگر بخواهید وجه تمایزی تعریف کنید، بانک قوامین چه تفاوت 
خاصی با سایر بانک ها دارد؟

تفاوت خاص که نمی توان گفت. البته همین مردمی سازی اقتصاد بانک، 
به نظرم تفاوتی اس��ت که به مرور در حال ایجاد آن هس��تیم. اگرچه ما شش 
میلیون س��پرده گذار داریم با جذابیت نرخ سود س��پرده باالو این وجه تمایز 
م��ا بود، اما در ش��رایط کنونی نمی خواهیم این جذابیت را داش��ته باش��یم 
 چ��ون هزینه های بانک را خیل��ی افزایش داد. البته بیش��ترین تاکید ما این 
است،همانطورکه با میلیون ها سپرده گذار ارتباط داریم با میلیون ها وام گیرنده 

و تسهیالت گیرنده هم ارتباط برقرار کنیم.

  برای تحقق این دیدگاه، سهامدار عمده بانک کمک می کند؟ 
بیشتر در جهت تقویت اعتماد عمومی کمک می کند، ولی در ارتباط با اینکه 

در فعالیت های اقتصادی ورود کرده باشد، اینگونه نیست. 

 شرط های بانک مرکزی برای بانک قوامین چه بود؟
شرطی که نگذاشته شد. آن ها رسیدگی کارشناسی را مطرح می کنندهمان 
شرط عمومی که برای همه بانک ها گذاشته شد. باید در نظر داشت گرفتن ذخایر 
سنگین اس��ت چراکه مربوط به دهه های مختلف بانک هست. به طور طبیعی 

تحقق این مسئله از حوصله و ظرفیت یک سال بانک هم خارج است.

 به نظرتان اشاره به اصطالح ورشکستی بانکها درست است؟
نمی ت��وان اینگونه گفت. اگر می خواس��تیم بگوییم باید چند س��ال قبل 
می گفتیم.ورشکس��تی معنایی ندارد چون کشور ثروتمندی داریم، در کشور 

ثروتمندی مثل ایران، طرح ورشکستگی بانک ها موضوعیت ندارد.

 مشکل سیستم بانکی چیست؟
معادل��ه درآمد و هزین��ه با همدیگر هم خوانی ندارد. ای��ن معادله را باید به 
سمت منطقی شدن برد. در این خصوص بهره برداران از خدمات بانکی غیر از 
واس��طه گری پولی باید هزینه هایش را بدهند. چون هزینه ها را نمی دهند این 
هزینه تحمیل می شود به وام گیرندگان و تسهیالت گیرندگان که این منصفانه 
نیس��ت. این روند باید به مرور زمان اصالح شود. مشکل دوم، دارایی و بدهی ها 
ی بانک هاست که این کسری را بانک مرکزی االن دارد جبران می کند، با وجود 
اینکه از لحاظ قانونی نباید جبران کند. بنابراین بهتر است دو کسری معادله را 
از طریق برگشت به دولتی سازی بانک ها در کوتاه مدت و میان مدت اصالحش 

کنیم، ولی قید اقتصادی بودن، مورد توجه قرار گیرد. 

 برای پویا شدن ساختار اقتصادی و پرداخت هزینه ها ی بانک ها، 
سهامداران به جای دولت هزینه نظام بانکی را پرداخت می کنند. 
این مسئله با عدم دریافت سود ساالنه و کاهش ارزش سهامشان 

انجام می شود، بانک مرکزی در این خصوص چه نقشی دارد؟
بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی باید مجری قوانین و مقررات باشد. برای 
ساماندهی این موضوع، مجلس شورای اسالمی باید هر چه سریعتر قانون دولتی 

سازی همه بانک ها را تصویب کند. 

 فکر می کنید این مسئله عملیاتی بشود؟
به طور یقین، امروز اگر انجام نشود دوسال بعد با هزینه ای سنگین تری باید 
انجام شود، توصیه می کنم زودتر این کار انجام شود چون هزینه کمتری در پی 

خواهد داشت.

 هفته نامه بورس: اغلب ش�رکت هایی که 
ب�ه بخش غیر دولت�ی واگذار ش�ده اند، حداقل 
خسارتشان  این بوده که  زیان دهی شان تشدید 
یافته است. همچنین اگر شرکتی در دولت باشد 
وضعش خ�وب بوده، اگر بی�رون بیاید کارش به 
زیان می کش�د. سال هاست که بانک های دولتی 
زیان می دهند ولی کسی متوجه نمی شود. البته 
تاثی�ر منفی هم بر اقتصاد مملک�ت نمی گذارد.
اگرچ�ه این بانک ه�ا در دو س�ه س�ال اخیر با 
سیاس�ت های صحیح بانک مرکزی، صورت های 
مالی ش�فاف و نس�بتا ش�فاف ارائ�ه می دهند 
و زیان هایش�ان را اع�الم می کنن�د، اما ش�اهد 
هستیدکه چه مسایلی برای این بانک ها در بازار 
س�رمایه ایجاد شده است. این مطالب بخشی از 
دیدگاه ها  و دغدغه های قابل تامل غالمحس�ن 
تقی نتاج، مدیرعامل بانک قوامین اس�ت که وی 
درگفت وگوی تفصیلی ب�ا هفته نامه بورس بیان 

داشت. مشروح آن را در ادامه می خوانید.
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حفظ ثبات ارزی، ضرورت بازار های مالی  

 تاثیرات منفی
 در انتظار سوددهی 
شرکت های بورسی 

بازارسرمایه را دماسنج اقتصاد می نامند؛ از این 
رو اثراتی که افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کش��ور 
می گ��ذارد به ص��ورت غیرمس��تقیم در بورس 

نیز مش��اهده می شود. از آنجا که بس��یاری از شرکت های بزرگ بورس 
صادرکننده مواد خام و یا مواد واسطه هستند، افزایش نرخ ارزش باعث 
رش��د نرخ فروش آنها می ش��ود که به نوبه خود بر سودآوری آنها تاثیر 

مثبت خواهد داشت.
از سوی دیگر با رشد نرخ ارز شاهد افزایش ارزش جایگزینی تجهیزات 
و ماش��ین آالت شرکت ها نیز خواهیم بود. گرچه در کوتاه مدت این مهم 
تاثیری بر قیمت س��هام نخواهد داشت، اما تجربه نشان داده است که با 
یک تاخیر چندین ماهه تاثیرات این مورد نیز در قیمت سهام شرکت ها 
لحاظ خواهد ش��د. البته طبیعی اس��ت که بخش��ی از تاثیرات از کانال 

افزایش مبلغ فروش و اندازه سود شرکت ها اعمال شده است.
با این وجود نباید از نظر دور داش��ت که چنین رش��دهایی به معنای 
سود کردن اهالی بازارسرمایه نخواهد بود، بلکه ناشی از توهم ارزی است. 
بدین معنا که رش��د قیمت س��هام در این حالت نوعی سپر در برابر تورم 
ارز ایجاد می کند و رشد قیمت سهام فقط باعث حفظ ارزش دارایی های 
فعاالن بازارسرمایه می شود. اما از شرکت های پتروشیمی، فوالدی و فلزی 
که عبور کنیم اکثر شرکت های باقی مانده با افزایش نرخ ارز دچار مشکل 
می شوند. اگرچه از بس��یاری شرکت ها نظیر خودروسازان و یا داروسازان 
ات��کای زیادی ب��ر واردات مواد اولیه دارند که با افزایش نرخ ارز با رش��د 
بهای تمام ش��ده مواجه می شوند، اما در مقابل افزایش قیمت محصوالت 
یا به دلیل چسبندگی بازار و یا به دلیل کند بودن نهادهای نظارتی نظیر 
شورای رقابت با تاخیر زمانی قابل توجهی انجام می شود که در کوتاه مدت 
باعث کاهش سود این شرکت ها خواهد شد. همچنین شرکت های بسیاری 
هستند که در سنوات گذشته برای اجرای طرح های توسعه خود تعهدات 
ارزی بلندمدت را پذیرفته اند. افزایش نرخ ارز موجب افزایش میزان بدهی 
این ش��رکت ها می شود که بر س��ود آنها تاثیرات منفی فراوانی دارد. تنها 
اس��تثنا در این زمینه شرکت هایی هستند که بخش عمده ای از تولیدات 
طرح توس��عه خود را به خارج از کش��ور صادر می کنند و در نتیجه تاثیر 

مثبت و منفی نرخ ارز برای آنها جبران می شود.
در پایان باید وضعیت فعلی نرخ ارز را مد نظر داش��ت که ابهام زیادی 
در آن وج��ود دارد. در ح��ال حاض��ر باوجود اعالم نرخ رس��می 42 هزار 
ریالی برای دالر و 52 هزار ریالی برای یورو، به نظر می رس��د که در این 
نرخ ها عرضه ای صورت نپذیرد. از یک س��و صادرکنندگان تمایل چندانی 
به فروش محصول با این نرخ ارز خود نداش��ته و واردکنندگان نیز از عدم 
تخصیص ارز گالیه دارند. این شرایط مبهم باعث شده است که شرکت ها 
نتوانند وضعیت روشنی از شرایط خود به بازار منعکس کنند و به تبع آنها 
تحلیلگران و سرمایه گذاران نیز دچار سردرگمی شده اند. به نظر می رسد 
که در کوتاه مدت مهم تر از نرخ ارز، باید تثبیت شرایط بازار ارز و اعالم یک 
نرخ تعادلی آزاد و کنترل شده از سوی بانک مرکزی برای ارز مد نظر قرار 
گیرد. چراکه شرایط مبهم و یا بدتر از آن ناپایدار بستر مناسبی برای رشد 
بازار سیاه و رانت خواری مهیا می کند که سود را از سهامداران شرکت های 

شفاف بورسی به جیب دالالن و پولشویان منتقل خواهد کرد.

بستر مناسبی برای رشد بازارسیاه و رانت خواری بوجود می آید 

بحران جذب نقدینگی بورس در بازار ارز 
 امکان تداوم کاهش 

 ارزش معامالت و 
ارزش بازار سهام 

بازار س��هام یک نوبت در اس��فندماه 1396 و 
یک نوب��ت در فروردین م��اه 1397 با تالطم 
مواجه ش��د. برای مقابله با نوسان های ارزی، 

بار نخس��ت که دالر به مرز 49.000 ریال رس��ید، س��عی ش��د که با 
اس��تفاده از ابزار سیاس��ت های پولی و با پیشنهاد س��ود بانکی باالتر، 
پیش فروش سکه و حس��اب های ارزی، با تالطم نرخ ارز برخورد شود 

که منجر به نتیجه دلخواه سیاست گذاران نشد. 
در نوب��ت دوم ک��ه قیم��ت دالر به م��رز 60.000 ریال رس��ید، از 
موض��ع یک تصمیم سیاس��ی با ای��ن مقوله برخورد ش��د و به یکباره 
قیمت دالر 42.000 ریال و تک نرخی اعالم ش��د. نزدیک به سه سال 
اس��ت که بانک  مرکزی درص��دد تک نرخی کردن ارز بوده اس��ت اما 
فاصله حداقل 15 درصدی بین قیمت رس��می ارز و قیمت بازاری آن 
مانع انجام چنین کاری بوده اس��ت. در این نوش��تار به آثار تعیین نرخ 
 42 هزار ریالی برای دالر و تک نرخی ش��دن ارز بر روی بازار س��هام 

اشاره می شود.
  رونق بازار س��هام قاعدتا باید نش��ان دهنده رونق کس��ب وکارها 
در اقتص��اد و افزای��ش اش��تغال باش��د، ام��ا در یک اقتص��اد تورمی 
مبتنی بر توزیع درآمد نفت که بازار س��هام آن را عمدتا ش��رکت های 
پتروش��یمی، پاالیش��گاهی، معدنی و فلزی تش��کیل می دهد، رونق یا 
رکود بازار سهام می تواند به دلیل نوسان قیمت مواد خام در بازارهای 
 جهانی و یا نوس��ان پذیری نرخ ارز باش��د، مخصوصا وقتی که نرخ ارز 

چند نرخی است.
 در این حالت نهاده های تولید بر اساس نرخ دولتی که معموال کمتر 
اس��ت قیمت گذاری می شود و محصوالت شرکت ها بر اساس نرخ آزاد 

که باالتر است فروخته می شود. 
در چنین شرایطی، شرکت های بورسی و فرابورسی همواره از تفاوت 
نرخ رس��می و بازاری ارز منتفع می شوند و سودی به سهامداران خود 
می دهند که حاصل رانت اس��ت، نه لزوم��ا کفایت مدیریتی و نخبگی 

در تولید.
 با تک نرخی ش��دن دالر حدود50 هزار میلیارد ریال سود حاصل 
از دو نرخی بودن ارز از بازار س��هام حذف می ش��ود که انتظار می رود 
300 هزار میلیارد ریال از ارزش بازار کاسته شود. البته به نظر می رسد 
 ک��ه قیمت تک  نرخ��ی دالر برمبنای واقعیت ها و ش��رایط روز تعیین 

نشده است.
 ب��ا توجه به قیمت پیش فروش س��که قیم��ت دالر باالی 50 هزار 
ریال در نظر گرفته ش��ده اس��ت. بدین ترتیب می توان این گونه تفسیر 
کرد که هنوز سیاس��ت گذاران نس��بت به منصفانه بودن قیمت تعیین 

شده اطمینان کافی ندارند. 
بنابراین شرکت ها می توانند محصوالت خود را بر مبنای نرخ ضمنی 
بازار به فروش رسانند، اما با مشکالت بیشتر. از این رو با قدری اغماض 
می توان گفت که تفاوت نسبت به سیاست دو نرخی گذشته، باال رفتن 

نرخ رسمی ارزهاست.
 دالر که به محدوده قیمتی 60 هزار ریال نزدیک شده بود براساس 
رقم 42 هزار ریال تک نرخی ش��د، این موضوع فی ذاته تقاضای مازاد 
برای ارز ایجاد می کند. براس��اس یکی از مدل های محاسبه قیمت ارز 
که مورد اس��تفاده یکی از مراکز پژوهشی قرار می گیرد قیمت دالر در 
پایان س��ال 1396 حدود 42 هزار ریال برآورد شده است در حالی که 
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هزار ریال برآورد کرده اند.
 بنابرای��ن پاس��خگویی ب��ه تقاضاه��ای خفت��ه ای ک��ه در نتیجه 
قیمت گذاری نامناس��ب ارز بیدار ش��ده اند و به علت عدم دسترس��ی 
به ارز تک نرخی ش��ده، س��راغ کاالهایی که برحسب ارز قیمت گذاری 

می شوند، رفته اند بسیار مشکل است.
 ش��ایان ذکر اس��ت که با توجه به اینکه پیش فروش سکه براساس 
ارز باالی 50 هزار ریال ص��ورت می گیرد. از این روکاالهای موجود در 
اقتصاد به تدریج در حال انطباق خود با قیمتی است که از نظر فعاالن 
اقتص��ادی منطقی اس��ت. ضمنا ران��ت حاصل از تفاوت ن��رخ ارز تک 
نرخی با نرخ ارز ضمنی، فس��اد بالقوه ای را برای اقتصاد در پی خواهد 
داش��ت که آثار اجتماعی آن به تدریج در جامعه نمایان خواهد ش��د. 
همچنین جابجایی منافع از جیب سهامداران شرکت های صادرکننده 
)ارز آور( به جیب س��هامداران ش��رکت های واردکننده )مصرف کننده 
 ارز( ص��ورت خواه��د گرفت که ای��ن موضوع نیز از انص��اف اقتصادی 

خارج است. 
مخصوص��ا وقت��ی که بدانی��م واردکنندگانی که بر اس��اس نرخ ارز 
42 ه��زار ریالی اق��دام به واردات می کنند )چ��ه اجناس مصرفی، چه 
ماش��ین آالت و چه مواد اولیه( در نهایت محصول نهایی را بر اس��اس 
قیم��ت ارز ضمنی رایج در بازار به فروش خواهند رس��اند. بنابراین در 
حالت تعیین دس��توری نرخ ارز، اطمینان از منصفانه بودن قیمت آن 

فارغ از مالحظات سیاسی بسیار اهمیت دارد.
 اقتصاد کش��ور در شرایط ویژه ای به س��ر می برد و تعیین قیمت 
ارز بر اس��اس شرایط غیر التهابی بس��یار سخت شده است. در شرایط 
الته��اب مخصوصا وقتی ک��ه این التهاب وارد بطن جامعه می ش��ود و 
ارز جنبه پس انداز پیدا می کند، ارز به هر قیمتی قابل معامله اس��ت. 
در چنی��ن ش��رایطی دخالت دولت جهت بازگردان��دن آرامش به بازار 

ضروری است، اما تصمیمات نباید خلق الساعه جلوه کند.
 ریس��ک ناش��ی از فرو ریختن اعتماد به سیاست گذاران که قاعدتا 
ب��رای رخدادهای مختلف چندین س��ناریو و برنامه دارند، به بازارهای 
مالی کش��ور )که اس��اس آنها را اعتماد تشکیل می دهد( آسیب جدی 

وارد خواهد کرد. 
به نظر می رس��د که در ش��رایط حاضر بازار س��هام کش��ور، نگران 
بی ثباتی تصمیمات است تا تک نرخی شدن ارز با قیمت 42 هزار ریال، 
 چراکه حتی دالر 42 هزار ریالی باالتر از میانگین قیمت دالر در سال

1396 است. 
بی اعتمادی به سیاس��ت های اقتصادی دولت و عدم تعهد دولت به 
یک سیاس��ت مش��خص اقتصادی در کاهش ارزش معامالت و کاهش 

ارزش بازار سهام نمود پیدا خواهد کرد.

بی اعتمادی به سیاست های اقتصادی، جامه عمل می پوشد؟

بازارس�رمایه را دماس�نج اقتصاد می نامند؛ از این رو اثراتی که افزایش نرخ ارز بر اقتصاد کش�ور می گذارد به صورت 
غیرمس�تقیم در بورس مشاهده می ش�ود. همچنین بازار سرمایه در یک سیس�تم بزرگی به نام سیستم اجتماعی- 
اقتصادی ایران فعالیت می کند که به شدت از این محیط تاثیر می پذیرد. بر این اساس نرخ رشد اقتصادی، حاشیه سود بازارهای موازی، 

تغییرات نرخ ارز، افزایش نقدینگی و تورم از عوامل بسیارمهمی هستند که مسائل این بازار را تحت تاثیر قرار می دهد.
با توجه به این مسائل طی چند وقت اخیر، تالطم های ارزی بازار سهام را تحت تاثیر قرار داد. برای ساماندهی این موضوع برنامه هایی 
از جمله اس�تفاده از ابزار سیاس�ت های پولی با پیش�نهاد افزایش غیرمستقیم سود بانکی، پیش فروش س�که و غیره انجام شد، که در 

نهایت نتوانست آن گونه که الزم است، بحران های موجود بازار سرمایه را کاهش دهد. 
همچنین در حال حاضر باوجود اعالم نرخ رسمی 42 هزار ریالی برای دالر و 52 هزار ریالی برای یورو، به نظر می رسد که در این نرخ ها 
عرض�ه ای ص�ورت نپذیرد. چراکه از یک س�و صادرکنندگان تمایل چندانی به فروش با این نرخ ارز نداش�ته و واردکنندگان نیز از عدم 
تخصیص ارز گالیه دارند. این ش�رایط مبهم باعث ش�ده که شرکت ها نتوانند وضعیت روشنی از شرایط خود به بازار منعکس کنند و به 
تبع آن سرمایه گذاران دچار سردرگمی شده اند. برای شفاف سازی آثار نوسانات ارزی در فعالیت شرکت های بورسی نظرات کارشناسان 

را جویا شدیم. 

مژده ابراهیمی
خبرنگار

افزايش قیمت سهام در بلندمدت
بررس��ی تاثیر متغیره��ای اقتصادی ب��ر بازارهای س��رمایه از جمله 
مهم تری��ن موضوع��ات تئوری مالی اس��ت. اخب��ار و رویدادهای مرتبط 
ب��ا متغیرهای اقتص��ادی می توانند تغیی��رات با اهمیت��ی در انتظارات 
سرمایه گذاران ایجاد کرده و حتی منجر به رفتارهای فصلی در بازارهای 
سهام ش��وند. س��رمایه گذاران بورس اوراق بهادار طیف وسیعی از افراد 
جامع��ه را تش��کیل می دهند که همواره در پی کاه��ش خطر و افزایش 
بازدهی متناس��ب با قبول خطر هس��تند. در این راستا شناسایی عوامل 
موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تاثیر به سزایی در تحلیل عمیق تر و اتخاذ 

تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد.
همواره کش��ورهای جهان ش��اهد نوس��اناتی در متغیرهای اقتصادی 
بوده اند. نوس��انات ش��دید متغیرهای اقتصادی در کش��ورهای مختلف 
باعث ش��ده اس��ت تا دولت ها و ش��رکت ها متحمل خس��ارت های مالی 
ش��وند. از آنجایی که انجام سرمایه گذاری در کش��ورها برای تولید کاال 
ام��ری الزم و ضروری اس��ت و یک��ی از راه ها برای تأمی��ن وجوه مورد 
نیاز جهت انجام س��رمایه گذاری توس��ط شرکت ها انتش��ار سهام است، 
ازای��ن رو انج��ام پژوهش های تجرب��ی و نظری در خص��وص رابطه بین 
 ب��ازده س��هام و متغیره��ای اقتص��ادی به ضرورت��ی انکارناپذی��ر مبدل

گشته است.
بر طبق مدل ویلیام شارپ، عوامل تاثیرگذار بر بازده سهام را می توان 
در دو گ��روه خرد و کالن مورد اش��اره قرارداد. منظ��ور از عوامل خرد، 
مس��ائل مربوط به درون شرکت هاست که بیش��تر تحت کنترل مدیران 
قرار دارد. در سطح کالن، عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
که در کنترل مدیریت نیس��ت ولی بازده س��هام شرکت ها را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
هر یک از این عوامل خرد و کالن دارای مولفه هایی هستند که تغییر 
در آن ه��ا محیط اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند و روش��ن اس��ت 
که این نوس��ان ها بر صنایع و ش��رکت های مختلف اثر یکس��انی ندارند 

.)1997.Haugen(
به منظور روشن شدن تاثیر هر یک از این عوامل بر اقتصاد و بازارهای 
اقتصادی انجام پژوهش های علمی ضروری به نظر می رسد، ولی در این 
مجال، قصد بر این اس��ت که تاثیر نوسانات ارزی بر بازارسرمایه بررسی 
شود.براساس نظریه های اقتصادی یک رابطه دو طرفه بین قیمت سهام 
و ن��رخ ارز وج��ود دارد. اثر تغییر ن��رخ ارز بر قیمت س��هام را می توان 
از دو جنب��ه »رویکرد س��نتی« و »رویکرد پرتفوی« مورد بررس��ی قرار 
داد. به ع��الوه قیمت س��هام نیز به نوبه خود بر ن��رخ ارز تاثیر می گذارد 
)تاثیرپذیری بازار ارز از بازار س��هام(. در ادامه به تبیین این آثار متقابل 
می پردازیم. پیش از بیان این تئوری ها الزم اس��ت یادآور شویم که نرخ 
ارز به مفهوم برابری یک واحد پول خارجی در برابر پول داخلی است. به 

این ترتیب افزایش نرخ ارز به مفهوم کاهش ارزش پول داخلی است.

تغیی��ر در ن��رخ ارز می تواند دو اثر متفاوت بر قیمت س��هام داش��ته 
باش��د. از یک سو، افزایش نرخ ارز )از بعد تقاضا( منجر به افزایش درآمد 
ش��رکت های صادرکننده کاال و در نتیجه قیمت س��هام آنها ش��ده، و از 
س��وی دیگر )از بعد عرضه( منجر به کاهش سود شرکت های واردکننده 
نهاده ه��ای واس��طه ای و کاه��ش قیمت س��هام آنها می ش��ود)مورلی 

وپنتکاست، 2000.(
خریداران س��هام عالوه بر سود سهام به تغییرات ارزش ذاتی شرکت 
نی��ز توجه می کنند. صنایعی که ایجاد و راه-اندازی آنها مس��تلزم تهیه 
ماش��ین آالت از خارج کشور است، در اثر تغییر نرخ ارز، ارزش ذاتی آن 
تحت تاثیر قرار می گیرد. درصورتی که ش��رکتی ماش��ین آالت مورد نیاز 
خود را با قیمت های پایین نرخ ارز وارد کرده باش��د با افزایش نرخ ارز، 
ارزش ذاتی شرکت مربوطه نیز افزایش خواهد یافت و این افزایش ذاتی 
زمانی تش��دید می شود که تاسیس شرکت مشابه به دلیل باال بودن نرخ 
ارز امکان پذیر نباشد و اگر محصوالت شرکت به صورت انحصاری باشد، 
تقاضا برای آن افزایش  یافته و س��ود ش��رکت نیز در طول زمان افزایش 
خواهدیافت. از س��وی دیگر، سهم هزینه استهالک ماشین آالت در بهای 
تمام ش��ده کاالی تولیدی ش��رکت کاهش پیدا می کند. با درنظرگرفتن 
موارد فوق توسط سرمایه گذاران، تقاضا برای سهم این شرکت ها افزایش 
یافته و این موضوع باعث افزایش قیمت سهام این شرکت ها خواهد شد. 
به عالوه، اگر نرخ ارز در طول زمان کاهش یابد نتیجه معکوس برای این 

شرکت ها بر جای خواهدگذاشت )ابراهیم،1999(.
 از جمله عوامل دیگری که باید به آن توجه کرد، ترکیب دارایی ها و 

بدهی های ارزی شرکت است. 
در صورتی ک��ه نرخ ارز افزای��ش یابد و میزان دارایی ارزی ش��رکتی 
بیشتر از بدهی ارزی آن باشد سود ناشی از تسعیر ارز موجود عمال باعث 
افزایش سود هر سهم شده و قیمت سهام این شرکت ها افزایش می یابد. 
همچنین، درصورتی که بدهی های ارزی بیشتر از دارایی های ارزی باشد 
زیان ناشی از تسعیر ارز عمال باعث کاهش سود هر سهم  شده و قیمت 

سهام این شرکت ها کاهش می یابد. 
همچنین در این تغییرات قیمت سهام نیز به نوبه خود بر نرخ ارز از دو 
کانال ثروت و انتظارات افراد تاثیر می گذارد. کاهش قیمت س��هام باعث 
تقلیل ثروت سرمایه گذارانی می ش��ود که در بازار سهام سرمایه گذاری 
کرده اند و به این ترتیب درآمد دریافتی س��رمایه گذاران کم می شود. با 
کاهش درآمد س��رمایه گذاران، تقاضای آنها ب��رای پول به دلیل کاهش 
ق��درت خرید )تقاض��ای معامالت��ی ( و همچنین کاه��ش مبادالت در 
بازاره��ای مال��ی تنزل می یاب��د. اگرچه کاهش تقاضای پ��ول به معنای 
کاهش نرخ بهره و خروج س��رمایه از کشور است، اما با افزایش تقاضای  
پ��ول خارجی، ن��رخ ارز افزایش  می یابد و به ای��ن ترتیب یک اثرگذاری 
منفی ازس��وی قیمت س��هام بر نرخ ارز ایجاد می ش��ود همچنین رونق 
بازارسهام )افزایش قیمت سهام نسبت به روند بلندمدت یا مورد انتظار( 
باعث جذابیت بورس برای  سرمایه گذاران  می شود. این سرمایه گذاران 

به دو دس��ته قابل تفکیک هس��تند. گروه اول، 
س��رمایه گذاران خارجی هس��تند ک��ه با رونق 
بورس س��رمایه خود را به کش��ور مزبور انتقال 
می دهند.ب��ر این اس��اس با انتقال س��رمایه به 
داخل کشور، عرضه ارز خارجی افزایش می یابد 
که باعث کاهش نرخ ارز می شود. به این ترتیب، 
گروه دوم س��رمایه گذاران داخلی هستندکه در 

بازارهای موازی بازار ارز سرمایه گذاری کرده اند که با رونق بازارسرمایه، 
س��رمایه خود را به این بازار انتق��ال می دهند. برای این منظور آنها باید 
سرمایه خود را از شکل ارز خارج کنند، بنابراین عرضه ارز زیاد می شود 
و ن��رخ ارزکاهش می یابد. این اثر نیز داللت بر یک رابطه منفی میان دو 

متغیر مذکور دارد.
نتای��ج بس��یاری از تحقیقات نش��ان دهنده وجود رابط��ه بلندمدت 
بین نوس��انات نرخ ارز و ش��اخص بازار و قیمت س��هام شرکت هاس��ت 
و کاه��ش در ارزش پ��ول داخل��ي منجر ب��ه افزایش قیمت س��هام در 
 بلندمدت مي شود، در حالي که در کوتاه مدت بازدهي هاي بازار سهام را 

کاهش مي دهد.
به این ترتیب هر نوع افزایش��ی در نرخ دالر و یورو باعث افزایش در 
قیمت س��هام و نس��بت E/P شرکت ها می ش��ود. یکی از علل مهم این 
رویداد را می توان در این موضوع یافت که افزایش نرخ ارز باعث افزایش 

قدرت صادرات شرکت ها خواهد شد.
 ش��رکت هایی که درآمد حاصل از ف��روش محصوالت صادراتی خود 
را بر مبنای برابری نرخ ارز )دالر، یورو( با ریال در بازار آزاد، شناس��ایی 
و وص��ول می کنند از این بابت با تعدیل مثبت درآمد روبه رو می ش��وند. 
بنابراین قیمت س��هام  آنها به  دلیل افزایش تقاضا جهت خرید س��هام  
افزای��ش می یابد. البته  باید به  ای��ن نکته نیز توجه کرد که افزایش نرخ 

ارز در هر شرایطی باعث افزایش صادرات نمی شود. 
اگر کاهش ارزش پول ملی در کش��وری آگاهانه و با کنترل های الزم 
پولی و مالی دولت صورت گیرد، بدون شک تاثیر بسیار مثبتی بر افزایش 
صادرات کش��ورها و بی نیازی از واردات خواهد داش��ت، ولی با توجه به 
اینکه نوس��انات ارزی اخیر، بیشتر ناشی از التهابات و تنش های سیاسی 
ب��وده و مبنای برنامه ریزی اقتصادی نداش��ته اس��ت، حت��ی اثرگذاری 
در رون��ق اقتص��ادی به ص��ورت کاذب را ه��م نمی توان متص��ور بود و 
 ای��ن کاهش ارزش پول ملی باعث تعمیق ش��رایط رک��ودی در اقتصاد 

خواهد شد.
البته همین امر باعث ش��ده که فعاالن بازارسرمایه در روزهای اخیر، 
بیش��تر از اینکه به اثرات مثبت افزایش نرخ ارز بر ش��رکت های صادرات 
محور، توجه نش��ان دهند برای سایر عوامل بنیادی سیاسی و اقتصادی 
از جمله احتمال خروج امریکا از برجام، فروپاش��ی احتمالی اقتصادی و 
کاهش میزان فروش محضوالت صادراتی به واس��طه تحریم های جدید، 

وزن بیشتری قائل شوند. 

 ولی نادی قمی
 مدیرعامل 

تأمین  سرمایه نوین 

حمید میرمعینی
 استاد دانشگاه 

محمدیوسف امین داور 
 مدیر سرمایه گذاری 

کارگزاری بانک  خاورمیانه

 در کشورهای در حال توسعه مانند ایران بررسی میزان اثرگذاری نوسانات 
نرخ ارز بر ش��رکت های مختلف از مسائل مهم و اساسی به شمار می آید 
و دور از انتظار نیست که این کشورها به دلیل عدم وجود بازارهای مالی 
توسعه یافته بیشتر در معرض بحران های مالی قرار گیرند. بازار بورس نیز 
در درون یک سیس��تم بزرگی به نام سیستم اجتماعی– اقتصادی ایران 
کارمی کند، لذا از این محیط به ش��دت تاثیر می پذیرد. بنابراین عواملی 
مانند نرخ رش��د اقتصادی، حاشیه س��ود بازارهای موازی، تغییرات نرخ 
ارز، افزایش نقدینگی،تورم و... از عوامل محیطی مهمی هستند که بازار 

بورس ایران را تحت تاثیر قرار می دهند.
اگرچه در ماه های گذش��ته، قیمت دالر رون��د صعودی پیش گرفت 
و حت��ی به رقمی باالی 6000 تومان رس��ید، اما جو هیجانی ناش��ی از 
انتظارات تورمی در بین بازیگران بازار ارز، سیاست گذاران را بر آن داشت 
ت��ا پس از کش و قوس های چندین س��اله، به یک ب��اره ضمن تک نرخی 
کردن ارز به رقم 4200 تومان، هر گونه خرید و فروش و نقل و انتقاالت 
ارزی از سوی همه گروه های فعال در صنعت را منوط به ثبت سفارشات 
در س��امانه ای به نام نیما و یا تحویل ارز حاصل از صادرات به سیس��تم 

بانکی با نرخ مزبور کنند.
 البت��ه از منظر رفتار بازار و به طور کالس��یک مبتن��ی بر تجربیات 
گذشته، در شرایط افزایش نرخ ارز، سهام شرکت هایی که مواد اولیه آنها 
از خارج کش��ور تأمین می شود، مانند برخی خودرویی ها، صنایع دارویی 
و غذایی و نیز حمل ونقلی ها از این موضوع تاثیر منفی می پذیرد؛ چراکه 
قیمت و هزینه تمام ش��ده محصوالت در این حوزه افزایش می یابد. در 
حقیقت، در صورتی که یک بنگاه اقتصادی برای تأمین مواد اولیه، خرید 
تجهیزات و تکنولوژی تولید از تقاضاکنندگان ارز باشد، تغییرات نرخ ارز 
می تواند برنامه های تولیدی این ش��رکت ها را دستخوش تغییراتی کرده 
و بهای تمام ش��ده محصوالت تولیدی این دسته از بنگاه ها را افزایش یا 

کاهش دهد. 
از س��وی دیگر، برخی صنایع مانند پتروش��یمی، فرآورده های نفتی، 
فلزات اساس��ی و معدنی ها از افزایش نرخ ارز س��ود خواهند برد؛ چراکه 
واردات این شرکت ها برای مواد اولیه مورد نیاز تابع نرخ ارز آزاد نبوده و 
در مقابل فروش آنها با دالر آزاد انجام می شود. به عبارتی دیگر، در زمان 

رش��د نرخ دالر و با توجه به ف��روش صادراتی 
باالی این شرکت ها، خریدار خارجی که توجهی 
به نوس��ان نرخ داخل��ی دالر در ای��ران ندارد، 
متقاضی خرید کاال بوده و در اینجا فروش��نده 
) به عنوان مثال پتروشیمی ها(، بدون نگرانی از 
سمت تقاضا به فروش محصوالت خود پرداخته 

و ریال بیشتری به دلیل رشد نرخ دالر داخلی به دست می آورد که سبب 
افزایش سود اسمی این شرکت ها می شود.

البته آنچه بیش از نرخ ارز در ش��رایط امروز بازار اثرگذار بوده، قدرت 
ایج��اد ثبات در ب��ازار ارز و فروکش کردن انتظارات تورم منفی ش��کل 
گرفته در این خصوص اس��ت؛ چراکه ش��کل گیری نرخ های منطقی)در 
هر قیمتی( خود مسیر بازار را مشخص کرده و قادر خواهد بود سیگنال 

مناسب را به فعاالن بازار ارائه دهد. 
بنابرای��ن تاثیر عوامل بنیادی به گونه ای اس��ت که طی زمان، جهت 
نرخ ارز را به س��مت مسیر بلندمدت خود هدایت خواهند کرد. با نگاهی 
اجمالی از موارد فوق می توان گفت، که در س��ال 97 به احتمال فراوان 
ن��رخ تورم باالی 15 درصد بوده و از این منظر فش��ار بیش��تری بر نرخ 
ارز وارد خواهد ش��د. گواه مدعی فوق را می توان از روند شاخص قیمت 
تولیدکننده )با روندی افزایشی مواجه بوده( و رشد نقدینگی که به بیش 

از 1400 هزار میلیارد تومان رسیده جستجو کرد.
 از س��وی دیگر، با روند نرخ های س��ود در بازار پول و احتمال خروج 
نقدینگی از سیس��تم بانکی در قالب تبدیل س��پرده های غیردیداری به 
س��پرده های دیداری )در صورتی که جذب نقدینگی در بازارهای موازی 
همچون بازار اوراق و پول به ش��کل منظم صورت نپذیرد(، از این منظر 
نیز بخش��ی از نقدینگی به بازار ارز گسیل خواهد شد. همچنین در کنار 
م��وارد فوق، آین��ده مبهم برجام، کارکرد موثر آن، افت رش��د اقتصادی 
ب��ه کمت��ر از 4 درص��د و همچنین، کس��ری تراز تج��اری همگی قادر 
خواهن��د بود ب��ازار ارز را در راس��تای افزایش نرخ های بیش��تر متالطم 
س��ازند. بنابراین، مهم ت��ر از خود ن��رخ 4200 تومان��ی حفظ وضعیت 
 ب��ا ثبات از اهمیت بیش��تری ب��رای اقتصاد و به خصوص بازارس��رمایه 

برخوردار است.

علی صادقین
 مدرس و پژوهشگر 

بازارسرمایه
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 سبد پیشنهادی شرکت مشاور سرمایه گذاری هدف  حافظ

سبــدهای سهام پیشنهادی هفتـه

www.pasargadbroker.com

یح
وض

خوانندگان محترم واقف باشند سبد پیشنهادی ارایه شده صرفا منعکس کننده نظر کارشناسان است و هیچ گونه توصیه یا سفارشی نسبت به خرید و فروش سهام نمی کند. ت
بنابراین هرگونه خرید یا فروش براساس اطالعات فوق برعهده خود افراد بوده و شرکت های مشاور سرمایه گذاری و هفته نامه بورس 

هرگونه مسئولیتی نسبت به خسران یا سودآوری احتمالی را از خود سلب می کنند. همچنین به سهامداران توصیه می شود، افق دید سرمایه گذاری خود را بلندمدت قرار دهند.

 سبد پیشنهادی شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد

هدف نمادنام شرکتافق زمانی
درصدتوضیحقیمتی

میان مدت

15افزایش نرخ جهانی مس و نرخ ارز3300فملیملی صنایع مس ایران

 افزایش نرخ جهانی روی16500کیمیاکیمیای زنجان گستران
15رشد نرخ ارز و طرح های توسعه ای

 افزایش نرخ و حجم فروش 5100کفرافراورده های نسوز ایران
15و راه اندازی طرح توسعه

10رشد ارز مبادالتی9000شبریزپاالیش نفت تبریز

بلندمدت

 توسعه خدمات 
10رشد ارز مبادالتی11000حسینادریایي و بندري سینا

10رشد سودآوری4800ارفعمعدنی وصنعتی گل گهر

15طرح های توسعه و رشد نرخ فروش7500فارسهلدینگ خلیج فارس

بهره برداری از گندله سازی2200حفاریحفاری شمال
10رشد نرخ ارز

سبد پیشنهادی شرکت سبد گردان کاریزما 

www.sgc.co.ir

2 1
درصد سبدتوضیحهدف قیمتینمادشرکتافق زمانی

میان مدت

10رشد قیمت جهانی فوالد و افزایش قیمت ارز4,000فوالدفوالد مبارکه اصفهان 

10افزایش کرک اسپرد، افزایش قیمت نفت و ارزش جایگزینی باال6,000شپناپاالیش نفت اصفهان 

 سرمایه گذاری 
 نسبت P/NAV مناسب2,200وصندوقصندوق بازنشستگی 

10پتانسیل افزایش سودآوری زیرمجموعه ها 

 افزایش کرک اسپرد، افزایش قیمت نفت9,500شبریزپاالیش نفت تبریز
10سودآوری شرکت های زیرمجموعه

10رشد قیمت جهانی فوالد و تکمیل زنجیره ارزش محصوالت4,000کگلمعدنی و صنعتی گل گهر 

بلند مدت

 افزایش قیمت دالر مبادله ای، وجود ظرفیت بالاستفاده در شرکت6,500مبینپتروشیمی مبین 
10و وابستگی طرح های جدید پتروشیمی منطقه به یوتیلیتی مبین

 رشد قیمت جهانی فوالد و افزایش قیمت ارز 3,600کاوهفوالد کاوه جنوب کیش
10و افزایش ظرفیت تولید شمش

10نزدیکی به مجمع و تقسیم سود مناسب2,800اخابرمخابرات ایران 

 صنایع پتروشیمی 
10افزایش سودآوری در سال های آتی، عدم رشد نسبت به بازار7,500فارسخلیج فارس

طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای، توسعه همکاری با ولوو -خکاوهسایپا دیزل 
10اهرم بالی سودسازی
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سیاست های ارزی جدید بانک مرکزی
ایران تا سوم خرداد فرصت دارد تا برای انطباق با قانون پولشویی،  به گونه ای 
عم��ل کند که نهاد ناظر بین المللی یک س��ال دیگر محدودی��ت علیه ایران را 
تعلیق کند.هیچ چیز برای کش��ور مهم تر از تعلیق ایران برای مدت یک س��ال 
دیگر نیس��ت. مهم ترین نش��انه پولش��ویی در ایران، قاچاق کاالست ۴٠ درصد 
کاالهای��ی که در مغازه ها وجود دارد قاچاق اس��ت، هر مغ��ازه داری که کاالی 
قاچاق بفروش��د و پول آن را در هر بانکی به حس��اب خود واریز کند آن بانک، 

پولشویی کرده است. 
   مبارزه با کاالی قاچاق تاکنون بی نتیجه بوده است.

   قانون پولشویی تأمین مالی قاچاق کاال را تقریبا غیرممکن می کند.
بخش��نامه بانک مرکزی در خص��وص ارز، تأمین مالی قاچاق کاال را به میزان 
زیادی ناممکن می کند و این یک گام مهم برای اخذ تاییدیه از نهاد ناظر برای 
پولشویی اس��ت. هر چند در چارچوب بخشنامه بانک مرکزی، برای تأمین مالی 
قاچاق، همچنان خلل و فرج وجود دارد، اما درب های اصلی بسته شده است. 

همه درآمد صادرات پتروش��یمی که مهم ترین منبع تأمین کاالی قاچاق در 
کش��ور بود با بخشنامه بانک مرکزی باید در همان سامانه ای برای فروش عرضه 
ش��ود که درآمدهای نفتی و  در همان س��امانه ای این ارز به فروش برس��د که 
درآمدهای نفتی، قبال پتروشیمی ها ارز خود را در دوبی به فروش می رساندند و 
این ارز صرف واردات قانونی و غیرقانونی از دوبی می شد.با فروش ارز پتروشیمی 

در سامانه بانک مرکزی، منبع اصلی تأمین مالی کاالی قاچاق، کور می شود.
باید دید در عمل پتروشیمی ها بخشنامه را تمکین می کنند؟

اگر بخش��نامه بانک مرکزی در عمل اجرا شود و همه ارز نفت، فرآورده های 
نفتی، میعانات و پتروشیمی در یک سامانه و از کانال بانک مرکزی و از طریق 
ال س��ی فروخته ش��ود، منبع تأمین مالی قاچاق از این طریق خشک می شود، 
ارز های دیگر ناشی از صادرات حتی اگر از طریق سامانه به فروش نرسد، قاچاق 

به شدت تضعیف می شود.
نکته دوم بخش��نامه، ممنوع ک��ردن خرید بیش از ده ه��زار دالر و نگهداری 
اسکناس دالر،  بیش از ده هزار دالر است که این هم عین قانون پولشویی است. 
نکته س��وم در قانون پولشویی که در بخش��نامه نیامده و به صورت ضعیف 
وزارت اقتصاد آن را  اجرا  می کند و این س��طح از اجرا مش��کل را حل نمی کند 

دریافت مالیات  از گردش حساب بانکی است. 
بر اساس قانون پول شویی، خرید ارز باید از محل ریالی انجام شود که شبهه 
پولشویی نداشته باش��د و بر اساس قانون  پولشویی، ریالی باید برای خرید ارز 

تخصیص یابد که مالیات آن پرداخت شده باشد.
هر حساب بانکی که  در پایان سال افزایش نشان دهد و مالیات آن پرداخت 

نشده باشد پولشویی است و صاحب حساب باید نشان دهد پولشویی نیست. 
س��ودی که به سپرده پرداخت می ش��ود معاف از مالیات است و اگر حساب 
بانکی ناشی از سود دریافتی افزایش نشان دهد اشکالی ندارد در غیر این صورت 
یا باید مالیات آن پرداخت ش��ده باش��د یا  رش��د در حس��اب بانکی مشمول و 
مصداق پولشویی است. اکنون وزارت اقتصاد و دارایی باید همانند بانک مرکزی، 
با ابالغ یک بخشنامه جدید که کامال نظام دریافت مالیاتی در ایران را با قانون 

پولشویی انطباق دهد، کشور را در مسیر جدید و درست قرار دهد. 
با بخش��نامه بانک مرکزی تا ٧٠ درصد )اگر به خصوص پتروش��یمی ها اجرا 
کنند (بخش ارز ایران با قانون پول ش��ویی منطبق می شود، حال زمان انطباق 
نظام مالیاتی با قانون پولشویی است.فعالین اقتصادی در ایران زمان آن رسیده 

که کسب ثروت خود را با قانون پولشویی منطبق کنند. 
کس��انی که قب��ال از طریق قاچاق صاحب ثروت ش��ده اند ثروت موجود آنها 
مصداق پولش��ویی است و باید مالیات آن را پرداخت کنند؟! این ها اگر از امروز 

قانون پولشویی را اجرا کنند پول آنها تمیز نمی شود!
@adibmh

کانال برتر

هدف نمادشرکتافق زمانی
قیمتی

درصد 
توضیحپرتفو

کوتاه  مدت
شرایط مناسب بنیادی 910020شبریزپاالیشگاه نفت تبریز

رشد قیمت نفت و دالر مبادله ای

امکان افزایش نرخ محصوالت180010غمارگمارگارین

میان مدت

 شرایط مناسب بنیادی 350020فوالدفوالد مبارکه اصفهان
و چشم انداز مثبت قیمت های جهانی

 شرایط مناسب بنیادی1530020شاوانپاالیشگاه نفت الوان
رشد قیمت نفت و دالر مبادله ای

صنعتی و معدنی 
شرایط مناسب بنیادی420020کگلگل گهر

 زغال سنگ 
 شرایط مناسب بنیادی 360010کطبسنگین طبس

امکان افزایش نرخ محصوالت

 معامله گر کیست؟   
معامله گ��ر فردی اس��ت که 
تفکرات تکنی��کال یا فاندامنتال ی��ا تکنوفاندامنتال 
خ��ود را کم ت��ر از 2٠ درصد از معی��ار تصمیم گیری 
برای معامله کردن قرار می دهد و 8٠ درصد دیگر را 
برای مدیریت ریس��ک و سرمایه و شناخت بازیگران 
بازار تخصیص می دهد و با یک روانشناس��ی قوی به 

آن عمل می کند.

 معامله گری به سبک پرایس اکشن
همان طور که گفتیم تفکرات جمع عظیمی از معامله 

گران منجر به حرکت قیمت می ش��ود. طبق تجربه ما یکی از س��بک هایی که بس��یار 
س��اده بازار را روانکاوی می کند س��بک پرایس اکشن اس��ت که یک روش تکنیکالی 
اس��ت؛ در این س��بک معامله گر از اش��تباهات معامله گران دیگر س��ود کسب می کند 
و عم��ال جایی ک��ه معامله گران آماتور از بازار خارج می ش��وند معامله گر حرفه ای وارد 

می شود و برعکس.

 آیا حرکات قیمت قابل پیش بینی است؟
من همیش��ه این مطلب را به ش��اگردانم تاکی��د می کنم که بازار ب��ه هیچ وجه قابل 
پیش بینی نیس��ت و هرکس قیمت ه��ای آینده را با پیش بین��ی قاطعانه بیان می کند 
ی��ا این بازار را نش��ناخته یا فریبکار اس��ت، زی��را یک خبر مهم سیاس��ی یا نظامی یا 

اقتص��ادی لحظ��ه ای یا حت��ی یک معامله گ��ر با حجم 
پول زی��اد می تواند روند کلی ب��ازار را تغییر دهد، پس 
مهم ترین باوری که می تواند یک معامله گر را به س��طح 
نیمه حرفه ای برساند قبول همین جمله طالیی است که 

»حرکات قیمتی بازار غیر قابل پیش بینی است«.

  چطور حرکات قیمت  را پیش بینی کنیم؟
م��ا اصال نیازی به پیش بینی قیم��ت نداریم، برای ما به 
عنوان یک معامله گر حرفه ای فقط زمان مناس��ب برای 

خرید یا فروش یا نبودن در معامله اهمیت دارد.

 آیا تحلیلگر شدن راحت است و زمان کمی می خواهد؟
 چرا دنیا پر است از افرادی که ذهنی پر از اطالعات با جیبی خالی دارند 

ولی افراد کمی ذهن خالی با جیب پر از پول دارند؟
در دنیا هر فردی اگر یک آموزش کوتاه  ببیند، با انواع روش ها، اندیکاتورها و … یا تحلیل 
بنیادین شاخص ها، خبرها و... آشنا می شود در واقع او یک تحلیلگر می شود ولی برای کسب 
س��ود مستمر همیشه دچار مش��کل خواهد بود.یک معامله گر حرفه ای مثل یک فرمانده 
جنگ حرفه ای اس��ت که مراحل پیش��رفت خود را پله به پله طی کرده؛ او هم روزی یک 
سرباز ساده بوده که با گذر زمان تالش کرده و تجربه کسب کرده و به این سطح رسیده 
است. بنابراین برای تبدیل شدن به یک معامله گر حرفه ای هم باید از تحلیلگری شروع کرد 

و در گذر زمان تجربه کسب کرد تا به سطح معامله گر حرفه ای رسید.

 نقش سیاست های اقتصاد کالن
در ثبات مالی اقتصاد ایران

مهدی هادیان – حسن درگاهی 

 هفته نامه بورس: هدف از این پژوهش، بررسی 
نقش سیاست های اقتصاد کالن در ثبات مالی اقتصاد 
ایران است. بدین منظور، با استفاده از رویکرد تعادل 
عمومی پوی��ای تصادفی، الگویی طراحی ش��ده که 
توانایی نش��ان  دادن تعامل بین بخش مالی و بخش 

حقیقی اقتصاد را داشته باشد. 
نتای��ج حاص��ل از شبیه س��ازی م��دل براس��اس 
 اطالع��ات فصلی اقتص��اد ایران ط��ی دوره زمانی

1393-1369حاک��ی از آن اس��ت ک��ه کارب��رد 
سیاس��ت های ثبات س��ازی اقتصاد کالن، از طریق 
کاه��ش نوس��انات متغیره��ای بخ��ش حقیقی و 
افزای��ش ثب��ات آن، باع��ث کاه��ش بی ثبات��ی و 
آسیب پذیری های بخش مالی می شود. در نتیجه، 
یکی از پیش شرط های ثبات در بخش مالی اقتصاد، 
داش��تن بخش حقیق��ی باثبات اس��ت. همچنین 
ب��ه دلیل ارتباطات بخش مال��ی و بخش حقیقی، 
اثرات کاهش بی ثباتی  و آس��یب پذیری های بخش 
مالی، س��بب تقویت آثار سیاست های ثبات سازی 
اقتصاد کالن در بخش حقیقی می ش��ود. این آثار 
در مجم��وع، باعث بهبود محی��ط اقتصاد کالن و 

افزایش رفاه عمومی می شود.

مفاهیم مالی
معامله گری=/= تحلیلگری

حقایقی که موفق ها نمی گویند و بازندگان می ترسند بگویند
سجاد بوربور

مدیر میداس سرمایه

پیشخوان
دانشنامه بورس کاالی ایران

 هفته نامه بورس:کتاب »دانش��نامه بورس کاالی 
ایران« به قلم حامد سلطانی نژاد و مهدی حاجی وند در 
36۴ صفحه توسط انتشارات بورس منتشر و در جریان 

یازدهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه رونمایی شد.
در مقدم��ه ای��ن کت��اب آم��ده اس��ت: »ش��فافیت 
دادوس��تدها«، »از میان رفتن واس��طه ها و دالل ها«، 
»اعم��ال مکانیزم عرضه و تقاض��ا برای تعیین قیمت 
محص��والت«، »از میان رفتن نوس��انات کاذب قیمت 
محصوالت«، »مدیریت ریسک و محافظت از نوسانات 
آتی قیمت«، »ایجاد نظام قیمت گذاری شفاف بر پایه 
تعادل میان عرضه و تقاضا و نیاز بازار«، »ایجاد سیستم 
جمع آوری، پ��ردازش و تحلیل اطالعات و آمار تولید، 
واردات، ص��ادرات و مص��رف در جهت اطالع رس��انی 
مناسب به بازار و تصمیم گیری مطلوب معامله گران«، 
»ایجاد هماهنگی میان بخش های تولیدی و بازرگانی 
در زمینه واردات، صادرات و بازار مصرف« و...، از جمله 
کارکردهای بازارهای کاالیی در راستای بهبود شرایط 
اقتصاد و صنایع در سراسر جهان هستند. بر این اساس 
لزوم بهره مندی و اس��تفاده از این مزایا تا جایی پیش 
رفته اس��ت که این روزها بورس های کاالیی در دنیا از 

جایگاه و ارج و قرب ویژه ای برخوردار شده اند.
در ای��ن کتاب تالش ش��ده ت��ا با تش��ریح واژه های 
تخصص��ی و م��ورد اس��تفاده در قوانی��ن، معامالت 
و... مرتب��ط ب��ا س��ازوکارهای مربوط ب��ه قوانین و 
معامالت بورس کاالی ایران، مجموعه ای تحت عنوان 
»دانش��نامه ب��ورس کاالی  ایران« برای نخس��تین بار 
در کش��ور جهت آش��نایی بیشتر سیاس��ت گذاران، 
تصمیم سازان و تصمیم گیران اقتصادی کشور، فعاالن 
بخش های مختلف اقتصادی، پژوهشگران و محققان، 
دانشجویان، اهالی رسانه، خبرنگاران، عامه مردم و... 
به عنوان مخاطبان این اثر گردآوری، تالیف و تقدیم 
ش��ود. گفتنی است کتاب »دانش��نامه بورس کاالی 
ایران« نخس��تین دانش��نامه تخصصی اس��ت که در 

بازارسرمایه کشور تالیف و منتشر شده است.

مؤسسه حقوقی لعـل

هرگاه طبی��ب تصدیق نام��ه برخالف واق��ع درباره 
ش��خصي براي معافیت از خدمت در ادارات رسمي 
ی��ا نظ��ام وظیفه یا ب��راي تقدیم ب��ه مراجع قضائی 

مجازت محکوم خواهد شد.
)جرم ص��دور تصدیق نام��ه خالف واق��ع( و هرگاه 
تصدیق نام��ه مزبور به واس��طه اخذ م��ال یا وجهي 
انجام گرفته عالوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان 
جریمه، به مجازات مقرر براي رشوه گیرنده محکوم 

مي شود. )جرم مطلق(

خیابان سهروردی شمالی، باالتر از مطهری، خیابان میرزایی زینالی غربی 
پالک 98، طبقه 4، واحد 19

مجازات صدور تصدیق نامه 
توس��ط طبیب برخالف واقع

کاریکاتور

 رفوکاری ارز دولتی توسط بانک مرکزی
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