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بانکهاازچهمشکالتیرنجمیبرند؟
بازارسهامباچهریسکهاییمواجهاست؟

مخاطراتصنعتبیمهدرشرایطتحریمچیست؟
سیاستگذاربرایحفظنقدینگیدربورسچهکند؟
صنایعبورسیدرمعرضچهتهدیدهاییقراردارند؟

بورسکاالباچهفرازونشیبهاییمواجهشدهاست؟
مدیریتداراییدرفضاینااطمینانیاقتصادیچگونهباشد؟

شرکتهایبیمهدرشرایطعدمقطعیتچهاستراتژیداشتهباشند؟

ضمیمه
روزنامهدنیایاقتصاد

رشد مرموز
بازارمالیایرانآبستنچهتحوالتیاست؟
اما تازهقرارگرفتهاند ایراندرمعرضتحوالت بازارمالی سهضلع
درهمتنیدگیمشکالتساختاریمزمن،شرایطدشواریرابرایآینده
آنهارقمزدهاست.بانکهاوبیمههانیازمنداصالحاتعمیقساختاری
وخروجازناترازیهستند.امابازارسهامباوجودابرچالشهایموجود
وتحملریسکهایسیاسی،بهرشدسریعخودادامهمیدهد.کدام
متغیرهایاقتصادیوسیاسیاینرشدراتحتتاثیرقرارخواهدداد؟
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www.bimehiranbroker.com 

انجام کلیه معامالت بورس اوراق بهادار، کاال و انرژي

داراي صندوق سرمایه گذاري مشترك در سهام با بازده باال

ارائه تخفیفات کارمزد و پرداخت اعتبار به مشتریان

ارائه تحلیل هاي بنیادي و تکنیکال

برگزاري دوره هاي آموزشی بورسی با ارائه گواهی نامه معتبر

کارگزار رسمی بورس اوراق بهادار، فرابورس، کاال و انرژي

@Metalboursebimehکانال کـاال:

:کانال اوراق @Bimehiranbroker

021-8984

با کارگزاري بورس بیمه ایران 

سرمایه گذاري خود را بیمه کنید
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w w w . o m i d i n v e s t m e n t . i r





شرکت کارگزارى سى ولکس (سهامى خاص) 
در تاریخ 1376/02/01 در اداره ثبت شرکتها و 
شماره  تحت  تهران  تجارى  غیر  مؤسسات 

129750 به ثبت رسیده است.
فعالیت اولیه شرکت در زمینه امور بازرگانى بود ولیز 
در سال 1382 و با تاسیس بورس فلزات تهران، این 
شرکت  نیز  به  عنوان  یکى از  مؤسسین اصلى بورس 
مزبور، فعالیت خویش را به عنوان کارگزار معطوف به  

کارگزارى در بورس فلزات تهران  نمود.
در سال 1386 با ادغام بورس فلزات و بورس کشاورزى 
این  فعالیت  زمینه  ایران،  کاالى  بورس  تشکیل  و 
شرکت نیز گسترش یافت و در تمام گروه هاى کاالى  

بورس  مزبور مجوز فعالیت گرفت.
شرکت طى سال 92 موفق به اخذ مجوز داد و ستد اوراق 
بهادار در بازار فرابورس ایران و سپس در اوایل سال1393 
مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار را دریافت نمود و هم 
اکنون عالوه بر فعالیت در بورس کاال و بورس انرژى، در 
زمینه دادو ستد اوراق بهادار نیز فعال مى باشد. هم اکنون 
این کارگزارى حائز رتبه  الف در بورس کاالى ایران و 
بورس اوراق بهادار و دارنده تندیس اولین کارگزار خریدار 
و فروشنده در بورس انرژى و داراى مجوز فعالیت و 
پذیرش تمام گروه هاى کاالیى و اوراق مشتقه قابل مبادله 
در بورس کاالى ایران و بورس انرژى منجمله: کاالهاى 
صنعتى، معدنى و محصوالت کشاورزى، نفت، محصوالت 
پایین دستى نفت و پتروشیمى و همچنین معامالت 

قراردادهاى آتى،سلف موازى،مشتقه برق و... مى باشد.
در حال حاضرسرمایه ثبتى شرکت یکصد و پنجاه 
میلیارد ریال مى باشد. سهامداران فعلى شرکت عبارت 
از مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگى کارکنان 
فوالد، شرکت سرمایه گذارى توسعه معادن وفلزات و 

شرکت سرمایه گذارى مس سرچشمه مى باشند.

دفتر اهواز  (واحد  اوراق بهادار):
تلفکس:   061-33911236

کیانپارس، خیابان 14 غربى، فاز 2 (نبش ایدون)
ساختمان اقتصادى استان خوزسـتان
تاالر بــورس منطـقه اى خوزســتان

دفتر بورس اوراق بهادار و کاال:
تلفن(خط ویژه):      021-88936670
دورنگار:        94و021-88936691
خ  ولیعصر،  باالتر از میدان ولیعصر
کوچه حسینى،  پالك 20،  طبقه دوم

دفتر مرکزى:
تلفن:     021-22346318
دورنگار: 021-22367315

سعادت آباد، خیابان ریاضى بخشایش
69 پالك  غربى،  سیزدهم  خیابان 

دفتر تبریز  (واحد  اوراق بهادار):
تلفکس: 041-35405720

خـیابان  ارتش جنوبى، ساخــتمان پست 
بــورس  تـاالر  طـــبقه  2،  مرکــزى، 
شــرقى آذربایجان  اى  منــطقه 

w w w . s e a v o l e x . c o m       /       i n f o @ s e a v o l e x . c o m

کارگزار رسمى بورس در زمینه کاال، انرژى، اوراق بهادار و فرابورس

سهامداران

SCIco

.    کارگزار حائز رتبه " الف " بورس کاالى ایران
.    کارگــــزار مؤســــس بــورس فـــلزات (کاال) و داراى مجـــوز فعـــالیت، پذیــــرش و 
دادوســـتد تمــام گروهـــهاى کــاالیى قـابل مــبادله در بـورس کاالى ایران از جمله:

کاالهــاى صنعتــى و معدنــى      /      محصــوالت کشــاورزى      /      قراردادهاى آتى
نفت و محصوالت پایین دستى نفت    /    محصوالت پتروشیمى

.    داراى مجوز فعالیت، پذیرش و دادوســتد تمام کاالهاى قابل معامله در بورس انرژى
.    داراى مجوز فعالیت، پـــذیرش و دادوســـت اوراق بهادار در بازارهاى بورس و فرابورس
.     داراى مـجوز عرضـه، مشاوره و پذیرش شرکت ها در بورس کاال، انرژى، اوراق بهادار و فرابورس

فعالیت ها و مجوزها 



IRAN-VENEZUELA BINATIONAL BANK
بانک مشترک ایران – ونزوئال بانکی چاالک و نخستین بانک مشترک در ایران

w w w . i v b b . i r
دفتر مرکزی: تهران، خیابان خالد اسالمبولی، نبش خیابان ٣٠

تلفن: ٨٨١٩٩٠٦٩ – ٨٨٨٧٣٨٤٠ – ٨٨٨٧٣٨٤٦ 
 info@ivbb.ir :دورنگار: ٨٨٨٥٠٩٣١     پست الکترونیک

بانک مشترک ایران - ونزوئال، به عنوان یک موسسه مالی جز بانک های غیر دولتی نظام بانکی می باشد که در سال 
١٣٨٨ تاسیس گردیده است. فعالیتهای داخلی و بین المللی این بانک زمینه رشد عملیات تجاری  مناسبی را برای 
مشتریانش فراهم آورده است. این بانک در سال ٩٦ موفق به کسب رتبه اول حمایت از مصرف کنندگان داخلی در 

سطح استان تهران گردیده است.
تسهیالت ارزی و ریالی/ اعتبارات و بروات اسنادی وارداتی و صادراتی/حوالجات ارزی/اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی)

انواع سپرده های ارزی و ریالی/خدمات بانکداری الکترونیک و غیرحضوری









19 ویژه نامه بورس، بانک و بیمه   مهر 1397
بورس

فصل اول

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

 بازده
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بازده

 بورس

 فراز و نشیب های

بازار سهام

تا پاییز 1397
شتاب نقدینگی
جهت گیری شاخص های بورس از ابتدای سال 
تاکنون چگونه بود؟

شــاخص کل بورس تهران در نیمه نخست ســال بازدهی بیش از 
66درصدی را تجربه کرد. عمده بازدهی بازار سهام در نیمه اول سال 
تحت تاثیر معامالت ســهام در روزهای پایانی بهار و فصل تابستان 
بود که حتی در ماه اول پاییز امســال بازدهی این بازار از 90 درصد 
هم عبور کرد. به هــر ترتیب افزایش جذابیت ســرمایه گذاری در 
سهام همزمان با تضعیف ارزش پول ملی، حذف سقف رقابت برای 
محصوالت نفتی، فوالدی و پتروشیمی در بورس کاال و ورود نقدینگی 
قابل توجه به بازار سهام از دالیل جهش شاخص کل بورس تهران در 
ماه های اخیر به شمار می رود. به این بهانه در فصل پیش رو به بررسی 
فرصت ها و تهدیدات سرمایه گذاری در بورس و چشم انداز بازار سرمایه 

پرداخته ایم. 

شتاب نقدینگی
 جهت گیری شاخص های بورس 

از ابتدای سال تاکنون چگونه بود؟

صفحات 40 تا 44صفحات 18 و 19

سیاستگذاری
 حسین خزلی خرازی از چگونگی حفظ نقدینگی 

در بازار سرمایه می گوید

صفحات 68   و 69

محمدرضا فرحی از آثار نااطمینانی 
اقتصادی بر صنعت بیمه می گوید

صفحات 44  و 45

 یاسر فالح از سیاستگذاری برای ارتقای 
سواد مالی در بازار سرمایه می گوید

صفحات 76  و 77

 مدیرعامل گروه ساختمانی معلم از وضعیت 
سرمایه گذاری در بخش ساختمان می گوید

کارنامه اقتصاد
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بورس

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

اقتصاد ایران نیمه نخست سال 97 را چگونه پشت سر گذاشت؟

فصل 1
بورس

کارنامه اقتصاد

تالطم بی پایان

متن حاضر دوازدهمین شماره »گزارش فصلی تحوالت اقتصاد 
ایران« اســت که توســط مدیریت تحقیقات فناوری بانک 
خاورمیانه در مهر 1397 منتشــر شده است. آمار و اطالعات 
استفاده شــده در این گزارش جدیدترین و به روزترین آمار و 
اطالعاتی است که در زمان انتشار آن )1۰ مهر 1397( از منابع 
معتبری که در متن یا زیرنویس ها ذکر شده اند قابل دسترسی 
بوده است. آمار، اطالعات و تحلیل های ارائه شده در این گزارش 
صرفاً جنبه اطالع رسانی داشته و هیچ مسوولیت یا تعهدی را از 
سوی بانک خاورمیانه یا سازمان ها و افراد وابسته به آن ایجاد 
نمی  کند. در این گزارش هرجا نرخ رشــد متغیری ارائه شده، 
منظور درصد تغییر آن متغیــر در دوره یا مقطع مورد بحث 
نسبت به دوره یا مقطع مشابه در سال قبل از آن است، مگر 
اینکه خالف آن ذکر شــده باشد. برای مثال، منظور از »رشد 
درآمدهای نفتی در بهار 1397«، درصد تغییر این درآمدها در 
بهار 1397 نسبت به بهار 139۶ است. نسخه الکترونیکی این 

گزارش در آدرس زیر قابل دسترسی است: 
http://middleeastbank.ir/page/EconomicReports

1- بخش واقعی
بر اســاس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در 
بهــار 1397 به قیمت پایه معادل 1/8 درصــد بوده که 1/2 
واحد درصد از آن مربوط به رشــد بخش نفت اســت. در سه 
ماه نخست ســال جاری گروه نفت 5/2 درصد رشد داشته و 
برخالف فصول ســال 1396، بیشترین تاثیر مثبت در ایجاد 
رشــد اقتصادی را به خود اختصاص داده است. پس از بخش 
نفت، بخش خدمات با سهم از رشد 0/5 واحد درصدی )عمدتاً 
ناشــی از رشد زیرگروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات( قرار 
دارد. گروه های کشاورزی و صنایع و معادن نیز با نرخ رشدهای 
ناچیز به ترتیب 0/3 درصد و 0/1درصد، سهم بسیار کمی در 
رشد اقتصادی داشته اند. جدول یک نرخ های رشد واقعی تولید 
ناخالص داخلی و زیرمجموعه های آن را نشان می دهد. با توجه 
به نقش کمرنگ بخش غیرنفتی در رشد سه ماهه اول 1397 و 
بازگشت تحریم های بین المللی به ویژه در زمینه صادرات نفتی، 
تجربه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و حتی منفی در 9ماهه 

انتهایی سال کامالً محتمل است.

حسین سلطان آبادی  

سیدشمیم طاهری  

فرشید اسالمبولچی  

آرین آقابیگی  

محمد کوثری  

شاخص

اقتصاد ایران در یک نگاه
بهار 97سال 1396زمستان 96پاییز 96تابستان 96بهار 96

 نرخ بیکاری
28/8افراد 15 تا  24 سال )درصد(

4/6

5/9

2/2

4/6

4/3

3.880

2.344

27/3

5/1

5/7

3/3

5/5

4/8

3.867

2.367

28/4

2/4

-3/3

4

4/5

4

3.836

2.291

29/2

2/7

-4/2

2/1

5/5

4/4

3.836

2.291

28/4

3/7

0/9

3/2

5/1

4/4

3.847

2.324

28/3

1/8

5/2

0/3

0/1

1/1

*3.804

-

 نرخ رشد
تولید ناخالص داخلی )درصد(

 نرخ رشد
بخش  نفت )درصد(

 نرخ رشد
بخش  کشاورزی )درصد(

نرخ رشد
بخش صنایع و معادن )درصد(

 نرخ رشد 
بخش خدمات)درصد(

 متوسط تولید نفت
)هزار بشکه در روز(

 متوسط صادرات  نفت
)هزار بشکه در روز(

* بر اساس گزارش های اوپک )منابع مستقیم(

صفحات 22   تا 31

 اقتصاد ایران نیمه نخست سال 97 را 
چگونه پشت سر گذاشت؟

  سرمایه گذاری در بنادر دچار چه تغییراتی 
شده است؟

بنادر
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بانک و بیمه

هــر روز که می گذرد، گام به گام به موعد اجرای تحریم های خصمانه 
ایاالت متحــده آمریکا نزدیک تر می شــویم. تحریم هایی که به گفته 
مقامات آمریکایی، یکی از سخت ترین شرایط را قرار است برای اقتصاد 

ایران رقم زند؛ اما در مقابل، مقامات ایرانی اعم از دولت و بخش خصوصی 
می گویند که هر آنچه این کشــور باید در مقابل ایران به عنوان محدودیت 
اقتصادی اعمال می کرده، پیش از موعد انجام 
شده و اکنون، فقط ســایه سنگین بازی های 
سیاسی است که ممکن است برخی بخش های 
اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار دهد. در این 
میان، برخی از بخش های اقتصادی از اهمیت 
بیشتری برای مدیریت این دوره خاص از اقتصاد 
ایران برخوردار هستند؛ به خصوص گلوگاه هایی 
که صحنه رفت و آمد کاالهای مورد نیاز کشور 
و اقالم صادراتی هســتند و قرار است برای ما 
آن هم در این شــرایط، ارزآوری داشته باشند. 
اکنون این بنادر کشور هستند که بار سنگین 
مسوولیت خنثی سازی آثار تحریم را به دوش 
می کشند. آنها قرار است که پیشانی مقابله با 
تحریم ها باشند و شرایط را به گونه ای پیش برند که کاالهای ایرانی بتوانند 
به راحتی به بازارهای صادراتی برسند و در مقابل، کاالهای مورد نیاز کشور 
نیز بتوانند به خوبی وارد کشور و به موقع تامین شوند. این موضوع نیازمند 
یک سیستم پویا و دینامیک است که بتواند در موعد مقرر، زمینه ساز تامین 
نیازهای فعاالن اقتصادی و تجار باشد. حال هم که سازمان بنادر و دریانوردی 
کشور دو بسته حمایتی برای فعالیت های بندری به خصوص در دوران سخت 

تحریــم را تدوین کرده که به گفته مقامات این ســازمان، با توجه به 
شرایطی که پس از خروج آمریکا از برجام به وجود آمده است، سازمان 
بنادر و دریانوردی با چشم پوشــی از محل درآمدهای خود، سعی در 
جذب و ترغیب ســرمایه گذاران دارد. در همین راستا دو بسته حمایتی از 
ســرمایه گذاران در دو بخش مربوط به پوشش آثار و تبعات سیاست های 
ارزی و تجاری قراردادهای ســرمایه گذاری و راهبری پایانه های بندری از 
زمان تصویب تا پایان سال جاری و نیز پوشش آثار و تبعات ناشی از وضع 
تحریم های مجدد توسط آمریکا برای قراردادهای فعاالن اقتصادی در بنادر 
کشور به ویژه سرمایه گذاری و راهبری پایانه های بندری از زمان اجرا تا پایان 
سال 1397 و تمدید آن به تشخیص هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، 
تعریف شــده که به تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی رسیده 
است؛ اما این همه ماجرا نیست و موضوع دیگر، جذب سرمایه گذاران برای 
توسعه بنادر کشور است. با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی از جمله 
سازمان های پیشرو در حوزه جذب ســرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی 
است، تمهیدات مختلفی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مقابله 
با آثار احتمالی این تحریم ها اندیشیده است. بر این اساس کارنامه عملکردی 
ســازمان بنادر و دریانوردی حکایت از آن دارد که در یک سال گذشته و به 
ویژه چند ماه اخیر، تعداد 9 فقره قرارداد سرمایه گذاری با اعتباری نزدیک 
به 500 میلیــارد تومان در زمینه احداث پایانه هــای صادراتی، ترانزیتی، 
کارخانه های تولیدی و نیز ترمینال های مواد معدنی، نفتی و سیلوی غالت و 
انبار مدنظر قرار گرفته است که در مجموع کارنامه خوبی به شمار می رود و 
برخی از دغدغه ها را پاسخ داده است. عالوه بر این نیز، هشت فقره تاییدیه 
ماده 31 در زمینه ارائه خدمات تکمیلی بنادر داشته ایم که نزدیک به 360 

میلیارد تومان منابع را شامل می شود. 
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صنعتگران و معدنکاران در حالی دهم تیرماه، روز صنعت و معدن را گرامی می دارند که دغدغه هایی 
جدی درباره بی ثباتی بازارها ناشی از جهش نرخ ارز، چشم انداز مبهم و انتظارات تورمی دارند و نگران 
آثار تحریم هایی هستند که به زودی به اجرا در می آید. آیا سیاستگذار می تواند امیدهای رو به افول 

فعاالن حوزه صنعت و معدن را جالیی دوباره ببخشد و اطمینان را به آنها بازگرداند؟

تیـر 1397
132  صفحـه

ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

چرخ زنگاری
آیا صنعت ایران برای مواجهه با تنگنای تحریم آماده است؟
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ضمیمه
روزنامه دنیای اقتصاد

فرار از زندان
تجارت خارجی را چگونه می توان از بندهای داخلی نجات داد؟
بخشنامه های متعدد و ممنوعیت های روزافزون، صادرات را به محاق برده و انگیزه تجار را 
کمرنگ کرده است. به این ترتیب توفیق اجباری افزایش نرخ ارز نیز کام صادرکنندگان 

را شیرین نکرده است. چگونه می توان صادرات را از بندها رها کرد؟

مهر 1397
100  صفحـه

ویژه نامه روز ملی صادراتویژه نامه صنعت 97
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بانکهاازچهمشکالتیرنجمیبرند؟
بازارسهامباچهریسکهاییمواجهاست؟

مخاطراتصنعتبیمهدرشرایطتحریمچیست؟
سیاستگذاربرایحفظنقدینگیدربورسچهکند؟
صنایعبورسیدرمعرضچهتهدیدهاییقراردارند؟

بورسکاالباچهفرازونشیبهاییمواجهشدهاست؟
مدیریتداراییدرفضاینااطمینانیاقتصادیچگونهباشد؟

شرکتهایبیمهدرشرایطعدمقطعیتچهاستراتژیداشتهباشند؟

ضمیمه
روزنامهدنیایاقتصاد

رشد مرموز
بازارمالیایرانآبستنچهتحوالتیاست؟
اما تازهقرارگرفتهاند ایراندرمعرضتحوالت بازارمالی سهضلع
درهمتنیدگیمشکالتساختاریمزمن،شرایطدشواریرابرایآینده
آنهارقمزدهاست.بانکهاوبیمههانیازمنداصالحاتعمیقساختاری
وخروجازناترازیهستند.امابازارسهامباوجودابرچالشهایموجود
وتحملریسکهایسیاسی،بهرشدسریعخودادامهمیدهد.کدام
متغیرهایاقتصادیوسیاسیاینرشدراتحتتاثیرقرارخواهدداد؟

مهر1397
116صفحـه

توزیع : د    نیای اقتصاد    
تلفن : 231 – 87762200  – فکس: 87762201

امور شهرستان ها:  228– 87762225
امور مشترکین: 237 – 87762235

فکس: 87762236

چاپ: امید     نشر و چاپ ایرانیان،  تلفن: 55275771     



راهبرد



تقدس 
سرمایه گذاری
مقام معظم رهبری: 
سرمایه گذاری عبادت است

شــعار امسال ]حمایت از[ کاالی ایرانی است. کاالی ایرانی یعنی 
محصول نهایی کار و سرمایه و فعالیت اقتصادی و ذهن و ابتکار و 
همه چیز. سرمایه گذار با سرمایه  خود، کارگر با کار خود، طراح با 
ذهــن خود و با دانش خود، اینها همه تالش می کنند و محصول 
]کار آنها[ می شــود کاالی ایرانی. بنابراین چیز باعظمتی است، 
چیز بســیار مهمی است؛ این را بایستی حمایت کرد. در حمایت 
از این کاالی ایرانی -که محصول تالش فعاالن اقتصادی و فعاالن 
کارگری و ســرمایه گذاران و برنامه ریزان و طراحان و مانند اینها 
اســت- هم مردم نقش دارند به  عنوان تولید کننده کاالی ایرانی، 
هم مردم نقش دارند به  عنوان مصرف کننده  کاالی ایرانی؛ هم باید 
تولید کنند، هم باید مصرف کنند؛ هم باید در تولید تالش کنند 
-که حاال عرض می کنم کارهایی را که باید انجام بگیرد- هم باید 
در مصرف مراقبت بکنند کــه کاالی ایرانی مصرف کنند؛ و این 
هم یک وظایفی را بر عهده  مردم و بر عهده  مسووالن دولت قرار 

می دهد؛ مخاطب این شعار، هم مردم اند، هم مسووالن اند. 
خــب چه جوری حمایت بکنیم؟ این حمایــت اوالً به   صورت 
افزایــش تولید ]اســت[ که به  عهده  مســووالن دولتی اســت 
-برنامه ریزی کنند- و همچنین به  عهده  خود مردم تا تولید داخلی 
افزایش پیدا کند. تولید داخلی بهبود کیفیت پیدا کند. از پیغمبر 
اکرم نقل شده است که فرمود: َرِحَم اهللُ امَرًء َعِمَل َعَمالً َفاَتَقَنه، کار 

را محکم و زیبا و خوب انجام بدهند، کیفیت کار باال برود... 
 یکی از انواع حمایت هم ســرمایه گذاری فعاالن اقتصادی در 
امر تولید است. این جور نباشد که فعاالن اقتصادی دنبال کارهای 
سوداگرانه بیشتر بچرخند؛ اگر می خواهند سرمایه گذاری بکنند، 
سرمایه گذارِی در امر تولید ]بکنند[. اگر چنانچه نیتشان را خالص 
کنند، خدایی کنند، برای کشور انجام بدهند، این سرمایه گذاری 
می شود عبادت؛ سرمایه گذاری سود دارد اما چون برای پیشرفت 

کشور است، برای کمک به مردم است، این می شود یک عبادت. 
*بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در نخستین روز سال ۱۳۹۷ 

در مشهد مقدس 
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عکس: پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری



بورس
فصل اول

 بازده
6 ماهه

تا تاریخ 

 فرآورده های
نفتی

%+152

شیمیایی

%+94

فلزات اساسی

%+119

 بانک ها  و
موسسات مالی

%+63

شاخص کل بورس

200000
175000
150000
125000
100000

75000
97/2/3 97/2/31 97/3/28 97/4/25 97/5/22 97/6/19 97/7/16

بانک ها و موسسات مالی

900
800
700
600
500
400

97/2/3 97/2/31 97/3/28 97/4/25 97/5/22 97/6/19 97/7/16

فلزات اساسی

150000

125000

100000

75000

50000
97/2/3 97/2/31 97/3/28 97/4/25 97/5/22 97/6/19 97/7/16

شیمیایی

15000

12500

10000

7500

5000
97/2/3 97/2/31 97/3/28 97/4/25 97/5/22 97/6/19 97/7/16

97/7/25

بازار سرمایه

 فراز و نشیب های

بازار سهام

تا پاییز 1397
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اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

وسایل
ارتباطی 

%+64

خودرو

%+33

کانی های
فلزی 

%+193

خودرو

75000

25000

20000

15000

10000
97/2/3 97/2/31 97/3/28 97/4/25 97/5/22 97/6/19 97/7/16

فرآورده های نفتی

1000000

800000

600000

400000

200000
97/2/3 97/2/31 97/3/28 97/4/25 97/5/22 97/6/19 97/7/16

وسایل ارتباطی

3500
3000
2500
2000
1500
1000

97/2/3 97/2/31 97/3/28 97/4/25 97/5/22 97/6/19 97/7/16

کانی های فلزی

70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000

97/2/3 97/2/31 97/3/28 97/4/25 97/5/22 97/6/19 97/7/16

بازده

شتاب نقدینگی
جهت گیری شاخص های بورس از ابتدای سال 
تاکنون چگونه بود؟

شــاخص کل بورس تهران در نیمه نخست ســال بازدهی بیش از 
66درصدی را تجربه کرد. عمده بازدهی بازار سهام در نیمه اول سال 
تحت تاثیر معامالت ســهام در روزهای پایانی بهار و فصل تابستان 
بود که حتی در ماه اول پاییز امســال بازدهی این بازار از 90 درصد 
هم عبور کرد. به هــر ترتیب افزایش جذابیت ســرمایه گذاری در 
سهام همزمان با تضعیف ارزش پول ملی، حذف سقف رقابت برای 
محصوالت نفتی، فوالدی و پتروشیمی در بورس کاال و ورود نقدینگی 
قابل توجه به بازار سهام از دالیل جهش شاخص کل بورس تهران در 
ماه های اخیر به شمار می رود. به این بهانه در فصل پیش رو به بررسی 
فرصت ها و تهدیدات سرمایه گذاری در بورس و چشم انداز بازار سرمایه 

پرداخته ایم. 
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 زهرا رحیمی 

معامالت بورس تهران در شــش ماه نخســت ســال 97 با رشد 
66درصدی شــاخص کل به پایان رســید. مهم ترین دلیل رشد 
شاخص کل در این بازه زمانی افزایش نرخ دالر بوده است. بازار ارز 
از ابتدای سال جاری تا پایان نیمه نخست سال، رشد 197درصدی 
را در کارنامه خود به ثبت رساند. بازار سهام با یک فاصله زمانی از 
افزایش نرخ این ارز در مســیر صعودی قرار گرفت؛ مسیری که در 
آغاز پاییز نیز تداوم یافت و ســقف جدیدی در پرونده شاخص این 
بازار به یادگار گذاشت. ثبت بازدهی خیره کننده در کارنامه نیمه اول 
ســال بازار سهام در حالی رخ می دهد که به نظر می رسد در ادامه 
انتشار گزارش های عملکرد شرکت ها در این بازه زمانی بتواند فضای 
دادوستد ســهام را روشن تر کند و فضای مشخص تری پیش پای 

سهامداری در بورس تهران قرار دهد.

روند بورس در نیمه نخست سال •
بازار سهام از شروع معامالت خود در سال 97 روند کم نوسانی را 
آغاز کرد. امیدواری ها نسبت به بهبود سهام در سال جدید تقاضای 
معامله گران را تا حدی تقویت کرد. با این حال دخالت سیاستگذار 
در بازار ارز با اعالم نرخ واحد 4200تومانی برای دالر )در شامگاه 20 
فروردین( مانع از ادامه این مسیر شد. از سویی نگرانی ها نسبت به 
اعالم نظر رئیس جمهور آمریکا در قبال برجام نیز تردید معامله گران 
را افزایش داده بود. در اردیبهشت ماه ترامپ زودتر از موعد مقرر اعالم 
کرد که از برجام خارج می شود. هرچند این موضوع واکنش منفی 
شدیدی در بورس به همراه نداشت اما تردید سهامداران را نسبت به 
آینده سهام افزایش داد. از این رو با اینکه نرخ ارز در مسیر رشد قرار 
گرفته بود، اما بورس نسبت به روند صعودی دالر بی تفاوت بود. در 
این فضا اتفاقاً سهام کوچک تر بازار بیشتر مورد توجه قرار گرفتند. 
دالیل این موضوع به سیاســت دولت در مــورد بازار ارز و تحمیل 
دالر 4200تومانی به صنایع بازمی گشت؛ امری که یک ابهام مهم 
در تحلیل سرمایه گذاران در تصمیم گیری برای ورود به بورس بود. 
معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد که تنها دالر 4200تومانی را به 
رسمیت می شناســد. با این حال در بازار غیررسمی نرخ ارز بسیار 

باالتر از این رقم معامله می شد.
کم کم اما ناتوانی دولت در قبال نحوه دستوری مدیریت بازار ارز 
که با اصول علم اقتصاد کامالً در تضاد بود، روشن شد. سهامداران 
به این باور رسیدند که سیاستگذار در نهایت مجبور به عقب نشینی 
از سیاست های دســتوری خود در بازار می شود. این امر به تدریج 
اطمینان سهامداران برای حضور در سمت خرید سهام را افزایش 
داد. بر این اســاس از هفته پایانی خردادماه شاخص کل بورس در 
مســیر پرشتابی قرار گرفت و سقف های قبلی خود را یکی پس از 
دیگری پشت سر گذاشت. در این بازه زمانی شاخص سهام نه تنها از 
قله قبلی 89 هزار و 500 واحدی در نیمه دی ماه 92 عبور کرد که 

در پایان بهار 11 پله از آن سطح نیز باالتر قرار گرفت.

در ادامه این مسیر که عمدتاً تحت 
تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی 
صــورت گرفت، معامالت ســهام در 
فصل تابســتان نیز قدرتمند شــروع 
شــد. با این حال نگرانی ها از وضعیت 
سیاسی، پافشــاری دولت در تحمیل 
نرخ 4200تومانی به صنایع بورســی، 
تنش های تجاری بین آمریکا و چین 
و اثــر آن در عقب نشــینی قیمت در 
بازارهای جهانــی، اوج گیری برگزاری 
مجامــع شــرکت ها و انتظــار برای 
رصد گزارش های ســه ماهه شرکت ها 
منجر به تغییر صفردرصدی شاخص 
کل در اولین ماه تابســتان شــد. در 
ایــن ماه ســهامداران در انتظار رصد 
شرایط جدید سودآوری شرکت ها در 
گزارش های فصل بهار شرکت ها بودند. 
گزارش های فصل بهار به تدریج منتشر 
و در بســیاری موارد فراتــر از انتظار 
سهامداران ظاهر شدند. این امر با توجه 
به اینکه شرکت ها در فصل بهار ملزم 
به اعمال نرخ 4200تومانی برای دالر 
بودند، نزد سهامداران بیشتر خودنمایی 
کرد. نشــانه ها از عملکرد درخشــان 
شــرکت ها با وجود اعمــال نرخ دالر 
تحمیلی از سوی سیاستگذار در فصل 
بهار همچــون خونی تازه در رگ های 
بورس بود که به رشــد قیمت سهام 
منجر شــد. اما احتیاط و نااطمینانی 
به سیاســت های دولت همچنان در 
بازار وجود داشــت و افزایش تقاضای 
ســهام اطمینان بیشتری می طلبید. 
این اعتماد بــا زمزمه های خروج دالر 
حاصل از صــادرات غیرنفتی از حصر 
سیاســت های دســتوری و راه اندازی 
بازار ثانویه ارز ایجاد شــد تا بار دیگر 
معامله گران در صف های خرید سهام 
قــرار گیرند. اعالم رســمی راه اندازی 
بــازار ثانویه ارز و پایان داســتان دالر 
4200تومانــی از 6 مردادمــاه حال و 
هوای دیگری به بــورس تهران داد تا 
شــاخص کل با 28 کانال شکنی یکی 
از طالیی ترین ماه هــای معامالتی را 
در تاریــخ فعالیت بــورس تهران به 

ثبت برساند )بیشترین رشد ماهانه دماسنج بازار سهام در 15 سال 
اخیر(. هرچند این عوامل در مردادماه رشــد پرشتاب قیمت سهام 
را به دنبال داشــت با این حال در شهریورماه سهامداران بار دیگر 
فشــار یک سیاست دســتوری دیگر را در داد و ستد سهام تجربه 
کردند. ســقف رقابتی قیمت در طیف وســیعی از محصوالت در 
بورس کاال شامل محصوالت فرعی پاالیشگاه ها و محصوالت فلزی 
و پتروشیمی، اصلی ترین دلیل احتیاط سهامداران در این بازه زمانی 
بود. سیاســتگذار اما به تدریج از این نوع سیاست نیز عقب نشینی 
کرد و محصوالت عرضه شــده در بورس کاال در گروه فرآورده های 
نفتی، فلزات اساســی و پتروشیمی یکی پس از دیگری از قید این 
سیاستگذاری دستوری رها شدند. این موضوع به جهش پرشتاب 
شاخص کل با محوریت این صنایع انجامید. به این ترتیب سقف های 
شــاخص کل یکی پس از دیگری پشت ســر گذاشته شد و موج 
نقدینگی قابل توجهی وارد سهام شد. در این میان رشد قابل توجه 
قیمت در بازار ارز و ســکه نیز با افزایش ریسک سرمایه گذاری در 
آن بازارها، جذابیت سهام را نزد ســرمایه گذاران افزایش داده بود. 
نتیجه روند یادشده از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور سال جاری 
رشد بیش از 64 هزار واحدی شاخص کل )معادل 66 درصد( بود. 
مطابق آنچه اشاره شد بخش عمده بازدهی نیمسال نخست بورس 
تهران مرهون رشد قیمت سهام در تابستان بوده است. به این ترتیب 
طی معامالت فصل دوم سال شاخص کل افزایش بیش از 51 هزار 
واحدی معادل حدود 48 درصد را تجربه کرد. رصد شــاخص کل 
هم وزن از ابتدای فروردین ماه تا پایان شهریورماه نیز رشد بیش از 
61درصدی این نماگر را نشان می دهد؛ امری که نشان می دهد رشد 

بورس در این بازه زمانی در فضای کلی بازار رخ داده است.

صنایع پیشتاز شش ماهه اول ۹۷ •
بررســی جدول بازدهی صنایع مختلف فعال در بورس تهران 
در نیمه نخســت سال 97 حاکی از رشــد غالب صنایع است. در 
این بازه زمانی تنها دو صنعت بیمه و صندوق های بازنشستگی و 
اطالعات و ارتباطات با زیان همراه شــدند. اســتخراج نفت و گاز، 
محصوالت چوبی، اســتخراج کانی های فلزی و تامین آب و برق و 
گاز در رتبه های نخست این جدول قرار گرفتند. صنایع بزرگ بازار 
در بین صنایع پربازده قرار داشتند و بازدهی های خیره کننده ای نیز 
به ثبت رساندند. گروه استخراج کانی  های فلزی، فرآورده های نفتی، 
فلزات اساســی با رشــد به ترتیب بیش از 113، 93 و 92 درصد 
مواجه شدند. محصوالت شیمیایی نیز رشد حدود 70درصدی را 
در کارنامه شــش ماه ابتدای سال ثبت کرد. این چهار صنعت در 
مجموع بیش از نیمی از ارزش بازار را تشــکیل می دهند. از این رو 
افزایش شاخص کل به طرز قابل توجهی تحت تاثیر رشد شاخص 
این چهار صنعت انجام شــده است. آزادسازی نرخ ارز و همچنین 
امید به بهبود وضعیت سودآوری شرکت های مزبور پس از حذف 
ســقف رقابتی قیمت محصوالت در بورس کاال مهم ترین دالیل 
رشد این صنایع به شــمار می رود. با توجه به اینکه حذف سقف 

بازدهی بورس در مقایسه با بازارهای موازی چگونه بود؟

در مسیر رشد
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رقابتی قیمت محصوالت در بورس کاال در پایان شهریورماه رخ داده 
است، انعکاس عملکرد واقعی شرکت ها ناشی از آزادسازی نرخ ها در 
گزارش های ماه های بعد و به طور کلی نیمه دوم سال قابل مشاهده 

خواهد بود.

رالی بازارها در نیمسال اول •
بررســی روند بازارهای موازی در نیمه نخست سال، حاکی از 
صدرنشــینی بازار ارز اســت. نرخ دالر از ابتدای فروردین تا پایان 
شــهریور با رشــد 197درصدی مواجه شــد تا بازار ارز در صدر 
جدول بازدهی بازارهای موازی قرار گیرد. شــاید اگر یک ســال 
پیش نســبت به مقصد ریال در شهریورماه سال 97 نظرسنجی 
انجام می شد، کمتر کارشناسی می توانست وضعیت این روزهای 
بازار ارز را پیش بینی کند. واقعیت این اســت که خروج آمریکا از 
برجام و بازگشت تحریم های اقتصادی و نگرانی ها نسبت به کاهش 
درآمد نفتی و مجموعه ای از سیاستگذاری های ارزی نادرست که 
در بخش هایی از گزارش به آن اشاره شد، سبب شد از ابتدای سال 
جاری تاکنون شتاب افت ارزش ریال تشدید شود. نکته جالب توجه 
آنکه جنس تقاضای کنونی برای ارزهای خارجی از نوع وارداتی و 
تجاری معمول نیســت بلکه موجی از نااطمینانی موجب شده تا 
تقاضای احتیاطی و ذخیره ارزش برای ارز افزایش یابد. در این میان 
پافشاری بر یک تصمیم غلط یعنی تعیین نرخ واحد 4200تومانی 
برای دالر در روزهای پایانی فروردین و اصرار بر این سیاســت به 
مدت حدود چهــار ماه و همچنین امنیتی کردن فضای این بازار 
که اتفاقاً به منظور کاهش نوسانات در این بازار انجام شد، نه تنها به 
کنترل جو روانی کمک نکرد بلکه التهاب این بازار را افزایش داد. به 
این ترتیب دالر که در پایان ســال گذشته در سطح 4880 تومان 
قرار داشت، در پایان شهریورماه به 14 هزار و 490 تومان رسید و 

گوی سبقت را از سکه ربود.
بازار ســکه نیز تحت تاثیر نگرانی ســرمایه گذاران از بازگشت 
تحریم های اقتصادی و همگام با افزایش نرخ دالر با رشد پرشتابی 
همراه شد. به این ترتیب بازدهی این بازار در این بازه زمانی بالغ بر 
177 درصد بود. به این ترتیب قیمت هر سکه طرح جدید که در 
پایان اسفندماه حدود یک میلیون و 619 هزار تومان بود، در پایان 
شهریور به چهار میلیون و 505 هزار تومان رسید تا رتبه دوم جدول 
بازدهی بازارهای سرمایه گذاری کشــور به این بازار تعلق بگیرد. 
بورس نیز در این رقابت ها جایگاه ســوم را به خود اختصاص داد. 
با احتساب نرخ سود ساالنه 15درصدی بانک ها، بازدهی بازار پول 
در نیمه نخست سال 7/5 درصد بوده است که کم بازده ترین بازار 

سرمایه گذاری کشور طی شش ماه نخست سال به شمار می رود.

روند بورس در شروع پاییز •
معامالت بورس تهران در پاییز در حالی آغاز شــد که بسیاری 
از کارشناسان در مقایسه با دیگر بازارها جذابیت بیشتری را برای 
بورس می دیدند. این کارشناســان اعتقاد داشتند که پس از رشد 
خیره کننده قیمت دالر و ســکه انتظارات افــراد از بازدهی در این 
بازارها کاهش یافته است. ضمن اینکه ریسک کسب بازدهی از دالر 
15هزارتومانی نیز نزد سرمایه گذاران زیاد می نمود. این عوامل دالیلی 
بود که کارشناســان با لحاظ کردن آن در تحلیل های خود خبر از 
جذابیت بازار سهام در ادامه راه می دادند. این پیش بینی ها در ادامه 
روزهای پایانی تابستان محقق شد. به این ترتیب معامالت بورس در 
فصل پاییز با قدرت چشمگیری آغاز شد. رشد پرشتاب قیمت ها به 
دنبال موج ورود نقدینگی که در پایان تابستان وارد معامالت شد، 

رکوردشکنی های پی درپی شاخص کل 
را به همراه آورد. این نقدینگی ابتدا به 
دلیل حمایت عوامل بنیادی در سهام 
کاالیــی و دالرمحور بــورس، راه این 
صنایع )عمدتاً صنایــع بزرگ تر بازار( 
را در پیش گرفــت. ولی در ادامه این 
پول ها تنها به صنایع بنیادی محدود 
نشــد و ســهام غیربنیــادی و حتی 
در مواردی زیــان ده را نیز بی نصیب 
نگذاشت. یکی از دالیل آن سهام شناور 
آزاد پایین شــرکت ها در بورس بود. با 
این حال شــاید عمده ترین دلیل آن 
معامله گری بدون تحلیل و دنباله روی 
در معامالت باشد. به هر ترتیب پولی 
که وارد بازار می شــد، اگر امکان وارد 
شدن به سهام بنیادی را نداشت، بودند 
سهم هایی که بدون پشتوانه بنیادی با 
ایجاد موج های سفته بازانه مورد توجه 
قرار گیرند. بــه تدریج نقدینگی قابل 
توجهی کــه ارزش روزانه معامالت را 
تا سطح باالتر از 1500 میلیارد تومان 
باال برد، کل صنایع بورسی را فراگرفت 
و هر روز غالب صنایع و نمادهای بازار 
با رشد خیره کننده ای مواجه می شدند. 
روند پرشتابی که در بسیاری از سهام 
و صنایع نه تنها توجیه بنیادی نداشت 
که برخی از آنها حتی با زیان انباشته 
مواجه شد. آالرم سرنوشت جریان های 
سفته بازی کم کم به صدا درآمد. هشدار 
کارشناسان امر نسبت به آینده این گونه 
سهامداری ها آغاز شد. سرنوشت این 
رشــدهای هیجانی، دســته جمعی و 
پرشتاب بر کمتر کارشناسی پوشیده 
بــود و ســهامداران نیــز در مقاطع 
مختلفی آن را تجربه کرده بودند. این 
هشــدارها مورد توجه قرار نگرفت و 
سقف شکنی ها همچنان ادامه داشت؛ 
سقف شکنی هایی که شاخص کل را تا 
نیمه کانــال 195 هزار واحدی نیز باال 
برد. اما گویی تخلیه این هیجانات نیاز به 
بهانه داشت. کاهش نرخ دالر و افزایش 
نرخ خوراک پتروشــیمی بــه دنبال 
محاســبه آن با نرخ دالر نیمایی این 
بهانه ها را ساختند و پس از آن افزایش 
فشار فروش در بازار شدت گرفت. این 
فشــار فروش دقیقاً شبیه همان موج 
خرید در دوره صعود هیجانی قیمت ها 
تنها مختص سهام غیربنیادی نشد. هر 
چند همچنان عوامل پیرامون صنایع 
کاالیی و دالرمحور از قیمت ســهام 
حمایت می کردند، بــازار ترجیح داد 
نسبت به این  روند بی تفاوت باشد. به 

این ترتیب هیجان این بار در مسیر نزولی گریبان بورس را گرفت تا 
ریزشی که خیلی پیشتر کارشناسان نسبت به آن هشدار داده بودند، 
شکل بگیرد. کم کم اما مطابق پیش بینی ها هیجان فروکش کرد. 
سهام بنیادی بار دیگر توانستند در بازار خودنمایی کنند و باالخره 
ســهامداران تفکیک بین ســهام و صنایع مختلف را شاهد بودند. 
شــاخص نیز بار دیگر به مسیر صعودی بازگشت تا حاال صحبت 
ســهامداران سوال در مورد پایداری یا ناپایداری این  روند باشد. اما 

پیش بینی ها از روند آتی چیست.

بورس به کجا می رود؟ •
بورس تهران به لحاظ بنیادی تحت تاثیر ســطوح فعلی نرخ 
دالر در ســامانه نیمایی همچنان جذاب اســت. این جذابیت در 
گزارش های شش ماهه شــرکت ها مورد تایید قرار می گیرند. این 
گزارش ها در شروع انتشار خود وضعیت مناسبی داشته اند و انتظار 
می رود این  روند در مورد بسیاری از صنایع کاالیی و صادرات محور 
تکرار شود. از طرفی انعکاس آزادســازی نرخ ها در بورس کاال در 
گزارش های مهرماه و به طور کلی نیمه دوم ســال به سمع و نظر 
سهامداران خواهد رسید. این موارد نشان می دهد عوامل بنیادی 
حمایت کننده از ســهام کم نیستند. از سوی دیگر بازار سکه و ارز 
تحت تاثیر نوسانات اخیر کمتر از قبل مورد توجه سرمایه گذاران 
هستند و این خود نیز می تواند جذابیت بورس را افزایش دهد. با 
این حال باید توجه داشت تجربه منفی پس از رشدهای پرشتاب 
اخیر ســهامداران را در حالتی قرار داده است که می توانند نسبت 
به هر ســیگنال منفی واکنش شدیدی داشته باشند و در صفوف 
عرضه قرار گیرند. از این رو در حالی که هنوز بورس تهران از لحاظ 
بنیادی جذاب می نماید با این حال در تحلیل و پیش بینی روند آتی 
آماده باش ســهامداران در سمت فروش پس از تجربه دوره نزولی 

اخیر را نباید از نظر پنهان داشت.

سخنی با مقام ناظر •
بورس تهران در شش ماه نخســت سال بازدهی قابل توجهی 
عاید سرمایه گذاران کرد و در روزهای پایانی تابستان و ابتدای پاییز 
ورود نقدینگی قابل توجهی را از سوی سرمایه گذاران به خود دید. 
این نقدینگی میزان ارزش روزانه معامالت را تا سطح باالی 1500 
میلیاردتومانــی نیز باال برد؛ رقمی که روزی به مثابه یک رویا برای 
بورس بود. میزان ورود این نقدینگی به بورس با توجه به وضعیت 
اقتصادی خاصی که کشــور در آن قرار دارد، فرصت طالیی برای 
مدیریت و هدایت نقدینگی در این بازار به وجود آورده بود؛ فرصتی 
که می شــد آن را با افزایش سهام شناور آزاد شرکت ها و مهم تر از 
آن عرضه های اولیه جذاب در بازار مورد توجه قرار داد. کارشناسان 
استفاده از این فرصت طالیی را بارها و بارها به سازمان بورس تاکید 
کردند. با این حال مقام ناظر ترجیح داد از کنار این فرصت بگذرد و 
تنها شاهد رشد قیمت سهام باشد. این فرصت حاال کمرنگ تر از قبل 
شده است. بسیاری از سهامداران همگام با عقب نشینی قیمت سهام 
پول خود را از بــازار خارج کردند. با این حال هنوز هم زمان باقی 
است. عوامل بنیادی حمایت کننده از سهام همچنان قدرتمند است. 
انجام یک عرضه اولیه جذاب می تواند نگاه ها را بار دیگر به بازار جلب 
کند و اعتماد از دست رفته سهامداران را به بازار برگرداند. از سویی 
نیز باید عوامل تشدیدکننده هیجان در معامالت سهام کشور را از 
بین برد؛ هیجانی که خود عامل از بین رفتن اعتماد است. این امر را 
نیز می توان با برخی اقدامات از جمله حذف یا افزایش دامنه نوسان و 

افزایش سهام شناور آزاد شرکت ها تا حدی تحقق بخشید. 
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اینفوگرافیک: مسعود زارعی

اقتصاد ایران نیمه نخست سال 97 را چگونه پشت سر گذاشت؟

فصل 1
بورس

کارنامه اقتصاد

تالطم بی پایان

متن حاضر دوازدهمین شماره »گزارش فصلی تحوالت اقتصاد 
ایران« اســت که توســط مدیریت تحقیقات فناوری بانک 
خاورمیانه در مهر 1397 منتشــر شده است. آمار و اطالعات 
استفاده شــده در این گزارش جدیدترین و به روزترین آمار و 
اطالعاتی است که در زمان انتشار آن )1۰ مهر 1397( از منابع 
معتبری که در متن یا زیرنویس ها ذکر شده اند قابل دسترسی 
بوده است. آمار، اطالعات و تحلیل های ارائه شده در این گزارش 
صرفاً جنبه اطالع رسانی داشته و هیچ مسوولیت یا تعهدی را از 
سوی بانک خاورمیانه یا سازمان ها و افراد وابسته به آن ایجاد 
نمی  کند. در این گزارش هرجا نرخ رشــد متغیری ارائه شده، 
منظور درصد تغییر آن متغیــر در دوره یا مقطع مورد بحث 
نسبت به دوره یا مقطع مشابه در سال قبل از آن است، مگر 
اینکه خالف آن ذکر شــده باشد. برای مثال، منظور از »رشد 
درآمدهای نفتی در بهار 1397«، درصد تغییر این درآمدها در 
بهار 1397 نسبت به بهار 139۶ است. نسخه الکترونیکی این 

گزارش در آدرس زیر قابل دسترسی است: 
http://middleeastbank.ir/page/EconomicReports

1- بخش واقعی
بر اســاس گزارش بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور در 
بهــار 1397 به قیمت پایه معادل 1/8 درصــد بوده که 1/2 
واحد درصد از آن مربوط به رشــد بخش نفت اســت. در سه 
ماه نخست ســال جاری گروه نفت 5/2 درصد رشد داشته و 
برخالف فصول ســال 1396، بیشترین تاثیر مثبت در ایجاد 
رشــد اقتصادی را به خود اختصاص داده است. پس از بخش 
نفت، بخش خدمات با سهم از رشد 0/5 واحد درصدی )عمدتاً 
ناشــی از رشد زیرگروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات( قرار 
دارد. گروه های کشاورزی و صنایع و معادن نیز با نرخ رشدهای 
ناچیز به ترتیب 0/3 درصد و 0/1درصد، سهم بسیار کمی در 
رشد اقتصادی داشته اند. جدول یک نرخ های رشد واقعی تولید 
ناخالص داخلی و زیرمجموعه های آن را نشان می دهد. با توجه 
به نقش کمرنگ بخش غیرنفتی در رشد سه ماهه اول 1397 و 
بازگشت تحریم های بین المللی به ویژه در زمینه صادرات نفتی، 
تجربه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و حتی منفی در 9ماهه 

انتهایی سال کامالً محتمل است.

حسین سلطان آبادی  

سیدشمیم طاهری  

فرشید اسالمبولچی  

آرین آقابیگی  

محمد کوثری  

شاخص

اقتصاد ایران در یک نگاه
بهار 97سال 1396زمستان 96پاییز 96تابستان 96بهار 96

 نرخ بیکاری
28/8افراد 15 تا  24 سال )درصد(

4/6

5/9

2/2

4/6

4/3

3.880

2.344

27/3

5/1

5/7

3/3

5/5

4/8

3.867

2.367

28/4

2/4

-3/3

4

4/5

4

3.836

2.291

29/2

2/7

-4/2

2/1

5/5

4/4

3.836

2.291

28/4

3/7

0/9

3/2

5/1

4/4

3.847

2.324

28/3

1/8

5/2

0/3

0/1

1/1

*3.804

-

 نرخ رشد
تولید ناخالص داخلی )درصد(

 نرخ رشد
بخش  نفت )درصد(

 نرخ رشد
بخش  کشاورزی )درصد(

نرخ رشد
بخش صنایع و معادن )درصد(

 نرخ رشد 
بخش خدمات)درصد(

 متوسط تولید نفت
)هزار بشکه در روز(

 متوسط صادرات  نفت
)هزار بشکه در روز(

* بر اساس گزارش های اوپک )منابع مستقیم(
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از 3.987/8 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده ایجادشده به قیمت های جاری در این فصل، 8/9 درصد 
سهم گروه کشاورزی بوده است. برآوردها و اطالعات مقدماتی وزارت جهاد کشاورزی از رشد به ترتیب 
2/1، 3/6 و 5/0درصدی تولید محصوالت زراعی، باغی و دامی نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت 
دارد. معادل 19/6 درصد از ارزش افزوده ایجادشــده به قیمت های جاری نیز سهم گروه نفت بوده که 
این سهم نسبت به فصل قبل و فصل مشابه سال قبل به ترتیب 5/2 و 5/7 واحد درصد بیشتر شده 
است. در گزارش بانک مرکزی دلیل اصلی این امر، افزایش صادرات نفت خام، تولید میعانات گازی و 
همچنین تولید و صادرات گاز طبیعی عنوان شــده است. البته نمی توان نقش افزایش قیمت نفت را 
نادیده گرفت. گروه صنایع و معادن که 20/4 درصد از ارزش افزوده ایجادشده به قیمت های جاری را 
به خود اختصاص داده، شرایط خوبی را در بهار 1397 تجربه نکرده است. در بین مهم ترین متغیرهای 
این گروه در سه ماهه اول امسال، شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی1 )در زیرگروه صنعت( 0/5 
درصد و ارزش افزوده ساختمان های بخش خصوصی )در زیرگروه ساختمان( به قیمت های ثابت 2/0 
درصد افت داشته است. در بین اجزای گروه خدمات نیز که با سهمی 53/5درصدی در تولید ناخالص 
داخلی به قیمت های جاری، بزرگ ترین گروه اقتصاد کشــور محسوب می شود، خدمات اجتماعی و 
خانگی، خدمات بازرگانی و هتلداری و خدمات عمومی در این فصل به قیمت های ثابت سال 1390 
منقبض شده اند و به غیر از حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات، سایر خدمات هم سهم چندانی در رشد 
نداشته اند. جدول 2 سمت تقاضای اقتصاد را نشان می دهد که بر اساس آن هزینه ناخالص داخلی کشور 
در بهار 1397 به قیمت بازار و به قیمت های ثابت سال 1390 حدود 2/5 درصد رشد داشته است. رشد 
3/9درصدی مصرف بخش دولتی در حالی اتفاق افتاده که مصرف خصوصی و تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص با کاهش ارزش واقعی مواجه شــده است. کاهش تولید و واردات کاالهای سرمایه ای موجب 
انقباض 5/2درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در زیربخش ماشین آالت شده و رشد 1/9درصدی 
تشــکیل سرمایه بخش ساختمان نیز در نتیجه افزایش فعالیت های ساختمانی بخش دولتی به رغم 
کاهش فعالیت های ساختمانی بخش خصوصی به دست آمده است. خالص صادرات در سه ماهه نخست 
ســال 1397 به قیمت های جاری معادل 361/4 هزار میلیارد ریال بوده که به قیمت های ثابت رشد 

12/7درصدی را نشان می دهد.
چنان که مشــاهده می شود رشد واقعی هزینه ناخالص داخلی )2/5 درصد( که به قیمت های بازار 
محاسبه می شود اختالف قابل توجهی با رشد اقتصادی اعالم شده از سمت ارزش افزوده به قیمت های 
پایه )1/8 درصد( دارد. در قیمت های پایه برخالف قیمت های بازار، مالیات های غیرمستقیم دریافتی و 
یارانه پرداختی در نظر گرفته نمی شود و به همین دلیل نرخ های رشد اقتصادی محاسبه شده بر حسب 
این دو قیمت لزوماً یکســان نیست. باالتر بودن رشد به قیمت های بازار حاکی از آن است که خالص 
مالیات های غیرمستقیم دریافتی در بهار 1397 نسبت به فصل مشابه سال گذشته افزایش داشته و نرخ 
رشد آن بیشتر از نرخ رشد تولید به قیمت های بازار و )طبیعتاً باالتر از رشد به قیمت پایه( بوده است. 

گزیده آمارهای اقتصادی منتشرشده از سوی بانک مرکزی نیز نشان می دهد که در این فصل مالیات 
بر واردات 104/8 درصد و مالیات بر کاالها و خدمات 39/3 درصد افزایش یافته که در مجموع موجب 

افزایش 52/7درصدی مالیات های غیرمستقیم به قیمت های جاری شده است.
انرژی: تولید و صادرات نفت از جمله بخش هایی در اقتصاد ایران اســت که تاثیرپذیری زیادی از 
تحریم های بین المللی دارد. چنان که در نمودار یک مشاهده می شود، بر اساس تازه ترین گزارش اوپک 
از منابع ثانویه2، متوسط تولید روزانه نفت خام ایران در مرداد 1397 با بیش از 200 هزار بشکه کاهش 
نســبت به متوسط شــش ماه قبل از آن، به حدود 3/6 میلیون بشکه در روز رسیده است. این مقدار 
کمترین سطح تولید ماهانه نفت خام ایران از اردیبهشت 1395 به بعد محسوب می شود. این در حالی 
است که در همان گزارش، تولید نفت در تیر و مرداد بر اساس منابع مستقیم در سطح 3/8 میلیون 
بشــکه اعالم شده و هیچ گونه کاهشی به چشم نمی خورد که با توجه به اثرگذاری تدریجی بازگشت 
تحریم ها غیرواقعی به نظر می رســد. قیمت نفت خام سنگین ایران نیز از اردیبهشت ماه امسال روند 
کاهشی خفیفی را دنبال کرده و با حدود دو دالر کاهش، به متوسط 70/5 دالر به ازای هر بشکه در 
مردادماه رســیده است. آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از صادرات متوسط روزانه 2/3 میلیون بشکه 
در زمستان 1396 است و پس از آن آمار رسمی در این مورد اعالم نشده است. با این حال برخی آمار 
غیررسمی، کل صادرات نفت خام ایران در ماه اگوست )تقریباً منطبق با مرداد 1397( را کمتر از 70 
میلیون بشکه تخمین زده اند که کمترین میزان در 16 ماه گذشته محسوب می شود. اکثر خریداران 
نفت از ایران در این ماه تقاضای خود را کاهش داده اند و بانک ها و شرکت های بیمه ای نیز تعامل نفتی با 
ایران را متوقف کرده اند. برای مثال، چین واردات نفت از ایران را از 24 میلیون بشکه در ژوئیه به 18/4 
میلیون بشکه در آگوست رسانده و واردات نفت هند از ایران نیز در همین بازه از متوسط 20 میلیون 
بشکه به 8/2 میلیون بشکه رسیده است. این در حالی است که ایران سعی می کند با ارائه تخفیفات 
قیمتی، مشتریان نفتی خود را همچنان حفظ کند3 نمودار یک متوسط تولید روزانه و متوسط قیمت 

نفت خام سنگین ایران را نشان می دهد.
مسکن: شدت گرفتن روند صعودی قیمت مسکن که تقریباً از اواسط پاییز سال 1396 شروع شد 
و در نیمه اول امســال نیز ادامه داشت، موجب افزایش تقاضای خرید ملک با هدف سرمایه گذاری و 
همچنین سفته بازی شد و قیمت مسکن را در شهر تهران و در شهریورماه با 74/1 درصد افزایش به 
81/0 میلیون ریال به طور متوسط به ازای هر مترمربع رساند. حجم باالی نقدینگی موجود در اقتصاد 
کشور که بخش قابل توجه آن به صورت سپرده های غیردیداری در نظام بانکی انباشت شده بود، این 
پتانسیل را فراهم کرد که با وجود افزایش قیمت ها، همچنان تقاضا در بازار وجود داشته باشد و روند 
صعودی قیمت ها افت نکند. افزایش 9/4درصدی متوسط قیمت واحدهای مسکونی در شهریور 1397 
نسبت به ماه قبل از آن، باالترین نرخ رشد به ثبت رسیده از خرداد 1392 بود. این در حالی است که 
محرک های سمت تقاضا، از جمله وام بانکی، در این مدت افزایشی نداشت و در نتیجه با کاهش مستمر 

جدول 1- نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و زیرمجموعه های آن به قیمت های ثابت سال 1390 )درصد( و سهم از رشد آنها در بهار 1397 )واحد درصد(

بهار 139٦1397
سهم از رشدرشدسالزمستانپاییزتابستانبهار

2/23/34/02/13/20/30/0گروه کشاورزی
4/20/95/21/2-3/3-5/95/7گروه نفت

4/٦5/54/55/55/10/10/0گروه صنایع و معادن
3/71/50/85/52/94/00/0معدن

0/2-1/5-5/0٦/44/45/45/3صنعت
8/3٦/37/18/47/52/10/1برق، گاز و آب

3/53/11/42/01/20/10/0-ساختمان
4/34/84/04/44/41/10/5گروه خدمات

0/1-1/1-٦/٦5/72/٦4/44/7بازرگانی، رستوران و هتلداری
5/٦8/0٦/48/17/15/70/5حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات

2/٦3/53/53/43/31/30/0خدمات مؤسسات پولی و مالی
4/04/23/94/74/20/90/1خدمات مستغالت و خدمات حرفه ای و تخصصی

0/50/0-3/24/78/22/٦4/4خدمات عمومی
1/90/0-3/8-1/9-8/2-3/3-1/7-خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی

4/34/94/24/84/٦0/70/٦تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه )بدون نفت(
4/٦5/12/42/73/71/81/8تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

منبع: بانک مرکزی ایران، خالصه گزارش تحوالت اقتصادی ایران در بخش واقعی، سال های 139۶ و 1397
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پوشش دهی همراه بود. از این رو به مرور از قدرت خرید خانوارهای مصرف کننده کاسته شد و نسبت 
متقاضیان غیرمصرفی به مصرفی در بازار مسکن افزایش یافت. عالوه بر این، از اواخر فصل بهار جذابیت 
بازارهای ارز و طال در مقایسه با مسکن برای متقاضیان غیرمصرفی افزایش یافت و استقبال کمتری از 
سرمایه گذاری در این بخش شد. در نتیجه تعداد معامالت ثبت شده واحدهای مسکونی از خرداد امسال 
رو به کاهش گذاشت. در حالی که در اردیبهشت ماه 19 هزار معامله واحد مسکونی به ثبت رسیده بود 
)باالترین تعداد از اردیبهشت 1393(، تعداد معامالت در شهریورماه به حدود 10 هزار معامله )کمترین 
مقدار آن از مهر 1395، بدون در نظر گرفتن ماه های فروردین4( رسید. نمودار 2 روند تحوالت قیمت و 

تعداد معامالت ثبت شده در شهر تهران را نشان می دهد.
نیروی کار: بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار، شاخص های اصلی بازار نیروی کار کشور در بهار 1397 
در ادامه روند چند فصل اخیر با بهبود جزئی همراه بوده است. در مقایسه با فصل مشابه سال گذشته، 
نرخ مشارکت با 0/5 واحد درصد افزایش به 41/1 درصد و نرخ بیکاری با 0/5 واحد درصد کاهش به 
12/1 درصد رســیده است. این ارقام متناظر با افزوده شدن حدود 756 هزار نفر به جمعیت شاغل و 
کاسته شدن حدود 45 هزار نفر از جمعیت بیکار کشور است که برآیند آنها افزایش 711 هزار نفری 
جمعیت فعال را به همراه داشــته است. کاهش نرخ بیکاری در جمعیت جوان 15 تا 29ساله بیشتر 
بوده اســت. طی یک ســال منتهی به بهار 1397، حدود 82 هزار نفر از جمعیت بیکار این بازه سنی 
کاسته شده و در نتیجه نرخ بیکاری آنها 0/9 واحد درصد کاهش یافته است. با این حال کماکان نرخ 
25/5درصدی بیکاری جوانان این گروه سنی از وضعیت نامطلوب بازار کار برای آنها حکایت دارد. نرخ 
بیکاری در افراد دارای تحصیالت عالی نیز کاهش قابل توجهی نسبت به بهار سال قبل داشته و از 20/4 
درصد به 17/8 درصد رسیده است. با این حال در این فصل حدود 1/2 میلیون نفر از فارغ التحصیالن 
دانشگاهی کشور موفق به یافتن شغل مورد نظر خود نشده اند که معادل 36/4 درصد از کل جمعیت 
بیکار است و آمار نامطلوبی به شمار می رود. 10/2 درصد از جمعیت 24/1میلیون نفری شاغل کشور 
نیز شغلی با کمتر از 44 ساعت کار در هفته داشته اند و به اصطالح دارای اشتغال ناقص بوده اند. اگرچه 
نرخ این شاخص در مقایسه با فصل مشابه سال قبل تغییری نداشته، تعداد افراد مشمول آن حدود 88 

هزار نفر افزایش یافته است. جدول 3 مهم ترین شاخص های بازار نیروی کار کشور را نشان می دهد.
بررسی آمار نیروی کار به تفکیک جنسیت حاکی از آن است که مطابق روال گذشته، در بهار 1397 

نیز زنان نسبت به مردان از لحاظ نیروی کار مشارکت کمتری در اقتصاد داشته اند و البته نرخ بیکاری 
باالتری را نیز تحمل کرده اند. نرخ مشارکت زنان و مردان به ترتیب 16/8 درصد و 65/3 درصد و نرخ 
بیکاری آنها به ترتیب 19/2 درصد و 10/3 درصد بوده است. در بین سه بخش اصلی اقتصاد کشور5، 
بخش خدمات که تقریباً نیمی از ارزش افزوده اقتصاد را تولید می کند، 50/1 درصد از شــاغالن را به 
خود اختصاص داده است. بخش های صنعت و کشاورزی نیز به ترتیب 31/2 و 17/8 درصد از شاغالن 
را دربر می گیرند. از لحاظ جغرافیایی، نرخ بیکاری در روســتاها )7/9 درصد( کمتر از شــهرها )13/6 
درصد( بوده و کمترین و بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به استان های سمنان )7/1 درصد( و 

چهارمحال وبختیاری )22/8 درصد( بوده است.
2- قیمت ها و تورم

نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده که در فروردین امسال به کمترین سطح خود معادل 7/9 درصد 
از تیر 1395 رسیده بود، روند افزایشی را از اردیبهشت 1397 در پیش گرفت و در شهریور به 31/4 
درصد رســید. البته با توجه به شــدت افزایش نرخ تورم تولیدکننده که از اواسط سال قبل آغاز شد، 
افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده قابل پیش بینی بود و انتظار می رود این  روند در ماه های 
باقی مانده ســال جاری نیز به همین منوال ادامه پیدا کند. نرخ تورم ساالنه مصرف کننده نیز به روند 
افزایشی خود که از خرداد شروع شده بود ادامه داد و پس از پنج ماه مجدداً دورقمی شد و در نهایت 
در شهریور امسال به 13/5 درصد رسید. نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده بر اساس سال پایه جدید 
)1395( که ســال 1397 را با 12/1 درصد در فروردین ماه آغاز کرده بود، روند افزایشی شدیدی را در 
سال جاری تجربه کرد و در اواسط تابستان حدوداً سه برابر شد و شهریور امسال را با نرخ 44/4 درصد 
به پایان رساند. این افزایش تا حد زیادی به کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزها ارتباط دارد، چراکه 
حدود 60 درصد از کاالهای وارداتی کشور را کاالهای واسطه ای تشکیل داده و این امر موجب افزایش 

هزینه های تولیدشده است.6 
نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده که از مرداد 1396 از نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده پیشی 
گرفته بود، به همین روند ادامه داد و از ابتدای تابستان امسال شکاف بین این دو نرخ به حدود 10 واحد 
درصد و در شهریور به 13/0 واحد درصد رسید. با توجه به اثر با وقفه نرخ تورم تولیدکننده بر نرخ تورم 
مصرف کننده، شتاب گرفتن تورم مصرف کننده در باقی مانده سال 1397 بسیار محتمل است. نمودار 
3 نرخ های تورم مصرف کننده و تولیدکننده در ســال 1396 و نیمه نخست سال 1397 را به تصویر 
می کشد. نرخ تورم نقطه به نقطه کاالهای قابل تجارت که سال 1397 را با نرخ 6/2 درصد در فروردین ماه 
آغاز کرده بود، در ماه اول تابستان بیش از چهار برابر شد که عمدتاً ناشی از کاهش شدید ارزش ریال در 
مقابل سایر ارزهای خارجی است. بنابراین می توان استنباط کرد که کاالهای قابل تجارت وزن بیشتری 
در افزایش نرخ تورم مصرف کننده داشته اند و انتظار می رود در بقیه این فصل در نتیجه شدت افزایش 
نرخ ارز شاهد جهش بوده باشند. نرخ تورم نقطه به نقطه کاالهای غیرقابل تجارت نیز بر اساس آخرین 

آمار بانک مرکزی در تیر امسال به 12/3 درصد افزایش یافت.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه در تمامی گروه های 
دوازده گانه ســبد کاالها و خدمات مصرفی در طول فصل تابســتان افزایش یافته است. در میان این 
گروه ها، نرخ تورم نقطه به نقطه در گروه های »خوراکی ها و آشــامیدنی ها« و »حمل ونقل« که از نظر 
وزنی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارد، در طول دوره مورد بررسی افزایش معناداری داشته 
است. بنابراین افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در طول تابستان را می توان تا حد زیادی به 

 نمودار 1- متوسط تولید روزانه نفت خام ایران و متوسط قیمت نفت سنگین ایران* 
* داده های موجود در گزارش اوپک بر اساس ماه های میالدی بوده که در اینجا به طور تقریبی با 

ماه های شمسی جایگزین شده است.
منبع: گزارش های ماهانه اوپک از بازار نفت، آمار تولید بر اساس منابع ثانویه 

جدول 2- نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی و اجزای آن به قیمت های ثابت سال 1390 )درصد(

139٦1397
بهارسالزمستانپاییزتابستانبهار

0/3-1/51/02/5-5/74/8مصرف خصوصی
2/٦4/17/72/13/93/9مصرف دولتی

0/8-1/81/44/11/21/4-تشکیل سرمایه ثابت ناخالص
5/2-0/٦4/٦5/52/5-0/7-ماشین آالت

0/٦0/91/9-2/52/13/8-ساختمان
3/012/7-1٦/03/8-3/74/3-خالص صادرات کاالها و خدمات

9/09/51/810/0-1/3٦/0صادرات کاالها و خدمات
1٦/410/2٦/221/113/43/2واردات کاالها و خدمات

1/7-13/517/٦33/115/220/5تغییر در موجودی انبار و اشتباهات آماری
3/5٦/12/42/93/82/5تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار

 منبع: بانک مرکزی ایران، خالصه گزارش تحوالت اقتصادی ایران در بخش واقعی، سال های 139٦ و 1397
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افزایش معنی دار نرخ های تورم این دو گروه نسبت داد. برخالف این دو گروه، گروه »مسکن، آب، برق، 
گاز و سایر سوخت ها« که دارای باالترین وزن در سبد کاالهای مصرفی است رشد اندکی داشته است. 
جدول 4 نرخ های تورم نقطه به نقطه در گروه های دوازده گانه سبد کاالها و خدمات مصرفی را در شش 

ماه اخیر نشان می دهد.
3- تراز پرداخت ها

تراز پرداخت ها که خالص معامالت خارجی مالی و غیرمالی را بازتاب می دهد در ســال 1396 به 
روند نزولی خود ادامه داده و در مقایســه با ســال 1395 تضعیف شده است. آمار بانک مرکزی نشان 
می دهد تراز پرداخت ها در سال 1396 نسبت به سال 1395 به میزان 474 میلیون دالر منفی تر شده 
است. افزایش کسری خالص حساب سرمایه و افت حساب جاری دالیل تضعیف تراز پرداخت ها در سال 
1396 بوده است. این در حالی است که تراز پرداخت ها در زمستان 1396 نسبت به زمستان 1395 

معادل 134/9 درصد رشد کرده است.
حســاب جاری که کلیه معامالت غیرمالی کشــور را دربر می گیرد، در زمســتان 1396 با رشد 
9/6 درصدی نسبت به زمستان 1395 همراه بوده و به چهار میلیارد و 902 میلیون دالر رسیده است. 
حســاب جاری شامل حساب کاال، حساب خدمات، حساب درآمد و حساب انتقاالت جاری است. در 
بازه زمانی مذکور، حساب کاال )تراز بازرگانی کاالیی( در نتیجه پیشی گرفتن صادرات کاال از واردات 
آن 29/5 درصد افزایش یافته است. در این مدت، حساب خدمات همچنان منفی مانده و در مقایسه 
با زمســتان 1395، کســری آن به میزان 78/6 درصد بیشتر شده اســت. این امر در نتیجه افزایش 
28/6درصدی واردات خدمات در مقابل افزایش 11/6درصدی صادرات آن بوده است. حساب درآمد که 
مواردی از جمله جبران خدمات نیروی کار خارجی شاغل در کشور و ایرانی های شاغل در خارج از کشور 
و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری های خارجی را دربر می گیرد، در زمستان 1396 نسبت به مدت 
مشابه سال قبل 140/3 درصد کم شده است. حساب انتقاالت جاری نیز به دنبال رشد 20/7درصدی 

پرداخت ها در مقابل رشد 2/8درصدی دریافت ها، 11/3 درصد افت کرده است.
در بخش حســاب سرمایه، رقم منفی 19 میلیارد و 321 میلیون دالر در پایان سال 1396 نشان 
می دهد همچنان خروج ســرمایه از کشور بیشتر از ورود آن اســت. در سه ماهه پایانی سال 1396، 
خالص حســاب سرمایه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 81/2 درصد بیشتر کسری داشته است. 
رقم گزارش شده در مورد اشتباهات و ازقلم افتادگی ها در زمستان 1396 با افزایش بسیار زیادی نسبت 
به زمستان 1395 همراه بوده و در این مدت از منفی 110 میلیون دالر به مثبت سه میلیارد و 117 
میلیون دالر رسیده است. جدول 5 جزئیات موازنه پرداخت ها را در سال های 1395 و 1396 و فصل 

پایانی این دو سال نشان می دهد.
بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت ایران در سه ماهه نخست سال 1397، حدود 1/8 میلیارد 

دالر کاالی سرمایه ای با سهم ارزشی 16/7 درصد، حدود 1/8 میلیارد دالر کاالی مصرفی با سهم ارزشی 
17/1 درصد و حدود هفت میلیارد دالر کاالی واسطه ای با سهم ارزشی حدود 66/2 درصد به کشور 
وارد شده است. این آمار نشان می دهد در بهار 1397 نسبت به بهار 1396، ترکیب کاالهای وارداتی از 
کاالهای مصرفی به سمت کاالهای واسطه ای حرکت کرده است، به گونه ای که سهم کاالهای واسطه ای 
از ارزش واردات در این مدت 3/4 واحد درصد افزایش و ســهم کاالهای مصرفی از ارزش واردات 4/5 
واحد درصد کاهش یافته اســت. از طرفی، مقدار و ارزش کاالهای وارداتی مصرفی بیش از سایر انواع 
کاالها در مقایســه با مدت مشابه ســال 1396 کاهش یافته است. همچنین در بهار 1397، با وجود 
افزایش سهم ارزشی کاالهای واســطه ای در واردات، میزان واردات این اقالم با کاهش 10/8درصدی 
همراه بوده است که در صورت تداوم آن در فصول بعدی با تشدید تحریم ها ممکن است به اختالالت 
جدی در واحدهای تولیدی منجر شــود. تفاوت 8/7 واحد درصدی میان نرخ کاهش میزان و ارزش 
واردات کاالهای واسطه ای نشان می دهد واردات این دسته از کاالها در مقایسه با بهار 1396 با متوسط 

قیمت های باالتری انجام شده است.
بر اساس همین گزارش و در بخش صادرات در بهار 1397، میزان 9/4 میلیارد دالر کاالی واسطه ای 
با ســهم ارزشــی 81/3 درصد، 0/2 میلیارد دالر کاالی سرمایه ای با ســهم ارزشی 2/1 درصد و 1/9 
میلیارد دالر کاالی مصرفی با ســهم ارزشی 16/6 درصد به خارج از کشور صادر شده است. مقایسه 
این آمار با فصل نخست سال 1396 نشان می دهد سهم کاالهای واسطه ای در صادرات کاهش و سهم 
کاالهای مصرفی و سرمایه ای افزایش یافته است. در فصل نخست سال 1397 از وزن کاالهای واسطه ای 
صادرشده معادل 2/9 درصد کاسته شده، اما صادرات این کاالها از نظر ارزشی 13/9 درصد رشد کرده 
اســت. آمار صادرات کاالهای مصرفی در فصل نخست 1397 حاکی از رشد 38/9درصدی در وزن و 
رشد 17/1درصدی در ارزش صادرات این گروه از کاالها بوده است که نشان می دهد کاالهای مصرفی 
در این بازه زمانی با متوسط قیمت پایین تری در مقایسه با بهار 1396 صادر شده است. آمار تجارت 
خارجی کشور بر حسب نوع کاال در سه ماهه نخست سال های 1396 و 1397 در جدول 6 آمده است.

آمار گمرکی تجارت خارجی در نیمه نخست سال 1397 نشان می دهد حجم تجارت خارجی در 
این مدت به 45 میلیارد و 305 میلیون دالر رسیده و تراز تجاری بالغ بر 941 میلیون دالر مثبت بوده 
است. مطابق این آمار، حجم صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی به 56 
میلیون و 644 هزار تن رسیده است که ارزشی معادل 23 میلیارد و 123 میلیون دالر دارد. صادرات 
ایران از ابتدای سال 1397 تا پایان شهریور نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ وزن 3/3 درصد 
کاهش و از نظر ارزش دالری 13/0 درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، در همین مدت میزان 
واردات قطعی کاال به ایران 16 میلیون و 220 هزار تن به ارزش 22 میلیارد و 182 میلیون دالر بوده 
که با کاهش 9/3درصدی در وزن و 11/9درصدی در ارزش دالری همراه بوده اســت. در شــش ماه 

 نمودار 2- متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی و تعداد معامالت ثبت شده در هر ماه برای شهر تهران
 نمودار 3- نرخ های تورم مصرف کننده و تولید کننده در سال 139٦ و نیمه نخست سال 1397

منبع: بانک مرکزی ایران، گزارش های شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی و شاخص بهای تولید کننده، 
شماره های مختلف منبع: بانک مرکزی ایران، گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در ماه های مختلف

جدول 3- مهم ترین شاخص های بازار کار برای جمعیت 10 ساله و بیشتر

139٦1397
بهارسالزمستانپاییزتابستانبهار

40/٦41/040/139/740/341/1نرخ مشارکت اقتصادی )درصد(
12/٦11/711/912/112/112/1نرخ بیکاری )درصد(

2٦/424/425/025/225/325/5نرخ بیکاری جمعیت 29-15 ساله )درصد(
10/29/210/811/510/410/2سهم اشتغال ناقص )درصد(

2٦,٦75/32٦,983/32٦,472/82٦,223/92٦,588/827,38٦/7جمعیت فعال )هزار نفر(
23,308/423,827/223,331/223,047/823,378/٦24,0٦4/7جمعیت شاغل )هزار نفر(
3,3٦7/03,15٦/13,141/73,17٦/13,210/23,322/0جمعیت بیکار )هزار نفر(

منبع: مرکز آمار ایران، چکیده طرح آمارگیری نیروی کار در سال 139٦ و بهار 1397
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2۶27 ویژه نامه بورس، بانک و بیمه     مهر 1397ویژه نامه بورس، بانک و بیمه   مهر 1397

بورس

منتهی به شهریور 1396، معادل 25 میلیارد و 186 میلیون دالر کاال به کشور وارد شده و در مقابل، 
20 میلیارد و 464 میلیون دالر کاال به بازارهای هدف صادر شده است. بنابراین حجم تجارت خارجی 
در این مدت معادل 45 میلیارد و 650 میلیون دالر و تراز تجاری آن منفی چهار میلیارد و 722 میلیون 

دالر بوده است.
تراز تجاری در شهریور 1397 برابر با 516 میلیون دالر مثبت بوده که نسبت به مرداد 1397، بالغ 
بر 362 میلیون دالر رشد کرده است. بر اساس این آمار در شهریور 1397، معادل سه میلیارد و 289 
میلیون دالر واردات و  سه میلیارد و 805 میلیون دالر صادرات صورت گرفته است، در حالی که در مدت 
مشابه سال قبل، ارزش واردات معادل چهار میلیارد و 273 میلیون دالر و ارزش صادرات سه میلیارد و 
474 میلیون دالر ثبت شده بود. صادرات پتروشیمی ها در شهریور 1397 برابر با یک میلیارد و 175 
میلیون دالر، صادرات میعانات گازی 248 میلیون دالر و صادرات سایر کاالها دو میلیارد و 382 میلیون 
دالر به ثبت رسیده است. آمار مشابه در شهریور 1396 نشان می دهد محصوالت پتروشیمی صادراتی 
معادل یک میلیارد و 124 میلیون دالر، میعانات گازی صادراتی معادل 584 میلیون دالر و سایر کاالها 

صادراتی معادل یک میلیارد و 747 میلیون دالر داشته است.
بر اساس این گزارش، اقالم عمده صادراتی ایران در شش ماه منتهی به شهریور 1397 به ترتیب 
میعانات گازی به ارزش دو میلیارد و 418 میلیون دالر و سهم ارزشی 10/5 درصد، پروپان مایع شده 
به ارزش یک میلیارد و 74 میلیون دالر و سهم ارزشی 4/6 درصد، سایر روغن های سبک و فرآورده ها 
به جز بنزین به ارزش 861 میلیون دالر و سهم ارزشی 3/7 درصد و متانول به ارزش 693 میلیون دالر 
و سهم ارزشی 3/0 درصد بوده است. آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر 
کاالها نیز نشــان می دهد در شش ماه منتهی به شهریور 1397، 15 میلیون و 451 هزار تن کاالی 
پتروشیمی به ارزش هفت میلیارد و 435 میلیون دالر صادر شده است. صادرات این محصول 32/2 
درصد ارزش صادرات را در بازه مورد بررسی به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به لحاظ وزنی 9/4 درصد و به لحاظ ارزشــی 24/0 درصد رشــد کرده است. میعانات گازی که سهم 
ارزشی 10/4درصدی از صادرات را به خود اختصاص داده، در مدت مذکور چهار میلیون و 644 هزار 
تن به ارزش دو میلیارد و 418 میلیون دالر صادرات داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ 
ارزشی با افت 28/6درصدی و به لحاظ وزنی با افت 46/2درصدی روبه رو بوده است. آمار صادرات سایر 
کاالها نیز حاکی از آن است که این گروه 57/4 درصد ارزش صادرات را به خود اختصاص داده و در این 
بخش در شش ماه منتهی به مرداد 1397، 36 میلیون و 549 هزار تن کاال به ارزش 13 میلیارد و 270 
میلیون دالر به بازارهای هدف صادر شده است. صادرات سایر کاالها به لحاظ وزنی با رشد 2/1 درصد و 

به لحاظ ارزشی با رشد 19/7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه رو بوده است.
در شش ماه نخست سال 1397، مهم ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب کشورهای چین، عراق، 
امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده است. چین با چهار میلیارد و 633 میلیون دالر و سهم ارزشی 
20/0 درصد از کل صادرات به همراه کاهش وزنی 15/5 درصد و رشد ارزشی 11/6 درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل در ردیف اول خریداران کاالهای ایرانی قرار دارد. پس از آن عراق با خرید چهار 
میلیارد و 564 میلیون دالر کاال از ایران و سهم ارزشی 19/7 درصد از کل صادرات، افزایش وزنی 45/3 
درصد و رشد ارزشی 44/6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل را تجربه کرده است. امارات متحده 

عربی، افغانستان و هند نیز به ترتیب دارای 17/6 درصد، 7/2 درصد و 5/4 درصد سهم ارزشی از کل 
صادرات در شش ماهه نخست سال 1397 بوده اند. متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی 408 دالر بوده 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل 16/8 درصد افزایش داشته است.
اقالم عمده وارداتی در این مدت شــامل قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل  سواری بنزینی7 به 
ارزش 978 میلیون دالر و ســهم ارزشــی 4/4 درصد، برنج به ارزش 964 میلیون دالر و سهم ارزشی 
4/3 درصد، ذرت دامی به ارزش 961 میلیون دالر و ســهم ارزشی 4/3 درصد، لوبیای سویا به ارزش 
705 میلیون دالر و سهم ارزشی 3/2 درصد و الکترود زغالی برای کوره ها به ارزش 287 میلیون دالر 
و سهم ارزشی 1/3 درصد بوده است. عمده کاالهای واردشده به ایران در شش ماه منتهی به شهریور 
1397 به ترتیب از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، هند و آلمان بوده است. بر این 
اساس، چین با فروش پنج میلیارد و 502 میلیون دالر کاال توانسته است سهم ارزشی 24/8درصدی از 
کل واردات ایران در این مدت را به خود اختصاص دهد و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل واردات از 
این کشور به لحاظ وزنی با افت 20/2 درصد و به لحاظ ارزشی با افت 3/9درصدی روبه رو بوده است. 
امارات متحده عربی با فروش سه میلیارد و 159 میلیون دالر کاال به ایران سهم ارزشی 14/2درصدی 
داشــته، اما واردات از این کشــور به لحاظ وزنی 12/6 درصد و از نظر ارزشی 30/2 درصد افت کرده 
است. کره جنوبی، هند و آلمان نیز به ترتیب 6/5 درصد، 6/2 درصد و 5/3 درصد از کل ارزش واردات 
در شش ماهه نخست سال 1397 سهم داشته اند. متوسط قیمت هر تن کاالی وارداتی در شش ماهه 
منتهی به شهریور 1397 برابر با 1368 دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2/9 درصد کاهش 

داشته است.
4- بازار ارز

بازار ارز ایران در تابســتان امسال یکی از پرنوسان ترین دوره های خود را تجربه کرد و دستخوش 
نوسان ها و تحوالت زیادی بود. قیمت دالر آمریکا در بازار آزاد که در ابتدای سال 1397 از 50 هزار ریال 
عبور کرده بود با جهشــی کم سابقه در اواسط شهریور از 150 هزار ریال نیز گذشت. بررسی نرخ های 
برابری دالر آمریکا بر حسب ریال نشان می دهد این نرخ در تابستان 1397 به طور متوسط حدود 66 
درصد نسبت به بهار 1397 و حدود 162 درصد نسبت به تابستان 1396 رشد کرده که بسیار قابل 
توجه اســت. نمودار 4 قیمت دالر آمریکا را در بازارهای رســمی و غیررسمی در نیمه نخست امسال 

نشان می دهد.
مطابق انتظار، سیاســت به اصطالح یکسان سازی نرخ ارز که در اواخر فروردین اجرایی شد کارگر 
نیفتاد و عمالً روزبه روز بر مشکالت بازار ارز دامن زد. همچنین به رغم اینکه این سیاست ظاهراً با هدف 
مهار افزایش قیمت ها اجرا شده بود، نه تنها در این امر موفق نبود، بلکه به منشأ رانت های عظیمی تبدیل 
شــد. قیمت دالر آمریکا در بازار غیررسمی )بازار سیاه( که تا اواخر بهار 1397 هنوز به 70 هزار ریال 
نرسیده بود در کمتر از یک هفته در ابتدای تیر از 80 هزار ریال گذشت. بازار دوم ارز در 19 تیر آغاز 
به کار کرد که در آن ارز حاصل از 20 درصد از کاالهای صادراتی بر اساس اولویت بندی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در سامانه نیما معامله می شد. در پی این  رویداد قیمت دالر آمریکا به زیر 80 هزار ریال 
کاهش یافت، اما پس از مدتی کوتاه روندی افزایشی در پیش گرفت. بازار ارز در مرداد شاهد دو اتفاق 
مهم بود: یکی تغییر رئیس کل بانک مرکزی پس از پنج ســال و دیگری بازگشت برخی تحریم های 

جدول 4- نرخ  تورم نقطه به نقطه در گروه های اصلی سبد کاالها و خدمات مصرفی در بهار و تابستان 1397 )درصد(

وزن در سبد 
مصرفی

1397
شهریور مردادتیرخرداد اردیبهشتفروردین

100/007/99/713/718/024/231/4کل
37/058/89/010/110/911/٦12/3مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

25/515/08/41٦/825/035/94٦/5خوراکی ها و آشامیدنی ها
8/907/910/717/٦23/135/954/9حمل و نقل

7/838/٦8/910/913/315/217/1بهداشت و درمان
4/٦25/97/٦9/813/919/528/1پوشاک و کفش

4/3310/514/31٦/423/137/552/٦اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده
3/1714/817/420/525/032/743/4کاالها و خدمات متفرقه 

2/302/45/510/117/523/543/2ارتباطات
2/0714/720/024/234/151/٦70/0تفریح و امور فرهنگی

2/0314/114/113/714/114/214/5تحصیل
1/8211/011/512/013/91٦/923/7رستوران و هتل

0/3720/٦22/٦28/772/4114/4125/٦دخانیات
منبع: بانک مرکزی ایران، گزارش شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی، شماره های مختلف
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ایاالت متحده پس از خروج یکجانبه این کشور از برجام در 15 مرداد که از مهم ترین آنها تحریم خرید 
و تملک اسکناس دالر آمریکا توسط دولت ایران بود. در فاصله 10روزه بین انتصاب رئیس کل جدید 
بانک مرکزی در 6 مرداد و بازگشت برخی تحریم های آمریکا در 15 مرداد قیمت دالر آمریکا در بازار 
غیررسمی از 100 هزار ریال هم گذشت و به جز یک دوره چندروزه کاهش به زیر این سطح قیمتی، 

در باقی مانده مرداد باالتر از این رقم بود.
پس از این تحوالت، در نیمه دوم مرداد بانک مرکزی با اعالم چندین بخشنامه جدید از بسته جدید 
ارزی خود رونمایی کرد. بر این اساس نرخ رسمی دالر آمریکا که تا آن زمان به بیش از 44 هزار ریال 
افزایش یافته بود، به 42 هزار ریال کاهش داده شــد و صرافی های مورد تایید بانک مرکزی نیز اجازه 
یافتند عالوه بر انجام حواله هــای ارزی و خرید و فروش ارز برای مقاصد وارداتی و صادراتی، حداکثر 
پنج درصد از حواله های خود را به صورت اســکناس و به قیمت یک درصد باالتر از قیمت ثبت شــده 
در سامانه های سنا و نیما برای 45 سرفصل خدماتی اعالم شده از سوی بانک مرکزی بفروشند. پس 
از اعالم این بخشــنامه ها قیمت دالر آمریکا تنها یک روز به زیر 90 هزار ریال کاهش یافت و تا پایان 
تابستان باالتر از 100 هزار ریال باقی ماند. نکته قابل توجه این بود که به دلیل اختالف زیاد بین نرخ 
بازار دوم و بازار آزاد، صرافی ها غالباً یا از فروش اسکناس ارز به قیمت یک درصد باالتر از قیمت بازار 
دوم برای سرفصل های اعالم شده بانک مرکزی مانند ارز مسافرتی امتناع می کردند یا ارز را به قیمت 

بازار غیررسمی می فروختند.
با نزدیک شدن به طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسالمی در اوایل شهریور، رفته رفته 
قیمت دالر به 110 هزار ریال نزدیک شــد و در هفته دوم این ماه با جهشــی قابل توجه در برخی 
ساعات روز از 150 هزار ریال نیز عبور کرد. در پی این افزایش معنی دار، بانک مرکزی طی بخشنامه ای 
محدودیت میزان فروش ارز اسکناس را که تنها چهار هفته از ابالغ آن می گذشت لغو کرد و صرافی های 
مجاز می توانســتند به فروش ارز اسکناس به قیمت بازار بدون محدودیت بپردازند. در نتیجه این امر 
قیمت دالر آمریکا در بازار آزاد به محدوده بین 120 تا 140 هزار ریال وارد شد و در نیمه دوم شهریور 

بین این دو نرخ در نوسان بود.
مقایسه آمار مربوط به نرخ های ارز و تورم نشان می دهد نرخ برابری دالر آمریکا بر حسب ریال در 
سال جاری به طور قابل مالحظه ای بیش از نرخ تورم افزایش یافته است. کاهش قیمت نسبی کاالهای 
صادراتی ایران در نتیجه افزایش معنی دار نرخ ارز می تواند فرصتی برای افزایش سهم کاالهای صادراتی 
ایران و ارزآوری بیشتر از این طریق باشد. نمودار 5 نرخ تورم ساالنه منتهی به پایان هر ماه و نرخ های 
رشد قیمت دالر آمریکا در بازارهای رسمی و غیررسمی در سال 1396 و نیمه نخست سال 1397 را 

به تصویر می کشد.
5- متغیرهای پولی و اعتباری

طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در پایان تیر 1397 خالص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی 30/1 درصد، خالص سایر اقالم 28/0 درصد و بدهی بانک ها به بانک مرکزی 36/4 درصد 
در مقایسه با تیر 1396 افزایش یافته، در حالی  که خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 91/1 

درصد کم شــده است. اجزای پایه پولی و مانده آن در تیر 1396، تیر 1397 و فصل های مختلف دو 
سال اخیر در جدول 7 آمده است.

در 12 ماه منتهی به پایان تیر 1397، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و بدهی بانک ها به 
بانک مرکزی به ترتیب با سهم از رشد 30/0 واحد درصد و 21/1 واحد درصدی عوامل افزایش دهنده 
پایه پولی بوده اســت. بدهی بانک ها به بانک مرکزی به دو شکل خط اعتباری و اضافه برداشت نمود 
می یابد که در هر دو شکل اثر افزایشی بر پایه پولی دارد. در تیر 1397 به دلیل تسریع خروج منابع 
مدت دار بانک ها و تداوم اعمال سیاست های تکلیفی دولت، بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد کرده 
اســت. البته این رشد بدهی تنها به بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری مربوط می شود، زیرا در 
ادامه روند دو سال اخیر، بدهی بانک های تجاری دولتی به بانک مرکزی در تیر 1397 نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 41/8 درصد افت کرده است. بانک های تجاری در فروردین 1395 بالغ بر 186/3 
هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی بدهکار بوده اند که این رقم به 46/2 هزار میلیارد ریال در تیر 1397 
کاهش یافته است. در این ماه بدهی بانک های تخصصی دولتی نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
9/9 درصد کم شــده، در حالی که بدهی بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک 

مرکزی در تیر 1397 در مقایسه با تیر 1396 بالغ بر 96/2 درصد افزایش داشته است.
رشد ماهانه نقدینگی در تیر 1397 به 1/2 درصد رسیده که در مقایسه با خرداد 1397 به مقدار 0/8 
واحد درصد کاهش یافته است. در چهار ماه نخست سال 1397، به میزان 4/7 درصد به حجم نقدینگی 
افزوده شده در حالی که در مدت مشابه سال قبل، رشد نقدینگی 6/4 درصد بوده است. از سوی دیگر، 
رشد نقطه به نقطه نقدینگی در تیر 1397 به 20/1 درصد رسیده است که در مقایسه با کمیت مشابه در 
خرداد 1397، 0/3 واحد درصد کاهش نشان می دهد. این آمار موید آن است که سرعت رشد نقدینگی 
اندکی کاهش یافته است. تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت به ویژه در 

زمینه اصالح نظام بانکی است.
رشد نقطه به نقطه حجم پول در تیر 1397 به 34/7 درصد رسیده که باالترین سطح این کمیت در 
پنج سال گذشته بوده است. همچنین در چهار ماه نخست سال 1397، به مقدار 10/4 درصد به حجم 
پول اضافه شده، در حالی که در مدت مشابه سال قبل، رشد این متغیر منفی 2/2 درصد بوده است. 
برخالف رشد قابل توجه حجم پول، روند رشد شبه پول در ماه های اخیر نزولی بوده و رشد نقطه به نقطه 
آن در تیر 1397 به 18/1 درصد رسیده، در حالی که در تیر 1396، رشد نقطه به نقطه شبه پول 24/6 
درصد بوده اســت. این  روند نشان می دهد افزایش رشد پول همراه با کاهش نرخ رشد شبه پول ناشی 
از نزول رشد سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده است. در یک سال منتهی به تیر 1397، رشد 
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت منفی 23/2 درصد و رشد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت 
64/2 درصد بوده است. بخش مهمی از سپرده های کوتاه مدت در این بازه زمانی به سپرده های یک ساله 
تبدیل شده که به نظر می رسد بیشــتر به دلیل افزایش موقتی نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری 
بلندمدت در 11 روز ابتدایی شهریور 1396 و نیز در پایان همان سال برای جلوگیری از نوسانات بازار 

دارایی بوده است.

جدول 5- جزئیات موازنه پرداخت ها )میلیون دالر(

درصد تغییر 139٦ به 1395139٦1395
سالزمستانسالزمستانسالزمستان

3/5-4,4731٦,3884,90215,81٦9/٦حساب جاری
4,80720,843٦,22722,59٦29/58/4حساب کاال

23,٦8٦83,97829,0٦498,14222/71٦/9صادرات کاال )فوب(
15,87555,75219,448٦5,81822/518/1صادرات نفتی

7,81128,22٦9,٦1٦32,32423/114/5صادرات غیرنفتی
18,879٦3,13522,83٦75,54٦21/019/7واردات کاال )فوب(

21٦1,3881,3232,7٦4512/599/1گاز و فرآورده های نفتی
18,٦٦2٦1,74721,51372,78215/317/9سایر کاالها

40,4589/٦20/7-11,897-33,521-10,851-حساب کاالی غیرنفتی
7,91٦87/٦33/2-1,349-5,941-719-حساب خدمات
27/9 -140/3 -102٦٦9-253928حساب درآمد

1٦/3 -11/3-14255812٦4٦7حساب انتقاالت جاری
19,32181/25/٦-7,528-18,288-4,154-خالص حساب سرمایه

19/٦ -2,933/٦-4,٦35-5,7٦٦3,117-110-اشتباهات و ازقلم افتادگی
8,140134/9٦/2-7,٦٦٦491-209موازنه کل

منبع: بانک مرکزی ایران، نماگرهای اقتصادی، شماره های مختلف
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در تیر 1396 از کل حجم نقدینگی، 12/0 درصد ســهم پول و مابقی سهم شبه پول بود. در مهر 
1396، سهم پول در نقدینگی به 11/7 درصد کاهش یافت اما پس از این ماه، روند سهم پول و شبه پول 
از نقدینگی تغییر کرد. آخرین آمار در تیر 1397 نشان می دهد سهم پول در نقدینگی 13/4 درصد 
بوده است. به عبارت دیگر، از مهر 1396 تا تیر 1397، سهم پول در نقدینگی به میزان 1/7 واحد درصد 
افزایش یافته است که با توجه به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی در شهریور 1396، جهش نرخ ارز و 
رشد شدید قیمت در سایر بازارها قابل پیش بینی بوده است. جدول 8 ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای 
تشکیل دهنده نقدینگی را در تیر 1396، تیر 1397 و فصل های مختلف دو سال اخیر نشان می دهد. 
مانده کل سپرده های بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در پایان خرداد 1397 بالغ بر 17.195/0 
هزار میلیارد ریال گزارش شــده که نسبت به خرداد 1396 به میزان 28/6 درصد و نسبت به اسفند 
1396 به مقدار 4/4 درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر در پایان خرداد 1397، مانده کل تسهیالت 
12.974/8 هزار میلیارد ریال بوده که 29/2 درصد در مقایسه با خرداد 1396 و 3/1 درصد در مقایسه 
با اسفند 1396 رشد کرده است. طبق آمار بانک مرکزی، نسبت تسهیالت به سپرده ها در پایان خرداد 
1397 پس از کسر سپرده قانونی به 84/1 درصد رسیده است. البته بخش قابل توجهی از تسهیالت 
اعطاشده در سال های گذشته به نظام بانکی بازپرداخت نشده است. نسبت تسهیالت غیرجاری به کل 
تســهیالت نظام بانکی در پایان سال 1396 به 10/3 درصد رسیده است که در مقایسه با پایان سال 

1395، بالغ بر 0/3 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
بازار بین بانکی ریالی یکی از اجزای بازار پول و یکی از روش های تامین مالی بانکی است که معامالت 
بین بانک های عضو را ممکن کرده است. هدف از تشکیل این بازار تسهیل جریان منابع ریالی کوتاه مدت 
بین بانک ها در جهت مدیریت نقدینگی بوده است و بانک مرکزی برای تحقق دو هدف »ایفای نقش 
آخرین وام دهنده« و »تثبیت نرخ ســود هدف« در این بازار مداخله می کند. گزارش بانک مرکزی از 
عملکرد بازار بین بانکی ریالی در سال 1396 نشان می دهد میانگین موزون نرخ سود بازار در این سال 
18/7 درصد بوده که در مقایسه با سال 1395 به مقدار 0/1 درصد افزایش یافته است. این نرخ در چهار 
ماه نخســت ســال 1396 روندی صعودی داشته و از 19/9 درصد در فروردین به 20/3 درصد در تیر 
افزایش یافته است. این  روند از مرداد معکوس شده و نرخ سود در بهمن با 18/1 درصد به کمترین مقدار 
خود در سال 1396 رسیده و در پایان سال تا 18/9 درصد زیاد شده است. حجم سپرده گذاری در بازار 
بین بانکی در سال 1396 نسبت به سال پیش از آن افزایش چشمگیری داشته و با رشد 106/9 درصدی 

به 64.055/7 هزار میلیارد ریال رسیده است. تعداد معامالت و متوسط ارزش معامالت روزانه نیز در 
سال 1396 به ترتیب 21/3 درصد و 106/2 درصد نسبت به سال 1395 رشد کرده است. بررسی سهم 
گروه های بانکی در بازار بین بانکی نشان می دهد بانک های دولتی با سهم 62/0درصدی، بیشترین سهم 
را از سپرده گذاری در سال 1396 داشته اند و بانک های خصوصی، بانک های خصوصی شده و موسسات 
اعتباری غیربانکی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند. باالترین نرخ سود سپرده گذاری بین بانکی به 
بانک های خصوصی با نرخ 19/3 درصد اختصاص داشته است و پس از آن، موسسات اعتباری با نرخ 
19/1 درصد، بانک های خصوصی شــده با نرخ 18/8 درصد و بانک های دولتی با نرخ 18/5 درصد در 
بازار بین بانکی سپرده گذاری کرده اند. از سوی دیگر طبق آمار سپرده پذیری در میان گروه های بانکی، 
بانک های خصوصی، خصوصی شده و دولتی به ترتیب دارای 51/5 درصد، 26/6 درصد و 13/7 درصد 
سهم از سپرده پذیری در سال 1396 بوده اند و سهم موسسات اعتباری غیربانکی تنها 8/1 درصد بوده 
است. البته، میزان سپرده پذیری این موسسات در سال 1396 نسبت به سال 1395 نزدیک به 10 برابر 
شده است. به نظر می رسد پس از ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و کاهش دستوری نرخ سود 
سپرده گذاری در شبکه بانکی، سایر موسسات اعتباری برای تامین منابع خود مجبور شده اند به بازار 
بین بانکی رجوع کنند. حجم سپرده پذیری بانک های خصوصی نیز در سال 1396 معادل 142/5 درصد 
رشد کرده است. در بخش نظام های پرداخت کارتی8 و طبق گزارش شرکت شاپرک9 از عملکرد صنعت 
پرداخت، تعداد و ارزش تراکنش های شاپرک در تیر 1397 به ترتیب 7/2 درصد و 8/1 درصد نسبت به 
خرداد 1397 و 28/9 درصد و 46/4 درصد نسبت به تیر 1396 افزایش یافته است. میزان تاثیرگذاری 
صنعت پرداخت الکترونیک در تسهیل مبادالت اقتصادی کشور با شاخص نسبت ارزش تراکنش های 
شاپرک به نقدینگی نشان داده می شود. با در نظر گرفتن رشد 20/1درصدی نقدینگی در 12 ماه منتهی 
به تیر 1397، نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به مانده نقدینگی در این بازه زمانی 2/3 واحد درصد 
رشــد کرده و به 12/7 درصد رسیده است. از سوی دیگر در تیر 1397، بالغ بر 1/7 میلیارد تراکنش 
مجموعاً با ارزش 16/0 هزار میلیارد ریال به قیمت های ثابت سال 1395 در شبکه الکترونیکی پرداخت 
کارت پردازش شــده است که نســبت به تیر 1396 افزایش 28/9درصدی در تعداد و 24/1درصدی 
در ارزش ریالی نشان می دهد. افزایش تعداد ابزارهای پذیرش و میل به استفاده از شیوه های مختلف 
پرداخت الکترونیکی به جای استفاده از پول فیزیکی از جمله عوامل تاثیرگذار بر رشد تعداد و مبلغ 

تراکنش های شاپرک بوده است.

جدول ٦- تجارت خارجی کشور بر حسب نوع کاال در بهار 139٦ و بهار 1397

درصد تغییراتبهار 1397بهار 139٦
وزن

 )هزار تن(
ارزش 

)میلیون دالر(
سهم ارزشی 

)درصد(
وزن 

)هزار تن(
ارزش 

)میلیون دالر(
سهم ارزشی 

ارزشوزن)درصد(

واردات

0/2-13/7-193/01,771/115/51٦٦/51,7٦8/11٦/7سرمایه ای
2٦/7-25/3-970/52,4٦3/721/٦724/71,80٦/917/1مصرفی

2/1-10/8-7,2٦2/97,1٦4/0٦2/8٦,475/87,011/0٦٦/2واسطه ای
7/1-12/٦-8,42٦/411,398/8100/07,3٦7/010,58٦/0100/0مجموع

صادرات

21/379/30/825/4242/72/119/220٦/1سرمایه ای
1,402/81,٦47/31٦/41,949/11,928/٦1٦/٦38/917/1مصرفی

2/913/9-2٦,٦93/78,29٦/182/825,907/89,445/481/3واسطه ای
15/9-0/8-28,117/810,022/7100/027,882/311,٦1٦/7100/0مجموع

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

 نمودار 5- نرخ تورم ساالنه و نرخ رشد میانگین قیمت رسمی و غیررسمی دالر آمریکا در سال 
139٦ و نیمه نخست سال 1397 

 نمودار 4- نرخ برابری دالر آمریکا بر حسب ریال در بازارهای رسمی و غیررسمی* در نیمه نخست سال 1397
منبع: بانک مرکزی ایران، شبکه اطالع رسانی طال، سکه و ارز، محاسبات تحقیق

* به دلیل توقف اعالم قیمت دالر آمریکا از 21 فروردین 1397، یعنی پس از اجرای سیاست ارزی جدید 
دولت، قیمت دالر آمریکا بر اساس قیمت یورو در بازار سیاه و نرخ برابری یورو به دالر آمریکا در بازار 

بین المللی ارز محاسبه شده است.

منبع: بانک مرکزی ایران؛ شبکه اطالع رسانی طال، سکه و ارز تهران؛ محاسبات تحقیق
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۶- وضعیت مالی دولت
کل درآمدهای دولت که در سال 1396 رشد 17/9درصدی را تجربه کرده بود، در چهارماهه نخست 
سال 1397 معادل 32/1 درصد رشد یافت. عامل اصلی رشد این درآمدها، افزایش قابل توجه درآمدهای 
نفتی دولت در چهارماهه نخســت سال 1397 بوده است. افزایش هر سه عامل میزان صادرات نفت، 
قیمت جهانی نفت و نرخ تسعیر درآمدهای ارزی ناشی از نفت، به رشد 60/7درصدی درآمدهای نفتی 
در این مدت منجر شــده است. از زمان کاهش قابل توجه قیمت های نفت در نیمه دوم سال 1393، 
درآمدهای نفتی دولت عمدتاً کمتر از درآمدهای مالیاتی بوده و تنها در دو فصل بهار و تابستان 1396 
درآمدهای نفتی اندکی بیشــتر از درآمدهای مالیاتی رقم خورده است. اما در چهارماهه نخست سال 

1397 درآمدهای نفتی 70/8 هزار میلیارد ریال بیشتر از درآمدهای مالیاتی بوده است.
درآمدهای نفتی دولت با نرخ رسمی از طریق بانک مرکزی تسعیر شده و به ریال تبدیل می شود. 
میانگین نرخ رسمی دالر در چهارماهه نخست سال 1396 حدود 32 هزار و 500 ریال بوده و این نرخ 
برای مدت مشابه سال جاری معادل 42 هزار ریال در نظر گرفته شده است. بنابراین رشد نرخ رسمی 
ارز حدود 29 درصد بوده اســت که تقریباً نیمی از رشد درآمدهای نفتی دولت را توضیح می دهد. به 
عبارت دیگر از دو برابر شدن نرخ دالر در بازار آزاد، تنها رشد 29 درصدی نرخ رسمی ارز نصیب دولت 
شده است. البته دولت ادعا می کند که این مابه التفاوت نرخ رسمی ارز را صرف واردات کاالهای اساسی 
کرده است. با وجود این رشد 60/7درصدی درآمدهای نفتی که موجب شده است این درآمدها حتی 
22/3 درصد بیش از رقم پیش بینی شده در قانون بودجه تحقق یابد، کسری بودجه دولت در چهارماهه 
نخست سال 1397 به شدت افزایش یافته است. این در حالی است که مخارج جاری دولت، برخالف 
درآمدهای نفتی، تاثیرپذیری ناچیزی از نرخ ارز دارد. به عنوان نمونه جبران خدمات کارکنان دولت که 
بخش قابل توجهی از کل مخارج جاری دولت را به خود اختصاص می دهد، ارتباطی با تغییرات نرخ ارز 
ندارد. رشد نسبتاً اندک 15/2درصدی مخارج جاری در مقایسه با رشد نرخ ارز در چهارماهه نخست 
سال 1397 گواهی بر این مدعاست. قابل ذکر است که رشد مخارج جاری دولت در مدت مشابه سال 
1396 معادل 22/6 درصد و رشد این مخارج در کل سال 1396 معادل 17/2 درصد بوده است. میزان 
تحقق مخارج جاری نسبت به قانون مصوب نیز در چهارماهه نخست سال 1396 معادل 86/0 درصد و 
در چهارماهه نخست سال 1397 معادل 85/5 درصد رقم خورده است. بنابراین برخالف رویه همیشگی 
دولت ها در ایران، در چهارماهه نخست سال 1397، افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی به رشد بی رویه 
مخارج جاری منتج نشده، بلکه دولت مخارج عمرانی خود را به شدت افزایش داده است تا بتواند پیش 
از فرارسیدن مرحله نهایی تحریم های آمریکا در آبان ماه، از منابع موجود بیشترین بهره برداری بلندمدت 

را داشته باشد. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که هزینه های عمرانی تا حدودی از افزایش نرخ 
ارز تاثیر می پذیرد.

تقریباً همواره مخارج عمرانی از میزان مقررشــده در قانون بودجه کمتر بوده است. در چهارماهه 
نخست سال 1396 مخارج عمرانی تحقق یافته 94/7 درصد کمتر از رقم مصوب قانون بودجه بود، در 
حالی که در چهارماهه نخست سال جاری، این مخارج حتی 11/2 درصد بیشتر از رقم مصوب محقق 
شــد. به این ترتیب مازاد تراز سرمایه ای )خالص واگذاری دارایی های سرمایه ای( که مازاد درآمدهای 
نفتی نسبت به مخارج عمرانی را نشان می دهد، با کاهش قابل توجه 25/4درصدی در چهارماهه نخست 
1397 مواجه شد. این مهم به همراه افزایش 21/2درصدی کسری تراز عملیاتی )تفاوت بین درآمدهای 

جاری و هزینه های جاری(، به رشد چشمگیر 93/0درصدی کسری بودجه منجر شد.
در ســال 1396 عالوه بر کســری بودجه 270/1 هزار میلیارد ریالی، 331/7 هزار میلیارد ریال 
تملک دارایی های مالی )بازپرداخت بدهی های قبلی دولت شامل اوراق سررسیدشده( صورت گرفت. 
برای تامین مالی این کسری بودجه و تملک دارایی های مالی، 445/0 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی 
جدید منتشر شد، 41/8 هزار میلیارد ریال از محل واگذاری شرکت های دولتی اختصاص یافت، 5/5 
هزار میلیارد ریال برگشتی از سال های گذشته صورت گرفت و 109/4 هزار میلیارد ریال از محل های 
دیگر از جمله صندوق توسعه ملی و تنخواه گردان خزانه برداشت شد. بنابراین بخش عمده تامین 
مالی کسری بودجه دولت از طریق انتشار اوراق بدهی دولتی بوده است. برای چهارماهه نخست سال 
1397، آماری از جزئیات واگذاری دارایی های مالی منتشر نشده است، اما می توان انتظار داشت که 

جدول 7- اجزای پایه پولی از سمت منابع )مانده در پایان دوره - هزار میلیارد ریال(

تیر 1397 نسبت به 139٦1397
تیر 139٦

نرخ رشد تیربهارزمستانپاییزتابستانتیربهار
)درصد(

سهم از رشد 
)واحد درصد(

1,851/91,8٦3/71,9٦4/91,995/02,139/82,18٦/٦2,202/218/218/2پایه پولی
1,853/91,854/51,874/41,913/82,159/82,377/02,413/430/130/0خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

12/9-91/1-282/02٦3/8292/2279/955/182/823/5خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
1,013/71,078/71,097/11,130/71,320/31,397/11,470/93٦/421/1بدهی بانک ها به بانک مرکزی

20/0-1,705/٦28/0-1,٦70/3-1,395/4-1,329/4-1,298/8-1,333/3-1,297/7-خالص سایر اقالم

منبع: بانک مرکزی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی، شماره های مختلف

جدول 8- ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده نقدینگی )مانده در پایان دوره - هزار میلیارد ریال(

تیر 1397 نسبت به 139٦1397
تیر 139٦

نرخ رشد تیربهارزمستانپاییزتابستانتیربهار
)درصد(

سهم از رشد 
)واحد درصد(

13,149/113,337/413,899/514,450/115,299/815,827/51٦,022/520/120/1نقدینگی

1,٦47/11,595/11,٦82/41,737/41,94٦/72,059/52,149/134/74/1پول
340/1341/5344/7348/٦442/740٦/0415/٦21/70/5اسکناس و مسکوک در دست اشخاص

1,307/01,253/٦1,337/71,385/81,504/01,٦53/51,733/538/33/٦سپرده های دیداری
11,502/011,742/312,217/112,715/713,353/113,7٦8/013,873/418/11٦/0شبه پول )سپرده های غیردیداری(

-7/17/27/17/27/27/27/31/4ضریب فزاینده نقدینگی )بدون واحد(
منبع: بانک مرکزی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی، شماره های مختلف

منبع: سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، قابل دسترسی در http://new.tse.ir و فرابورس 
http://ifb.ir ایران، قابل دسترسی در

 نمودار ٦- شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در شش ماه نخست سال1397
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از 314/5 هزار میلیارد ریال واگذاری دارایی های مالی )مجموع کســری بودجه و تملک دارایی های 
مالی(، بخش قابل توجهی از طریق انتشار اوراق بدهی جدید دولتی به دست آمده باشد. با توجه به 
اینکه فرآیند واگذاری اوراق دولتی به پیمانکاران و سپس انتشار این اوراق از سوی پیمانکاران در بازار 
سرمایه، فرآیندی چندماهه است، می توان انتظار داشت که اثر افزایشی این حجم از انتشار اوراق در 
نیمه دوم ســال 1397 بر نرخ های بهره بازار بدهی دولتی مشهود باشد. دخالت بانک مرکزی برای 
کنترل نرخ بهره از طریق خرید اوراق دولتی اگرچه به افزایش پایه پولی منجر خواهد شد، عدم دخالت 
بانک مرکزی نیز می تواند نرخ سود بانکی را در رقابت با نرخ بهره اوراق دولتی افزایش دهد. نتیجه هر 
دو این واکنش ها، افزایش نقدینگی و تبعات تورمی آن خواهد بود. جدول 9 عملکرد مالی دولت را در 

سال های 1396 و 1397 نشان می دهد.
در چهارماهه نخســت سال 1397 سهم عمده درآمدهای مالیاتی دولت مربوط به مالیات های 
غیرمستقیم بوده است. کاهش 17/1درصدی درآمدهای ناشی از مالیات اشخاص حقوقی به کاهش 
ســهم این نوع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی منجر شده و عامل اصلی رشد منفی 4/6درصدی 
درآمدهای ناشــی از مالیات های مستقیم بوده است. این در حالی است که رشد درآمدهای ناشی 
از مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت قابل توجه و بیشــتر از نرخ تورم بوده اســت. در مقابل و در 
زیرمجموعه مالیات های غیرمســتقیم، مالیات بر واردات تقریباً دو برابر شده و مالیات بر کاالها و 
خدمات رشــد 30/8درصدی را تجربه کرده اســت. افزایش قابل توجه نرخ ارز در این دوره باعث 
شــده اســت که با وجود کاهش 4/2درصدی ارزش دالری واردات گمرکی در این مدت و ثبات 
نسبی تعرفه های وارداتی، درآمدهای ناشی از مالیات بر واردات رشد قابل توجهی را تجربه کند. به 
این ترتیب برخالف دوره های اخیر که مالیات بر ارزش افزوده نقش غالب را در رشــد مالیات های 
غیرمســتقیم داشت، در چهارماهه نخست سال 1397 سهم مالیات بر واردات در رشد درآمدهای 
مالیات غیرمســتقیم بیش از سهم مالیات بر ارزش افزوده بوده است. البته این افزایش 24/8 هزار 
میلیارد ریالی درآمدهای ناشی از مالیات بر واردات پس از افزایش نرخ ارز، در مقابل کل درآمدهای 
مالیاتی 348/8 هزار میلیارد ریالی و همچنین کسری بودجه 312/5 هزار میلیارد ریالی دولت بسیار 
ناچیز و کم اثر است و نمی تواند به عنوان انگیزه دولت در زمینه افزایش نرخ ارز برای پوشش کسری 
بودجه دولت معرفی شــود. جدول 10 اجزای درآمدهای مالیاتی دولت را در چهارماهه نخســت 

سال های 1396 و 1397 نشان می دهد.
7- بازار سرمایه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در شش ماهه نخست سال 1397 جهش های متعددی را 
تجربه کرد و از 96.462 در اولین روز کاری فروردین به 160.538 در آخرین روز کاری شهریورماه 
رسید که از رشد 66/5درصدی در این مدت حکایت دارد. اولین جهش معنادار در اواخر خرداد اتفاق 
افتاد که در این زمان شــاخص بورس طی 10 روز حدود 12/9 درصد افزایش پیدا کرد. در تیرماه 
شاخص نوسان زیادی نداشت و حتی اندکی کاهش یافت. جهش دوم در نیمه اول مرداد اتفاق افتاد 

که شــاخص طی تنها 15 روز 22/9 درصد رشد کرد. در 20 روز انتهایی شهریور نیز بورس تهران 
شــاهد جهش سوم بود که رشد 20/1درصدی شاخص را به همراه داشت. بیشترین افزایش روزانه 
شاخص در 21 شهریورماه با حدود 6500 واحد )معادل 4/5 درصد( رشد به ثبت رسید که رکوردی 
در تاریخ بورس تهران به حساب می آید. قسمت دیگر بازار سرمایه کشور یعنی فرابورس هم وضعیت 
تقریباً مشابهی را طی این شش ماه تجربه کرد و شاخص آن از 1102 در اولین روز کاری فروردین، 
با ســه جهش مشــابه و تقریباً همزمان با بورس، به 1879 در 31 شهریور رسید که حاکی از رشد 
قابل توجه 70/6درصدی است. روند تغییرات شاخص بورس و فرابورس طی نیمه اول سال 1397 
در نمودار 6 قابل مشاهده است. دلیل اصلی رشد بورس در ماه های اخیر را می توان بیش از هر چیز 
به تعدیل ارزش ریالی سهام شرکت ها تحت تاثیر افزایش نرخ دالر، به خصوص برای شرکت هایی که 
دارای درآمدهای ارزی هستند نسبت داد. عالوه بر این، پس از افزایش قابل توجه قیمت در بازارهای 
مسکن، طال و خودرو که پیشتر اتفاق افتاده بود، نقدینگی قابل توجه ایجادشده طی سال های اخیر، با 
اندکی تاخیر به سمت بازار سرمایه سرازیر شده و موجب افزایش معامالت و در نتیجه جهش قیمت ها 
در آن شده است. در تابستان 1397، حدود 385 هزار میلیارد ریال معامله در بازار نقد بورس تهران 
)ســهام و حق تقدم( به انجام رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 270 درصد 
افزایش نشان می دهد. این در حالی است که در مدت مشابه معامالت بازار بدهی در بورس تهران تنها 

9 درصد افزایش داشته و به 22 هزار میلیارد ریال رسیده است.
جدول 11 آمار معامالت ســهام و حق تقدم در بورس تهران را در ماه های مختلف سال 1397 
نشان می دهد که روند صعودی متوسط ارزش روزانه معامالت در آن به خوبی قابل مشاهده است. در 
شهریور امسال روزانه بیش از هشت هزار میلیارد ریال معامله در بورس تهران صورت گرفت، در حالی 
که این رقم در تیرماه کمتر از چهار هزار میلیارد ریال و در فروردین ماه کمتر از دو هزار میلیارد ریال 
بوده است. این افزایش در حجم و دفعات انجام معامالت نیز قابل مشاهده است. میانگین روزانه از 
حدود 75 هزار معامله و 945 میلیون سهم معامله شده در فروردین امسال به ترتیب با 146/0 درصد 
و 233/4 درصد افزایش به 184 هزار معامله و 3151 میلیون سهم معامله شده در شهریور رسیده 
است. این افزایش تقاضا و ورود نقدینگی جدید به بازار، ارزش بازار بورس تهران را به شدت افزایش 
داد و آن را در آخرین روز کاری تابستان امسال به 6124 هزار میلیارد ریال رساند که نسبت به زمان 

مشابه سال قبل و ابتدای سال 1397 به ترتیب 80/5 درصد و 60/1 درصد افزایش نشان می دهد.
8- دیگر تحوالت اقتصادی

با افزایش شدید نرخ ارز و در مقابل ثابت ماندن قیمت ریالی بنزین، ارزش دالری بنزین عرضه شده 
در داخل کشور افت چشمگیری را تجربه کرده است. با در نظر گرفتن قیمت 42 سنت به ازای هر 
لیتر بنزین تحویلی در خلیج فارس و نرخ برابری هر دالر آمریکا حدود 140 هزار ریال در بازار آزاد10، 
قیمت بنزین فوب خلیج فارس حدود شش برابر قیمت کنونی بنزین عرضه شده در داخل کشور است. 
این در حالی است که در کشورهای همسایه این نرخ حتی بیشتر تعیین شده و به عنوان نمونه در 

جدول 9- وضعیت بودجه عمومی دولت )به استثنای درآمدها و پرداخت های اختصاصی(

139٦1397
چهار ماهه نخستکل سالچهار ماهه نخست

مقدار 
)هزار 

میلیارد ریال(

رشد 
)درصد(

درصد تحقق 
نسبت به 

مصوب

مقدار 
)هزار 

میلیارد ریال(

رشد 
)درصد(

درصد تحقق 
نسبت به 

مصوب

مقدار 
)هزار 

میلیارد ریال(

رشد 
)درصد(

درصد تحقق 
نسبت به 

مصوب
٦3٦/92٦/3٦4/02,598/517/988/7841/232/17٦/5درآمدها

29٦/90/075/11,158/414/299/5348/817/572/3درآمدهای مالیاتی
7/228/7-22/539/8517/31٦/089/772/3-77/9سایر درآمدهای جاری )غیرمالیاتی(

2٦1/0147/0٦7/5919/224/480/7419/٦٦0/7122/3درآمدهای نفتی
53/22/2-8/37/10/5-17/4٦/03/٦-1/0سایر درآمدهای سرمایه ای )غیرنفتی(

798/82٦/472/32,8٦8/٦1٦/788/21,153/744/495/4هزینه ها
741/322/٦8٦/02,429/417/295/7854/115/285/5پرداخت های جاری

12/823/55/3439/213/٦٦1/5234/11,729/3111/2پرداخت های عمرانی
312/593/0285/3-270/15/784/0-1٦1/92٦/8148/1-تراز بودجه )تراز عملیاتی و سرمایه ای(

498/521/2188/٦-753/723/294/5-411/283/9151/8-تراز عملیاتی
25/4120/1-249/21٦0/1154/1483/735/8101/7185/9تراز سرمایه ای

4/2112/0314/580/814٦/8-173/928/53/95٦01/7واگذاری دارایی های مالی
83/81/9-11/0153/81/9-12/058/14/1٦331/7تملک دارایی های مالی

منبع: بانک مرکزی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی، شماره های مختلف / یادداشت: اختالف بین هزینه ها و مجموع پرداخت های جاری و عمرانی به دلیل تنخواه گردان های پرداخت شده است.
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بورس

فصل دوم ســال 2018 در عربستان معادل 54 سنت، در امارات متحده عربی معادل 68 سنت، در 
پاکستان معادل 76 سنت و در ترکیه معادل یک دالر و 36 سنت بوده است.11 این اختالف قابل توجه 
به قاچاق بنزین از مرزهای کشــور به شدت دامن زده است. این در حالی است که سیاستگذاران از 
جمله رئیس کمیسیون انرژی مجلس اعالم کرده اند که اجازه افزایش قیمت سوخت را نمی دهند. به 
همین دلیل احتمال اجرای طرح هایی از قبیل احیای دوباره سهمیه بندی بنزین افزایش یافته است. 
برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق بنزین به خارج از کشور وجود دارد که بازه ای بین 6 تا 30 میلیون 
لیتر در روز را دربر می گیرد. با توجه به عرضه داخلی روزانه حدود 130 میلیون لیتر بنزین در کشور 
و برآورد مصرف داخلی حدود 105 میلیون لیتر بنزین در روز، تخمین حدود 25 میلیون لیتر قاچاق 
بنزین در روز دور از واقعیت نیســت. به این ترتیب یارانه پنهان بنزینی که از کشور خارج می شود 
نزدیک به 1/2 هزار میلیارد ریال در روز و رانتی که از این محل بین قاچاقچیان سوخت توزیع می شود 
حدود 445 هزار میلیارد ریال در سال است. در مقام مقایسه، کل یارانه نقدی پرداختی به خانوارهای 
ایرانی در سال حدود 420 هزار میلیارد ریال است. عالوه بر این، روزانه حدود 15 تا 20 میلیون لیتر 
گازوئیل نیز به صورت قاچاق از مرزهای کشور خارج می شود. با لحاظ کردن مفروضات قبلی، در حالی 
گازوئیل عرضه شده در کشور حدود دو سنت به ازای هر لیتر قیمت گذاری می شود که قیمت گازوئیل 
در آذربایجان 35 سنت، در افغانستان 59 سنت، در امارات متحده عربی 72 سنت، در پاکستان 86 
سنت و در ترکیه معادل یک دالر و یک سنت است.12 به این ترتیب یارانه پنهان گازوئیل قاچاق شده از 
کشور تقریباً هم اندازه یارانه پنهان بنزین قاچاق شده است و با مجموع رانت توزیع شده بین قاچاقچیان 

سوخت می توان یارانه نقدی پرداختی به کل مردم ایران را سه برابر کرد.
یکی دیگر از تحوالت اخیر اقتصاد ایران، بروز کمبود برخی کاالها در بازار است. این وضعیت بیش 
از اینکه نتیجه تحریم های خارجی باشد، نتیجه برخی سیاست های نادرست داخلی است. از همان 
زمان اعالم تامین همه نیازهای ارزی با نرخ برابری 42 هزار ریال به ازای هر دالر آمریکا، مشخص بود 
که سیاستگذار توان عمل به این وعده را ندارد و ناگزیر از تخصیص صالحدیدی و ترجیحی این ارز 
خواهد بود. اولین اقدام برای حذف تقاضای مازاد از دریافت ارز ترجیحی، ممنوعیت واردات کاالهای 
غیرضروری و کاالهای دارای مشابه داخلی بود که نقطه شروع کمبود کاال در بازار محسوب می شود. 
اگر قیمت کاالی قابل تجارت داخلی و واردشده با نرخ ارز ترجیحی متناسب با رشد نرخ ارز در بازار 
آزاد زیاد نشود، صادرات آن به شدت افزایش می یابد. بنابراین وقتی سیاستگذار اقتصادی اجازه افزایش 
قیمت را در بازار داخلی ندهد، صادرات کاال گام بعدی در کمبود داخلی کاال خواهد بود. در این شرایط 

سیاستگذار داخلی ممنوعیت صادرات را به عنوان راهکار معرفی کرد که به افزایش قاچاق و هجوم 
همسایگان به داخل مرزهای کشور برای خرید این کاالها منجر شد. در واقع نگاه سیاستگذار اقتصادی 
کشور به بازارها منطبق بر علم اقتصاد نبوده و رویکردهای تعزیراتی و ایجاد انواع ممنوعیت ها را دنبال 
کرده است. فعاالن اقتصادی در پی این  رویکرد تعزیراتی، از کسب وکار و فروش دست کشیده اند و این 
وضعیت به کمبود بیشتر کاالها در بازار دامن زده است. اخبار منتشرشده از حجم قابل توجه کاالهای 

احتکارشده، شاهدی بر این مدعاست. 
پی نوشت ها:

1- این کارگاه ها حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص می دهند. / 2- اوپک 
برای گزارش تولید نفت کشورها از دو منبع استفاده می کند: منابع مستقیم که به طور رسمی از سوی 
خود آن کشور تهیه و اعالم می شود و منابع ثانویه که برآیندی از گزارش های مختلف از منابع غیررسمی 

بین المللی را شامل می شود. / 3- خبرگزاری رویترز:
https://www.reuters.com/article/us-iran-crude/iran-oil-exports-set-to-drop-in-au-

gust-ahead-of-u-s-sanctions-data-idUSKCN1LD12M

4- در فروردین هر سال به دلیل تعطیالت نوروز معامالت کمتری به نسبت سایر ماه ها در بخش مسکن 
صورت می گیرد. / 5- در دسته بندی مرکز آمار ایران، اقتصاد کشور به سه بخش کشاورزی، خدمات و 
صنعت )شامل صنایع، معادن، ساختمان، نفت و تامین آب، برق و گاز طبیعی( تقسیم می شود. / 6- بر 
اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی از ترکیب کاالهای وارداتی در شهریور 1397 

/ 7- با حجم سیلندر 2000 سی سی با ساخت داخل 14 درصد تا کمتر از 30 درصد
8- نظام پرداخت کارتی نوعی نظام پرداخت است که با استفاده از ابزار کارت در تجهیز پایانه فروش 
الکترونیکی، امکان پرداخت وجه موضوع خرید کاالها و خدمات را از سوی خریدار )دارنده کارت( به 
فروشــنده )دارنده پایانه-پذیرنده( بدون توســل به ابزارهای نقدی میسر می کند. / 9- سامانه شبکه 
الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک( شبکه ای است که تمام ارائه دهندگان خدمات پرداخت و پایانه های 
فروش آنها را در نظامی یکپارچه گرد آورده است و با مدیریت و نظارت متمرکز، کارایی و اثربخشی و 

امنیت شبکه پرداخت کارت را ارتقا می دهد. / 10- در تاریخ 30 شهریور 1397
11- Bloomberg (July 25, 2018), Gasoline Prices Around the World: The Real Cost 

of Filling Up

 www.globalpetrolprices.com 12- قابل دسترسی در

جدول 11- معامالت سهام و حق تقدم در شش ماهه نخست سال 1397

تعداد روزهای ماه
معامالتی

میانگین روزانه ارزش معامالت 
)میلیارد ریال(

میانگین روزانه حجم معامالت 
)میلیون سهم(

میانگین روزانه دفعات 
معامالت

ارزش بازار 
)میلیارد ریال(

171,92994574,8533,283,410فروردین
222,1701,0٦447,1973,727,8٦5اردیبهشت

183,2071,3٦583,2٦54,212,72٦خرداد
213,9941,578101,1744,250,801تیر

22٦,0552,2٦3117,3775,231,743مرداد
208,3773,151184,155٦,124,139شهریور

منبع: بورس اوراق بهادار تهران، گزارش عملکرد بورس اوراق بهادار، شهریور 1397 

جدول 10- اجزای درآمدهای مالیاتی )هزار میلیارد ریال - درصد( 

چهار ماهه نخست 1397چهار ماهه نخست 139٦
رشدسهممقداررشدسهممقدار

29٦/9100/00/0348/8100/017/5درآمدهای مالیاتی
4/٦-3/8152/443/7-159/853/8مستقیم

17/1-9/181/223/3-98/033/0اشخاص حقوقی
53/518/0٦/859/917/211/9بر درآمد
8/42/80/411/33/335/5بر ثروت

137/14٦/24/819٦/45٦/343/2غیرمستقیم
25/28/518/450/014/398/3بر واردات

111/937/72/214٦/442/030/8بر کاالها و خدمات
79/72٦/815/092/02٦/415/4بر ارزش افزوده

منبع: بانک مرکزی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی، شماره های مختلف
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ساختار مالی و مالکیت

از زمان روی کار آمدن دولت دهم، با توجه به مشکالت بانکی و 
اقتصادی به وجود آمده در دولت های قبل تیم اقتصادی دولت 
وقت، تصمیم به مهار تورم گرفت که این مهم با باال بودن نرخ 

سود ســپرده بانکی و به تبع آن نرخ بهره بدون ریسک در اقتصاد 
کشور همراه شد. این اتفاق به رغم تبعات مثبتی نظیر ثبات اقتصادی 
کوتاه مــدت و کاهش قابل مالحظه تورم، 
موجــب رکود اقتصادی و رشــد ادامه دار 
نقدینگی شــد؛ به طــوری که نقدینگی 
طی سال های ریاســت جمهوری حاضر، 
در حدود سه برابر افزایش یافت، از سوی 
دیگر با توجه به نبود تقاضا برای تسهیالت 
بانک ها با توجه بــه نرخ آنها و همچنین 
شرایط حکم فرما بر صنایع مختلف کشور، 
بانک ها ســرمایه های خود را به ســمت 
بنگاهداری و سرمایه گذاری در دارایی های 
غیرنقدشونده سوق دادند که این مهم نیز 
منجر به این شد که هم اکنون شاهد کفایت 
سرمایه منفی در اکثر بانک ها هستیم. در 
اواسط سال 96 با کاهش دستوری نرخ سپرده بانکی به 15 درصد و 
کمتر از آن، شاهد تبدیل سپرده های بلندمدت به کوتاه مدت و جاری 
بودیم. این مهم سبب شد سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش پیدا 
کرده و شاهد افزایش قابل مالحظه قیمت مسکن، نرخ ارز و طال و 
همچنین افزایش مقدار شاخص بورس اوراق بهادار باشیم. از سوی 
دیگر با توجه به تغییرات اتفاق افتــاده در بازارهای کاالیی جهان، 

نظیر نفت و فلزات اساسی، بازار سرمایه از پارامترهای دیگری نیز 
تبعیت می کند که در این نوشتار سعی شده به تفکیک صنعت 

به صورت اجمالی مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

صنعت شیمیایی •
این صنعت با در اختیار داشتن بیش از 26 درصد از بازار سرمایه 
کشــور، بزرگ ترین صنعت فعال در بورس محسوب می شود. این 
صنعت از ابتدای امر به طور متوسط حدود 62 درصد بازدهی نصیب 
سرمایه گذاران کرده است. اما این صنعت عالوه بر بازدهی مناسب، 
با ریسک هایی هم مواجه است. قیمت محصوالت پتروشیمی فارغ از 
نوع خوراک واحد تولیدی، وابستگی قابل مالحظه ای با قیمت نفت 
دارد از این رو با توجه به برگشت تحریم های ایران، تحریم ونزوئال و 
همچنین عدم اطمینان های ناشی از عرضه نفت توسط لیبی، بازار 
نفت با نوسانات قابل مالحظه ای روبه رو است که این مهم می تواند 
قیمت محصوالت پتروشیمی را به شــدت تحت الشعاع قرار دهد. 
جنگ تعرفه ای که میان ایاالت متحده و چین اتفاق افتاده است نیز 
به صورت غیرمســتقیم بر قیمت محصوالت تاثیر می گذارد. بدین 
شــکل که با توجه به تعرفه های وضع شده تجارت کشورها کاهش 
یافته و تقاضای آنها برای محصوالت پتروشــیمی کاهش می یابد. 
از ســوی دیگر با توجه به تحریم هــای ایاالت متحده نیز، اکثریت 
شرکت ها به منظور تامین بخشی از مواد اولیه وارداتی خود و فروش 
صادراتی محصوالت با مشکالتی مواجه هستند. الزم به ذکر است 
که در صورت کسب موفقیت در این زمینه نیز، احتماالً به سختی 
خواهند توانست مبلغ ناشــی از این امر را به خارج از کشور انتقال 

صنایع بورسی با چه ریسک هایی 
تا پایان سال مواجهند؟

پـرونده
دوم

جشنواره ریسک

 علی خرد / تحلیلگر بازارهای مالی

محمد گرجی آرا از اثر تشدید ریسک بر بازار سرمایه می گوید./عکس: سعید عامری
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دهند. عدم ثبات اقتصادی و نااطمینانی ایجادشــده در نرخ ارز نیز 
مشکل دیگری برای شرکت های فعال در این صنعت است، که در 
این راستا تصمیمات خلق الساعه اقتصادی، اجبار به فروش نرخ ارز 
حاصل از صــادرات در قیمت های خاص و تغییر قوانین و مقررات 
داخلی و اعمال محدودیت از عمده ترین ریسک های این صنعت مهم 

و استراتژیک کشور است.

فلزات اساسی •
این صنعت دومین صنعت بزرگ در بازار ســرمایه کشور بوده و 
سهمی بیش از 16 درصد ارزش بازار را در اختیار دارد. این صنعت بیش 
از 85 درصد بازدهی از ابتدای ســال جاری برای سرمایه گذاران خود 
به ارمغان آورده است و نیز اگرچه بازدهی شیرینی نصیب سهامداران 
خود کرده اســت، ولی با ریســک های متعددی مواجه است. جنگ 
تعرفه ای آمریکا و چین به صورت مســتقیم بر قیمت فلزات اساسی 
تاثیر گذاشته و بازار آنها را به شدت با عدم اطمینان همراه کرده است. 
عالوه بر قیمت جهانی محصوالت فلزی، پیش بینی می شود جنگ 
تعرفه ای رخ داده رشد اقتصاد جهانی را که هم اکنون حدود 3/5 درصد 
در سال است 0/5 درصد کاهش دهد که این مهم می تواند به کاهش 
چشمگیر تقاضای محصوالت منجر شود و در نهایت ریزش قیمتی 
فلزات را دربر داشــته باشد. از سوی دیگر با توجه به باال بودن نقطه 
سر به سری شرکت های فعال در این صنعت، به نظر می رسد با ادامه 
شرایط موجود در جهان ادامه فعالیت برای شرکت های ایرانی بسیار 
سخت باشــد. فضای داخلی اقتصاد نیز با ریسک های بسیاری برای 
شرکت های فعال در این حوزه همراه است که این مهم ادامه فعالیت 

این شرکت ها را دچار مشکالت بسیاری کرده است. 
قیمت گذاری دســتوری محصــوالت داخلی در بــورس کاال، 
تخصیص سهمیه به خریداران، تعیین صالحیت خریداران با قوانین 
دست و پا گیر و از این طیف اتفاقات سبب شده است که شرکت ها 
به ســختی بتوانند با واقعیات نرخ ارز و اقتصاد محصوالت خود را 
به فروش برسانند و در این میان سود فقط نصیب کسانی می شود 
که می توانند از رانت ایجادشده استفاده کنند. تحریم های اعمال شده 
نیز فروش صادراتی شرکت ها را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده 
است، مشــکالت ناشــی از نقل و انتقال پول، انتقال تکنولوژی و 
خرید تجهیزات و همچنین کاهش قابل مالحظه حجم صادرات از 
جمله اثرات تحریم در این صنعت است. همانند صنعت شیمیایی 
این صنعت نیز با مشــکالت فراوانی نظیر قیمت گذاری دستوری 
در بورس کاال و اجبار به عرضه ارز در قیمت های دســتوری مواجه 
است که این مهم بهره وری شرکت ها را بسیار کاهش داده است. به 
نظر می رسد مادامی که موانع داخلی رفع و راه حلی برای تامین مواد 
اولیه و تجهیزات برای شرکت ها پیدا نشود، این صنعت در معرض 

ریسک های جدی است.

فرآورده های نفتی •
این صنعت با در اختیار داشــتن حدود 10 درصد از ارزش بازار 
سرمایه، سومین صنعت بزرگ بازار محسوب می شود. این صنعت 
حدود 80 درصد بازدهی از ابتدای ســال برای ســرمایه گذاران به 
ارمغان آورده است. اگر نگوییم صنعت مذکور پرریسک ترین صنعت 
بازار سرمایه است قطعاً یکی از پرریسک ترین صنایع حاضر در بازار 
سرمایه اســت. با توجه به اینکه تامین کننده و خریدار محصوالت 
پاالیشگاه ها غالباً شرکت پاالیش و پخش است، این بازار انحصاری 
از گذشــته دور برای این شرکت ها مشکالت فراوانی را ایجاد کرده 
است. در حال حاضر نیز نرخ محاسبه شده برای فرآورده های اصلی 

پاالیشــگاه ها مشــخص نبوده و هر 
روز اخبــار جدیدی در بازار ســرمایه 
در ایــن مورد بــه گوش می رســد. 
همچنین نوسانات نفت به عنوان ماده 
اصلی پاالیشگاه ها، ســودآوری آنها را 
دستخوش تغییرات عمده ای کرده که 
با توجه به چشم انداز موجود برای بازار 
نفت به نظر می رسد این طیف نوسانات 
و عدم اطمینان ها ادامه دار خواهد بود. 
نوسانات شــدید نرخ ارز نیز بازار این 
شــرکت ها را دچار بحران کرده است 
اگرچه این شرکت ها محصوالت خود 
را در بازار داخلی به فروش می رسانند 
امــا با توجه به قیمت گــذاری نفت و 
محصوالت پتروشیمی بر اساس دالر، 
ایــن مهم می تواند ســودآوری آنها را 
با تغییرات اساســی مواجه کند. گروه 
دیگر فعال در این صنعت شرکت های 
تولیدکننــده روانــکار هســتند. این 
شــرکت ها که مــواد ورودی خود را 
از پاالیشــگاه تهیه می کنند با توجه 
به آزاد شــدن نــرخ فرآورده های ویژه 
پاالیشگاه ها، با افزایش چشمگیر بهای 
تمام شــده خود مواجه شدند. از طرف 
دیگر در بخش فروش محصوالت خود 
اگرچه با گران شــدن نرخ ارز رقبای 
خارجی از بازار خارج شــدند و رقابت 
در بازار این محصــوالت کاهش پیدا 
کرد، اما برای افزایش نرخ محصوالت 
خود با محدودیت مواجه هســتند و 
نمی توانند قیمــت محصوالت خود را 
مطابق با افزایش نــرخ اتفاق افتاده در 
نرخ ارز تعدیل کنند. بنابراین پیش بینی 
می شــود این شــرکت ها نیز با عدم 
اطمینان های بسیاری در آینده دست 

و پنجه نرم کند.

استخراج کانه های فلزی •
این صنعت با توجه به سهم بیش از 
هشت درصدی از ارزش بازار سرمایه و 
بازدهی حدود 105درصدی از ابتدای 
سال جاری به شدت مورد توجه فعاالن 
بازار ســرمایه در این روزها بوده است. 
صنعت  این  پیش روی  ریســک های 
به طرز قابل مالحظه ای با ریسک های 
صنعت فلزات اساســی تشابه دارد اما 
مورد اساســی تفاوت حضور ایمیدرو 
و نقش اساســی این ارگان در تولید 
ریســک برای شــرکت های فعال در 
این صنعت است. با توجه به مالکیت 
ایمیدرو بر بســیاری از معادن فلزی 
کشــور به صورت تاریخی به محض 

اینکه طی چند سال این شرکت ها با افزایش نرخ مواجه می شوند، 
شرکت ایمیدرو، مجلس شورای اسالمی و سایر ارکان ها و نهادهای 
تصمیم ساز در این صنعت از تمامی اختیارات خود بهره می جویند 
تا سود حاصل شــده را به طرز قابل مالحظه ای کاهش دهند، این 
عملیات در واقع استخراج نقدینگی از سهامداران به نفع دولت است. 
به عنوان مهم ترین مثال می توان از حق انتفاع معادن نام برد که این 
مورد با توجه به افزایش سودآوری شرکت های فعال در این صنعت 
در سال های 90 و 91 بیان شد. البته که این شرکت ها با توجه به 
افزایش تورم ایجادشده، پیوسته با افزایش قابل مالحظه هزینه های 
استخراج مواجه خواهند بود. نوسانات قیمت های جهانی، نوسانات 
نرخ ارز، کاهش فروش شــرکت های باالدستی و به طور کلی رکود 
حاکم بر اقتصاد کشور می تواند فروش محصوالت این شرکت ها را با 

مشکالت عدیده ای مواجه کند.

بانک ها و موسسات اعتباری •
این صنعت حدود شــش درصد از ارزش بازار سرمایه کشور را 
در دســت دارد و از ابتدای ســال جاری حدود 30 درصد بازدهی 
نصیب ســهامداران خود کرده است. اگر به چند سال گذشته بازار 
ســرمایه رجوع کنیم شاهد خواهیم بود که صنعت بانکداری سهم 
به غایت بزرگ تری که گاه به حدود ســه برابر مقدار فعلی می رسد 
در بازار سرمایه داشــته است، اما اتخاذ سیاست های نامناسب چه 
از ســوی تصمیم ســازان اقتصادی دولتی، چه از سوی کمیسیون 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی و در رده های بعدی شورای پول 
و اعتبار و مدیران عامل بانک ها ســبب شد که نه تنها بانک ها دچار 
مشکالت بنیادین و عدیده ای شوند بلکه اقتصاد کشور نیز به بیماری 
گســترده تری دچار شود. در دوره های گذشته ریاست جمهوری با 
اتخاذ سیاست های اقتصادی نامناســب، بانک ها رو به بنگاهداری 
آورده و به جای تســهیالت دهی به متقاضیان اخذ وام، شــروع به 
سرمایه گذاری در شــرکت ها و صنعت ساختمان کردند. این مهم 
سبب شد با توجه به روند رو به رشد نرخ بهره در آن سال ها، اقتصاد 
کشــور در رکود چشــمگیری فرو رود که این مهم دو اتفاق برای 
بانک ها به همراه داشت. اولین اتفاق انجماد دارایی آنها در شرکت ها 
و ساختمان هایی بود که برای سرمایه گذاری و به دست آوردن سود 

قابل مالحظه اقدام کرده اند. 
دومین اتفاق مربــوط به نکول کردن افرادی بــود که وام های 
عمده از بانک ها گرفته بودند چراکه کســب وکار آنها دیگر بازدهی 
سابق را برای آنها به همراه نداشت، به همین علت بانک ها با مقادیر 
قابل مالحظه مطالبات مشکوک الوصول مواجه شدند. مشکالت به 
وجودآمده در آن سال ها کم و بیش تا سال های جاری هم ادامه دارد 
که البته این مشکالت بعد از تغییر نحوه گزارشگری مالی بانک ها 
نمود بیشــتری پیدا کرد. بســیاری از بانک ها در حال حاضر نیز با 
کفایت سرمایه منفی مواجه هستند و با گذشت زمان نه تنها اهتمامی 
بر اصالح فرآیند اجرایی عملیات خود ندارند بلکه با ادامه روند فوق با 

سرعت بیشتری به سمت ورشکستگی پیش می روند.
با توجه به بررســی صنایع مذکور، قابل درک اســت که فضای 
اقتصادی و کســب وکار کشور با توجه به سایه انداختن تحریم ها و 
همچنین با توجه به عدم ثبات در بازار ارز به شدت برای پیشه وران، 
کارخانه ها و صنایع با عدم اطمینان همراه است. البته امید است با 
تصمیم گیری به موقع تصمیم سازان اقتصادی و کمک سایر نهادها، 
ارگان ها و در راس آن با اصالح رفتار مردم که ناشی از اصالح رفتار 
سیاستمداران خواهد بود، در آینده نزدیک شاهد کاهش ریسک های 

موجود در صنایع کشور و پویایی آنها باشیم. 
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عملیات روانی
محمدگرجیآراازریسکهایبورسمیگوید

Á   در ماه هــای اخیر بازدهی بــورس از 90 درصد نیز 
عبور کرد. در ایــن میان عدم قطعیت ها نیز در بازار کم 
نبود و انواع و اقسام ریسک ها بر بازار تحمیل شد. ضمن 
دسته بندی طیف ریسک های سیستماتیک بورس، آیا 

تناسبی بین این ریسک ها و بازدهی مشاهده شد؟
معموالً جنس ریســک هایی که به بازار سرمایه ایران 
وارد می شــود در دسته ریسک های سیستماتیک است 
که از جمله آن می توان به ریســک های سیاسی، ریسک 
نرخ ارز، ریسک تورم و ریســک نرخ بهره اشاره کرد. در 
شش ماه گذشته مهم ترین مساله ای که بازار با آن دست 

و پنجه نرم می کرد ریسک سیاسی بود که از چند جنبه این ریسک برای بازار 
چشمگیر بود. یکی تحریم های آمریکا و قطعی شدن خروج آمریکا از برجام که 
آینده مبهمی را برای برجام و فعالیت های تجاری ایران با طرف های غیرآمریکایی 
رقم زد که در این رابطه بازار سرمایه ابتدا با ریزش قیمت ها در صنایع متعددی 
روبه رو بود. از طرف دیگر افزایش احتمال وقوع اعتراضاتی مانند دی ماه 1396 
به علت مسائل معیشتی و رخ دادن برخی از این اعتراضات در سال 1397 یکی 
دیگر از عواملی بود که امنیت ســرمایه گذاری در بورس را با مخاطراتی روبه رو 
می کرد. ولی با نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم انتظاری شرکت های بورسی که 
اغلب تولیدکننده کاالهای خام )Commodity( هستند تحوالت زیادی با شدت 
گرفتن افزایش نرخ ارز در نرخ فروش واحد محصول آنها انجام شــد که در این 
رابطه برخی از شرکت های بورسی به لحاظ افزایش نرخ در حال حاضر با نرخی 
نزدیک به سه برابر نرخ شهریور سال 1396 اقدام به فروش می  کنند. ارائه اولین 
گزارش های فروش و برطرف شدن قیمت گذاری دستوری برخی از کاالها مانند 
محصوالت عرضه شده در بورس کاال پتانسیل های شرکت های بورسی را نشان 
داد و گزارش های ماهانه نیز با تایید اطالعات مذکور منجر به انتظار افزایش سود 
اسمی شــرکت ها و افزایش قیمت آنها در بازار شد. از طرفی در دوران افزایش 
انتظارات تورمی و افزایش نرخ ارز همواره به صورت تاریخی بورس یکی از بهترین 
عملکردها را داشته است و از این بابت فعاالن بازار سرمایه سابقه ذهنی مناسبی 
دارند. آنچه در دوران تحریم ها و با افزایش ریســک های سیاسی بازار نگران آن 
اســت نوسانات فروش مقداری شرکت هایی اســت که در بازارهای بین المللی 
فعالیت می کنند. برای این امر تنها مبنای مقایسه فعلی بازار تحریم هایی است 
که در ســال های 91 و 92 برای ایران اتفاق افتاد. بر اساس این مبنای مقایسه 
معموالً شــرکت ها با یک افت مقداری 10 تا 20 درصد به طور متوسط مواجه 
می شــدند ولی این افت با توجه به اینکه با افزایش شدید نرخ ارز همراه بود در 
نهایت ســودآوری اسمی شرکت ها افزایش پیدا می کرد. البته شرکت هایی هم 
بودند که در مجموعه تحریم های قبلی امکان مبادله در بازارهای مالی بین المللی 
را نیز از دست دادند مانند شرکت ملی مس ایران که متاسفانه دچار مشکالت 
عدیده فروش شد. البته از نگاه من با توجه به سابقه تحریم های قبلی وضعیت دور 

زدن تحریم ها در سال 1397 بهتر از دوره گذشته بود و 
شرکت ها با تجربه گذشته بسیار بهتر توانسته اند مشکالت 
خود را کنترل کنند. البته طرف مقابل هم بیکار ننشسته 
است و در مقابل راهکارهایی را برای شناسایی موارد دور 
زدن تحریم ها دارد و به طور کلی این ریســک به عنوان 
شمشیر داموکلس بر سر بازار خواهد بود و فعاالن بورسی 
همواره باید گزارش های فروش مقداری ماهانه شرکت ها و 
گزارش های گمرکات کشور را نیز برای تصمیم گیری های 

خود مبنا قرار دهند.
Á   ریسک های غیرسیستماتیک مترتب بر هر صنعت 

در این مدت چگونه بود؟ هر یک از صنایع با چه مســائلی دست و پنجه نرم 
کردند؟

در حوزه ریســک های غیرسیستماتیک مباحث مربوط به ریسک عملیاتی 
و ریســک تکنولوژی به طور عام و ریســک های مربوط به قوانین و مقررات به 
طور خاص متوجه برخی از شرکت هاســت. با شدت گرفتن تحریم ها در حوزه 
شرکت های تولیدکننده کاالهای خام که معموالً محصوالت آنها توانایی صادرات 
را دارد مهم ترین عامل عدم امکان واردات قطعات و کاتالیســت ها و مواردی از 
این دست است که در دوره گذشته تحریم ها برخی از شرکت های پتروشیمی و 
پاالیشگاهی را تحت تاثیر خود قرار داده بود. به نظر می رسد در این دوره با توجه 
به عدم یکپارچگی در تحریم های ایران توانایی دور زدن تحریم ها با استفاده از 
شرکت های کوچک تر اروپایی برای جلوگیری از این موارد امکان پذیر باشد. در 
حوزه تکنولوژی هم شرکت هایی که در این زمینه فعالیت دارند امکان دارد که 
در خرید قطعات و تجهیزات دچار مشکل شوند یا طرح های توسعه آنها نیمه کاره 
باقی بماند که این مورد به نظر می رسد محتمل تر از سایر ریسک های سیاسی 
باشــد و به طور مثال طرح های توسعه شــرکت های پتروشیمی زیرمجموعه 
نهادهای بازنشستگی که برخی از آنها نیز در بازار پایه »ج« فرابورس نیز پذیرفته 
شــده اند از این ریسک تاثیر بپذیرند. همچنین در حوزه بانکی به علت الزامات 
اجرای پیمان های بین المللی پولی و بانکی و دستورالعمل های جدید که جزو 
اقدامات اعتمادساز ایران برای طرف های خارجی است امکان دارد مشکالتی را 
از بابت تراکنش های داخلی و خارجی داشته باشند که برخی از عملیات آنها به 

ویژه عملیات ارزی بانک ها با چالش روبه رو خواهد شد.
Á   تحریم های ایاالت متحده علیه ایران در راه است. برخی از مسووالن کشور 

معتقدند تحریم جدیدی در انتظار نخواهد بود. آیا واقعاً اثر همه تحریم ها از جمله 
تحریم های آتی در قیمت ها لحاظ شده است؟ در هفته گذشته شاهد بودیم که 
آمریکا لیست جدیدی از شرکت ها را نیز که برخی از آنها بورسی بودند به طور 
خاص در تحریم های جدید خود گنجانده و اعالم کرده اســت، این مورد برای 

بورس و این شرکت ها آیا تهدیدی محسوب می شود؟
آنچه در رابطه با تحریم های آمریکا در عرصه بین المللی محســوس است 

پتانسیل های 
افزایش نرخ ارز و 

آزادسازی قیمت ها 
هنوز به طور کامل 

در بورس نشان داده 
نشده است و اگر 

ریسک های سیاسی 
را در دامنه فعلی در 

نظر بگیریم بورس 
یکی از بازارهای 
جذاب برای پنج 

ماه باقی مانده سال 
خواهد بود و به شرط 

معامالت با استفاده 
از تحلیل های معتبر 
می توان کسب بازده 

مناسبی را از آن 
انتظار داشت.

سایه فتحی: بورس تهران در ماه های گذشته و پس از تب و تاب بازار ارز، به یکی از گزینه های جذاب سرمایه گذاری تبدیل شده است که حدود 90 درصد بازدهی را از ابتدای سال 
به همراه داشته است. البته این بازار نیز همانند دیگر بازارهای مالی با ریسک هایی مواجه بوده و هست. ریسک هایی که هرکدام می توانند جهت حرکت سهام را به سمت دیگری 
بکشانند. عمده ریسک پیش روی بازار مربوط به تحریم های ایاالت متحده است. هرچند که به گفته گرجی آرا، تحلیلگر بازار سرمایه اثر تحریم در قیمت ها لحاظ شده است. وی از 

ظرفیت های آتی بازار سخن گفته و آن را همچنان بهترین گزینه به جهت سرمایه گذاری تا انتهای سال می داند.
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عدم یک صدایی جامعه جهانی با آمریــکا و راه های تنفس هر چند محدودی 
است که صنایع ایرانی خواهند داشت. برخالف آنچه تصور می شود در روز 13 
آبان تحریم های جدیدی علیه ایران وضع نمی شود بلکه این تاریخ مهلت خروج 
شــرکت های بین المللی از بازار ایران و فعالیت با شــرکت های ایرانی را تعیین 
می کند. همان طور که در خبرها نیز داشــتیم شرکت های بزرگی مانند توتال، 
ایرباس، بانک های بین المللی مانند اوبر اتریش و اشپارکاسه آلمان در پیش از این 
تاریخ از بازار ایران خارج شدند و عمالً بخش عمده اثر تحریم ها بر اقتصاد ایران 
تحمیل شده است. در حال حاضر نیز ایران در وضعیت تحریم به سر می برد و 
عمالً از تاریخ 13 آبان فقط به وضع شرکت هایی رسیدگی خواهد شد که کار با 
ایران را ادامه دهند که معموالً شرکت هایی کوچک در اروپا یا آسیا هستند که 
برنامه ای برای حضور در بازار آمریکا ندارند و در معرض برخورد مستقیم با چرخه 
دالر نیز نیستند. با فرض آنکه تحریم های جدید یا تنش های منطقه ای جدید بر 
بازار وارد نشود بخش عمده اثر تحریم ها در قیمت سهام ها دیده شده است. آنچه 
طرف آمریکایی با اعالم لیست شرکت ها به دنبال آن است، سوار شدن بر موج 
کاهش سرمایه اجتماعی در ایران است که منجر به تنش داخلی شود و بیشتر 
به نظر می رسد در قالب یک عملیات روانی این اتفاق رخ داده، چراکه در حال 
حاضر هر گونه معامله با طرف های ایرانی از سوی شرکت های آمریکایی ممنوع 
است و تحریم مجدد برخی از بانک ها و شرکت ها از سوی آمریکا و قرار گرفتن 

در لیست خزانه داری آمریکا تغییری در وضعیت تحریمی آنها ایجاد نمی کند.
Á   ،شاخص های کالن اقتصادی چه چشم اندازی پیش رو دارند و بر این اساس 

اثرات آنها بر بازار سهام چه خواهد بود؟
سه عامل خیلی مهم تورم، نرخ ارز و نرخ رشد اقتصادی بر وضعیت شرکت های 
بورسی اثرگذار هستند. فنر تورم انباشته ای که به علت رشد پایه پولی از محل 
استقراض بانک ها از بانک مرکزی و به تبع آن رشد نقدینگی طی پنج سال اخیر 
به وجود آمده اســت به تدریج در اقتصاد ایران در حال رها شدن است و هیچ 
ارتباطی به تحریم ها ندارد و ناشــی از عملکرد داخلی خودمان است که متغیر 
مهم برای افزایش سودآوری اسمی شرکت هاست و با توجه به اینکه تورم انباشته 
ناشی از نقدینگی تماماً در اقتصاد آزاد نشده است باید گفت متاسفانه همچنان 
آهنگ رشد قیمت کاالها و خدمات ادامه داشته و از این بابت شرکت ها با رشد 
متغیرهای اسمی فروش با رشد سودآوری همراه خواهند بود. همچنین با فرض 
ثبات سیاسی و عملکرد صحیح دولت و حاکمیت در ایران در پاسخ به مناقشه ها 
و مطالبه های موجود در ســطح جامعه و کاهش بی اعتمادی مردم نســبت به 
حکمرانی آتی ریال به نظر می رسد از آهنگ رشد نرخ ارز در چشم انداز پنج ماه 
پایانی ســال کاسته شده باشد و از این بابت نوسان عجیبی را در نرخ دالر چه 
به صورت منفی چه به صورت مثبت شاهد نباشیم. البته این فرض در رابطه با 
نرخ دالر با یک پیش شرط مهم بیان شده است که حل مناقشه های داخلی و 
بازگشــت اعتماد مردم به حکمرانی ریال در دستور کار قرار گیرد و مادامی که 
بی اعتمادی در جامعه تزریق شود مجدد نرخ دالر صعودی خواهد شد و اقتصاد 
به سمت دالریزه شدن پیش خواهد رفت. از آنجا که سناریو نامطلوب برای بورس 
حرکت نزولی دالر اســت با توجه به متغیرهای کالن افت قیمت دالر چندان 
مطرح نیست و حداقل می توان گفت نرخ دالر در سناریو خوش بینانه در همین 
مقدار فعلی باقی خواهد ماند. از آنجا که قیمت گذاری تحلیلی سهام شرکت ها 
در بورس تهران در حال حاضر با دالر هفت تا هشــت هزارتومانی انجام شــده 
است از این رو همچنان می توان به رشد بورس از محل آزادسازی پتانسیل ارزی 
حداقل تا قیمت گذاری بر اساس نرخ دالر نیما امیدوار بود. اما آنچه شرکت های 
بورسی با فروش داخلی با آن دست و پنجه نرم خواهند کرد کاهش نرخ رشد 
اقتصادی و کاهش قدرت خرید خواهد بود. به عنوان مثال در گروه خودروسازی 
که تنها فروش داخلی دارند آمار شهریورماه 97 نسبت به شهریورماه 96 با بیش 
از 40 درصــد افت در فروش همراه بود و به نظر می رســد این روند همچنان 
ادامه دار باشد. از این رو مهم ترین ریسک برای شرکت هایی است که واردات مواد 
اولیــه دالری دارند و فروش محصوالت آنها به صورت داخلی و ریالی اســت و 
ســرمایه گذاران باید در انتخاب این گونه از شرکت ها حتماً محاسبات تحلیلی 

جامعه را انجام داده باشند.
Á   در روزهای اخیر شــاهد صف های هماهنگ فروش یا صف های هماهنگ 

خرید بودیم، آیا این موارد در بازارها طبیعی است و دلیل چنین رویدادهایی 
چیست؟

معموالً در روزهایی که در بازار هیجان بر منطق غالب می شود بازار دچار رفتار 
گله ای می شود و متاسفانه حتی برخی از فعاالن حقوقی و حرفه ای های بازار نیز 
در این دام می افتند. به طور کلی در چنین روزهایی معامله گران و سرمایه گذاران 
بازار بهتر است معامله ای نداشته باشند و منتظر تخلیه هیجان مثبت یا منفی 
در سهم باشند. دلیل وقوع چنین وضعیتی  به عمق کم معامالتی و عمق کم 
تحلیلی بورس تهران برمی گردد. عمق کم معامالتی باعث می شود که بازار به 
شدت تحت تاثیر عرضه های چند نهاد حقوقی مهم قرار گیرد و در فقره اخیر 
افت بازار به نظر می رسد اختالف نظر برخی از صندوق های با درآمد ثابت بورسی 
که بخشی از پورتفوی خود را به خرید سهام تخصیص داده اند با سازمان بورس 
باعث شــد آنها از این اهرم برای اعمال فشار به بورس استفاده کنند و با ایجاد 
صف فروش در نمادهای مهم بازار فشار عرضه باالیی را برای سهم ها ایجاد کنند. 
همچنین عمق کم تحلیلی نیز باعث می شود که سرمایه گذاران چه حقیقی و چه 
حقوقی بدون مطالعه وضعیت بنیادی و تنها با نگاه به صف های خرید یا فروش 
اقدام به تصمیم گیری خرید یا فروش کنند و باعث می شود که روزی که چند 
نهاد حقوقی یا حقیقی در بازار اقدام به ایجاد صف فروش کنند فعاالن بازار به 
ویژه ســرمایه گذاران تازه وارد بورسی نیز سهم های خود را در صف فروش قرار 
داده یا برخالف آن هنگام صف خرید اقدام به خرید در نمادهای مختلف کنند. 

همچنین متاسفانه استفاده از شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و سبدگردان 
که سابقه آنها در فعالیت بورسی نیز مشخص است و کارمزدهای واقعاً حداقلی 
دریافت می کنند هنوز پس از گذشــت نزدیک به یک دهه از ایجاد این نهادها 
 در میان مردم جا نیفتاده اســت و هنوز تبعیت از کانال هایی که مدیریت آنها 
مشخص نیست و همچنین با اظهارنظرهایشــان مشخص می شود با مسائل 
اولیه بورس نیز آشــنایی ندارند برای مردم بیشتر جذابیت دارد و در بازارهای 
هیجانی این یک آفت برای بازار سرمایه است چراکه تازه واردهای بورس را دچار 
پدیده بازارزدگی می کند و باعث می شــود پس از مدتی به علت ضرر سنگین 
 اعتماد اشــخاص حقیقی از بازار گرفته شــده و دیگر برای سرمایه گذاری به 

بورس بازنگردند.
Á   آیا می توان بورس را تا انتهای سال بهترین گزینه سرمایه گذاری برای کسب 

سود یا حداقل ایمن بودن از تورم دانست؟ به نظر شما گروه های صنایع بورسی 
که می توانند از شرایط فعلی منتفع شوند کدام ها خواهند بود؟

در مقایسه با سایر بازارهای موازی برای سرمایه گذاری شاید بتوان گفت بورس 
یکی از بهترین گزینه ها برای ایمن بودن در مقابل تورم است، چراکه هم درآمد 
شرکت های بورسی تعدیل می شود و سرمایه گذاران از این بابت منتفع می شوند 
و هم معیشت مردم عادی به علت اخالل در بازار ارز و تقاضای کاذب در کاالها 
به خطر نمی افتد. همچنین پتانسیل های افزایش نرخ ارز و آزادسازی قیمت ها 
هنوز به طور کامل در بورس نشــان داده نشده است و اگر ریسک های سیاسی 
را در دامنه فعلــی در نظر بگیریم بورس یکی از بازارهای جذاب برای پنج ماه 
باقی مانده سال خواهد بود و به شرط معامالت با استفاده از تحلیل های معتبر 

می توان کسب بازده مناسبی را از آن انتظار داشت. 
به نظر می رســد در ادامه روند بازار همچنان شرکت هایی که بازار صادراتی 
و درآمدهــای ارزی دارند به عنوان پیشــگامان بورس مطرح باشــند و از این 
بابت می توان شــرکت های تولیدکننده محصوالت پتروشــیمی و شیمیایی، 
تولیدکنندگان یوتیلیتی برای شرکت های پتروشــیمی، صادرکنندگان مواد 
غذایی، شــرکت های تولیدکننده فلزات اساسی و کانه های فلزی را نام برد و از 
شرکت هایی که پتانسیل آزادسازی نرخ ارز و تطبیق با ارز نیما را نیز دارند مانند 
تولیدکنندگان اوره و پاالیشگاه ها، بانک های با تراز ارزی باال و بیمه ها می توان به 
عنوان گروه های جذابی نام برد که با توجه به غیرصادراتی بودن آنها غیرمستقیم 

از این روند بهره می گیرند. 

از آنجا که 
قیمت گذاری 
تحلیلی سهام 
شرکت ها در 
بورس تهران در 
حال حاضر با دالر 
هفت تا هشت 
هزارتومانی انجام 
شده است از 
این رو همچنان 
می توان به رشد 
بورس از محل 
آزادسازی پتانسیل 
ارزی حداقل تا 
قیمت گذاری بر 
اساس نرخ دالر 
نیما امیدوار بود.

در فقره اخیر 
افت بازار به 

نظر می رسد 
اختالف نظر برخی 

از صندوق های 
با درآمد ثابت 

بورسی که بخشی 
از پورتفوی خود 
را به خرید سهام 
تخصیص داده اند 
با سازمان بورس 
باعث شد آنها از 

این اهرم برای 
اعمال فشار به 
بورس استفاده 
کنند و با ایجاد 
صف فروش در 

نمادهای مهم بازار 
فشار عرضه باالیی 

را برای سهم ها 
ایجاد کنند.

افت 
صوری
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ساختار مالی و مالکیت

شرایط پیچیده سیاسی اقتصادی کشور در هفته های گذشته بازارها را 
با عدم قطعیت روبه رو ساخته است. در این میان بازار سهام نیز همچنان 
با ریسک های سیستماتیک و غیرسیتماتیک زیادی مواجه است. موعد 

تحریم های جدید ایاالت متحده علیه ایران نیز به زودی فرامی رسد و عالوه 
بر آن هم هفته گذشته برخی از شرکت های ایرانی به  طور خاص در تیررس 
تحریم های آمریکا قرار گرفتند. در بازار متالطم 
سهام جهت حرکت یعنی صعودی یا نزولی و 
شدت آن یعنی آهســتگی یا سرعت حرکت 

قیمت ها قابلیت پیش بینی اندکی دارند.
البته این موضوع صرف بازار سهام نیست 
و در هفته های گذشــته سایر بازارهای مالی و 
حتــی فیزیکی هم روند مشــخصی در پیش 
نداشــته و با افت و صعودهای هیجانی مواجه 
شده اند. سیاست های نادرست و نامتناسب پولی 
و مالی در سال های گذشته همراه با شوک های 
بیرونی به اقتصاد کشــور که عمدتاً به تحریم 
مربوط می شود، علت بروز مخاطرات اقتصادی 
کشور بوده اند. رشد فزاینده نقدینگی و سیاست 
سرکوب قیمت ها ماحصل سیاست های اقتصاد کشور در سال های گذشته 
بوده است. در کنار این پدیده، اختالل در مسیر انتقال منابع مالی حاصل از 
صادرات غیرنفتی و نیز فروش نفت و محصوالت پاالیشــی ایران، در خرید 
نفت ایران از سوی آمریکا بر واردکنندگان عمده نفتی کشور محدودیت های 
شــدیدی را اعمال کرده و احتماالً خواهد کرد. اتفاقات این روزهای اقتصاد 
کشور یادآور وقایع سال 1391 است که در هنگامه تحریم های اقتصادی، 

صادرات نفت کشور به کمتر از یک میلیون بشکه در روز رسید و ناترازی 
بودجه و به تبع آن، استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و پس از آن 

تشدید تورم شکل گرفت.
اما در چنین فضایی چگونه می توان از امنیت دارایی ها سخن راند؟ چگونه 
می توان دارایی ها را به بهترین نحو مدیریت کرد تا از تالطم های اقتصادی 
در امان بمانند یا الاقل آســیب کمتری ببینند؟ برخی از کارشناســان 
معتقدند در چنین فضایی حرکت نقدینگی به ســمت بازار اوراق بهادار 
به نســبت بازارهای فیزیکی تبعات کمتری از لحــاظ تورم اقتصادی در 
پی خواهد داشــت. از طرف دیگر، خطر ایجاد حبــاب در این بازارها که 
بــا فاصله گرفتن »قیمــت« از »ارزش« اوراق بهادار رخ می دهد، نیز کم 
نیست و ســرانجام خوشــی پس از نابودی آن در انتظار سرمایه گذاران 
چشم وگوش بسته نخواهد بود. ارز، سکه و طال نیز در ماه های اخیر نشان 
داده اند که پتانســیل باالیی برای رشد داشته و سفته بازی در این بازارها 
نیز قابل توجه بوده اســت. بازار ملک نیز که از اواخر پاییز ســال گذشته 
روند صعودی خود را آغاز کرده و بازدهی باالیی به همراه داشــته است. 
نقدینگی الزم جهت ســرمایه گذاری مولد در فضای فعلی اقتصاد، صرف 
ســفته بازی در بازارهای مالی و داللی در بازارهای فیزیکی شده است. از 
طرفی نمی توان سرمایه گذاران را از چنین بازارهایی به راحتی دور کرد. به 
دلیل عدم گستردگی بازارهای بدهی و سهام در میان عمده مردم و البته 
قوانین و مقررات ضعیف در زمینه مالیات بر خرید و فروش ارز، سکه و طال، 
ساده ترین گزینه برای سرمایه گذاری در بین مردم همیشه در قالب همین 
دارایی ها شکل گرفته است. اکنون اقتصاد نه تنها در سیاست خارجی تشنه 
اخبار مثبت است که بیش از آن، در سیاست های اقتصادی داخلی نیاز به 

تجدیدنظرهای اساسی دیده می شود. 

مدیریت دارایی 
در سایه ریسک ها چگونه باشد؟
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در کشور ما به دلیل ماندگاری تورم و حجم باالی نقدینگی به خصوص 
در 30 سال گذشته مردم همواره در پی راهکاری برای حفظ ارزش پول 
خود بوده اند. در هر دوره ای در اقتصاد ما کاال یا کاالهایی وجود داشــت 
که این وظیفه را بر عهده می گرفت که شاید در دوران بعد کارکرد خود 
را در این زمینه از دست داده باشد. قطعاً برای نسل امروز جالب است که 
در ابتدای دهه 80 سیم کارت تلفن همراه به عنوان یک دارایی باارزش 
تلقی می شــد و افراد برای پیش خریــد آن در صف های طوالنی انتظار 
می کشیدند که شاید امروزه شبیه این امر را در صف های طوالنی شبانه 
مقابل برخی شرکت های واردکننده خودرو برای پیش خرید خودروهای 

خارجی دیده باشیم.
در واقع راهکارهای افراد برای مدیریت دارایی خود در شــرایط عدم 
قطعیت اقتصاد بســته به درجه ریسک گریزی آنها متفاوت است. شاید 
همگان به نوعی این ضرب المثل معروف را که همه تخم مرغ های خود 
را در یک سبد قرار ندهید شنیده اند و در خرید و نگهداری دارایی های 
خود آن را رعایت می کنند. در حقیقت ســبدهای پیش روی افراد برای 
سرمایه گذاری شامل ارز، طال و سکه، زمین و مسکن، سپرده  بانکی و بازار 
سرمایه است که در شرایط فعلی حتی می توان از بازار خودرو به عنوان 

گزینه ای برای حفظ ارزش پول به آنها اشاره کرد.
در شــرایط فعلی که تنش های به وجود آمده ناشــی از تحریم ها و 
بی ثباتی روابط بین الملل است، شــاید اولین گزینه برای حفظ ارزش 
دارایی برای افراد خرید ارز باشد کمااینکه این اتفاق در نیمه نخست سال 
باعث دامن زدن به نوسانات و سیر صعودی بازار ارز شد. در ماه های اخیر 
هرچه میزان تنش میان ایران با آمریکا باالتر می رفت و هرچه قیمت دالر 
در بــازار داخلی افزایش می یافت عطش افراد برای خرید ارز و دالر نیز 
بیشتر می شد به طوری که هرچه دالر قله های جدیدی را فتح می کرد 
خریداران دالر نه تنها نگران افت یکباره ارزش آن نمی شدند بلکه خود 
باعث تشکیل انتظارات برای قیمتی باالتر از قیمت فعلی می شد و این 
امر در چند ماه اخیر سبب شد افراد و دارندگان دالر اقدام به عرضه دالر 
خود در بازار نکنند چراکه انتظار افزایش بیشتر قیمت را نیز داشتند. اما 
به یکباره ورق برگشت و مداخله بانک مرکزی و تزریق ارز به بازار و مانور 
فضای مجازی منجر به کاهش شدید نرخ ارز در برخی مناطق، در زمانی 
بسیار کوتاه شد که تهییج مردم به عرضه دالرهای خانگی خود و تبدیل 
صف های خرید به صف های فروش را در پی داشت. باید توجه داشت که 
بازار ارز بازاری بسیار حساس به اتفاقات و گمانه زنی سیاسی است که این 

امر پیش بینی پذیری آن را کاهش می دهد.
به موازات بازار ارز، بازار سکه و طال نیز به دلیل تاثیرپذیری مستقیم 
از نــرخ دالر در چند ماه اخیر از جذابیت باالیــی برای مردم برخوردار 
بوده انــد. البته برندگان اصلی این بازار افــرادی بودند که در طرح های 
پیش فروش ســکه بانک مرکزی شرکت و بعضاً تا 250 درصد سود در 
عرض حدود شش ماه کسب کردند. به نظر می رسد مردم به تجربه به 
این باور رسیده اند که طرح های مختلف پیش فروش همانند سکه، خودرو 
و حتی مســکن همواره سودآور بوده اســت و به نوعی یکی از راه های 
بدون ریسک و پربازده در کشور ایران برای حفظ دارایی های خود همین 
طرح های مختلف پیش فروش است حال می خواهد پیش فروش سکه 

باشد یا خودرو یا حتی سیم کارت!!
به طور خاص اگر بخواهیم بازار خودرو 
را مورد بررســی قرار دهیم می بینیم که 
خودروسازان حتی به رقابت با سیاستگذار 
پولی و بانک ها پرداخته و مســتقالً نرخ 
سود مشارکت برای طرح های پیش فروش 
خود اعالم می کنند که گاهی از نرخ سود 
مصوب بانک مرکزی بیشــتر بوده است. 
این ســود جدای از مابه التفاوت قیمت 
خــودرو در کارخانه و بازار اســت که به 
جیب خریدار می رود. در شرایط فعلی که 
شرکای خارجی در حال قطع همکاری 
با خودروسازان داخلی هستند این موج 
انتظار برای افزایش قیمت خودرو اعم از 
خودرو داخلــی و خارجی در میان مردم 
شکل گرفته است که فرصت مناسبی را 
پیش روی خودروسازان برای پیش فروش 
محصوالت نه چنــدان باکیفیت خود با 
شرایط نامناسب تری نسبت به یک سال 

گذشته ارائه دهند.
در کنار بازارهــای فوق، از قدیم االیام 
بازار زمین و مسکن به عنوان مطمئن ترین 
راه حفظ ارزش دارایی شناخته شده است. 
این امر شاید به این دلیل باشد که مسکن 
تنها دارایی است که حکم سرپناه را دارد 
و از ســوی دیگر قابلیت اجاره و کسب 
درآمد به غیــر از افزایــش ارزش ذاتی 
خود را به همراه دارد. همچنین ریســک 
دزدیده شدن و گم شدن و... را نیز ندارد. 
از همه مهم تر پیشــینه تاریخی نشــان 
می دهد کشــور ما به دلیل وابستگی به 
درآمد نفتی در دوران وفور دالرهای نفتی 
دچار بیماری هلندی بوده است که در آن 
دوره کاالهای غیرقابل تجارت با افزایش 
شدید قیمت روبه رو بوده و زمین و مسکن 
عامل حفظ ارزش دارایی ها بوده است. اما 
مشکل اینجاســت که برای ورود به بازار 
مسکن برای ســرمایه گذاری می بایست 
از یک کف ســرمایه اولیه برخوردار بود 
که خود این امر موجب می شود بخشی 
از دهک هــای درآمدی امــکان ورود به 
این بازار را نداشــته باشــند با این حال 
خصوصیت این بازار این است که ممکن 
اســت برای مدتی دچار رکود معامالتی 

شــود اما افت قیمتی آنچنانی متوجه فعاالن این بازار نیست، عالوه بر 
آنکه افراد برای ورود به این بازار باید دید بلندمدت تری نسبت به بازارهای 
دیگر داشته باشند چراکه رشد بازار مسکن نسبت به بازارهای دیگر در 
حال حاضر نیز کمتر بوده و احتمال رشد آن برای رسیدن به سایر بازارها 

در بلندمدت وجود دارد.
نکته جالب اما درباره تخصصی ترین بازار موجود در کشور است. اگر 
در سایر بازارها چندان نیازی به علم و آگاهی کافی نباشد اما بازار سرمایه 
و ســهام نیازمند دانش مالی تخصصی است که بر اساس تحلیل های 
تکنیکال و بنیادی رصد می شــود. جالب اینجاســت که اگر اخبار بد 
اقتصادی و تحریم ها در کشورهای دیگر بازار بورس را تحت تاثیر قرار داده 
و با کاهش ارزش روبه رو می شوند اما در کشور ما لزوماً چنین نبوده است 
و گاه در مواردی عکس این موضوع را شاهد شده ایم که این نیز به دلیل 
مشکالت ساختاری اقتصاد ماست. عالوه بر آن باید در نظر داشت که در 
حال حاضر بازار سهام با چالشی به عنوان پول های به اصطالح بی سواد 
مواجه است که در موازات با سایر بازارها وارد بازار سرمایه شده اند. این 
قبیل سرمایه گذاران به دلیل عدم آشنایی با قواعد بازار و نداشتن تحلیل 
مناسب بعضاً با حرکت دسته جمعی پشت سر شرکت های بنام و بزرگ 
بورسی منجر به نوسانات غیرمنتظره و گاه غیرواقعی سهام شرکت ها 
می شوند که این نوسانات ناشی از رفتار غیرحرفه ای پیش بینی پذیری 
روندها را دچار مشکل می کند. به نظر می رسد سازمان بورس باید متولی 
امر ساماندهی این قبیل سرمایه گذاران شود که می تواند خود یا از طریق 
کارگزاری ها و صندوق های سرمایه گذاری به افزایش سطح آگاهی افراد 
عادی تر بپردازد. این مهم می تواند به  وسیله برگزاری دوره های مختلف 
آموزشی یا اطالع رسانی تحلیل های بنیادین و تکنیکال شرکت ها صورت 
پذیرد. اگر ورود سرمایه به این بازار هدفمند صورت گیرد مزایای بالقوه ای 
برای اقتصاد کشــور در شــرایط خاص کنونی دارد در واقع ما با سیل 
نقدینگی آزادشــده از بانک ها به سمت بازارهای دارایی مواجه هستیم 
که می توانیم این سیل را از حالت مخرب خود خارج کرده و در مسیری 
قرار دهیم که حیات بخش معضل تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور 
باشد. با توجه به اینکه تامین مالی بلندمدت شرکت ها باید از طریق بازار 
سرمایه صورت گیرد نه بانک ها، ورود جریان نقدینگی به بازار سرمایه 
می تواند در کنار کنترل تورم ســایر بازارها منجر به رفع تنگنای مالی 
شــرکت های بورسی شود و این مزیتی است که بازار سرمایه نسبت به 

بقیه بازارها دارد.
و باالخره بازار پول و ســپرده آخرین بازار سودده حال حاضر کشور 
است که به نظر نرخ سود آن تناسبی با واقعیت تورمی اقتصاد کشور ندارد 
و با ادامه روند کنونی در واقع سپرده گذار نرخ سود منفی دریافت می کند 

چراکه از ارزش سپرده وی کاسته می شود.
با توجه به توضیحات فوق داشــتن یک ســبد متنوع از دارایی های 
ذکرشــده با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری افراد و میزان سرمایه و 
دانش مالی آنها می تواند بهترین راه برای مدیریت ارزش دارایی ها باشد. 
این نکته را باید در نظر گرفت که سرمایه گذاری بازارهایی مانند مسکن، 
ســهام و سپرده در نهایت می تواند منجر به خلق ارزش افزوده شود در 

حالی که بازارهای ارز و طال و سکه بیشتر ماهیت سوداگرانه دارند. 

گزینه های حفظ دارایی
درشرایطعدمقطعیتکدامبازارهاناسببرایسرمایهگذاریمناسباند؟

 مهدیه زمردی 
 کارشناس مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین
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پیچ تنظیم
بررسیچگونگیمدیریتداراییهادرشرایطعدمقطعیتدرگفتوگوبامحمودباغجری

Á   فضای اقتصادی کشور به شرایط سیاسی جدید و البته 
مولفه های داخلی گره خورده است. عدم قطعیت چه شرایطی 

را برای ما ایجاد کرده است؟
مطمئناً حال و روز این روزهای اقتصاد هم منتج از فضای 
سیاســی کشــور و هم منتج از متغیرهای اقتصادی است و 
متاسفانه باید اذعان داشت که برآیند این دو مولفه )سیاسی و 
اقتصادی( در این روزها نامطلوب بوده و به همین دلیل شرایط 
خاصی برای اقتصاد و وضعیــت زندگی مردم به وجود آمده 

است.
بنابراین آنچــه در این روزها در اقتصــاد و رفتار عامالن 

اقتصادی )مردم و بنگاه های اقتصادی( مشاهده می شود با رفتار معمولی متفاوت است 
و تلقی عامالن اقتصادی از وضعیت این روزها، همان شــرایطی است که شما اشاره 
کردید، یعنی عدم قطعیت. همان طور که می دانید شرایط عدم قطعیت به مراتب از 
شــرایط توام با ریسک در اقتصاد بدتر است. در وضعیت ریسک گزینه و ریسک های 
احتمالی مترتب بر هر گزینه مشخص است اما در شرایط عدم قطعیت حدس درباره 
گزینه های احتمالی هم کار سختی است. االن به نظرم در این شرایط به سر می بریم.

Á  به نظر شما تا پایان امسال چه دارایی هایی بیشتر در معرض خطر قرار دارند؟ 
همان طور که اشاره کردم شرایط این روزهای اقتصاد بر اثر عدم قطعیت ملتهب 
شده که عمدتاً از پارامترهای سیاسی نشات گرفته است. به دلیل اینکه داده محدودی 
در اختیار هست، تحلیل دقیقی نمی توان ارائه کرد. اما شرایط خوش بینانه متصور برای 
این روزها، این است که ایران و آمریکا بتوانند به تفاهماتی برسند و این تفاهم اگر به 

صورت علنی منتشر شود احتماالً بتواند تاثیر مثبتی بر بازارهای اقتصادی بگذارد.
وضعیت بدبینانه نیز این اســت که شــرایط تحریمی که از اواسط آبان ماه شروع 
می شــود، کشــورهای زیادی با این تحریم ها همراهی کنند و در داخل کشــور نیز 
موضوعاتی همچون فساد و اختالفات سیاسی اجتماعی تشدید شود، که این شرایط 

می تواند وضعیت بغرنجی به بار بیاورد.
در هر دو سناریو افرادی زیان خواهند دید. چنانچه تفاهمی بین ایران و آمریکا رخ 
دهد، قیمت های ارز )دالر و یورو( و طال تا حدی کاهش خواهش یافت که دارندگان 
این دارایی ها ضرر خواهند کرد. و برعکس چنانچه تحریم ها با شدت و حدت زیادی 
آغاز شود؛ عموم مردم به  ویژه کسانی که دارایی خاصی ندارند یا فقط ریال دارند، ضرر 

خواهند کرد.
با توجه به شــواهد موجود اگرچه در ماه های اخیر، برخی از مردم ریال خود را به 
سایر دارایی ها تبدیل کرده اند، اما همچنان افراد زیادی هستند که یا ریالی نداشته اند 
که تبدیل به ســایر دارایی ها کنند یا به شدت ریسک گریز بوده اند و همچنان ریال 
نگهداری کرده اند در هر صورت به نظر می رسد تعداد افرادی که از تشدید تحریم ها 
ضرر کنند، بیشتر خواهد بود. البته باید به این نکته توجه داشت که بیشتر افرادی که 
ریال را به سایر دارایی ها تبدیل کرده اند، شاید توانسته باشند ارزش دارایی های خود را 

حفظ کنند و تعداد بسیار اندکی هستند که در این روزها، سود 
واقعی کسب کرده باشند.

Á   در چنین شــرایطی حرکت به سمت دارایی های مالی  
)اوراق، ســهام و...( بهتر و ایمن تر است یا حرکت به سمت 

دارایی های فیزیکی )زمین، ساختمان، خودرو و...(؟
اگر بازارها را دنبال کرده باشید، طی چند ماه گذشته، ارز 
و طال به شدت رشد داشته اند به طوری که شدت افزایش در 
این دو بازار، تعادل را در تمامی بازارها به هم ریخته اســت و 
بقیه بازارها هم شروع به اصالح کرده اند. بازار مسکن، خودرو، 
لوازم خانوادگی، مواد غذایی و... همگی افزایش قیمت داشته اند. 
در این مدت بازار سرمایه نیز شروع به اصالح و رشد کرده است و این روزها شاهد این 
هستیم که بورس دارد هر روز رکورد می زند. البته باید در همین جا اشاره کنم که رشد 
سهام شرکت های فعال در بورس فاندامنتالی بوده یعنی دارای دلیل منطقی است و 
این طور نیست که بگوییم هیجانی است یا حباب دارد. عمده شرکت هایی که سهام 
آنها رشدهای خوب داشته، محصول صادراتی داشته اند و طبیعی است که با افزایش 
نرخ ارز، فروش و بالطبع سودآوری این شرکت ها افزایش یافته است و از این رو سهام 
این شرکت ها هم افزایش یافته است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که ورود 
نقدینگی به بازار سرمایه، بسیار بهتر از ورود نقدینگی به ارز و طالست. چراکه ورود 
نقدینگی به بورس باعث رونق در شرکت ها و بخش تولید می شود و تا حدودی جلوی 

سفته بازی و داللی را می گیرد.
به همین جهت برای پاسخ به سوال شما، باید ترجیحات سرمایه گذار را شناخت تا 
بر اساس آن پاسخ داد. مثالً در مورد بازار سرمایه باید بدانیم مشتمل بر سهام و اوراق 
با درآمد ثابت و... است. این دارایی ها ویژگی های خاصی دارند که با سایر بازارها تفاوت 

دارد که از جمله می توان به قدرت نقدشوندگی اشاره کرد.
بازارهایی که شما نام بردید هر کدام تاکنون جهش هایی داشته اند و توانسته اند تا 
حدی خود را اصالح کنند. مثالً متوســط فروش مسکن در شهر تهران کمتر از 50 
درصد رشد داشته یا خودرو دارای رشدهای قابل مالحظه ای بوده. بورس هم تا چند 
روز پیش حدود 69 درصد رشد یافته است. بنابراین از این لحاظ تقریباً بازارها یکباره 
خود را اصالح کرده اند. در اصالح های بعدی، هر بازاری که از متوســط ســایر بازارها 

عقب  افتاده باشد، خود را اصالح می کند.
به نظرم بازار مسکن از بازارهایی است که جا دارد خود را تا حد دیگری اصالح کند. 
اما بعید می دانم که به این زودی حرکت خود را شروع کند. بنابراین بازار مسکن فعاًل 

در فاز استراحت باقی می ماند تا شرایط ثبات بیشتری در اقتصاد حاکم شود.
در بازار خودرو طبق اطالعاتی که من دارم تعدادی از خودروسازان در حال مذاکره 
با مسووالن برای افزایش قیمت های خود هستند و به زودی یکی دو تا از شرکت های 

خودروساز خارجی )عمدتاً چینی( قیمت  محصوالت خود را افزایش خواهند داد.
بنابراین همان طور که می بینید همه بازارها بســته به کشش متقاضیان افزایش 

رشد سهام 
شرکت های فعال در 

بورس فاندامنتالی 
بوده یعنی دارای 

دلیل منطقی است 
و این طور نیست 

که بگوییم هیجانی 
است یا حباب دارد. 
عمده شرکت هایی 

که سهام آنها 
رشدهای خوب 

داشته، محصول 
صادراتی داشته و 
طبیعی است که با 

افزایش نرخ ارز، 
فروش و بالطبع 
سودآوری این 

شرکت ها افزایش 
یافته است و از 

این رو سهام این 
شرکت ها هم افزایش 

یافته است.

سایه فتحی: هم افزایی مولفه های چندگانه اقتصادی و غیراقتصادی اقتصاد کشور را در معرض عدم قطعیت های فراوانی قرار داده است. در چنین شرایطی کسب وکارها به حاشیه رفته و بازارهای مالی 
نیز غیرقابل پیش بینی می شوند. گزینه های سرمایه گذاری تحت تاثیر اخبار روزانه دچار نوسانات هیجانی شده و کمتر کسی جرات آن را می یابد تا دست ودل بازانه اندوخته های خود را وارد تجارت کند. 
در بین بازارهای مالی، بورس سهام با تاخیر نسبت به نوسانات دالر آزاد واکنش نشان داد و شاخص کل به ارقام جدیدی رسید. اما همچنان نمی توان از این بازار به عنوان یک گزینه امن سرمایه گذاری 
نام برد. زیرا این بازار هم با ریسک های عام اقتصاد کشور و خاص شرکت ها در ارتباط است که هر یک می تواند قیمت ها را بین سبز و قرمز بودن، جابه جا کند. در مورد ریسک ها و عدم قطعیت های 

بازارها با محمود باغجری، استاد دانشگاه شهید بهشتی، صحبت کرده ایم که در ادامه مشروح آن را می خوانید.
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قیمت داشته اند.
Á   آیا انتظار از مردم برای حفظ وجوه خود در حساب های بانکی در شرایط فعلی 

منطقی است؟ چگونه می توان نقدینگی را مدیریت کرد؟
در این شــرایط اقتصادی که بسیار خاص اســت نباید از مردم انتظار داشت که 
همچنــان پول های خود را در بانک ها نگهداری کننــد. باالخره مردم طبق نظریات 
اقتصادی عقالنی عمل می کنند و به دنبال حفظ ارزش پولشان هستند. مردم وقتی 
می بینند که قیمت همه محصوالت در حال افزایش است، تمام تالش خود را می کنند 
تا بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند و برای رسیدن به این منظور هر کس در 
حد توان خود دست به خرید یکسری از دارایی ها می زند. گروهی ارز و سکه می خرند، 
گروهی مسکن و گروهی سهام و بقیه دارایی ها. به عبارت دیگر در این شرایط، ریال 
تقریباً پول داغ است و عمده مردم تالش می کنند این پول داغ را به افراد دیگر منتقل 

کنند.
الزم می دانم کمی درباره اصطالح خروج پول از بانک ها توضیح دهم. ببینید پول 
تقریباً از سیستم بانکی خارج نمی شود بلکه پول از سرفصل سپرده بلندمدت خارج 
و به سرفصل سپرده جاری یا کوتاه مدت منتقل می شود. بنابراین در این روزها عماًل 
ریال از بانک ها خارج نشــده است بلکه چرخش پول بسیار افزایش یافته و پول ها در 
حساب های کوتاه مدت یا جاری نگهداری می شوند. بنابراین با توضیحاتی که ارائه دادم، 
من خیلی موافق این نیستم که پول بی برنامه از بانک ها خارج می شود، بلکه پول ها با 
هدف سرمایه گذاری و تبدیل به سایر دارایی ها از بانک ها خارج می شوند. البته در نوع 

سرمایه گذاری و کیفیت آن می شود بحث های زیادی کرد.
اقتصاد ایران پس از تغییرات شدید نرخ ارز دارد به سطوح جدید تعادلی می رسد 
کــه اگر همچنان نرخ ارز افزایش یابد دوباره این تعادل ها تغییر خواهد کرد. بنابراین 
در بعــد اقتصاد کالن این اتفاق در حال رخ دادن اســت. در بحث فردی و از دیدگاه 
ســرمایه گذاری باید مردم توجه داشته باشــند که اگرچه نگهداری ریال در این ایام 
مناسب نیست اما باید در سرمایه گذاری هایی که می کنند دقت به خرج دهند تا مبادا 

زیانی متوجه آنها شود.
در اینجا باید یک نکته هم از دیدگاه اقتصاد سیاسی مطرح کنم و آن این است که 
اگرچه من تاکید دارم که اقتصاد ایران در حال رسیدن به تعادل های جدید است اما 
یادمان نرود که اتفاقات اخیر بسیاری از مردم را وارد محدوده فقر کرده است، بنابراین 
در صورت فشار بیشتر بر مردم، تعادل های جدید شکننده هستند و ممکن است اثرات 
اجتماعی رفتارهای مردم اتفاقات ناخوشایندی به همراه داشته باشد که امیدوارم شاهد 

آن روزها نباشیم.
Á   در چنین شرایطی بهترین روش های مدیریت دارایی ها برای سرمایه گذاران و 

سایر فعاالن اقتصادی چیست؟
یکی از بهترین روش های سرمایه گذاری ایجاد سبدی از دارایی هاست که من فکر 

می کنم همچنان در این شرایط نیز مفید باشد.
ســبد سرمایه گذاری ترکیبی از طال )می توان از سهم هایی که به نوعی با طال در 
ارتباط هستند استفاده کرد(، سهام )به  ویژه سهامی که تاکنون رشد زیادی نکرده اند 
و شرکت از وضعیت و سوددهی مناسبی برخوردار باشد(، ملک )زمین و ساختمان(، 
اوراق قرضه یا سپرده بانکی )البته وزنش کم باشد( می تواند گزینه های مناسبی برای 

سرمایه گذاری باشد.
درباره سرمایه گذاری باید به یک نکته اشاره کنم. ببینید اقتصاد ایران در حال حاضر 
در شرایط خاصی به سر می برد و همه مردم نیز کم و بیش از این موضوع خبر دارند.

در این شــرایط ممکن است فرصت هایی برای تک تک افراد به وجود بیاید که با 
سرمایه گذاری در آنها فرد بازدهی کسب کند اما اگر قرار باشد همه افراد به این شکل 
رفتار کنند و همگی به فکر حداکثر کردن منفعت شخصی باشند ممکن است عواقب 
خطرناکی برای اقتصاد کشــور به وجود بیاورد. مثالً چنانچه همه افراد به دنبال این 
باشــند که در سبد سرمایه گذاری خود ارز )دالر و یورو( نگهداری کنند، تقاضا برای 
ارز افزایش یافته و از این رو قیمت ارز افزایش می یابد و این افزایش بر ســایر بازارها 

تاثیر می گذارد.
به همین دلیل توصیه می شــود در این شرایط و هنگام سرمایه گذاری بحث های 
اخالقی و اجتماعی رعایت شود. می دانم درباره موضوعی که مطرح کردم بحث های 

متعددی وجود دارد و بدون شک یکسری از افراد مخالف این دیدگاه هستند اما این 
یک واقعیت است. در اقتصاد از این قبیل موارد وجود دارد که مشهورترین آنها معمای 

تناقض خست است.
بنابراین با لحاظ مورد باال؛ سرمایه گذاری در بورس می تواند بهترین گزینه باشد 
چراکه در واقع نقدینگی به سمت تولید حرکت کرده است و بازدهی به دست آمده 

حاصل از سرمایه گذاری در بورس با منافع کل همخوانی بیشتری دارد.
Á  تشکیل سبد چگونه می تواند به حفظ ارزش دارایی ها کمک کند؟ 

تشکیل سبد دارایی می تواند تا حدودی تعادل بین بازدهی و ریسک را برقرار کند. 
با توجه به تاکید ما بر سرمایه گذاری در بورس الزم است در این خصوص توضیحاتی 
ارائه شود. اوالً، سرمایه گذاری در بورس تا حدی تخصصی است )البته نه آنقدر که افراد 
ناآشنا با بورس تصور می کنند( به همین دلیل توصیه می شود افرادی که از دانش کمتر 
برخوردارند، به صندوق ها مراجعه کنند. دوم اینکه در این روزها بورس بازدهی مناسبی 
به ســرمایه گذاران می دهد و طبیعتاً وسوسه برانگیز شده است، اما این موضوع باعث 
نشود که افراد تمام آنچه دارند را بفروشند و در این بازار سرمایه گذاری کنند. مرسوم 
است که می گویند پول مازاد خود را به بازار بورس بیاورید و همچنین ریسک ضرر را 

برای خود متصور باشید.
Á  پیش بینی شما از وضعیت بازارها در روزهای پیش رو چیست؟ 

در بازار مســکن احتمال اینکه قیمت ها کاهش یابد بسیار پایین است مگر اینکه 
گزینه جنگ یا زلزله مطرح باشد که در این صورت قیمت ها کاهش خواهد یافت. پس 
اگر شــرایط نرمال باشد، ریسک کاهش قیمت در بازار مسکن نزدیک به صفر است، 
بنابراین برای کسانی که به دنبال سرمایه گذاری مطمئن می گردند، گزینه بازار مسکن 
مناسب خواهد بود. همچنین باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم که هنوز بازار 
مسکن خودش را با قیمت های جدید نهاده های خود وفق نداده است، بنابراین در یک 
بازه میان مدت می تواند بازدهی خوبی به همراه داشــته باشد. البته درباره بازدهی در 
بخش مسکن باید سمت تقاضا را نیز تحلیل کرد. منظورم این است که قدرت خرید 

مردم را نیز باید لحاظ کرد.
در بازار طال و ارز اگر روابط ایران و آمریکا بهبود یابد قیمت ها در هر دو بازار کاهش 
خواهد یافت. با هر فرمولی که حساب کنید قیمت ارز و بالطبع طال در بازار آزاد در حال 
حاضر بیشتر از ارزش ذاتی آن است. اما اگر روابط سیاسی خراب تر شود و تحریم های 
واقعی آغاز و اثرات آن سنگین باشد، با توجه به انتظارات جامعه، قیمت ها در هر دو 

بازار افزایش خواهد یافت.
اما بازار ســرمایه به رغم رشــد مناسب، هنوز پتانسیل رشــدهای بیشتر را دارد. 
در خصوص ســرمایه گذاری در این بازار، باید ســهامی خریده شوند که هنوز رشد 

چشمگیری نداشته اند.
در بازار پول اگرچه نرخ سود در سیستم بانکی کمی افزایش یافته و شاید بیشتر هم 

شود اما فعالً گزینه جذابی برای سرمایه گذاری نیست.
ســایر بازارها )بازار خودرو، لوازم خانگی و...( در حال حاضر خود را با ارزش دالر و 
یورو تنظیم می کنند با این تفاوت که قیمت ها در این بازارها به سمت پایین چسبندگی 
دارند. یعنی حتی اگر قیمت دالر کاهش یابد، قیمت ها در این بازارها کاهش کمتری 

نسبت به کاهش دالر خواهند داشت.
Á   نقش سیاستگذار و آحاد مردم و سرمایه گذاران در کاستن از التهابات اقتصادی 

فعلی و احتماالً آتی چیست؟
اشاره کردم، افراد حداقل باید در مقاطعی از زمان از منفعت شخصی خود کمی 
فاصله بگیرند و به دنبال منفعت اجتماعی باشــند. اما رعایت این نکته اخالقی از 
سوی همه تقریباً کاری غیرممکن اســت. کینز اصطالحی در اقتصاد وارد کرد با 
عنوان animal spirit که در فارسی معنی شده خوی حیوانی. به این معنی است 
که انسان ها به دنبال منفعت خود هستند و از این رو نقش سیاستگذاران مهم است. 
سیاستگذاران باید قواعد بازی را طوری تنظیم کنند که تضاد میان منفعت شخصی 
و منفعت اجتماعی به حداقل برسد. بنابراین وظیفه مهم سیاستگذار در این مرحله 
تنظیم درست قواعد است. البته باید اظهار امیدواری کرد تا مسائل سیاسی رو به 
بهبود باشــد. در خصوص مردم هم اشاره کردم در این روزهای سخت باید هوای 

همدیگر را بیشتر داشته باشیم. 

ورود نقدینگی 
به بازار سرمایه، 
بسیار بهتر از 
ورود نقدینگی 
به ارز و طالست. 
چراکه ورود 
نقدینگی به بورس 
باعث رونق در 
شرکت ها و بخش 
تولید می شود و 
تا حدودی جلوی 
سفته بازی و داللی 
را می گیرد.

سرمایه گذاری در 
بورس می تواند 
بهترین گزینه 

باشد چراکه در 
واقع نقدینگی 
به سمت تولید 

حرکت کرده است 
و بازدهی به دست 

آمده حاصل از 
سرمایه گذاری در 

بورس با منافع کل 
همخوانی بیشتری 

دارد.

گزینه 
مناسب



4041 ویژه نامه بورس، بانک و بیمه    مهر 1397ویژه نامه بورس، بانک و بیمه   مهر 1397

ساختار مالی و مالکیت

بورس تهران در حالی نیمه نخست سال جاری را با ثبت بازدهی بیش 
از 66درصدی پشت سر گذاشت که این روند در مهرماه نیز تداوم یافت. 
به  طوری  که مسیر صعودی پرشتاب شاخص کل بورس، فتح قله جدید 

۱۹۵ هزار واحدی را در کارنامه بازار سهام ثبت کرد. به این ترتیب بازدهی 
این نماگر از ابتدای سال تا ۹ مهرماه از صد درصد نیز عبور کرد.

این در حالی است که روند صعودی مزبور 
دوام چندانی نداشت و در این مدت بازار سهام 
نوســانات شــدیدی را تجربه کرده است. به 
 طوری  که بازدهی این بازار از ابتدای ســال تا 
تاریــخ تنظیم این گزارش به حدود ۹0 درصد 
رسید. هر چند پس از صعود بی وقفه و هیجانی 
قیمت ها، فشــار سنگین فروش امری طبیعی 
می نمود. اما این موضوع به بهانه ورود و خروج 

نقدینگی در بورس شدت گرفت.
بر این اســاس یکی از دالیل اصلی رشــد 
شــاخص کل بورس، حرکت نقدینگی سایر 
بازارهــا به بازار ســرمایه بود. بــه  طوری  که 
محدودیت های ایجادشده در بازارهای رقیب، 
ظرفیت جذب سرمایه گذاری آنها را کاهش داد و در نتیجه منابع جدیدی به 
بازار سرمایه وارد شد. رشد ارزش معامالت و ثبت رکوردهای تازه از معامالت 
خرد سهام نیز گویای همین موضوع است که در این فضا حجم قابل توجهی 
از نقدینگی وارد معامالت سهام شده است. از این رو نقش سیاستگذار بورسی 

برای حفظ نقدینگی مزبور بیش از گذشته اهمیت دارد.
به عبارت دقیق تر سیاســتگذاران بازار ســرمایه در شــرایط بحرانی و 

بزنگاه های الزم باید برنامه ریزی دقیق و استراتژی مشخص برای حفظ 
نقدینگی در بورس داشته باشند. در شرایطی که شاهد ورود نقدینگی 
قابل توجهی به بازار هستیم، سیاستگذاران بورسی باید برنامه ریزی های 
مشخصی داشته باشند تا اثرات منفی حجم قابل توجه نقدینگی را با ورود و 
هدایت آن به بورس کنترل کنند و به این ترتیب نقدینگی به سمت تولید 

واقعی جذب شود.
افزون بر این یکی دیگر از دالیل جهش و ریزش های سنگین، رفتارهای 
هیجانی بازیگران بورسی است. در این راستا محدودیت های معامالتی به ویژه 
در مورد دامنه نوسان، عدم اعالم جزئیات پول های اعتباری و عدم گسترش 
عرضی بازار، معامالت سهام را بیش از پیش هیجانی کرده است و سبب شده 
منطق و تحلیل از بازار رخت بربندد. در این میان بارها بر لزوم عرضه اولیه 
سهام شرکت ها در بازار تاکید شده است. متاسفانه اما در این مورد نیز اقدام 
خاصی از سوی سیاستگذار بورسی انجام نشد. شرکت های جذاب زیادی از 
منظر بنیادی در صف عرضه اولیه در بورس هســتند با این حال همچنان 
در بورس قابل معامله نشده اند. اگر این شرکت ها در بازار عرضه می شدند، 
مسیرهای جذابی برای هدایت نقدینگی سرگردان به وجود می آمد و صعود 
و نزول های این چنین هیجانی به بازار تحمیل نمی شد. البته در این راستا 
ســازمان بورس اوراق بهادار اقدامات مناسبی برای بهبود و توسعه این امر 
انجام داده اســت. به  طوری  که طبق اظهارات اخیر شاپور محمدی، رئیس 
سازمان بورس، ابزارهای ثبات بازار سرمایه در تکانه های اقتصادی و همچنین 
مشــوق های ورود نقدینگی به بورس وجود داشته اما باید تقویت شوند؛ به 
گفته سکاندار بورس فروش اســتقراضی و خرید اعتباری، اختیار خرید و 
فروش، بازارگردانی، صندوق تثبیت و صندوق ســرمایه گذاری مشترک از 

مهم ترین ابزارهای ثبات بازارهای سرمایه در تکانه های اقتصادی هستند.  

سیاستگذار برای حفظ نقدینگی 
در بورس چه کند؟

پـرونده
چهارم

چالش 
سیاستگذار

 هدیه لطفی

حسین خزلی خرازی از چگونگی حفظ نقدینگی در بازار سرمایه می گوید.

فصل 1
بورس

سیاستگذاری



بورس
سیاستگذاری

4041 ویژه نامه بورس، بانک و بیمه    مهر 1397ویژه نامه بورس، بانک و بیمه   مهر 1397

مهم ترین درسی که به یک دانشجوی مدیریت مالی آموخته می شود رابطه 
مستقیم بین »ریسک و بازده« است. این اصل بنیادین علم فاینانس بیان 
می کند سودآوری بیشتر تنها در قبال متحمل شدن ریسک باالتر تحصیل 
می شود و در نقطه مقابل، کاهش ریسک طبیعتاً افت بازده مورد انتظار را 

به دنبال خواهد داشت.
به رغم ســادگی پذیرش این اصل بنیادی در نــگاه اول، روند بازارهای 
مالی نشــان می دهد که توجه به این اصل ساده و آشنای علم فاینانس در 
عمل برای ســرمایه گذاران بسیار دشوار است. بر این اساس، از خالل مرور 
شــواهد تجربی در بازارهای مالی سراسر دنیا می توان به خوبی دریافت که 
برخالف تئوری فاینانس که رابطه ریسک و بازده را به طور مستقیم ارزیابی 
می کند، ســرمایه گذاران در عمل مخالف با اصل مزبور عمل می کنند. در 
نتیجه رفتارهای هیجانی را ســرلوحه عمل خود قرار می دهند. دلیل این 
تناقض طبیعی به دخیل شدن احساسات ترس و طمع در سرمایه گذاران 

مربوط می شود.
واقعیت این است که نوسانات در بازار سهام معموالً فریبنده و اغواکننده 
هستند. وقتی بازار در مســیر صعود قرار می گیرد، بیش از هر چیز اخبار 
مثبت و دلگرم کننده توسط عوامل بازار )رسانه ها، کارگزاران، فعاالن روزانه 
تاالر معامالت و...( منتشر می شود و سرمایه گذاران را تشویق به خرید هرچه 

بیشتر سهام می کند.
 اصوالً تشکیل حباب در بازارهای سهام نیز از همین روند پیروی می کند. 
هرچه قیمت ها بیشتر رشد می کند، حجم معامالت نیز افزایش می یابد، زیرا 
انگیزه عرضه در بسیاری از سهامداران )به ویژه نهادهای حقوقی، شرکت های 
سرمایه گذاری، دولت و...( تقویت می شود. از سوی دیگر، خوش بینی مورد 
اشاره باعث می شود تا سرمایه گذاران به خرید هرچه بیشتر سهام روی آورند. 
این امر سبب می شود تا به تدریج سبد سرمایه گذاران مملو از سهامی شود 

که اکثراً قیمتشان از ارزش ذاتی بیشتر است.
در اینجــا یک پدیده متناقض رخ می دهد؛ هر مقدار نقدینگی در بازار 
نایاب تر می شود )صرف خرید سهام می شود( انتظار و خوش بینی نسبت به 
تشدید روند صعودی نیز بیشتر می شود. این روند در نهایت منجر به ایجاد 
شکاف بین عرضه و تقاضا و آغاز روند نزولی بازار می شود. در این صورت با 
چرخش بازار معموالً حجم عرضه ها بسیار زیاد می شود، زیرا تعداد زیادی از 
سرمایه گذاران وجود دارند که در قیمت های پایین تر خرید کرده و خواهان 
شناسایی سود و فرار از تبعات آغاز یک روند نزولی هستند. طبیعی است که 
اتخاذ تصمیم فروش در زمانی که همه خریدار هستند، اقدامی بسیار دشوار 
و نیازمند شجاعت فراوان است، اما تاریخچه بورس ها، مملو از خاطراتی است 
که در آن ســرمایه گذاران حرفه ای به طمع اندکی سود بیشتر )با خرید یا 

عدم فروش سهام گران( ضررهای هنگفتی متحمل شده اند.
به نظر می رسد سیکل فوق دقیقاً توضیح دهنده اتفاقی باشد که در بورس 
تهران در یک ماه اخیر تجربه شــده اســت. به  طوری که مقارن با استارت 
رالی صعودی شــاخص کل بورس از ســطح ۱36هزار در دهم شهریورماه 
تا ۱۹۵هزار در نهم مهرماه، شــاهد تشــکیل چنین رونــدی بودیم. اما با 
شتاب گیری رشد نرخ ارز از اواسط شهریور، این تصور نزد گروه فزاینده ای 
از مردم عادی ایجاد شــد که باید هرچه ســریع تر برای کاهش ارزش پول 
خود چاره اندیشی کنند. در این میان، گزینه های پیش رو نسبتاً محدود بود: 

بازار ارز امنیتی بود، بازار ملک نقدشوندگی 
مناســبی نداشــت و پذیرای سرمایه های 
کوچک نبود و بازار ســپرده نیز در شرایط 
تورمی پاسخگوی انتظارات نبود. از این رو 
تنها گزینه باقی مانده برای سرمایه گذاران 

خرید سهام بود.
 ایــن انگیــزه وقتی قوی تر شــد که 
رشدهای روزانه بازار سهام حالتی تصاعدی 
به خود گرفت و هر روز رســانه ها اخباری 
جدید از رکوردشــکنی بــورس را مخابره 
می کردند. طبیعی بود که در این شــرایط 
بیش از هر چیز شایعات، اخبار و تحلیل های 
»نادرست« به سرمایه گذاران مخابره می شد.

بســیاری از تحلیلگران و منابع خبری 
در زمــان اوج قیمت ها در اوایل مهرماه بنا 
بر دیدگاه خود ســرمایه گذاران را خواسته 
یا ناخواســته تشویق به خرید می کردند و 
به طور فزاینده، اخباری به بازار می رســید 
که از تــداوم رشــد انفجــاری قیمت ها 
خبر می دادنــد؛ به ویژه در مورد ســهام 
شــرکت هایی که فاقد پشــتوانه بنیادی 
بودند و به سبب سرمایه کوچک تر یا عدم 
عرضه کننده عمده، مستعد نوسان قیمت ها 
بودند. بعد از سپری شدن کمتر از دو هفته 
نه تنها روند بازار نادرستی شایعات اخیر را 
ثابت کرد، بلکه افــت بیش از 20درصدی 
شــاخص هم وزن )که متوسط افت قیمت 
تک تک شرکت های بورس فارغ از وزن آنها 
را در نظــر می گیرد( از اوج نهم مهرماه، به 
خوبی گویای تخلیه سریع حباب قیمتی 
در ســطح بازار ســرمایه به ویژه در سطح 

شرکت های کوچک تر است.
یکی از ویژگی های مهــم دوران رونق 
بورس تهران این اســت کــه معموالً رالی 
قیمت ها با سهام دارای توجیه بنیادی آغاز 
می شود؛ یعنی شــرکت هایی که به لحاظ 
رشد سودآوری در آن مقطع خاص موقعیت 
مساعدی دارند مورد توجه قرار می گیرند. 
اما هرچه از عمر دوره رونق می گذرد و این 
سهام رشــد خود را تکمیل می کند، پای 
سهام صنایع دیگر نیز به رالی قیمت ها باز 
می شود. تا آنکه در نقطه ای تقریباً هیچ گونه 
تفکیک مشــخصی میان سهام گروه های 
مختلف توسط خریداران گذاشته نمی شود.

این معموالً مقطعی است که معرف ورود به فاز پایانی رالی صعودی است 
و پس از مدتی نســبتاً کوتاه، همین سهام ضعیف با چرخش روند مواجه 
می شــوند. در این مقطع سپس صف های فروش و روند نزولی ناشی از آن 
به کلیت بازار نیز سرایت می کند و باعث ایجاد نوعی آسیب از منظر آسیب 

دیدن سرمایه گذاران به ویژه طیف تازه وارد افراد حقیقی می شود.
در این راستا راهکار جلوگیری یا تخفیف تبعات این اتفاق در دو سطح 
فردی و سیاستگذاری قابل طرح است. در سطح فردی، این توصیه به طور 
جدی مطرح اســت که سرمایه گذاران باید قبل از ورود مستقیم به عرصه 
سرمایه گذاری در بورس، شخصاً با مبانی علمی سرمایه گذاری آشنا شوند و 
بتوانند در بازار با استراتژی خود و نه بر مبنای توصیه دیگران عمل کنند. 
البته ممکن است در برخی موارد تکیه بر صحبت های دیگران سودآور باشد، 
ولی این عمل فرد را از تبدیل شدن به یک سرمایه گذار آگاه بازمی دارد و این 

آگاهی تنها رمز موفقیت در بلندمدت است.
نکته اصلی در اینجا این اســت که سرمایه گذاران باید تصمیمات خود 
را بر اساس رشد یا کاهش ارزش برآوردی آنها از سهام یک شرکت بگیرند 
و نه بر پایه توصیه ها و رفتار اخیر قیمت های ســهام. واقعیت این است که 
قواعد نوسان گیری آسان و سریع است و با جو بازار تغییر می کند. اما قوانین 
سرمایه گذاری حرفه ای، پیچیده است و فرد باید با تالش و صرف وقت زیاد، 
دانش حسابداری و تحلیل بنیادی و تکنیکی را در خود تقویت کند. در این 
راستا مطالعه تاریخچه سرمایه گذاران موفق نشان می دهد دنباله روی از جو 
بازار باعث کســب سودهای کالن نمی شود و بازدهی های بزرگ معموالً با 
خرید و نگهداری سهام ارزنده و ارزان در افق زمانی بلندمدت اتفاق می افتند. 
برای کسانی که از اطالعات کافی در حوزه مالی برخوردار نیستند یا فرصت 
کافی برای جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطالعات بازار و شرکت ها را ندارند، 
معموالً توصیه می شود تا از طریق روش غیرمستقیم یعنی سرمایه گذاری 
در صندوق های مشترک یا سبدگردان ها به وادی بورس قدم گذارند. اما در 
حوزه سیاستگذاری نیز می توان توصیه های پیشگیرانه مهمی را مطرح کرد. 
واقعیت این است که یک دلیل سرریز نقدینگی به سمت سهام شرکت های 
ضعیف و ایجاد موج های سفته بازانه، نبود گزینه های مناسب سرمایه گذاری 
هنگام هجوم نقدینگی به بورس تهران است. مکانیسم حاکم بر معامالت 
که حد نوســان پنج درصدی روزانه را برقرار ساخته و به مانعی در جهت به 
تعادل رسیدن عرضه و تقاضا تبدیل شده است موجب می شود تا در شرایط 
شــکل گیری یک موج صعودی بزرگ، سررسید تقاضا بر سهام بنیادی به 
سمت سهام ضعیف تر برود و مشکالت عمده ای را که شرح آن پیشتر رفت 
ایجاد کند. بنابراین یک راهکار مهم می تواند بازبینی سیاست های مربوط 
به محدوده نوســان روزانه با دید آزادسازی یا منعطف ساختن بیشتر آن 
باشد. نکته مهم دیگر ابزارسازی و متنوع سازی صنایع و شرکت های حاضر 
در بازار سرمایه است که می تواند با فراهم کردن گزینه های جدید و وسیع 
برای متقاضیان، از اثر تورمی منفی ورود تقاضای جدید بر کلیت بازار بکاهد. 
به طور مشخص، تشویق و تعمیق معامالت آتی و تعریف ابزارهای مشتقه 
جدید در کنار کوتاه کردن صف بسیار بلند شرکت های متقاضی ورود به بازار 
سرمایه از طریق تسهیل شرایط ورودی از مواردی هستند که سیاستگذار 
می تواند با توجه به آنها، رالی های شیرین بورس تهران را از گزند هیجان های 

فزاینده و آثار سوء بعدی آن محافظت کند. 

بازبینی سیاست ها
تلخ و شیرین هجوم نقدینگی به بورس

 شروین شهریاری  
 تحلیلگر بازارهای مالی



بورس
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نسخه جذب نقدینگی
حسین خزلی خرازی از راهکار حفظ نقدینگی در بازار سرمایه می گوید

Á   بازار ســهام کشــور در چند هفته اخیر شاهد صعود و
نزول های قابل توجهی بوده اســت. به  طوری  که شاخص کل 
بورس از روزهای پایانی شــهریورماه جهش های قابل  توجه 
را در پیش گرفــت و این روند را تا نهم مهرماه ادامه داد. این 
جهش های قابل توجه بازدهی بورس را از ابتدای سال به بیش 
از 100 درصد رساند و نماگر اصلی بازار در پی سقف شکنی های 
متعدد توانست قله جدید 195 هزارواحدی را فتح کند. میزان 
نقدینگی قابل توجهی نیز در این بازه زمانی وارد بازار شد. به 
طوری که در برخی روزها ارزش روزانه معامالت از 1500 میلیارد 
تومان نیز فراتر رفت. اما این روند در روزهای بعدی متوقف شد 

و سهامداران شاهد عقب نشینی قابل توجه قیمت سهام بودند. هرچند کارشناسان 
نسبت به روند پرشتاب قیمت ها در بورس اخطار داده بودند با این حال برخی افراد نیز 
معتقدند نقش بازار سهام نیز در این میان موثر است. به عنوان یک کارشناس بازار به 
طور کلی ابعاد سیاست های سازمان بورس اوراق بهادار را در ایجاد وضعیت فعلی بازار 

سرمایه چگونه ارزیابی می کنید؟
با ذکر مثالــی مقدمه ورود به بحث را آغاز کنیم. تصــور کنید اقتصاد ایران یک 
هواپیمای بسیار بزرگ پهن پیکر با چهار موتور است که حدود 80 میلیون ایرانی سوار 
این هواپیما هستند. ارزش کل دارایی های این هواپیما حدود ۵00 میلیارد دالر است. 
قرار بوده اســت که این هواپیما نه تنها سقف پروازش را حفظ کند، بلکه سالی هشت 
درصد هم بیشتر صعود بکند و نسبت به کشورهای منطقه در چشم انداز 20ساله اول 
باشد. اما هر چهار موتور هواپیما طی سال ها از راندمان خوبی برخوردار نبوده و این پرواز 
کاهش ارتفاع را تجربه کرده است و طبیعتاً نیز نتوانستند پیش بینی ها در مورد رسیدن 

به مقصد مقرر را محقق کنند.
مصداق این چهار موتور هواپیما در اقتصاد کشور عبارتند از سرمایه گذاری دولت، 
بانک ها، سرمایه گذاری خارجی و بازار ســرمایه. موتور اول این هواپیما، بانک هاست. 
در صد ســال گذشــته در اقتصاد ایران بانک ها نقش تامیــن مالی از طریق تجمیع 
سپرده ها و منابع و تخصیص آنها و بعضاً سرمایه گذاری آنها را بر عهده داشتند. به نظر 
این جانب موتور بانک ها االن با 30 درصد ظرفیت کار می کند. بانک ها توان وام دهی و 
سرمایه گذاری جدید را ندارند و درگیر مشکالت متعددی هستند. این موضوع نشان 

می دهد موتور اول اقتصاد از کارایی الزم برخوردار نیست.
موتور دوم اقتصاد کشور نیز نقش دولت در سرمایه گذاری است. طبق قوانین اصل 
44، دولت هم اجازه سرمایه گذاری جدید ندارد و حتی اگر دولت از پول و نقدینگی هم 
برخوردار بود، بر اســاس سیاست های اصلی و کلی نظام اجازه سرمایه گذاری جدید و 
مستقیم در ایجاد صنایع و اشتغال را ندارد چراکه نقش دولت عمدتاً باید فراهم کردن 

زیرساخت ها باشد. در دهه های گذشته بسیاری از صنایع بزرگ 
و کوچک توسط خود دولت ها سرمایه گذاری و ایجاد شده اند. 
اما به درستی در سال های اخیر دولت از سرمایه گذاری مستقیم 

جدید منع شده است.
در خصوص موتور سوم نیز که سرمایه گذاری خارجی است، 
می تــوان گفت در حالت خوش بینانه این موتور با پنج درصد 
ظرفیت کار می کند و عمالً این موتور در شرایط کنونی خاموش 

است.
در این میان نگاه ها به بازار ســرمایه است که در مقایسه 
با دیگر بخش ها می تواند با تمهیداتی با ۱00 درصد ظرفیت 
کار کند و کاهش کارایی ســه موتور دیگر را هم جبران کند. این انتظار از نقش بازار 
ســرمایه در حالی است که متاسفانه هیچ وقت این بازار در سال های اخیر آنچنان که 
بایسته و شایسته است در نگاه مسووالن ارشد نظام مهم دیده نشده است و مسووالن 
ارشد و تصمیم گیر مجموعه دولت و حاکمیت اهتمام جدی برای ساماندهی این بخش 
نداشتند. بر این اســاس بازار سرمایه همچنان نتوانسته ضعف سه موتور دیگر را نیز 

جبران کند.
Á   با توجه به ورود نقدینگی جدید به بازار سوالی که مطرح می شود این است که آیا 

بازار سرمایه کشش جذب این میزان نقدینگی را دارد؟ به عبارت دقیق تر بازار سرمایه 
تا چه میزان کشش و ظرفیت جذب نقدینگی را خواهد داشت؟ برای مدیریت و حفظ 

این نقدینگی در بازار باید چه تمهیداتی اندیشه می شد؟
بازار سرمایه با شرط توسعه زیرساخت ها می تواند محل جذابی برای سرمایه گذاری 
باشد. تسهیل و تسریع فرآیند افزایش سرمایه ها، انجام عرضه های اولیه جذاب، رونق 
اوراق با درآمد ثابت راه اندازی معامالت آتی از جمله اقداماتی هستند که می توانند با 
توسعه زیرساخت ها نقدینگی سهامداران خرد را به بازار سرمایه جذب کنند. امری که 
متاســفانه همچنان نادیده گرفته می شود. از این مهم تر باید یک شیفت پارادایمی از 
اقتصاد بانک محور به سمت بازارمحور رخ دهد. برای داشتن یک اقتصاد بازارمحور که در 
آن بازار سرمایه نقش بیشتری در تامین مالی داشته باشد، باید همه ارکان و مسووالن 
دولت، مجلس، قوه قضائیه و دســتگاه ها زیر نظر رهبری یک برنامه جامع برای این 
شیفت پارادایم و محور قرار دادن بازار سرمایه برای اقتصاد ایران داشته باشند. ضرورتی 
که در دستورات و فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی نیز مورد 

تاکید قرار گرفته است.
Á   .بورس تهران در چند هفته اخیر شــاهد ورود و خروج نقدینگی از بورس بود 

فرصت جذاب مدیریت این پول ها از سوی کارشناسان مطرح می شد. با این حال غفلت 
سیاستگذار بورسی در حفظ این نقدینگی در نهایت به خروج تدریجی این پول ها منجر 

پذیره نویسی و 
عرضه اولیه سهام 
و تشکیل شرکت 

سهامی عام، همین 
فهرست شدن 

شرکت های جدید 
و عرضه سهام آنها 
در بورس، افزایش 

سرمایه ها، تاسیس 
صندوق های جدید 

و دادن افزایش 
واحد به صندوق های 

موجود به خصوص 
برای ابزارهای مالی 

با درآمد ثابت و 
پیش فروش کاال در 
بورس کاال از جمله 
روش های مناسب 

و مطلوب برای 
تامین مالی مستقیم 

بنگاه ها و پروژه ها 
خواهد بود.

یکی از مهم ترین دالیل نوسانات بازار سهام در روزهای اخیر ورود و خروج نقدینگی بوده است. ورود و خروجی که هیجانات نقش مهمی در ایجاد آن داشته اند. به نظر می رسد در 
شرایط خاص اقتصادی کنونی نقش سیاستگذار بورسی برای حفظ نقدینگی مزبور بیش از گذشته اهمیت دارد. سیاستگذاران بازار سرمایه باید برنامه ریزی دقیقی برای مدیریت و 
حفظ نقدینگی در بورس داشته باشند، تا نقش مناسبی در حل مشکالت فعلی اقتصاد ایفا کنند. جایی که این نقدینگی می تواند از دروازه بورس به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت 
کند و رشد اقتصادی را به دنبال داشته باشد. حسین خزلی خرازی، یکی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه معتقد است بهترین سیاست در زمان ورود نقدینگی به بازارهای سرمایه 
و خصوصاً سهام، تسهیل و تسریع ورود شرکت ها به بورس با انجام عرضه های اولیه و سرعت بخشیدن به افزایش سرمایه شرکت ها از محل آورده نقدی است. سرعت بخشیدن به 
تخصیص و جذب نقدینگی به صندوق ها، پذیره نویسی و عرضه اولیه سهام و تشکیل شرکت های سهامی عام، پذیرفته شدن شرکت های جدید و عرضه سهام آنها در بورس، افزایش 
سرمایه ها، تاسیس صندوق های جدید و دادن افزایش واحد به صندوق های موجود خصوصاً برای ابزارهای مالی با درآمد ثابت و پیش فروش کاال در بورس کاال از جمله روش هایی 

هستند که از نگاه حسین خزلی خرازی تامین مالی مستقیم بنگاه ها را به دنبال دارد. در ادامه این گفت وگو را با هم می خوانیم.
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شد. در زمان ورود این نقدینگی به بازار، سیاستگذار باید در سریع ترین زمان ممکن 
به اتخاذ بهترین و مناسب ترین تصمیم بپردازد تا این پول های جدید را در بازار حفظ 
کند. آیا با این موضوع موافق هستید؟ آیا از نظر شما سیاستگذار در حفظ نقدینگی در 

بورس دچار غفلت شده است؟
 به نظر من بهترین سیاست در زمان ورود و هجوم نقدینگی به بازارهای سرمایه و 
خصوصاً سهام، تسریع ورود شرکت ها به بورس و سرعت بخشیدن به افزایش سرمایه 
شرکت ها از محل آورده نقدی است. سرعت بخشیدن به تخصیص صندوق هایی است 
که بتوانند این نقدینگی را جذب کننــد و دادن امکان افزایش واحد به صندوق های 
موجود که بتوانند سقف صندوقشان را افزایش بدهند و این نقدینگی را جذب و آن را 

به صورت علمی تر و هدایت شده تر کنترل بکنند.
به هر حال وقتی بازار شــاهد حضور و هجوم مردم و نقدینگی جدید اســت، این 
نقدینگی می تواند ســطح قیمت ها را باال ببرد و صف های خرید ایجاد کند. بهترین 
سیاســت در این زمان این اســت که همواره آمادگی انجام عرضه های اولیه جذاب و 
بزرگ وجود داشته باشد. درواقع باید سرعت عرضه های اولیه را ساماندهی کرد و پروسه 
افزایش ســرمایه از محل آورده خصوصاً به شرکت های بزرگ و به خصوص به منظور 
طرح های بزرگ ســرمایه گذاری را تسهیل و تســریع کرد. عالوه بر آن با دادن امکان 
افزایش واحد به صندوق ها و تاسیس صندوق های جدید نیز می توان این نقدینگی را 
کنترل کرد. همچنین سازمان خصوصی سازی، دولت و بانک ها که ملزم به عرضه سهام 
بودند، باید از این فرصت استفاده کنند و با یک برنامه زمان بندی شده و آرام آرام سطح 
سهام شناور آزاد شرکت ها را باال ببرند. سازمان خصوصی سازی نیز باید باقی مانده سهام 
دولت و شرکت های دولتی را با یک برنامه زمان بندی شده و با هماهنگی بورس ها عرضه 
کند تا نقدینگی جدید صرف تعمیق بازار، باال رفتن نقدشوندگی و باال رفتن سهام شناور 
آزاد شود. با انجام این اقدامات دیگر نقدینگی شاخص و قیمت ها را توده وار و شتابزده 
افزایش نخواهد داد. این موارد مهم ترین مواردی هســتند که می توانند بستر جذب 

نقدینگی و مدیریت آن را فراهم کنند.
)جالب است بدانیم که بورس نیویورک در هفته گذشته به دلیل افزایش نرخ بهره 
توسط فدرال رزرو چندین روز پیاپی منفی بود، ولی در همان هفته چهار عرضه ثانویه 
و ورود شرکت های جدید به بورس را جشن گرفتند. یعنی پذیرش شرکت ها و عرضه 
سهام آنها را به جو بازار ربط نمی دهند و همواره دنبال بزرگ کردن بازار با افزایش تعداد 

شرکت ها و تعداد سهام و تنوع بخشی به صنایع مختلف در بازار هستند.(
Á   بازار سهام در مقاطع مختلفی شاهد تشکیل یک چرخه تکراری بوده است. ورود 

نقدینگی، خروج پول و بازهم ورود مجدد پول های تازه به این بازار. در این شرایط باید 
چه اقدامی صورت گیرد تا این مرتبه بتوان نقدینگی را در بازار حفظ کرد؟ به عبارت 
دقیق تر چگونه می توان سیاستگذاری های صحیحی اتخاذ کرد تا پول ها در بازار سهام 

باقی بماند؟
با اطمینان می توان گفت برای رسیدن به این هدف باید زیرساختارهای بازار سرمایه 
شامل قوانین و مقررات، فرهنگ سازی، آموزش، رویه ها و دستورالعمل ها، نرم افزارها و 
بسترهای ارتباطی اصالح و بهینه شوند. توسعه بازار در ابعاد عرضی و طولی و هم در 
ابعاد جغرافیایی و در الیه های مختلف جامعه و خانوارها هم ضروری است. تعمیق بازار 
از نظر تعداد شرکت ها، تعداد سهام جدید و توسعه ابزارهای مالی جدید نیز نقش حیاتی 
خواهند داشت. اگر این اتفاق رخ دهد بازار سرمایه این امکان را دارد که به  راحتی 30 تا 
40 درصد سرمایه جدید برای نگهداشت وضعیت سقف پروازی هواپیمای اقتصاد ایران 
را داشته باشد. این بازار نه تنها می تواند سقف پرواز اقتصاد کشور را حفظ کند بلکه سه 
تا پنج درصد صعود ساالنه این هواپیما را هم برای اقتصاد ایران به ارمغان خواهد آورد.

Á   چگونه می توان از فرصت ایجادشده برای هدایت نقدینگی به سمت بخش های 
مولد استفاده کرد؟ آیا همزمان با ورود نقدینگی جدید و قابل توجه پتانسیل استفاده 
از چنین فرصتی در حال حاضر وجود دارد؟ به اعتقاد شــما این امر تا چه حد عملی 

خواهد شد؟
به هر حال ابزارهای بازار اولیه ای که در بازار ســرمایه معامله می شود، یک راهکار 
مهم در تامین مالی است. متاسفانه در سال های گذشته تاسیس شرکت سهامی عام 
و پذیره نویسی ســهامی عام در بورس صورت نگرفته است. چرا؟! این یک سوال بود 
که چرا شرکت های بزرگ، طرح های بزرگ و موسسان بزرگ نمی آیند تا در بورس ها 

پذیره نویســی کنند؟ چرا به این کاروکسب ها مجوز داده نمی شود!؟ این روش یکی از 
بهترین روش ها برای تامین مالی و خلق بنگاه های جدید با سرمایه های مردمی است. 
مگر توسعه معادن روی، سیمان شاهرود، بانک پاسارگاد و حتی سهام بورس ها و خیلی 
از شــرکت های ســهامی عام بزرگ دیگر که االن وجود دارند روز اول به چه ترتیبی 
ایجاد شدند!؟ این شرکت ها با هویت سهامی عام پذیره نویسی و تشکیل شدند و اتفاقاً 
خاطرات خیلی خوبی هم از پذیره نویسی این سهام نزد سهامداران شکل گرفت. بنابراین 
پذیره نویســی و عرضه اولیه سهام و تشکیل شــرکت سهامی عام یکی از راهکارهای 
تامین مالی در بورس خواهند بود. پذیرفته شــدن شرکت های جدید و عرضه سهام 
آنها در بورس، افزایش سرمایه ها، تاســیس صندوق های جدید و دادن افزایش واحد 
بــه صندوق های موجود خصوصاً برای ابزارهای مالی با درآمد ثابت و پیش فروش کاال 
در بورس کاال و مواردی از این قبیل روش هایی اســت که مستقیماً بنگاه ها و پروژه ها 
را تامین  مالی می کند. مثالً صندوق های پروژه، صندوق های زمین و ساختمان و همه 
اینها ابزارهایی است که در بازار سرمایه کشور تعریف شده است اما متاسفانه به  درستی 
از آنها استفاده نمی شود. اینها ابزارهایی است که مستقیم بنگاه ها و پروژه ها را تامین 

مالی می کنند.
Á   در هفته های اخیر و همگام با ورود نقدینگی قابل توجه به بازار ســهام، هسته 

معامالت سهام با اختالل ایجاد شد. البته امکان این اختالالت در هر زمانی وجود دارد 
با این حال در زمان صعود و نزول قیمت ها بیشتر مدنظر سهامداران قرار می گیرند. به 
اعتقاد شما نقش هسته معامالت سهام در جلب اعتماد سهامداران و رونق بازار سهام 
چیســت؟ عالوه بر این خود شما به عنوان یک کارشناس ارشد بازار وضعیت هسته 
معامالت سهام را چگونه ارزیابی می کنید؟ چه راهکارهایی برای بهبود سامانه معامالت 

پیشنهاد  می دهید؟
برای این مورد من همیشه مثال جاده چالوس را می زنم. سال هاست مردم و بسیاری 
از خانوارها از طبقه متوســط قدرت خرید ماشین شخصی را دارند. حتی در بسیاری 
از خانوارهای طبقات متوســط به باال بیش از یک خودرو شــخصی در خانواده وجود 
دارد. بدیهی است وقتی تعطیالت می شود، شاهد هجوم این خانواده ها به مسافرت های 
بین شــهری و به مقاصد توریستی باشیم. از طرفی سال هاســت مردم را به گردش و 
توریســم طبیعی و مذهبی دعوت می کنیم، و اصوالً یکی از نشانه های اقتصاد سالم و 
درونگرا وجود طبقه متوسط بزرگی است که عادت به خرج کردن و سفر رفتن خصوصاً 
سفرهای درون کشوری دارند. اما جاده ها و زیرساخت های گردشگری داخلی و جذب 
توریست بسیار ضعیف اســت و در بسیاری موارد مشکالتی پیش پای مسافران قرار 
گرفته است. در این مورد من جاده چالوس و ترافیک های سنگین آن و سایر مقاصد 
گردشگری داخلی را همیشه مثال می زنم. اگر قرار است بخش گردشگری پیشرفت 
داشــته باشــد، نمی توان از وضعیت جاده ها و ترافیک آن غفلت کرد. وضعیت هسته 

معامالت بورس تهران نیز همان جاده جذب نقدینگی و رونق بورس است.
ســامانه معامالت بورس نیز )موسوم به هسته معامالت یا موتور اصلی معامالتی 
بورس ها( یکی از زیرســاخت های مهم جذب نقدینگــی و دعوت عموم مردم به بازار 
سرمایه است. اگر قرار باشد هنگام ورود نقدینگی جدید و حضور سرمایه گذاران جدید 
به بورس ها سامانه معامالتی )یا احتماالً سامانه پس از معامالت( شاهد ترافیک سنگین 
و قفل شدن و اصطالحاً هنگ کردن باشد، این موجب ترس سرمایه گذاران، باال بردن 
ابهام ها و پیچیدگی ها و ضرر و زیان برخی از سرمایه گذاران و حتماً خروج آنها از بازار 
خواهد شد. سرمایه گذاری سال های گذشته برای خرید و به روز کردن سامانه های اصلی 
معامالت کفاف نیازهای امروز بازار ســرمایه را نمی دهد و همپای پیشرفت تکنولوژی 
سایر بخش های جامعه نیست. متاسفانه وضعیت در سامانه های پس از معامالت بسیار 
بدتر و قدیمی تر از سامانه های معامالت است. بدون توسعه زیرساخت ها در حال و آینده 
شاهد بحران بسیار جدی خواهیم بود که فلسفه اصلی کارکرد بازارهای مالی و سرمایه 
را زیر سوال خواهد برد. خرید و بومی سازی، یا تولید سامانه های اصلی بازار سرمایه نیاز 
به دقت، حوصله و تخصص و تداوم مدیریت دارد. برای تبدیل اقتصاد بانک محور ایران به 
اقتصاد بازارمحور و اتصال پس اندازهای خرد و کالن مردم و سرمایه گذاران به بازارهای 
سرمایه از مهم ترین اقدامات زیربنایی بازنگری جدی و سرمایه گذاری قابل مالحظه در 
سطوح پیش، حین و بعد از معامالت و اتصال شعب بانک ها به کارگزارها، بورس ها و 

شرکت سپرده گذاری مرکزی به صورت لحظه ای و مداوم است. 

بدون توسعه 
زیرساخت ها در 
حال و آینده شاهد 
بحران بسیار 
جدی خواهیم بود 
که فلسفه اصلی 
کارکرد بازارهای 
مالی و سرمایه 
را زیر سوال 
خواهد برد. خرید 
و بومی سازی، یا 
تولید سامانه های 
اصلی بازار سرمایه 
نیاز به دقت، 
حوصله و تخصص 
و تداوم مدیریت 
دارد.

بهترین سیاست 
در زمان ورود و 
هجوم نقدینگی 

به بازارهای 
سرمایه و خصوصًا 

سهام، تسریع 
ورود شرکت ها به 

بورس و سرعت 
بخشیدن به 

افزایش سرمایه 
شرکت ها از محل 

آورده نقدی است. 
سرعت بخشیدن 

به تخصیص 
صندوق هایی 

است که بتوانند 
این نقدینگی 
را جذب کنند 
و دادن امکان 
افزایش واحد 

به صندوق های 
موجود که بتوانند 
سقف صندوقشان 
را افزایش بدهند 
و این نقدینگی را 
جذب و آن را به 
صورت علمی تر 
و هدایت شده تر 

کنترل کنند.

سیاست 
اثرگذار
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ارتقای سواد مالی یک موضوع ملی است
یاسر فالح از سیاستگذاری برای ارتقای سواد مالی در بازار سرمایه می گوید

Á   یکی از وظایف روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار و
شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس فرهنگ سازی عمومی بازار 
سرمایه و ارتقای سواد مالی عنوان می شود. سواد مالی چیست و 

چرا به این مقوله توجه دارید؟
در چند دهه اخیر »سواد« معانی متفاوتی داشته است. زمانی 
باسواد بودن توانایی خواندن و نوشتن تفسیر می شد، اما در اوایل 
قرن 2۱ یونســکو برای باسواد بودن محورهای شش گانه تعریف 
کرده است. »سواد عاطفی«، »ســواد ارتباطی«، »سواد رسانه«، 
»ســواد آموزش و پرورش«، »ســواد رایانه« و »سواد مالی«. بر 
اســاس تعریف یونسکو شخص باسواد فردی است که دارای این 

پارامترها باشــد. سواد مالی در یک کالم توانایی مدیریت اقتصادی درآمد و هزینه است؛ 
یعنی اینکه بتوان به شکل مناسبی کسب درآمد کرد؛ درست هزینه کرد؛ سرمایه گذاری 
متناسب با درآمد داشت و به تعبیری هم در حال زندگی کرد و هم برای آینده برنامه ریزی 
مناسب داشت. به توصیف یونسکو افرادی می توانند زندگی بهتری داشته باشند که از سواد 
مالی مناسبی برخوردار باشند. تحقیقاتی که در کشورمان بر روی میزان سواد مالی انجام 
شــد، نشان می دهد سطح ســواد مالی در جایگاه مناسبی نیست و نیاز جدی به ارتقای 
آن احساس می شــود. یکی از این تحقیقات توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 
20۱3 )۱3۹2-۱3۹۱( صورت گرفته است. این افکارسنجی نشان می دهد ۹ درصد جامعه 
نمونه -که قابل تعمیم به کل کشور است- سواد مالی ناکافی، 3۹ درصد نسبتاً کافی، 32 
درصد مناسب دارند و تنها ۱۵ درصد در سطح ایده آل است. ملموس ترین اثر داشتن سواد 
مالی مناسب این است که افراد بهتر می توانند کسب درآمد کنند و هزینه کرد مناسب تری 
نیز داشــته باشند. این مساله ریشه بسیاری از مشکالت اجتماعی را نیز کاهش می دهد. 
اثربخشــی دیگر در رفتار اقتصادی فرد هنگام مشکالت و بحران ها خود را نشان می دهد. 
اگر سطح سواد مالی باال برود، رونق مبادالت مالی و سطح رفاه افراد نیز افزایش می یابد، در 
نتیجه در بحران های اقتصادی شاهد رفتار درست خواهیم بود که به نوبه خود مانع از به هم 
خوردن نظم اقتصادی و اجتماعی در کشور می شود. باید توجه داشته باشیم ارتقای سواد 
مالی یک موضوع ملی است و هیچ بخشی به تنهایی نمی تواند این مسوولیت را به شکل 
کامل به انجام برساند. از دیگر سو، قطعاً بدون مشارکت عمومی و باالی مردم در بخش های 
مختلف اقتصادی کشور چرخ اقتصاد به گردش در نخواهد آمد و اگر این حضور، آگاهانه 
و مبتنی بر دانش باشــد مردم به طور خودکار و خودجوش راه حل مشکالت اقتصادی را 
خواهنــد یافت و از آن عبور خواهند کرد. بنابرایــن، در صورت وحدت رویه و هماهنگی 
دستگاه های مختلف اجرایی و سازمان های ذی ربط »جنبش عظیم ارتقای سواد مالی« در 
فضای عمومی جامعه شکل می گیرد و در پی شکل گیری این بستر عمومی متعاقباً تقویت 
سیســتم اقتصادی کشور و دستیابی به سیاست ها و شعارهای اقتصاد مقاومتی مقدور و 
تسهیل خواهد شد. ما خود را در این حوزه مسوول می دانیم. موضوع سواد مالی از گذشته 
مورد توجه ســازمان بورس و اوراق بهادار بوده است؛ به نحوی که اقدامات خوبی صورت 
گرفته و محتواهای مختلف و متنوعی تولید شده است و خوشبختانه روند توجه به ارتقای 

سواد مالی در چند سال اخیر رشد بیشتری داشته است.

Á   سازمان بورس در زمینه ارتقای سواد مالی چه اقداماتی انجام
داده است؟

یکی از روش های ارتقای ســواد مالــی ارائه مفاهیم مالی به 
صورت تفکیک شده برای سنین مختلف است. سازمان بورس و 
اوراق بهادار و شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس سعی کرده  اند 
این مهم را همانند همه نقاط دنیا برنامه ریزی کنند. یکی از این 
سطوح کودکان هســتند که برای این حوزه نشریه پیک بورس 
را به صورت فصلی منتشــر می کنیم. در تهیه این نشریه سعی 
شــده مفاهیم بازارهای مالی به صورت ساده در اختیار کودکان 
قرار گیرد. همچنین هرساله در نمایشــگاه های بین المللی بورس، بانک و بیمه، شرکت 
اطالع رسانی و خدمات بورس پذیرای کودکان زیادی است و در غرفه کودک سعی می کند 
شیوه صحیح سرمایه گذاری را به زبان ساده به کودکان و نوجوانان آموزش دهد. عالوه بر 
آن برای این حوزه اقدامات فرهنگی مانند برپایی مســابقات نقاشی مرتبط با حوزه سواد 
مالی طراحی شده که می تواند محرک یادگیری مفاهیم این حوزه باشد. فعالیت دیگر این 
شرکت در حوزه نوجوانان، برگزاری رویداد »فین تک دانش آموزی- ایده های نو و خالقانه« 
در میان دانش آموزان پایه اول و دوم متوسطه بوده است. این برنامه سعی دارد سواد مالی 
و مهارت های مالی کودکان را از سنین پایه طراحی کند. این دانش آموزان آماده می شوند 
تا ضمن یادگیری اصول اولیه بازارهای مالی، آشنایی با ظرفیت ها و کارکردهای این بازار 
در حوزه های مختلف فین تک با طرح ایده های نوآورانه و خلق مدل کسب وکار با یکدیگر 
به رقابت بپردازند. در کنار این دســت اقدامات برای ســنین پایه، رشته تحصیلی دیپلم 
بورس با همکاری وزارت آموزش و پرورش برای مقطع تحصیلی متوسطه طراحی و تدوین 
شــد. در این رشته تحصیلی دانش آموزان با ابعاد، ساختارها و کارکردهای بازار سرمایه با 
هدف جذب اقشار و گروه های مختلف به بازار سرمایه و دریافت سفارش خرید و فروش از 
مشتریان و انتقال آن به شرکت های کارگزاری آماد می شوند. این دوره شامل ۱۵00 ساعت 
آموزش نظری و ۹00 ساعت آموزش عملی است. برای دانشجویان نیز رشته های کاردانی و 
کارشناسی حرفه ای بورس به منظور تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد ویژه نهادهای 
مالی بازار سرمایه طراحی و ایجاد شده است. این شرکت همچنین دوره MBA بازار سرمایه 
را در سطح کارشناسی ارشد برای مدیریت حرفه ای کسب وکار تدارک دیده است. این موارد 
همگی در قالب یک بسته آموزشی در راستای ارتقای آکادمیک - سیستماتیک سواد مالی 
برای همه اقشار سنی جامعه تعریف شده است که می توان آن را برنامه ای منسجم برای 

ارتقای سواد مالی تعریف کرد.
Á   در کنار این اقدامات، چه فکری برای افرادی که عالقه مند به معامله در بازار سرمایه

هستند اما اطالعات درستی از سرمایه گذاری در این بازار ندارند، کردید؟
ســوال بسیار خوب و مهمی است. بســیاری از مردم با شنیدن اخبار مختلف از بازار 
ســرمایه، به فعالیت در این بازار ترغیب می شوند. درست است که خرید و فروش در بازار 
ســهام نیاز به دانش کافی و اطالعات درست و دقیقی دارد، اما نمی توان از کنار خواست 
و تمایل این دســته از افراد جامعه به راحتی عبور کرد. به عالوه می دانیم در صورتی که 

ارتقای سواد مالی 
یک موضوع ملی 

است و هیچ بخشی 
به تنهایی نمی تواند 
این مسوولیت را به 

شکل کامل به انجام 
برساند. از دیگر سو، 
قطعاً بدون مشارکت 

عمومی و باالی 
مردم در بخش های 

مختلف اقتصادی 
کشور چرخ اقتصاد 

به گردش در نخواهد 
آمد و اگر این 

حضور، آگاهانه و 
مبتنی بر دانش باشد 
مردم به طور خودکار 
و خودجوش راه حل 
مشکالت اقتصادی 
را خواهند یافت و 

از آن عبور خواهند 
کرد.

طی یک سال گذشته با آزاد شدن نقدینگی سرگردان در کشور بازارهایی که چندین سال در رکود قرار داشتند، فعال شدند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، بهترین مامن برای این نقدینگی سرگردان، 
بازار سرمایه است، چراکه این بازار هم مولد است هم می تواند سرمایه گذاران را از گزند تورم در امان نگه دارد. خوشبختانه این مهم در کانون توجه سیاستگذاران اقتصادی کشور قرار گرفته و طی چند 
ماه گذشته، به بازار سرمایه بسیار بیش از گذشته پرداخته شد. همین دلیل ما را بر آن داشت که با یاسر فالح مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و مدیرعامل شرکت اطالع رسانی و خدمات 

بورس گفت وگویی با محوریت سرمایه گذاری و ارتقای سواد مالی در بازار سرمایه داشته باشیم. در ادامه شرح این گفت وگو را می خوانید.
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ســرمایه های خرد در فعالیت های مولد اقتصادی، به کار گرفته شوند، هم برای حمایت 
از کاالی ایرانی شــرایط مثبتی فراهم خواهد شــد هم عمالً پول در بازارهای غیرمولد و 
ایجادکننده تورم گردش نخواهد داشــت. یکی از دغدغه های این افراد خطر از بین رفتن 
سرمایه است. به هر صورت، ذات بازار سرمایه با ریسک توام است و مانند برخی بازارهای 
دیگر همواره مبتنی بر سود تضمین شده نیست. یک مساله این است که ما به مردم بگوییم 
اگر دانش، تجربه و وقت کافی ندارند، به جای سرمایه گذاری مستقیم به صورت غیرمستقیم 
یعنی از طریق صندوق های ســرمایه گذاری مشترک اقدامات خود را انجام دهند. در این 
صندوق ها متخصصان خبره به جای فرد فعالیت می کنند و در انواعی از این صندوق ها نیز 
عمالً حداقلی از سود تضمین  شده وجود دارد. این مساله می تواند دغدغه بخشی از جامعه را 
پوشش دهد. در همین زمینه ما اقدام به استفاده از ابزارهای آگاهی بخش متنوعی کرده ایم. 
همواره در مصاحبه مسووالن ارشد بازار سرمایه این مساله گوشزد می شود و خوشبختانه 
به دلیل ارتباط خوبی که با رسانه ها وجود دارد، به خوبی نیز منتشر می شود. شیوه دیگر، 
اســتفاده از ابزارهای شبکه های اجتماعی است که این روزها مشتریان پروپا قرصی دارد 
و اکثر مردم از آنها اســتفاده می کنند. در همین زمینه ما از انیمیشن ها، موشن گرافی ها، 
اینفوگرافی ها و سایر محتواهایی که در این شبکه ها به شکل جذاب ارائه می شوند، استفاده 
کرده ایم و روند تولید و پخش آنها نیز ادامه دارد. بخش دیگری از جامعه نیز دانشی به دست 
آورده اند و دوست دارند بدون ریسک، اطالعات خود را آزمایش کنند. مجموعه ما برای این 
موضوع تاالر مجازی بورس را پیشــنهاد می دهد. در این تاالر معامالت روزانه شبیه سازی 
می شود. همه اطالعات واقعی و مطابق با بازار است ولی نیازی به پول واقعی برای فعالیت 
در این تاالر وجود ندارد و به عالوه افراد می توانند با هم مسابقه بدهند و توانایی های خود 

و رقیبان را نیز بشناسند.
Á   با این اوصاف در حال حاضر که بخشی از نقدینگی سرگردان به سمت بازار سرمایه

حرکــت کرده و این بازار مورد توجه عموم جامعه قــرار گرفته با در نظر گرفتن این امر 
پتانسیل بازار سرمایه را برای حضور طیف های مختلف چگونه می بینید؟

بــه جرات می توان گفت این بازار تنها بازاری اســت که ســرمایه گذاران تنها با ۱00 
هزار تومان می توانند در آن فعالیت کنند. همان طور که پیشتر گفتم حتی افرادی که به 
دلیل مشغله کاری نمی توانند به صورت مداوم حضور داشته باشند نیز می توانند از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، اقدام به 
سرمایه گذاری و کسب سود کنند. برای افرادی که نیمه حرفه ای هستند هم امکان آزمون 
دانش وجود دارد. در عین حال، ما آمادگی داریم تا مفاهیم بازار ســرمایه را به هر یک از 

نهادها و اشخاص حقوقی و حقیقی از هر قشری که باشند، آموزش دهیم.
Á   به  عنوان رئیس شورای سیاستگذاری فرهنگ سازی بازار سرمایه چه توصیه هایی برای

سرمایه گذاری صحیح سهامداران در جامعه دارید؟
به عالقه مندان به بازار ســرمایه توصیه می کنم حتماً آموزش الزم را دریافت کرده و 
پس از آن نیز با تحلیل اقدام به خرید و فروش سهام کنند. دنباله روی شایعات یا صف های 
خرید و فروش ممکن است موجب زیان برای معامله گران شود. همچنین مهم است که در 
این بازار دیدگاه بلندمدت داشته باشیم. بازار سرمایه اصوالً برای سرمایه گذاری میان مدت 
و بلندمدت اســت. در بازه های کمتر از یک سال ممکن است تغییرات قیمتی زیاد باشد 
اما آمار نشان می دهد در بلندمدت بهترین بازدهی از آن بازار سرمایه بوده است. سومین 
توصیه به سهامداران انتخاب سبد سهام است که پیشنهاد می شود از میان صنایع برتر سبد 
سهام انتخاب شود. به عنوان مثال چهار تا پنج صنعت برتر انتخاب شود و در هر کدام با 
خرید یک سهم 20 تا 2۵ درصد سرمایه گذاری شود تا ریسک سرمایه گذاری پایین بیاید. 
از طرف دیگر اگر سرمایه زیاد خرد و پراکنده شود، مدیریت آن سخت تر می شود. بنابراین، 
انتخاب سبد به معنای انتخاب ده ها سهم در سبد سرمایه گذاری نیست. پیشنهاد دیگر این 
است که هنگام خرید و فروش نقدشوندگی سهام بررسی شود و سهمی انتخاب شود که 
میزان معامالت آن در روز زیاد است. به عالوه اگر میزان شناور آزاد سهام بیشتر باشد،  به 
معنای آن است که سهام بیشتر در دست افراد مختلف است و همین موضوع نقدشوندگی 
سهام را افزایش می دهد. بهتر است گزارش های دوره ای سهم به صورت مداوم بررسی شود. 
شرکت ها موظف به ارائه گزارش به  موقع از عملکرد خود در دوره های سه ماهه، شش ماهه، 
۹ ماهه و ساالنه هستند. از طرفی هم به صورت ماهانه آمار تولید و فروش را ارائه می دهند. 
بهتر اســت سهمی انتخاب شود که در گزارش خود عملکرد مناسب تری نسبت به سایر 

شرکت ها دارد.

یک نکته مهم دیگر که سهامداران باید آن را به ویژه در شرایط فعلی دنبال کنند، اخبار 
سیاسی و اقتصادی کشور است. سهامداران به ویژه افراد تازه وارد همواره به اخبار سیاسی 
اقتصادی داخلی و خارجی توجه داشته باشند. ممکن است گوش دادن به اخبار یا مطالعه 
روزنامه های اقتصادی وقت گیر باشد، اما کمک بزرگی می کند تا بتوان در برخی موارد روند 
بازار را پیش بینی کرد و همین طور صنایع خاصی را مورد توجه قرار داد. در انتها نیز مشورت 
گرفتن از افراد آگاه، باتجربه و قابل اطمینان و شــرکت های مشاوره سرمایه گذاری دارای 
مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار فراموش نشود. بازار سرمایه آنقدرها ساده نیست که 
با چند متغیر بتوان آن را تحلیل کرد. گاه عوامل متعدد و پیچیده وجود دارند که عالوه بر 
تاثیرگذاری خودشان روی همدیگر هم اثر می گذارند. در اینجا دانش تحلیل بازار در صورتی 
که با تجربه توام شود، می تواند به پیش بینی صحیح کمک شایان توجهی داشته باشد. با این 
حال، تاکید می کند کسی که مشورت می دهد باید معتمد هم باشد. متاسفانه بعضی وقت ها 
دیده می شود افرادی با هدف انتفاع شخصی راهنمایی هایی به بقیه ارائه می دهند و حتی در 
دفعات اول مشورت گرفتن از این افراد سودمند است ولی پس از حصول اعتماد، افراد مورد 
سوءاستفاده قرار می گیرند و متحمل زیان می شوند. اگر اشخاص حقیقی اینچنینی هم در 

دسترس ندارید، شرکت های مشاور سرمایه گذاری بهترین گزینه هستند.
Á   با توجه به اینکه پنجمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی

کیش از 30 مهر تا 3 آبان برگزار می شود، دیدگاه شما نسبت به این نمایشگاه چیست؟
به اعتقاد من این نمایشگاه به دلیل مزایایی که منطقه آزاد کیش برای حضور خارجی ها 
دارد، به نوعی نقش واسط مالی بین بازار داخلی و خارجی را ایفا می کند. من از اولین دوره 
همراه این نمایشگاه بوده ام. همواره مجری نمایشگاه و مشارکت کنندگان تالش کرده اند 
از این مزیت بهره ببرند. همایش های مختلفی با حضور مقامات و کارشناســان داخلی و 
خارجی در این نمایشگاه برگزار شده که موجب آشنایی و هم افزایی علمی افراد شده است. 
از دیگر مزایای این نمایشگاه، حضور و ارتباط بخش های مهم مالی یعنی بورس، بانک، بیمه 
و خصوصی سازی است. به اعتقاد من، این نمایشگاه در شرایط کنونی کشور راهگشاست. 
رویدادهای متنوعی که در این نمایشگاه برنامه ریزی می شود، روند مثبت و رو به رشدی 
دارد که می تواند در بالندگی حوزه اقتصادی اثربخش باشد. اشخاصی هم که از این نمایشگاه 
بازدید می کنند، عالوه بر مردم عزیز جزیره کیش، شــامل مقامات مختلفی می شود که 

جلسات برگزارشده بین آنها نیز همواره راهگشا بوده است.
Á   سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت اطالع رسانی و خدمات بورس در این نمایشگاه 

چه برنامه ای دارند؟
ســازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ارشد بازار سرمایه در این رویداد شرکت 
می کند. این حضور عالوه بر اعتباربخشــی به نمایشگاه و زمینه سازی برای حضور سایر 
نهادهای مالی در این نمایشگاه، متضمن اقداماتی برای ارکان و شرکت های تابعه سازمان 
اســت. از این رو، ساماندهی حضور بورس ها و شرکت هایی همانند رایان بورس و مدیریت 
فناوری بورس تهران بر عهده ماســت. نمود این هماهنگی در قالب یک غرفه مشــترک 
با حضور این مجموعه هاســت. از سوی دیگر ســازمان نیز به عنوان یکی از حاضران در 
این غرفه مشــترک، پاسخگویی به مراجعان و راهنمایی آنان نسبت به شیوه های تامین 
مالی، نحوه سرمایه گذاری توســط سرمایه گذاران خارجی، مسائل مربوط به شرکت های 
پذیرفته شده، موضوعات مرتبط با نهادهای مالی، مسائل حقوقی و... را به انجام می رساند. 
همچنین برنامه هایی نیز به صورت مشــترک با همکاری شرکت اطالع رسانی و خدمات 
بورس به انجام می رســد. به جز برنامه های معمول همانند حضور انتشارات بورس، یکی 
از اقدامات مهم مشــترک برگزاری کارگاه آموزشی معرفی معامالت الگوریتمی و الزامات 
آن در روز سه شــنبه ۱ آبان ۹7 در ساعت ۱7 است. از اهداف این کارگاه می توان به فهم 
و تجاری ســازی دانش نوین اقتصادی و مالی برای بازار سرمایه ایران، آشنایی با ابزارهای 
معامالتی بین المللی و موفق در بازار سرمایه و آشنایی با مقررات کنونی بازار سرمایه ایران 
در خصوص معامالت الگوریتمی اشاره کرد. این کارگاه به صورت حضوری و پخش آنالین 

در اختیار عالقه مندان است.
یکی دیگر از برنامه های سازمان بورس و اوراق بهادار مشارکت در کنفرانس »نقش مالی 
اســالمی در اقتصاد: قدمی به سوی ثبات« است. این کنفرانس بین المللی توسط انجمن 
مالی اسالمی برگزار می شود و ســازمان بورس و اوراق بهادار از حامیان این رویداد است. 
در این کنفرانس رئیس سازمان سخنرانی می کند و ریاست برخی از پنل ها نیز با مدیران 

سازمان خواهد بود. 

یکی از روش های 
ارتقای سواد 
مالی ارائه مفاهیم 
مالی به صورت 
تفکیک شده برای 
سنین مختلف 
است. سازمان 
بورس و اوراق 
بهادار و شرکت 
اطالع رسانی و 
خدمات بورس 
سعی کرده  اند این 
مهم را همانند 
همه نقاط دنیا 
برنامه ریزی کنند.

ما آمادگی داریم 
تا مفاهیم بازار 

سرمایه را به هر 
یک از نهادها و 

اشخاص حقوقی 
و حقیقی از هر 

قشری که باشند، 
آموزش دهیم.

آموزش 
همگانی
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ساختار مالی و مالکیت

از بــورس تهران می توان به عنــوان جامانده بازارهــای دارایی در 
نیم سال نخست ســال 97 نام برد. جایی که بازدهی دالر به حدود 
200 درصد رسید و ســکه نیز رشدی 178درصدی را تجربه کرد. 

شــاخص سهام اما به رشــد 90 درصدی اکتفا کرد. این تفاوت بازدهی 
را می توان در عوامل اقتصادی و سیاســی چه در داخل کشور و چه در 
بازارهای جهانی جست وجو کرد. واقعیت این 
است که کنترل تورم یکی از مهم ترین اهدافی 
بود که دولت حسن روحانی از ابتدای فعالیت 
خود مورد توجه قرار داد. در دوره چهارســاله 
دولت یازدهم نیز موفقیت چشمگیری در این 
خصوص حاصل شد و نرخ تورم از 34 درصد 
در ســال 92 به 9 درصد در پایان ســال 95 
کاهش یافت. در این میان اما نقدینگی رو به 
افزایش گذاشت و از ارقامی کمتر از 500 هزار 
میلیارد به 1600 هزار میلیارد تومان رسید. به 
این ترتیب همان طور که اقتصاددانان هشدار 
داده بودند، شاهد انعکاس رشد نقدینگی در 
تورم و نرخ دالر بودیم. نگرانی های سیاســی 
موجود در میان صاحبان سرمایه و در نتیجه افزایش ریسک گریزی آنها اما 

سبب جاماندن بازار سهام از دیگر بازارهای دارایی شد.
در این میان با نیم نگاهی به تحوالت داخلی و جهانی می توان چشم انداز 
صنایع بورســی در نیمه دوم سال 97 را ترسیم کرد. از یک سو، در اقتصاد 
داخلی با دو عامل اثرگذار ارز و تورم روبه رو هســتیم. نرخ دالر از نیمه دوم 
مردادماه به دنبال اجرایی شدن بسته جدید ارزی و راه اندازی بازار ثانویه تا 

حدودی از حالت دستوری خارج شد. هر چند رشد نرخ دالر می تواند از 
سودآوری شرکت ها حمایت کند اما باید توجه داشت عمده شرکت های 
بورســی به خصوص بزرگان بــورس ارز خود را با نرخ بــازار ثانویه در 
صورت های مالی منعکس می کنند. شــرکت های سهامی در صورت های 
مالی خود، نرخ های کمتر از 8 تا 9 هزارتومانی برای دالر در نظر گرفته اند. 

نرخ هایی که همچنان فاصله قابل توجهی با نرخ دالر در بازار آزاد دارد.
انتظار برای جهش نرخ تورم عمومی در نیمه دوم سال جاری نیز از دیگر 
متغیرهای اثرگذار بر روند صنایع بورسی است. این موضوع سبب افزایش 
فشار بر شرکت هایی می شود که موفق به دریافت افزایش نرخ محصوالت 
خود نشده اند. تحوالت سیاسی نیز هرچند اثر مستقیمی بر بازار سهام به جا 
نمی گذارد اما بر انتظارات بازار اثرگذار است. یکی از ریسک های پیش روی 
بازار سهام وضعیت تحریم ها به خصوص به دنبال خروج آمریکا از برجام است. 
تحریم ها می تواند بر فروش صادراتی ها و همچنین شرکت هایی که مواد خام 

خود را از بازارهای خارج از کشور تامین می کنند، اثرگذار باشد.
تشدید جنگ تجاری آمریکا با چین، در کنار رشد نرخ اوراق عرضه در 
این کشور، با توجه به سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا و نیز چشم انداز 
تورم، ریســک نوسان کاهشی در بازارهای جهانی را افزایش داده است که 

بالطبع تبعاتی بر بازار مواد خام به ویژه فلزات و مواد معدنی خواهد داشت.
در مجموع به نظر می رسد در نیمه دوم سال جاری، صنایع بنیادی به ویژه 
کاالیی ها بیشترین بازدهی را در میان دیگر صنایع بورسی به خود اختصاص 
دهنــد. با این حال نگاهــی به گزارش های ماهانــه و فصلی می تواند افق 
سرمایه گذاری در این گروه ها را روشن تر کند. به خصوص با نزدیک شدن به 
پایان سال جاری و با فرض ثبات در متغیرهای کنونی چشم انداز سودآوری 

این شرکت ها در سال 98 می تواند در حمایت از قیمت سهام موثر باشد. 

بازار سرمایه 
دستخوش چه تحوالتی می شود؟

پـرونده
پنجم

گوی سبقت

 فاطمه اسماعیلی

ولی نادی قمی، از چشم انداز سرمایه گذاری در بازار سهام تا پایان سال می گوید.

فصل 1
بورس

چشم انداز بازار



بورس
چشم انداز بازار
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در شهریورماه سال جاری بورس تهران روزهای پرهیاهویی را سپری کرد. 
با ورود به نیمه دوم سال در مهرماه اما در حالی که فعاالن حرفه ای بازار 
نیز منتظر اصالح و استراحت بازار بودند، سهامداران هر روز و پی درپی 
با رشدهای شش هزار و هفت هزارواحدی بدرقه می شدند. شاید بعضی 
تازه واردها فکر کشــف بازار بکری بودند که امکان دارد ظرف چند ماه 
دارایی هایشان را چند برابر کنند. اما طولی نکشید که روند برعکس شد 
و این بار کسی را یارای مقاومت در برابر افت قیمت ها نبود؛ به طوری که 
شاخص 20 هزار واحد از نقطه اوجش فاصله گرفت و ظرف مدت کوتاهی 
10 درصد افت را نمایان کرد تا جلوی خوش بینی های افراطی را بگیرد. 
با وجود این افت اما از ابتدای سال حدود 90 درصد بازدهی در کارنامه 
بورس ثبت شده که رشد قابل قبولی است. این بازدهی البته در شرایطی 
شــکل گرفته که بازدهی در بازارهای مشابه مانند دالر و طال به مراتب 
باالتر بوده است. غول تورمی که چندی خفته بود، بیدار شده و انتظارات 

تورمی در جامعه به اوج رسیده است.
در این میان باید به محرک های رشــد بازار توجه شود. درست است 
که بازدهی بازار مثبت است اما بررسی دالری شاخص گویای آن است 
که این رشد، تنها تطبیق با ارزش ریال است که اگر این طور به شاخص 
نگاه شــود، هنوز جای رشد  30 تا 70 درصد وجود دارد. عالوه بر دالر، 
بازارهای جهانی و قیمت فلــزات و نفت از جمله عوامل موثر بر بورس 
هستند. بورس کامودیتی محور تهران، همیشه تحت تاثیر شرایط این 
بازارهاست و در مقاطعی که رکود اقتصادی فراگیر در اقتصادهای بزرگ 
دنیا به وجود آمده، بورس تهران هم مسیر نزولی در پیش گرفته است. 
هرچند در شرایط کنونی بسیاری از گزارش ها، وقوع رکود در سال 2020 
را محتمل می دانســتند، اما به احتمال قــوی این عامل در کوتاه مدت، 

نمی تواند مانع از رشد بازار شود.
اما افت اخیر در بورس تهران، باعث هیجان یا شــاید ترس در بین 
برخی سهامداران شده است. به جای هیجان بهتر است چند مورد را قبل 

از خرید سهم مرور کنیم:

درست است که با ســرمایه کوچکمان مالک بخش کمی از یک 1 
شــرکت بورسی می شــویم، اما همیشــه نگاهمان این باشد که 
می خواهیم مالک کل آن شــرکت شــویم. در این شرایط آیا حاضریم 
پولمان را برای خرید آن هزینه کنیم؟ در ماه های پیش دیده شده است 
که بعضاً سهام شرکت هایی با رشدهای پرشتاب قیمتی همراه شده است 
که چند سالی است تولیدی نداشته یا کارگران خود را اخراج کرده اند. آیا 
حاضریم چند میلیارد تومان از پولمان را صرف خرید کارخانه ای کنیم 
که تولیداتش متوقف شده است؟ البته پاسخ ممکن است مثبت باشد. 
ممکن است کارآفرین باشیم و بخواهیم آن شرکت را متحول کنیم، اما 
اگر برنامه ای نداشته باشیم، باز این کار درست است؟ بنابراین تخصیص 

درست سرمایه مساله مهمی است.

مدیریت اعتبارات نیز از دیگر مســائل مهم اســت که بایســتی 2 
مــورد توجه قرار گیرد. همان قدر که ســود کــردن در بازار مهم 
اســت، حفاظت از سود نیز اهمیت دارد. وقتی اهرم وارد سرمایه گذاری 
می شود بدان معناست که ریسک افزایش پیدا کرده است. مثالً اگر اهرم 
ســرمایه گذاری ما چهار باشد، با یک نوسان 10درصدی در یک روز 40 

درصد اصل سرمایه هم از بین می رود. اول 
آنکه از اهرم باالیی در ســرمایه گذاری ها 
استفاده نکنیم. دوم آنکه سعی در مدیریت 
اعتبارات داشته باشیم که نقش زیادی در 

حفاظت از سرمایه و سودهایمان دارد.

حد ضرر داشته باشیم. اینکه تحلیل 3 
ما از خرید یک سهم اشتباه باشد، 
چندان مهم نیســت؛ چراکــه بهترین 
تحلیلگران مالی هم اشــتباه می کنند. 
مهم واکنش ما در برابر آن اشتباه است. 
اینکه چقدر انعطاف پذیری داشته باشیم. 
حد ضرر اصل ابتدایی است که بسیاری 
از ســرمایه گذاران ما نه تنها آن را رعایت 
نمی کنند، بلکه عکس آن عمل می کنند. 
در ضررها بسیار صبور و در سود و حفظ 
آن کم حوصله هستند. دست باالی حد 
ضرر یک سرمایه گذاری 15 تا 20 درصد 
می تواند باشــد. در بسیاری از کتاب های 
مالی و توصیه های سرمایه گذاران موفق، 

8 تا 10 درصد را مطلوب دانسته اند.

از خرید و فروش های متعدد پرهیز 4 
کنیم. این کار تنها هزینه مبادالت را 
باال می برد و در بازارهای صعودی به نفع 
ما نیست. به جای آنکه خرید و فروش های 
متعدد انجام شود، کمی در انتخاب سهام 
وســواس داشته باشیم و پس از آن صبر 

کنیم.

حتی االمکان در سهام نقدشونده و 5 
با حجم معامله باال سرمایه گذاری 
کنیم. اگر به فهرســت بلند شرکت های 
پذیرفته شــده در بــورس نــگاه کنیم، 
شــرکت های بزرگ هســتند که بیشتر 
معامله می شوند و سرمایه گذاران بیشتری 
در آنها حضور دارند. ورود و خروج پول به 
این گونه نمادها بسیار آسان تر است. این 
مســاله به ویژه در زمانی که بازار منفی 
می شود، اهمیت بیشتری خواهد داشت. 
این در حالی است که بیشتر کانال های 
تلگرامی که این روزها رونق پیدا کرده اند، 
اگر دقــت کنیــد، در حال پیشــنهاد 
دادن ســهام کوچک و بعضاً بی بنیاد به 

سرمایه گذاران هستند.
اما در این شرایط که رونق به سمت 
بورس تهران آمده، نهاد ناظر هم وظایفی 

دارد. بهتر بود از قبل تمهیداتی برای عرضه اولیه شرکت های بزرگ در 
نظر گرفته می شد. زمان عرضه شرکت های بزرگ این دوره زمانی است 
که حجم معامالت روزانه بورس به بیش از یک هزار و دو هزار میلیارد 
تومان در روز رسیده است. وگرنه در زمان رکود که این عرضه ها بی فایده 
خواهد بود. در شرایط فعلی است که نقدینگی در حال ورود به بازار است. 
از طرفی برخی اقتصاددانان دوره فعلی را برای بورس فرصتی تاریخی 
می دانند تا تامین مالی از بانک به بورس منتقل شود. تحقق این امر نیاز 
به تحرک بیشتر مســووالن بورس و تدارک برنامه هایی جهت توسعه 
بازار سهام دارد. یکی دیگر از مشکالتی که توجه بیشتر سیاستگذار را 
می طلبد، مشکالت موجود در زیرساخت های فنی معامالت در بورس 
تهران است. اگر روزانه با سامانه معامالتی در تماس باشید، بارها پیش 
آمده که هسته معامالت قفل شده یا در دسترسی سرمایه گذاران برای 
انجام معامالت مشکالتی بروز کرده است. در زمانی که سرمایه گذاران 
ناآشــنا به بورس وارد شــده اند، عدم آمادگی زیرســاخت ها می تواند 
مشکالت زیادی را به وجود آورد. در عین حال بهتر است قبل از ورود به 
بورس و خرید و فروش مستقیم در بازار، فرهنگ سازی انجام شده باشد. 
البته کارهایی در این زمینه انجام شده و بسترهایی مانند صندوق های 
سرمایه گذاری نیز مهیاست. برخی از نهادهای مالی هم کارهای بسیار 
خوبی را در این زمینه ها انجام داده اند. اما این نهاد ناظر است که می تواند 
بودجه قابل توجهی را به این مســاله اختصــاص دهد. واقعاً اگر حجم 
تبلیغات در بازار سرمایه را با بانک ها مقایسه کنیم، بهتر متوجه عمق 
این مســاله خواهیم شد. بورس برای نفوذ به جامعه هنوز راه درازی در 

پیش دارد.
در جمع بندی می توان گفت، فضای بورس تحت تاثیر تضعیف ریال 
و رشــد انتظارات تورمی از ابتدای امسال مساعد بوده است و به لحاظ 
بنیادی می تواند این وضع ادامه داشــته باشد. البته ادامه این مسیر به 
شرطی اســت که در روند سیاســی یا اقتصادی حادثه غیرمنتظره ای 
ورای محاســبات بازار رخ ندهد. ریسک ترامپ را بازار در نظر گرفته اما 
هر عاملی که باعث فراتر رفتن واقعیت سیاســت بین الملل از انتظارات 
سرمایه گذاران شود، عامل آسیب زا تلقی خواهد شد. در مورد اقتصاد هم 
فرض بر این اســت که فعالً تا سال 2020 خبری از رکود فراگیر و افت 
عمومی قیمت ها نباشد؛ اما اگر به هر علتی از جمله جنگ تجاری بین 
ابرقدرت های اقتصادی ریزش بازارهای جهانی اتفاق بیفتد، مطمئناً بورس 
کاالمحور تهران هم در ادامه مسیر صعودی خود دچار چالش خواهد شد. 
در خرید سهام باید اصولی را رعایت کرد، از جمله سرمایه گذاری از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری برای تازه واردها و مدیریت ریسک و حد ضرر. 
این امر به ویژه پس از افت 20 هزار واحدی شاخص برای سرمایه گذاران 
معنای تازه ای یافته است. نهاد ناظر هم می تواند از این فضایی که بدون 
زحمت در اختیارشان قرار گرفته، برای افزایش ضریب نفوذ در جامعه و 
عرضه سهام شرکت های بزرگ استفاده کند. با این حال هنوز در سالی که 
یک بازدهی خیره کننده را برای بورس به همراه داشته، در انتظار عرضه 
یک شرکت بزرگ هستیم. در عین حال باید زیرساخت ها را نیز در نظر 
داشته باشد و نسبت به رفع اشکاالت موجود اقدام کند. کارایی عملیاتی 

بازار در گرو رفع این اشکاالت است. 

نسخه ای برای بورس بازان
بورستهرانتاپایانسالبهکدامسومیرود؟

 ایمان مقدسیان 
 تحلیلگر بازارهای مالی
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تاریک و روشن
ولینادیقمیازمولفههایتاثیرگذاربرایسرمایهگذاریدربورسمیگوید

Á   طبیعتاً یکی از عوامل اثرگذار بر روند بازارهای مالی یک 
کشور، متغیرهای کالن موجود در اقتصاد است. در این میان 
نگاهی به تجربیات تاریخی نشان می دهد نرخ ارز و نوسانات 
مربوط به آن شاید بیشترین اثر را بر رفتار سهامداران  به جا 
بگذارد. به اعتقاد شما چه رابطه ای بین شوک های ارزی و 

بازدهی بازار سهام برقرار است؟
بین نرخ ارز، تورم و سایر نماگرهای اقتصادی )متغیرهای 
کالن اقتصادی( و بازده بازار سهام رابطه منطقی وجود دارد. 
طبق مدل هــا و تئوری های اقتصــادی، وقتی که میزان 
نقدینگی در اقتصــاد افزایش پیدا می کند، این نقدینگی 

فزاینــده باالخره اثر خود را بر تــورم و قیمت دارایی های مختلف نمایان خواهد 
کرد. حال هر چقدر هم با اعمال سیاست های اقتصادی مختلف، نمایان شدن اثر 
نقدینگی بر سطح عمومی قیمت ها را بتوان با تاخیر مواجه کرد، اما در نهایت اثرات 
نامطلوب آن را شاهد خواهیم بود. با توجه به رشد کمیت های پولی در سال های 
گذشــته، بسیاری از کارشناسان نسبت به پیامدهای بی ثباتی نقدینگی فزاینده 
هشــدار می دادند. اما باالخره از اواســط سال 1396 اثر نقدینگی بر روی قیمت 
طبقات مختلف دارایی ها نمایان شد. ابتدا قیمت ارز و طال به عنوان دارایی هایی 
کــه همواره خانوارهای ایرانی هنگام مواجهه با تورم به آن پناه می برند و به وفور 
در ســبد دارایی های خانوارهای ایرانی یافت می شود، متالطم شد و سپس این 
تالطم به بازار اتومبیل، امالک و در نهایت به بازار سهام رسید. بنابراین، منطبق 
با پیش بینی مدل های اقتصادی، افزایش شــدید کمیت های پولی اثر خود را در 
قالب تورم فزاینده و کاهش گســترده ارزش پول ملی نمایان کرد. در بازار سهام 
اثر افزایش قیمت ارز )کاهش ارزش پول ملی( ابتدا موجب افزایش قیمت سهام 
شرکت هایی شد که بخش عمده ای از محصوالت خود را صادر می کردند. باال بودن 
قیمت مواد خام در بازارهای جهانی و رشد قیمت ارز مبنای کافی برای خوش بینی 
نسبت به عملکرد این شرکت ها فراهم کرد. در مرحله دوم و پس از باز شدن قفل 
سیاســت های ارزی از روی قیمت محصوالت شرکت هایی که محصوالتشان در 
بورس کاال عرضه می شود، قیمت سهام این شرکت ها با رشد مواجه شد. رشد بازده 
بورس از یک طرف و هراس مردم از کاهش بیشتر ارزش منابع نقدی شان از طرف 
دیگر، نقدینگی را از ســایر بازارها به سمت بازار سهام سرازیر کرد. در واقع، عدم 
اطمینان باعث دستپاچگی افراد برای تخصیص منابع شد و مهم ترین کارکرد تورم، 
تزریق عدم اطمینان به اقتصاد کشور بوده است. این عدم اعتماد به ارزش پول ملی 
سبب شد که عموم مردم سعی کنند به هر نحو ممکن کاهش ارزش پول خود 
را جبران کنند. در این حین، اخبار مربوط به رشد شاخص بورس توجه را به بازار 
سهام معطوف کرد. از این رو بخشی از نقدینگی بی ثبات به سمت بازار سهام روانه 
شد. با توجه به ظرفیت محدود بازار سهام، پایین بودن سود سهام شناور شرکت ها 
و رفتار سنتی حقوقی های فعال در بازار سهام مبنی بر عدم فروش سهام در بازار 
صعودی، بخشی از نقدینگی واردشده به بازار سرمایه، به سمت سهام شرکت هایی 

رفت که شاید گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری نبوده اند. 
البته در این بین فعالیت های سفته بازانه و ترویج عقاید غلط 
در خصوص آینده و عملکرد برخی از شرکت ها موجب شد 
که قیمت ســهام آنها رشد نامناسبی داشته باشد. درواقع 
این ســهامداران تازه وارد، روش مشــخص و قابل اتکایی 
برای تعیین ارزش ســهام نداشــتند از این رو از شایعات 
و روند بازار تبعیت و فرض کردند که قیمت ســهامی که 
می خرند، عادالنه اســت. حتی اگر فــرض کنیم که بازار 
سرمایه کشورمان در سطح ضعیف کارایی دارد و در نتیجه 
قیمت های معامالتی سهام تقریباً انعکاس دهنده ارزش ذاتی 
اوراق بهادار اســت، اما همچنان موضوع اندازه گیری ریسک دارای اهمیت است. 
عدم آشنایی با مباحث مربوط به ارزش گذاری سهام در کنار سودهای کسب شده 
در بازار، میزان ریسک پذیری این دسته از افراد را افزایش داده و مومنتوم قیمت 
)بازده( سهام را طوالنی تر از برآوردها کرد. در حالی که برای رسیدن به یک ارزش 
درســت باید اطالعات شرکت ها به طور جامع مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. 
تجزیه و تحلیل مناسب حاصل درک درست بر مبنای چارچوب مفهومی غنی 
است. حتی با مطالعه اطالعات شرکت ها، هیچ تضمینی برای سرمایه گذاری موفق 
نیســت و ریسک از دست دادن اصل سرمایه وجود دارد. البته مباحث مربوط به 
ارزش گذاری اوراق بهادار، مباحث نسبتاً جوانی حتی در بازارهای مالی پیشرفته 
دنیاست. تعدد بادکنکی شدن قیمت های اوراق بهادار و ترکیدن آن در بازارهای 
پیشــرفته دنیا طی دهه های اخیر، نشــان از آن دارد که مباحث ارزش گذاری و 

چگونگی ارزش گذاری اوراق بهادار همچنان در حال پیشرفت و اصالح است.
Á   دالر از اواخر شهریورماه، افسارگسیخته رو به افزایش گذاشت و یکی پس از 

دیگری سطوح مقاومتی را شکست. نرخ این ارز در اوایل مهرماه به اوج خود رسید؛ 
هرچند به سرعت کاهش یافت. در این شرایط کدام صنایع از التهابات ارزی متضرر 

و کدام صنایع با رشد مواجه شدند؟
شوک های ارزی مشابه آنچه اخیراً در اقتصاد ایران روی داد، نقش تخریبی دارند 
و باعث تزریق عدم اطمینان و افزایش ابهامات در اقتصاد کشــور می شوند. به نظر 
می رسد اثر رشد قیمت ارز را به تدریج در عملکرد شرکت های بورسی و فرابورسی 
مشــاهده خواهیم کرد. در حال حاضر این شوک ارزی، اثر فوری بر افزایش درآمد 
شرکت ها داشته است و برخی از تحلیلگران به اثر کوتاه مدت آن توجه کرده اند. در 
حالی که در بلندمدت شاهد خواهیم بود که سودآوری اسمی شرکت ها نیز کاهش 
خواهد یافت و شرکت ها ضعیف تر از قبل شده اند. این موضوع با مطالعه شوک ارزی 
سال های 91 و 92 نیز مشهود است. شرکت ها به این دلیل ضعیف تر می شوند که 
سود اسمی شان در سال جاری بزرگنمایی می شود و هنگام برگزاری مجمع عمومی، 
بخش قابل توجهی از این ســود تقسیم می شود و بدین ترتیب بخشی از سرمایه 
شرکت )توان تولیدی آن( بین سهامداران توزیع می شود. هنگام شوک های ارزی 
بزرگ که معموالً در نتیجه شرایط فوق تورمی به وجود می آید، توصیه بر این است 

مهم ترین کارکرد 
تورم، تزریق عدم 

اطمینان به اقتصاد 
کشور بوده است. 
این عدم اعتماد 

به ارزش پول ملی 
سبب شد عموم 

مردم سعی کنند 
که به هر نحو ممکن 

کاهش ارزش پول 
خود را جبران کنند. 

از این رو بخشی از 
نقدینگی بی ثبات 

بدون تحلیل به 
سمت بازار سهام 

روانه شد.

پس از جهش پرشتاب نرخ ها در بازارهای دارایی، یکی از مهم ترین پرسش هایی که ذهن صاحبان سرمایه را به خود مشغول کرده است، سرنوشت بازارها در نیمه دوم سال جاری است. در این میان با در 
نظر گرفتن دو متغیر مهم سرمایه گذاری، یعنی »بازده« و »ریسک« می توان در یک سناریوی منطقی، بورس را گزینه جذاب تری برای فعاالن اقتصادی در نظر گرفت. ولی نادی قمی، مدیرعامل شرکت 
تامین سرمایه نوین و از تحلیلگران ارشد بازار سرمایه، معتقد است برای قضاوت درست در خصوص جهت بازار سهام تا پایان سال باید منتظر گزارش عملکرد فصل دوم سال جاری یعنی گزارش های 

شش ماهه شرکت ها بود. گزارش هایی که انتظار می رود محرکی جدی برای رشد بازار سهام باشد.



بورس
چشم انداز بازار
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که سود شرکت ها بر مبنای تئوری حفظ سرمایه فیزیکی محاسبه شود تا بخشی از 
سرمایه تحت عنوان سود، تقسیم نشود اما عمالً در کشورمان چنین کاری صورت 
نمی گیرد. در هر حال آثار فوری کاهش ارزش پول ملی )افزایش نرخ ارز( سریعاً در 
قیمت سهام شرکت های صادرات محور منعکس شد و قیمت سهام این شرکت ها 
با رشــد مواجه شــد. غالب بازار تا اوایل شهریورماه سال 97 توجه کمی به سهام 
شرکت های بیمه، بانک ها و دارویی ها داشت چراکه پتانسیل جذب تغییرات نرخ ارز 
را بر روی ســهام این شرکت ها محدود برآورد می کردند. اما طی یکی دو ماه اخیر 
و همزمان با ورود نقدینگی به بازار سهام، سهام این گروه از شرکت ها مورد توجه 
قرار گرفت به نحوی که رشدهای باالیی را تجربه کردند. بنابراین چنانچه قیمت و 
بازدهی ســهام را مالک قرار دهیم، در کوتاه مدت تقریباً تمامی صنایع از التهابات 

ارزی بهره برده اند.
Á   نوسانات پرشتاب چه در مسیر منفی و چه مثبت به خصوص در بازار ارز موضوع 

تازه ای در اقتصاد ایران نیست. شرایطی که در نهایت سبب ایجاد تالطم در دیگر 
بازارهای دارایی می شــود. دلیل تالطم های اقتصاد و رخداد شوک های ارزی در 

کشور چیست؟
نکته ای که در این خصوص باید مدنظر قرار گیرد وضعیت بانک هاست. بانک ها به 
عنوان ستون فقرات نظام مالی کشور مدت هاست که از ترازنامه ضعیف رنج می برند. 
بخش عمده مشکالت مربوط به نقدینگی فزاینده اقتصاد، ناشی از وضعیت نقدینگی 
بانک هاست. در حال حاضر قیمت سهام بانک ها بنا به دالیل متعدد نظیر وضعیت 
ارزی مثبت، ارزشــمند شدن دارایی های تحت تملک بانک ها و... رشد کرده است. 
بنابراین چنانچه اقبال به سهام بانک ها ادامه داشته باشد، فرصت مناسبی است تا 
بانک ها از طریق افزایش ســرمایه نقدی، بخشی از ضعف ترازنامه ای شان را جبران 
کنند. مادامی که بانک ها از ضعف بیرون نیایند نمی توان انتظار داشت که تالطم در 
بازارهای مختلف به کلی حذف شــود. تا زمانی که بانک ها از عدم تعادل در زمینه 
جریان های نقدی خود رنج می برند نمی توان انتظار داشت که شوک های ارزی رخ 
ندهد. در نظر بگیرید از سال 1391 تاکنون )6/5 سال( نرخ ارز از حدود هزار تومان 
به حدود هشت هزار تومان )نرخ نیمایی( رسیده است. این تغییرات نرخ ارزی به جای 
اینکه تدریجی باشد به صورت جهشی اتفاق افتاده و منشأ تزریق عدم اطمینان به 
اقتصاد کشور بوده است. این موضوعات باعث شده است که اقتصاد ایران طی یک 
دهه گذشــته، بی ثبات ترین دوران خود را سپری کند. عالوه بر تزریق نقدینگی، 
باید اقدام های اساسی دیگری نیز صورت گیرد تا بانک ها از بحران خارج شوند. این 
اقدامات عبارت اند از حل مساله فساد، تسهیل ارتباطات بین المللی بانک ها، تربیت 
و به کارگیری افراد خبره در زمینه بانکداری مدرن )اصالح نظام مدیریت بانک ها( و 

حل مطالبات معوق.
Á   طبیعتاً تمامی بازارهای مالی بســته به شــرایطی که دارند، از ریسک های 

پیرامونی خود اثر می پذیرند. برخی از این ریسک ها سیستماتیک و برخی دیگر 
غیرسیستماتیک هستند. همچنین برخی از ریسک ها محتمل تر بوده و در خصوص 
برخی دیگر با واژه شاید و ممکن است، یاد می شود. شناخت بهتر ریسک های آتی 
بازار سهام می تواند تبیین کننده فرصت های احتمالی بازار باشد. به اعتقاد شما در 

شرایط فعلی مهم ترین ریسک های پیش روی بازار سهام چیست؟
اقتصاد با ریســک های متعددی روبه رو اســت و بازار سهام به عنوان بخشی از 
اقتصاد از این ریسک ها متاثر است. کسری بودجه دولت، دارایی های منجمد بانک ها 
)تنگنای شدیدی اعتباری(، ناترازی در صندوق های بازنشستگی )تامین اجتماعی(، 
سرکوب قیمت حامل های انرژی، مسائل زیست محیطی و بیکاری از جمله مشکالت 
و ریسک هایی است که اقتصاد کشــور با آن دست به گریبان است. اما مهم ترین 
ریســک های پیش روی بازار ســهام به تصمیمات دولت در زمینه افزایش قیمت 
نهاده های انرژی، قیمت خوراک و حقوق مالکانه معادن و نیز آثار تحریم های آمریکا 
برمی گردد. با توجه به جهش قیمت فروش محصوالت شرکت ها، سود شرکت ها 
در ســال جاری جهش خواهد داشت و این موضوع سیاستگذاران را به این سمت 
و سو پیش می برد که بخشی از این سود در قالب یک نوع مالیات به عموم جامعه 
برگردد. از طرف دیگر تحریم های آمریکا فروش نفت به عنوان پیشران توسعه در 
کشور را نشانه گرفته است. بنابراین در این شرایط باید به نوعی در تحلیل عملکرد 

شرکت ها و پیش بینی سال های پیش رو محتاط بود و جانب احتیاط را رعایت کرد. 
یکی دیگر از ریسک هایی که بازار سهام با آن روبه رو است احتمال افزایش نرخ بازده 
بدون ریســک است. با توجه به کسری بودجه دولت و نیز آثار احتمالی تحریم ها، 
احتماالً منابع مالی در اختیار دولت کاهش می یابد. بنابراین احتمال افزایش انتشار 
اوراق بهادار دولتی در ســه ماهه چهارم سال جاری وجود دارد. با توجه به ظرفیت 
نقدینگی محدود بازار سرمایه، آثار آن را در افزایش نرخ بازده بدون ریسک شاهد 
خواهیم بود. از آنجا که نرخ بازده بدون ریسک از عناصر اصلی تعیین نرخ بازده مورد 
انتظار در یک بازار ریسک دار مثل بازار سهام است لذا می توان انتظار داشت که نرخ 
بازده مورد انتظار افزایش یابد. از آنجا که رابطه قیمت اوراق بهادار با نرخ تنزیل بازار 

معکوس است بنابراین احتمال کاهش قیمت سهام وجود دارد.
Á   بازار سهام از ابتدای سال تاکنون بازدهی حدود 90درصدی را در کارنامه خود 

ثبت کرده اســت. این در حالی است که در ابتدای مهرماه، رشد شاخص کل این 
بــازار از 100 درصد نیز فراتر رفته بود اما در ادامه بیش از 10 درصد از ارتفاع خود 
را از دست داد. در همین بازه زمانی اما شاهد رشد 200درصدی نرخ دالر و افزایش 
178درصدی قیمت سکه بودیم. با این تفاسیر به نظر شما سمت و سوی بازار سهام 

تا پایان سال چگونه خواهد بود؟
برای قضاوت درســت در خصوص جهت بازار تا پایان سال باید منتظر گزارش 
عملکرد فصل دوم سال جاری )یعنی گزارش های شش ماهه شرکت ها( بود. بسیاری 
از کارشناسان عملکرد شرکت ها در فصل دوم سال جاری را بسیار مطلوب نسبت 
به فصل قبل و نســبت به مدت مشابه ســال قبل ارزیابی می کنند. اگر برآوردها 
درست باشد این موضوع محرکی برای بازار سهام جهت رشد خواهد بود. در مجموع 
محرک اصلی بازار سهام طی ماه ها و هفته های اخیر رشد قیمت ارز بوده است که 
به تازگی از قدرت حرکت آن کاسته شده است. بنابراین رشد بازار سهام با توجه به 
ریســک های پیش رو و با فرض ثابت بودن قیمت مواد خام در بازارهای جهانی، به 

طور معنا داری به قیمت ارز وابسته است.
Á   تا به اینجای کار نگاهی به عملکرد صنایع بورســی طی شــش ماه نخست 

سال جاری نشان می دهد در میان صنایع 38گانه بورسی، تنها دو صنعت با افت 
شاخص همراه شــدند. در این میان صنایع کاالیی بازار شامل فلزی-معدنی ها و 
پتروپاالیشی ها رشدهای قابل توجهی را شاهد بودند. برخی صنایع که عمدتاً محلی 
برای جوالن سفته بازان هستند نیز در صدر بازدهی شش ماهه قرار گرفتند. با وجود 
این تمامی ریسک ها و فرصت های پیش رو، به اعتقاد شما در نیمه دوم سال جاری، 

کدام صنایع پیشران بازار می شوند و کدام صنایع به حاشیه می روند؟
بر اساس مدل های تئوریک ارزش گذاری سهام، قیمت سهام در درجه اول تحت 
تاثیر قدرت ســودآوری شرکت ها و سپس متاثر از ریسک است. قدرت سودآوری 
شــرکت ها نیز متاثر از دو عامل اصلی است. نخســت، رشد بهره وری و در نتیجه 
کاهش بهای تمام شده کاال و خدمات می تواند قدرت سودآوری شرکت ها را رشد 
دهد و دوم، توسعه بازار فروش است. در ایران طی 50 سال اخیر، بهره وری نیروی 
کار و سرمایه تقریباً ثابت بوده است. بنابراین رشد سود شرکت ها از این منظر تقریباً 
منتفی است. از طرف دیگر، با توجه به تحریم ها، شرکت ها تقال می کنند بازارهای 
موجود را حفظ کنند و از دســت ندهند از این رو بعید به نظر می رســد که شاهد 
رشد مقادیر تولید شرکت ها باشیم. البته اگر قیمت مواد خام در بازارهای جهانی 
رشــد کند، می توان از این منظر انتظار رشــد درآمد شرکت ها و به تبع آن رشد 
سودآوری را داشت اما این عامل تحت کنترل شرکت ها نیست و در واقع شرکت ها 
برای برنامه ریزی در خصوص سودآوری شــان نمی توانند به این عامل کامالً تکیه 
کنند. از منظر ریســک نیز، ریسک های پیش روی بازار سهام جدی تر و اثرگذارتر 
از قبل خواهند بود و احتمال دارد نرخ بازده بدون ریســک نیز تحت تاثیر عوامل 
متعدد افزایش یابد. بنابراین بر اساس مفاهیم تئوریک و مدل ها، کلیت بازار سهام 
با تهدیدهایی مواجه اســت. اما در این بین شرکت های خوبی در صنایع مختلف 
وجود دارند که قیمت های جذابی دارند. به نظر می رسد با توجه به شدت و ضعف 
اثرگذاری تحریم ها بر روی صنایع مختلف و نیز قیمت مواد خام در بازارهای جهانی، 
می توان صنایع فلزی، معدنی، پتروشیمی و پاالیشگاهی را به عنوان صنایع پیشرو 

بازار سهام در نظر گرفت. 

شوک های ارزی 
مشابه آنچه اخیراً 
در اقتصاد ایران 
روی داد، نقش 
تخریبی دارند 
و باعث تزریق 
عدم اطمینان و 
افزایش ابهامات 
در اقتصاد کشور 
می شوند. به نظر 
می رسد اثر رشد 
قیمت ارز را به 
تدریج در عملکرد 
شرکت های بورسی 
و فرابورسی 
مشاهده خواهیم 
کرد.

 ریسک های 
پیش روی بازار 

سهام به تصمیمات 
دولت در زمینه 
افزایش قیمت 

نهاده های انرژی، 
قیمت خوراک 

و حقوق مالکانه 
معادن و نیز 

آثار تحریم های 
آمریکا برمی گردد. 
افزایش نرخ بازده 
بدون ریسک نیز 
از دیگر مسائلی 

است که می تواند 
کاهش احتمالی 
قیمت سهام را 
به دنبال داشته 

باشد.

تشدید 
ریسک
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ساختار مالی و مالکیت

نیمه نخست امســال یکی از سخت ترین دوره های حیات بورس کاال 
بود و تنش های بسیاری را متحمل شده است. به رغم حوادث بسیار و 
ناخوشایندی های متنوع؛ ولی این بازار مالی توانست در نیمه اول امسال 

رشدی 200درصدی را در آمارهای خود مخابره کند. در شش ماهه اول سال 
جــاری ارزش معامالت کل بورس کاال 36 هزار و 736 میلیارد تومان بوده 
که به نسبت مدت مشابه سال قبل یعنی 110 
هزار میلیارد تومان شــاهد رشدی فراتر از حد 
انتظار هستیم. اگر تنش های بزرگی همچون 
توقف معامالت سکه آتی در این بازار رخ نداده 
بود قطعاً موفقیت های بزرگ تری در انتظار این 

بازار مالی بود.
بورس کاال در نیمه نخست امسال روزهای 
بسیار دشــواری را پشت سر گذاشت تا جایی 
که یکی از مهم ترین دوره های زمانی در تاریخ 
فعالیت این بازار به شــمار می رود. تنش های 
بســیاری در این زمان به بورس کاال وارد شد 
و پس از ســه سال باز هم بحث های جانبی در 
خصوص خــروج برخی از محصوالت همچون 
محصوالت پتروشیمی از بورس کاال مطرح شد. این تنها یکی از تنش های 
واردشــده به این بازار رسمی بود و در کنار آن قیمت گذاری های دستوری 
ضربه دیگری بر پیکره این بازار بود که البته باز هم این تنش ها به مرور زمان 
مستهلک شد اگرچه نتیجه آن تاکنون تنها تعویق خودنمایی مکانیسم بازار 
بر شیوه قیمت گذاری محصوالت بود تا جایی که هم اکنون باز هم مکانیسم 
بازار است که در واقعیت های معامالتی نقش آفرین است اگرچه هزینه های 

بســیاری را به اقتصاد وارد کرد. نوسان قیمت سکه در بازار آزاد هم به 
تاثیرگذاری جدی بر معامالت آتی منتهی شــد تا جایی که بازار آتی 
ســکه به صورت کامل متوقف شد اگرچه هم اکنون بازار آتی زعفران 
هنوز هم بســتر مهمی برای معامالت این کاال به منظور کشف نرخ حال 
و آینده این محصول مهم کشاورزی به شمار می رود. بخشنامه های پیاپی 
و تغییر در ساز و کار قیمت ها، نوسان نرخ ارز و افزایش فاصله قیمتی بین 
بورس و بازار، تالش برای مدیریت بازار ولی از مسیری پر از اشتباه و شائبه 
تزریق رانت به بخشی از فعاالن بازار و همچنین تالش بورس کاال برای تداوم 
حجم معامالت گسترده و البته افزایش کلی حجم معامالت در بازار فیزیکی 
از مواردی است که در ماه های گذشته خودنمایی کرد. این شرایط کلی نیاز 
به تشریح دقیق واقعیت های این بازار را برجسته می سازد تا نگاهی دقیق تر 

به واقعیت های معامالتی در نیمه اول امسال را حاصل کند.

شش ماه سراسر دغدغه •
اواخر ســال گذشته شاهد بودیم که دالر در بازار آزاد حدود چهار هزار 
تومان قیمت گذاری می شــد ولی ابتدای سال جاری با آغاز رشد قیمت ها 
روبه رو بودیم تا جایی که حتی نرخ هایی فوق تصور در هفته های گذشــته 
نیز تجربه شد. این شــرایط اولین تاثیر مستقیم را بر نوسان قیمت ها در 
بازارهای کاالیی داخلی برجای گذاشت که به معنی تاثیرپذیری مستقیم 
بورس کاال از این اتفاق ها بود. زمزمه خروج ترامپ از توافق برجام اگرچه از 
هفته های ابتدایی سال جاری خودنمایی کرد ولی در نهایت چنین ذهنیتی 
محقق شد و بار روانی بزرگی را به جامعه تزریق کرد و در نهایت بازار ارز با 
فرض رخدادهای ذاتی آن سریع تر از سایر بازارها به سمت رشد نرخ متمایل 
شد. در کنار آن شاهد رشد قیمت سکه بودیم که دقیقاً و حتی سریع تر از 

واکاوی کارنامه نیمه اول سال 
بزرگ ترین بازار کاالیی کشور

پـرونده
ششم

بر مدار رشد

  محمدحسین بابالو

فصل 1
بورس

بورس کاال

اینفوگرافیک: مسعود زارعی
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آن در بازار آتی بورس کاال تاثیر گذاشت و قیمت هایی فراتر از حد تصور را 
به ثبت رساند، اگرچه تمامی رکوردهای قیمتی در بازار آتی، در بازار نقدی 

عیناً تجربه شد.
با رشــد قیمت دالر شاهد بودیم که دولت به منظور حمایت از صنایع 
داخلی و البته عدم رشــد قیمت ها تــالش کرد حداقل به صورت مقطعی 
تدابیری را بیندیشد که بهای دالر رشد چشمگیری نداشته باشد اگرچه این 
رویکرد نه تنها مثمر ثمر نشد بلکه هزینه های مهمی را دربر داشت. دالر به 
صورت دستوری 4200 تومان نرخ گذاری و البته در فرآیند فعالیت صرافی ها 
نیز محدودیت های جدی اعمال شد. به واردکنندگان نیز ارز 4200تومانی 
تعلق گرفت و شــاهد هجوم واردکننده ها برای استفاده از این نرخ تصنعی 
بودیم که به تهدید جدی ذخایر ارزی نیز منجر شد. شرکت های صادرکننده 
همچون شرکت های پتروشیمی و فوالدی ملزم به عرضه ارز به سامانه های 
بانک مرکزی با همین نرخ شدند و البته تالش شد زنجیره تولید نیز با همین 
نرخ قیمت گذاری شود. به عنوان مثال خوراک صنایع پتروشیمی هم با دالر 
4200 تومان قیمت گذاری شد ولی بعد از آن حتی قیمت 3800 تومان هم 
برای خوراک در نظر گرفته شد. این وضعیت کلی البته بیش از همه بورس 

کاال را متاثر ساخت.
قیمت گذاری تمامی مصنوعات در بورس کاال از هفته های اول ســال 
جاری با دالر 4200تومانی مورد محاســبه قرار گرفــت و همین داده در 
کنار رشــد روزشــمار بهای ارز در بازارهای غیررسمی ناخودآگاه به ایجاد 
یــک رانت عظیم منجر شــد تا جایی که قیمت ها در بــورس بر این پایه 
نرخ گذاری شــد ولی بازار در نهایت مسیر خود را طی کرد و رشد قیمت ها 
در بازارهای غیررســمی به صراحت مشاهده شد. این وضعیت در شرایطی 
تاثیرگذاری بزرگ تری داشت که صادرات مواد اولیه رونقی تصنعی گرفت، 
زیرا قیمت های کشف شــده در بازارهای منطقه ای دیگر بر پایه نرخ گذاری 
رسمی نبود و بسیاری از افراد غیرحرفه ای برای استفاده از تفاوت نرخ رسمی 
4200تومانــی در بازارهای کاالیی و تفاوت این نرخ برای دالر در بازارهای 
منطقه ای به این شــیوه یعنی صادرات مواد خام و حتی محصوالت روی 
آوردند. این شرایط هم به نامتوازن تر شدن بازارها کمک کرد و در نهایت از 
رشــد نرخ در بازار آزاد نیز حمایت کرد. دولت برای جلوگیری از این رانت 
قیمتی نیز تدابیری اندیشید و تالش کرد تا صادرات را به دو شیوه مختلف 
مدیریت کند، هم صادرکنندگان را به بازگشت ارز به سامانه دالر ثانویه یا 
همان سامانه نیما ملزم کرد و هم صادرات مواد اولیه و مصنوعات صنعتی 
در حوزه های فلزات و پتروشــیمی را به تولیدکننده اصلی محدود ساخت. 
این دو شیوه اگرچه بخشی از جذابیت های صادراتی را کاهش داد ولی باز 
هم شــاهد صادرات مواد اولیه به شیوه های مختلفی بودیم. اظهار گمرکی 
توسط یک طرف ثالث )به جز خریدار اصلی و فروشنده(، اظهار کاال با یک 
نام دیگر یا تالش برای تغییر ماهیت کاال و فاصله گرفتن از سختگیری های 
دولتی از این رویکردها بود که موجب شد هدف نهایی دولت برای بازگشت 
ارز یا مدیریت بازار داخلی به حاشــیه رود. این در حالی بود که صادرات به 
کشورهای عراق و افغانستان یا صادرات از بازارچه های مرزی از بازگشت ارز 
به سامانه نیما معاف بود و یک بازار جذاب را برای انتقال کاال به کشورهای 
منطقه ایجاد کرد. به عنوان نمونه شاهد بودیم که بعضاً مواد اولیه پلیمری 
همچون PVC به عنوان نمک اظهار گمرکی شــده و به عراق صادر شد که 
در ادبیات برخی از فعاالن برجسته به این نکته نیز اشاره شده است یا مس 
به عنوان یک کاالی پرارزش به قراضه مس تبدیل شده و بعضاً با عیار کمتر 
از کشور خارج شد. این شرایط در نهایت نشان داد که این ساز و کار نه تنها 
جواب نمی دهد بلکه به هزینه های بزرگ تری منتهی خواهد شد. این مطلب 
نشان داد ذات الزام به قیمت گذاری با دالر 4200تومانی از ابتدا اشتباه بوده و 
البته پافشاری بر آن اشتباه بزرگ تری به شمار رفت زیرا نزدیک به چهار ماه 
و حتی بیشتر، کشور با یک عدم توازن روبه رو شد و خود دولت و شرکت های 
بزرگ عرضه کننده مهم ترین بازنده این شرایط بودند که به افزایش جذابیت 

رانت خواری منتهی شد. این رانت شاید در 
بازارهای فلزات پایه و پلیمرها بیش از سایر 
بازارها مشــهود بود مخصوصاً در شرایطی 
که اختالف قیمت میان بورس و بازار بعضاً 
بــه 150 درصد می رســید و این اختالف 
نــرخ به جیب خریداری رفت که در لباس 

تولیدکننده به واسطه گری مشغول بود.
به مرور زمــان و با رونق بــازار ثانویه 
ارزی شاهد بودیم که نرخ از دالر دستوری 
4200تومانی به قیمــت متعادل تری در 
ســامانه نیما تغییر کرد، یعنی بازگشــت 
ارز حاصــل از صادرات این بــار نه با دالر 
4200تومانــی بلکــه با دالر بــازار ثانویه 
قیمت گذاری شد و همین داده به تقویت 
بازگشت ارز به این سامانه و جذابیت های 
بیشتر صادراتی منتهی شــد. حال زمان 
آن فرارســیده بود که دولت هم از اعمال 
دستوری قیمت ها کوتاه بیاید اگرچه چندان 

هم آسان نبود.
ذات مدیریت دستوری اقتصاد و بازارها 
توسط دولت را شاید بتوان یکی از مهم ترین 
خطاهای تصمیم سازی در بازارهای کاالیی 
در ســال های اخیر به شمار آورد آن هم در 
شرایطی که بازار با رشد قیمت دالر و سایر 
ارزها به سمت رشد نرخ حرکت کرده بود و 
در نهایت فرآیند کشف نرخ متفاوتی در این 
بازارها تجربه می شد. این در حالی بود که 
دولت تجربه رخدادهای ســال 90 و 91 را 
گویا فراموش کرده بود و البته در آن دوره 
نیز قیمت گذاری دســتوری برای بازارهای 
کاالیی در دســتور کار قــرار گرفته ولی 
پافشــاری کمتری برای تداوم آن را شاهد 
بودیم ولی این بار دولت نزدیک به پنج ماه 
بر این شیوه قیمت گذاری اصرار ورزید که 

خــود یکی از طنزهای تلخ قیمت گــذاری در بازارهای کاالیی بود. یکی از 
سختگیری ها اعمال سقف مجاز رشد قیمت ها در بورس کاال بود، یعنی برای 
کاالها سقف مجاز رشد نرخ در ابتدا پنج درصد لحاظ شد ولی به آرامی این 
سقف افزایش یافت تا جایی که برای فوالد حتی تا 15 درصد رشد قیمت ها 
مجاز شمرده شد. حتی اگر سقف مجاز قیمت ها در بورس کاال آزاد می شد 
حجم تاثیرات از نرخ گذاری های دستوری قطعاً بسیار کمتر از شرایط پیشین 
بود و بازار از آزادی عمل کافی برخوردار می شــد ولی دولت همین سوپاپ 

اطمینان را هم به صورت دستوری محدود کرده بود.
ترافیک دستورالعمل ها و تالش برای مدیریت بخشنامه ای بازار جوانب 
دیگری هم داشــته آن هم در شرایطی که بعضاً دستورالعمل های رسمی 
با یکدیگر منافات داشت. به عنوان یک نمونه مشخص در دستورالعمل ها 
بر دالر 4200 تومان تاکید می شــد ولی در یک دستورالعمل دیگر مالک 
قیمت گذاری ارز ثانویه لحاظ می شــد که همین خطا خود موجب شد تا 
بازار دو روز از فعالیت خود را به دلیل ابهام قیمتی متوقف کند. البته ذات 

دستکاری نظام بازار را باید دلیل اصلی این اختالف ها نیز به شمار آورد.
در شهریورماه دستورالعمل های جدیدی صادر شد و هر بازار فراخور حال 
خود با تغییرات عمیقی روبه رو شد. در ابتدا دو فلز آلومینیوم و مس از شمول 
نرخ گذاری دستوری خارج شدند و قیمت های پیشنهادی آنها با دالر ثانویه 
نرخ گذاری شــد و البته سقف مجاز رقابت در بورس کاال نیز باز شد، یعنی 
بازار تا جایی که از کشش رشد قیمت ها برخوردار باشد، پتانسیل و امکان 
رشــد نرخ را به دست آورد. پس از مس و آلومینیوم فوالد هم با مالطفت 
دولت همراه شد و البته سقف مجاز رشد قیمت ها برداشته شد و قیمت های 
پایه بر اســاس میانگین چهار هفته قبل از آن مورد نرخ گذاری قرار گرفت. 
این در حالی بود که مسیر قیمت گذاری بر اساس متوسط نرخ های معامالتی 
پیشین از خطایی بنیادین برخوردار است، زیرا در این شیوه نرخ گذاری تنها 
مسیر برای رشد قیمت ها مهیاست و با کاهش نرخ های جهانی، افت قیمت 
دالر یــا کاهش نرخ در بازار داخلی و فراز و فرود جذابیت و حجم تولید در 
صنایع باالدستی و پایین دستی بسترهای مهمی برای کاهش قیمت ها پدید 
می آید که در این مکانیســم عقبگرد قیمتی تقریباً غیرممکن است. البته 
پتروشیمی ها نیز با همین خط کش قیمت گذاری شدند یعنی متوسط چهار 

هفته قبل مالک اعالم قیمت های پایه شد.
در بازار فوالد سریع تر از سایر بازارها این خطای قیمت گذاری کشف و 
مقرر شد تا اگر معامالت با قیمت های پایه اولیه مورد معامله قرار بگیرد یعنی 
بدون رقابت، قیمت های پایه نزدیک به 10 درصد کاهش یابد ولی اگر رشد 
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قیمت ها را شاهد بودیم، نیمی از رشد نرخ به قیمت های پایه افزوده شود. 
این مکانیسم هم به سرعت جواب داد و بازار فوالد از التهاب بنیادین پیشین 
فاصله گرفت و آرامش به این بازار وارد شد، آن  هم در شرایطی که بازار فوالد 
تاثیر کمتری از نوسان قیمت ارز را در نوسان قیمت های خود نشان می داد، 
یعنی التهاب روانی رشد نرخ فوالد با نوسان قیمت دالر به شدت محدود شد.

اما پتروشــیمی ها باز هم عقبگرد قیمتی نداشتند، زیرا این مکانیسم 
قیمت گذاری در بازار فوالد برای بازار پتروشــیمی ها اعمال نشــد و مسیر 
یک طرفه رشد قیمت ها باز هم تداوم یافت. این وضعیت یعنی قیمت های 
باالیی در بورس کاال کشف شد تا جایی که شاهد بودیم بعضاً بهای برخی 
از پلیمرها در بورس، گران تر از بازار آزاد شد که در نهایت به کاهش جدی 
تقاضا در دو هفته اخیر منتهی شــد. این وضعیت تا جایی پیش رفت که 
خریداران بســیاری از پلیمرها به صورت هماهنگ از خرید اجتناب کردند 

مثالً خرید PVC را در بورس کاال تحریم کردند.
در بازار فرآورده های نفتی نیز رخدادی شبیه به همین موارد تجربه شد، 
در ابتدا قیمت ها با ارز ثانویه اعالم و ابالغ شد ولی پس از آن در فاصله 48 
ساعت این دستورالعمل لغو و نرخ ها باز هم با دالر 4200تومانی نرخ گذاری 
شد اگرچه باز هم با برداشته شدن سقف مجاز رشد قیمت ها شاهد بازگشت 

تعادل به این بازار بودیم.
موارد فوق تنها گوشه ای از تنش های نیمه اول سال جاری بود که تمامی 
آنها مستقیماً به بورس کاال مربوط بود اگرچه مواردی همچون تالش برای 
خروج محصوالت پتروشــیمی از بورس کاال، مقصر جلــوه دادن این بازار 
مالی در نوســان نرخ ها در بازارهای داخلی، عدم پذیرش الزامات قانونی در 
خصوص عرضه توسط برخی از عرضه کنندگان، اعمال نفوذ مستقیم برای 
مدیریت دستوری بازار، ضعف جدی در سامانه بهین یاب و مشکالت برای 
تعیین مصرف کننده واقعی مواد اولیه و بسیاری اما و اگر دیگر تنها بخشی از 
مشکالت بورس کاال در سال جاری بود ولی حتی نوسان قیمت ها در بازار 

آزاد از بورس قربانی هم گرفته است.

آتی قربانی نوسان قیمت سکه •
نوســان قیمت طال به نوسان شدید قیمت ها در بازار آتی سکه منجر 
شد تا یکی از پرهزینه ترین رخدادها را به ثبت برساند، یعنی بازار آتی سکه 
پس از سال ها بسته شد. هیچ گاه به صورت رسمی دلیل توقف معامالت 
آتی سکه اعالم نشد ولی چیزی که مشخص است تاثیرگذاری سایر ارکان 
بر روال عمومی در بازار بود. بازار آتی ســکه در نیمه اول امســال یکی از 
دوره های بســیار پررونق خود را پشت سر گذاشت ولی در نهایت با رشد 
جدی قیمت ها شــاهد توقف این بازار بسیار مهم و جذاب بودیم. آخرین 
قیمت ثبت شــده و مهم در بازار آتی به شهریورماه امسال بازمی گردد و 
قیمت ســکه در این بازار برای تحویل در دی ماه به بیش از پنج میلیون 
تومان رســید تا رکورد تاریخی این بازار به شمار بیاید. این در حالی بود 
که پس از این بازه زمانی بهای ســکه نقدی در بازار آزاد به نزدیکی پنج 
میلیون و 500 هزار تومان رسید، یعنی قیمتی در بازار نقدی کشف شد 
که در بازار آتی به دست نیامده بود. این سیگنال را باید بسیار مهم ارزیابی 
کرد زیرا نشان داد که جهت گیری بازار آتی درست بوده و همچنین شائبه 

تاثیرگذاری بازار آتی بر بازار نقدی هم رد می شود.
البته در سال جاری بورس کاال به منظور مدیریت بازار سختگیری های 
مهمی را بر بازار آتی سکه اعمال کرد که افزایش وجه تضمین و کاهش 
قدرت اهرمی را می توان یکی از آنها برشــمرد. از سوی دیگر آزادی عمل 
فعــاالن بازار را در خصوص حجم معامالت محــدود کرد و از آغاز به کار 
سررسیدهای جدید مثالً برای اسفندماه خودداری کرد. تمامی این موارد 
در کنار کاهش فضای نوســان قیمت ها نیز نتوانست از رشد قیمت ها در 
بازار آتی جلوگیری کند و یک بازار افزایشی قدرتمند را شاهد بودیم. این 
وضعیت به معنی آن بود که سیگنال های بازار آتی از رشد مستمر قیمت ها 

حکایت داشــت و البته نشان می داد که 
انتظــارات در بازار نقدی ســکه بیش از 

چیزی است که به نظر می رسد.
بــازار آتی را اگر بتــوان فضایی برای 
نشان دادن انتظارات قیمتی به شمار آورد 
ســیگنال قدرتمندی برای مدیریت بازار 
به شــمار می آید زیرا نشــان می دهد که 
ذهنیت فعاالن بازار به چه سمتی است و 
باید چه آینده ای را برای این بازار ترسیم 
کنیم. این در حالی اســت که مهم ترین 
سیگنال در نوسان قیمت ها در بازار آتی، 
فراز و فرود نرخ در بازار نقدی است یعنی 
با رشــد قیمت ها در بازار نقدی است که 
آتی جانی تازه ای می گیرد اگرچه خاصیت 
اهرمی آن به معنی برتری سودآوری بازار 
آتی به نسبت بازار نقدی خواهد بود. این 
موارد در نهایت به اهمیت بازارهای مشتقه 
در فرآیندهای معامالتی منتهی می شود 
اگرچه دیگر این بازار وجود ندارد و از ادامه 
کار آن در آینده اطالعی در دست نیست.

در زمان فعالیت بازار آتی در نیمه اول 
امسال شاهد بودیم که دو میلیون و 621 
هزار و 424 قرارداد آتی در این بازار معامله 
شــد که به معنی دادوستد 26 میلیون و 
214 هزار معامله آتی ســکه است که به 
معنی آن بود که این حجم از بازار به جای 
معامله در بازار نقدی ســکه، در بازار آتی 
صــورت گرفته و بخــش اعظم معامالت 
ســفته بازی در بــازار نقــدی را به خود 
اختصاص داده اســت. این ادعا را می توان 
این گونه تشــریح کرد که با بسته شدن 
بــازار آتی، التهاب قیمتی در بازار نقدی و 
فیزیکی سکه افزایش یافت و قیمت های 
نجومی در این بازار مورد معامله قرار گرفت. 
البته بسته شدن بازار آتی هیچ تاثیری در 
عدم رشــد قیمت ها نداشت و بالعکس با 
حذف این بازار از گردونه معامالت، التهاب 
بزرگ تــری در بازار نقدی ســکه به ثبت 

رسید.
البتــه ســختگیری های معامالتی بر 
بازار آتی اگرچه نتوانست نوسان قیمت ها 
را محــدود کند ولی بــر حجم معامالت 
تاثیرگذار بود تــا جایی که در هفته های 
پایانــی معامالت شــاهد کاهش حجم 
دادوســتد قراردادهای آتی بودیم که این 
داده خــود به کاهش جذابیــت این بازار 
منتهی شد و البته از رکوردهای تاریخی 
حجم معامــالت هم فاصله گرفت. رکورد 
تاریخی حجــم معامــالت هفتگی آتی 
در ســال جاری به هفتــه منتهی به 24 
فروردین ماه بازمی گردد که در آن بیش از 
262 هزار قرارداد آتی مورد دادوستد قرار 

گرفت.
هم اکنون بازار آتی زعفران برای دو سررســید آبان و دی ماه در بورس 
کاال فعال اســت و البته شــرایط جذابی را تجربه می کند. این دستاورد 
کوچکی برای این بازار نیســت آن هم در شــرایطی که از عمر بازار آتی 
زعفران حتی یک سال هم نمی گذرد و می تواند دورنمای جذابی را برای 

این بازار ترسیم کند.

عقبگرد معامالتی در محصوالت کشاورزی •
کاهش باران در سال گذشته تاثیر خود را بر بازار محصوالت کشاورزی 
بورس کاال بر جای گذاشــت و این بازار در نیمه اول ســال جاری با افت 
نزدیک به 10 درصد حجم معامالت همراه شد اگرچه رشد قیمت ها در 
این بازار به افزایش جدی ارزش معامالت منتهی شد. این سیگنال را باید 
مهم ارزیابی کرد مخصوصاً در شــرایطی که این بازار به صورت کلی در 
چارچوب اشراف جدی دولت قرار دارد یعنی اجازه رشد قیمت های چندانی 
به صورت کلی به این بازار داده نمی شود. به رغم این شرایط شاهد هستیم 
که ارزش معامالتی در این بازار 18/6 درصد رشد کرد که به معنی تقویت 
ذاتی این بازار است. در نیمه اول سال جاری 9/3 درصد از حجم معامالت 
بورس کاال به این گروه کاالیی اختصاص داشته و البته از لحاظ ارزش، بازار 
محصوالت کشاورزی در نیمه اول امسال 5/3 درصد از ارزش کل معامالت 

را به خود اختصاص داده است.
به رغم کاهش حجم معامالت در بازار محصوالت کشــاورزی، حجم 
دادوستد گندم در این بازار در نیمه اول امسال نزدیک به 36 درصد رشد 
داشــته و البته ارزش این بازار 47 درصد رشد کرده است. امسال بیش از 
یک میلیون تن گندم در بورس کاال دادوستد شده که با وجود رشد حجم 
معامالت نشان می دهد که می توان به افزایش بیشتر این حجم معامالتی 
خوش بین بود. از سوی دیگر حجم دادوستد جو کاهش چشمگیری داشته 
که خود یک داده منفی مهم به شمار می رود. دلیل اصلی افت نزدیک به 
94درصدی حجم معامله جو را باید نوسان قیمت ها در بازار آزاد به شمار 
آورد؛ یعنی در ســال جاری قیمت های خــارج از بورس باالتر از نرخ های 
بورس کاال بوده بنابراین فروشندگان ترجیح داده اند که معامالت خود را در 
بازار آزاد به انجام برسانند. این نکته به معنی آن است که نوسان قیمت های 
محدود در بورس کاال در چارچوب دستورالعمل های دولتی داده جذابی 
نیست و برای رونق این بازار باز هم باید به آزادی عمل بیشتری در این بازار 
امیدوار بود. از سوی دیگر زمان تحویل جو و مخصوصاً ذرت در پاییز است 
و البته خرید جو و ذرت به منظور مصرف در خوراک دام در روزهای سرد 
سال باز هم رونق می گیرد که به معنی افزایش حجم معامالت خواهد بود.

اهمیت بازار محصوالت کشاورزی را باید از آن جهت برجسته تر ارزیابی 
کرد که در تاریخ معامالت در بورس های کاالیی جهان یکی از سکوهای 
پرتاب رشــد حجم معامالت محصوالت کشاورزی بوده و می توان آینده 
بورس کاال را در بخش مهمی از فرآیند توســعه از مسیر بازار محصوالت 

کشاورزی به شمار آورد.
از موفقیت های مهم بورس کاال در حوزه محصوالت کشــاورزی رشد 
محســوس حجم و ارزش معامالت زعفران است که در نیمه اول امسال 
رشدی یک میلیون و 638 هزار و 507درصدی را تجربه کرده است. این 
داده به این معنی است که موفقیت هایی فراتر از حد تصور در بازار زعفران 
بورس کاال به ثبت رسیده و البته با فرض وجود بازار آتی زعفران می توان 

به تداوم این روند افزایشی خوش بین بود.

روزهای خوب بازار پتروشیمی •
یکی از مهم ترین بازارهای بورس کاال را بازار محصوالت پتروشــیمی 
تشــکیل می دهد که اغلب دو گروه اصلی پلیمرها و محصوالت شیمیایی 
مورد توجه قرار می گیرد. حجم معامالت کل در بازار محصوالت شیمیایی 
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بورس کاال در نیمه اول امســال رشدی 37درصدی و بازار پلیمرها رشدی 
21درصدی را تجربه کرد. همین دو داده نشان می دهد که روزهای خوبی در 
این بازارها تجربه شده مخصوصاً در شرایطی که ارزش معامالت پلیمرها 77 
درصد و ارزش معامالت محصوالت شیمیایی 105 درصد رشد داشته است.

پلیمرها از بیشــترین جذابیت خرید در بازار محصوالت پتروشــیمی 
برخوردار است و البته بیشترین حاشیه را نیز همین بازار به خود اختصاص 
می دهد. با توجه به مصرف مستقیم پلیمرها در فرآیندهای تولیدی در صنایع 
تکمیلی می توان گفت که حجم معامالت این کاال خود معرف مهمی برای 
شرایط تولید در صنایع تکمیلی اســت. این در حالی است که با توجه به 
نوســان جدی قیمت های این گروه کاالیی و البته فاصله نرخ بین بورس و 
بازار به دلیل سیاست های دستوری دولت، بخشی از پلیمرهای تزریق شده 
به بازار از سمت بورس کاال به صورت های مختلف صادر شده که در نهایت 
به مداخله دولت انجامید. هم اکنون هم صادرات این کاال از سوی خریداران 
بورس کاال بسیار محدود شده و هم موجودی انبارها در شرکت های مختلف 
باالست که این دو داده به معنی آن است که این بازار با پتانسیل تغییر فاز 
باالیی روبه رو شده است. بازار پلیمرها در نیمه اول امسال 20 درصد از حجم 
و 43 درصد از ارزش کل معامالت فرآورده های نفتی و پتروشــیمی بورس 
کاال را در اختیار دارد اگرچه در کل بازار محصوالت پتروشیمی 32 درصد 
از ارزش کل معامالت بازار فیزیکی بورس کاال را به خود اختصاص می دهد.

رخدادهای مهمی در بازار پلیمرها در نیمه اول امسال نقش آفرین بوده 
است ولی مهم ترین آن اعمال دستوری قیمت ها و ایجاد فاصله قیمتی بین 
بورس و بازار بود. هم اکنون این بازار به ثباتی نسبی دست پیدا کرده و اگر 
بتواند همین حجم معامالت نیمه اول ســال را در نیمه دوم ســال جاری 
تجربه کند به معنی توسعه محســوس این بازار و حمایت جدی از حجم 
تولید در صنایع تکمیلی است. یکی از دشواری های اصلی در بازار پلیمرها 
شرایط اعمال سهمیه خرید در سامانه بهین یاب است که سهمیه خرید هر 
واحد تولیدی را مشخص می کند. این وضعیت موجب شده تا برخی به نام 
تولیدکننده و البته با در اختیار گرفتن سهمیه خرید به شیوه های مختلف 
اقدام به خرید از بورس کاال و فروش در بازار آزاد کنند که در نهایت خروجی 
آن تاکنون ایجاد بازاری موازی در کنار بورس کاالست و به این معنی است 
که اجناس خریداری شــده از بورس، در بازار آزاد مجدداً مورد معامله قرار 
می گیرد. این مطلب نیاز به بازبینی ســامانه بهین یاب را برجسته ساخته؛ 
اگرچه در روزهای اخیر در رســانه ها بارها به این ضرورت اشاره شده ولی 

اتفاق خاصی در این حوزه نیفتاده است.

تقویت مطلوب بازار فرآورده های نفتی •
در کنار بازار محصوالت پتروشــیمی بورس کاال، بازار فرآورده ها نیز از 
رونق مطلوبی برخوردار اســت اگرچه این بازار در کل 44/2 درصد از حجم 
بازار و 26/5 درصد از ارزش بازار را به خود اختصاص داده اســت. معامالت 
قیر و وکیوم باتوم از مهم ترین گروه های کاالیی معامالتی در این بازار است و  
روغن، گوگرد، لوب کات، سالپس واکس و عایق رطوبتی در رتبه های بعدی 
قرار دارند. مهم ترین رشد حجم معامالت را می توان در دادوستد وکیوم باتوم 
به شمار آورد که از لحاظ حجمی 57 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد داشته است.

فراز و فرود بازار محصوالت صنعتی و معدنی •
بازار محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاال در نیمه نخست امسال با 
اما و اگرهای بســیاری روبه رو بود اگرچه در آمارها شاهد هستیم که حجم 
معامالت در این بازار 7/1 درصد کاهش داشــته ولی ارزش این بازار در این 
بازه زمانی 53 درصد رشــد داشت. دلیل اصلی کاهش حجم معامالت در 
این گروه کاالیی را باید کاهش جدی حجم دادوســتد سنگ آهن به شمار 
آورد که در نیمه نخســت امســال افت 92درصدی را تجربه کرده است. 

این نکته موجب شــد تا حجم معامالت 
کل در ایــن بازار محدود شــود اگرچه در 
نهایت رشد ارزش معامالت نشان می دهد 
که این بازار هــم روزهای مهمی را تجربه 
کرده است. در این بازار آمارها خود معرف 
همه چیز است مخصوصاً در شرایطی که 
حجم دادوستد آلومینیوم در نیمه نخست 
امسال 6/75 درصد کاهش داشته یا مس 
با افت 2/4درصدی حجم معامالت همراه 
شده است. در همین زمان حجم معامالت 
فوالد چهار درصد رشــد داشته ولی ارزش 
معامالت نزدیک به 42 درصد تقویت شده 
است. اهمیت بازار فوالد در گروه محصوالت 
صنعتی و معدنی از آن جهت برجســته تر 
اســت که نزدیک بــه 90 درصد از حجم 
معامالت را به خود اختصاص داده اگرچه 
این آمار در غیاب عرضه و معامالت گسترده 
سنگ آهن است که جذاب تر از حالت فعلی 

در آمارها خودنمایی می کند.
در بازار قراردادهای مشتقه بورس کاال 
یعنی مجموع معامالت آتی و اختیار معامله 
شاهد هســتیم که حجم دادوستد 455 
درصد رشد داشته و البته ارزش معامالت 
358 درصد افزایش یافته اســت. افزایش 
قراردادهــای آتی به کمک اضافه شــدن 
معامالت آتی زعفران حجم این قراردادها 
را افزایش داده است ولی با توجه به توقف 
بازار معامالت آتی سکه طال، عقبگرد این 
بازار در نیمه دوم سال جاری چندان دور از 

ذهن نخواهد بود.
در بازارهــای مالی بــورس کاال یعنی 
معامالت سلف اســتاندارد موازی، گواهی 
سپرده کاالیی و صندوق های سرمایه گذاری 
جمعاً شاهد رشــد دو هزار و 43درصدی 
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 نمودار2- حجم معامالت هفتگی محصوالت شیمیایی در بورس کاال

حجم معامالت و تقویت هــزار و 72درصدی ارزش معامالت بودیم. البته 
رشد محسوس حجم معامالت صندوق های سرمایه گذاری کاالیی یا همان 
صندوق های سپرده کاالیی با محوریت طال از اهمیت باالیی برخوردار بوده 
که شاهد رشد بیش از 10 هزار درصدی ارزش معامالت این گروه هستیم. 
نکته قابل توجه در این حوزه افت 77درصدی حجم معامالت گواهی سپرده 
کاالیی است که نشان می دهد میل به نگهداری و دقیق تر انبار کردن این 
کاالها مخصوصاً ســکه طال افزایش یافتــه و اغلب افراد تمایل چندانی به 
دادوستد مســتقیم آن ندارند. این نکته نشان دهنده کاهش جذابیت های 
معامله گری است و البته نشــان می دهد فرآیند توسعه بورس کاال در این 
حوزه مهم کاالیی به میزان رشد سایر بخش ها نبوده و نیاز به حمایت های 
بیشتری از این بخش حس می شود. این در حالی است که زیرساخت های 
الزم برای توســعه این بخش در بورس کاال وجــود دارد و در صورتی که 
عرضه کنندگان به صورت واقعی به این رویکرد معامالتی متمایل شــوند 

می توان توسعه مطلوبی را در این بخش حدس زد.

دورنمای بورس کاال برای نیمه دوم سال جاری •
تقویت حجم معامالت در بازار فیزیکی موجب شده تا روال عمومی 
توســعه بورس کاال از بســتر این بازار به حرکت درآید و شاهد رشد 
هفت درصدی حجم و افزایش 76درصدی ارزش معامالت باشیم. این 
نکته از آن جهت بسیار مهم است که پایه توسعه هر بورس کاالیی اول 
از مسیر بازار فیزیکی عبور می کند و به رغم مشکالت سال جاری باز 
هم شاهد رشد حجم معامالت هستیم. این در حالی است که حجم 
تولید در اغلب واحدهای تولیدی در روزهای ســرد سال بیشتر است 
بنابراین می توان انتظار رشــد بیشتر حجم معامالت را مطرح کرد و 
البته توسعه بازارهای مالی نیز می تواند به رونق این بازار کمک کند. 
به نظر نمی رســد از این پس شاهد رشد جدی قیمت ها در بازارهای 
کاالیی باشیم بنابراین پتانسیل افزایش تقاضا تقویت خواهد شد و با 
فرض انتظار از رشد عرضه ها می توان امیدواری های بیشتری به تقویت 
حجم معامالت داشــت اگرچه رشد 200درصدی ارزش معامالت در 
نیمه اول امسال خود به معنی رشد قدرتمند این بازار برای آمارهای 
پایان سال خواهد بود. به نظر می رسد انتظار رشد حجم معامالت در 
نیمه دوم سال چندان هم غیرمنطقی نباشد مخصوصاً در شرایطی که 
ثبت آمارهای نیمه اول امسال هم خود موفقیت بزرگی برای این بازار 

مالی به شمار می رود. 
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گزارش وضعيت صنعت بانکداری منتهی به 1396

منبع: پردازش اطالعات مالی
نوآوران امین

اطالعات صورت های مالی بانک های 
پاسارگاد )سال های 95 و 96(، سامان 
)سال 95(، سرمایه )سال های 95 و 

96(، اعتباری ملل )سال 96(، قوامین 
)سال های 95 و 96(، شهر)سال 96( به 
دلیل عدم ارائه در سامانه کدال مساوی 

با سال قبل درنظر گرفته شده است.
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تنگنای مالی
بانک ها در دوران تحریم دستخوش چه 
تحوالتی می شوند؟

نظام بانکی به واســطه نقش آفرینی به عنوان پشتیبان مالی بخش 
عمده ای از فعالیت های اقتصــادی بخش خصوصی و حتی هزینه 
دولت مهم ترین ارگان در بدنه مالی کشــور است. این بخش از نظام 
مالی طی دهه های گذشته تحت تاثیر برخی از تعادل های منحوس 
و ناترازی اقتصادی مانند بســیاری از بخش های دیگر اقتصاد دچار 
برخی از چالش ها و ناترازی های عمیق شــده است. به این بهانه در 
فصل پیش رو به بررسی عملکرد بانک ها و تهدیدات پیش روی صنعت 
بانکداری در شرایط تحریم پرداخته ایم عالوه بر این نیز نگاهی به دیگر 

صنایع چون صنعت بیمه داشته ایم. 

ترکيب دارايی های درآمدزا  - ميليون ريال

سود و زيان - ميليون ريال
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سرمایه گذاري هاي بلندمدت در اوراق بهادار

)دارایی غیر جاري(سپرده قانونی نزد بانک مرکزي 

مجموع تسهیالت اعطایی
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سود خالص جمع درآمد هاي مشاع جمع درآمد هاي غیر مشاع

اینفوگرافیک: آرشین میرسعیدی

سود خالصجمع درآمد های مشاعجمع درآمد های غیرمشاع
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 بابک صحراگرد

پس از توســعه نامتوازن بخش مالی در اواســط دهه 1380 و رشد 
قارچ گونه بانک ها در مختصات جغرافیایی کشور، در نبود چارچوب 
نظارتی اســتاندارد نظام بانکی و حرکت اقتصاد به ســمت ناترازی 
بیشتر، نظام مالی کشــور روزبه روز با چالش های عمیق تری روبه رو 
شد. چالش هایی که اصطکاک فراوانی در مسیر توسعه نظام بانکی و 
صنعت بیمه کشور قرار داده  است. به نحوی که با توجه به شاخص های 
منعکس کننده سالمت مالی این دو بخش اثرگذار از بدنه مالی کشور، 
طی دهه گذشته در یک سراشیبی نزولی قرار داشته اند. صنعت بیمه 
به عنوان یکی از نمودهای توســعه یافتگی مالی یکی از عمده ترین 
نهادهای اقتصادی است که از فعالیت بخش های اقتصادی پشتیبانی 
می کند. نظام بانکی نیز به واســطه نقش آفرینی به عنوان پشتیبان 
مالی بخش عمده ای از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و حتی 
هزینه دولت مهم ترین ارگان در بدنه مالی کشور است. این دو بخش 
از نظام مالی طی دهه های گذشــته تحت تاثیر برخی از تعادل های 
منحوس و ناترازی اقتصادی مانند بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد 
دچار برخی از چالش ها و ناترازی های عمیق شده اند. چالش هایی که 
به خصوص در رابطه با نظام بانکی کشور به یک پازل غامض تبدیل 
شده است. اما این ناترازی ها باعث رقم خوردن چه مختصاتی برای 

وضعیت فعلی نظام بانکی و صنعت بیمه در کشور شده است؟

در سراشیبی •
نظام بانکی در ایران نه تنها در تامین مالی فعالیت های اقتصادی 
بلکه در تامین مالی فعالیت های دولت در اقتصاد ایران بیشترین نقش 
را بر عهده دارد. در نبود بازارهای مالی عمیق به عنوان آلترناتیو تامین 
مالی بانکی، تحمیل تکالیف کشنده از سوی بخش مالی کشور، وجود 
رکود در بخش تولید و نبود مکانیسم تسویه بدهی دولت به شبکه 
بانکی )که حتی در تخمین رقم دقیق آن نیز تردیدهایی وجود دارد( 
نظام بانکی کشور به یک موجودیت مالی تسهیالت دهنده تبدیل شد. 
در این میان انتظارات عمومی از نظام بانکی نیز به نحوی شکل گرفته 
بود که بسیاری از شهروندان تحت تاثیر باورهای ناشی از رفتار دولت، 
عدم آموزش مالی و شرایط بد اقتصاد و بازار کار، از نظام بانکی انتظار 
دارند که نه تنها فعالیت های اقتصادی که برخی از هزینه های مصرفی 
و شخصی شــان را نیز در قالب وام پوشش دهد. در سوی دیگر نیز 
شرایط رکودی، چارچوب حقوقی، انگیزه سیاسی دولت ها و در برخی 
از موارد نیز فســاد باعث شده بود بخش قابل توجهی از تسهیالت 
اعطاشده از سوی شبکه بانکی به صورت مطالبات معوق در ترازنامه 
بانک ها انباشته شود. یک دارایی موهوم که در برخی از موارد بانک ها 

نسبت به آن اقدام به کشف و پخش سود می کردند.
با توسعه نامتوازن نظام بانکی کشور در دهه 80 و رویش قارچ گونه 
موسســات مالی و اعتباری یک جنگ قیمتی در بازار پول آغاز شد. 
برخی از موسسات مالی که چارچوب نظارتی کمتری در فعالیت خود 
احساس می کردند شروع به سپرده گیری با نرخ های سود باال کردند 

و در یک بازی پونــزی تعهدات زمان 
سررسید این سپرده ها را با سپرده های 
جدید مرتفــع می کردند. در این میان 
بسیاری از بانک ها مجبور بودند همسو 
با این موسسات غیرمجاز، نرخ سود خود 
را باال ببرند تا در معادالت تصمیم گیری 
ســپرده گذاران پررنگ تر ظاهر شوند. 
در این میان تنگنای جریان نقدینگی 
روزبه روز تشدید می شد و بانک ها آزادی 
عمل کمتری برای کاهش نرخ ســود 
داشتند، در نتیجه چسبندگی باالیی 
در نرخ سود ایجاد شد به نحوی که در 
یکی دو ســال گذشته و به رغم دستور 
سیاستگذاران پولی مبنی بر کاهش نرخ 
بهره به واسطه کاهش نرخ تورم، بازهم 
نرخ سود در سطوح باال باقی ماند. از آنجا 
که نرخ سود سپرده باال معادل باال رفتن 
نرخ ســود تســهیالت دهی است، این 
وضعیت باعث شد نظام بانکی در عمل 
قوه پشــتیبانی از بخش واقعی اقتصاد 
را از دســت بدهد. بررسی های »علی 
مدنی زاده«، پژوهشــگر پولی و بانکی 
کشــور نشــان می دهد در پایان سال 
1395 تقریبــاً هیچ فعالیت اقتصادی 
در بخش تولیــد نمی توانســت نرخ 
بازدهی معادل با نرخ ســود تسهیالت 
بانکی ایجاد کنــد. این یعنی از لحاظ 
اقتصادی گرفتن وام از بانک )به عنوان 
تامین کننده عمده اعتبــار در ایران( و 
تخصیص این اعتبار به فعالیت تولیدی 

هیچ توجیه اقتصادی ای نداشت.
چنین روندهایی باعث شــد نظام 
بانکی کشــور در یک روند مستمر به 
ســمت نزولی حرکت کند. آن هم در 
شــرایطی که با ایجاد دیوار سیاســی 
تحریم هــا در عمل نیاز بــه بازنگری 
در برخی از روندهــا در زمینه اجرای 
استانداردهای بین المللی حس نمی شد 
و روندهای مخرب جاری در بازار پول 
به همان شکل سابق در جریان بودند. 
بررسی های مدنی زاده همچنین نشان 
می دهد که در سال 1395 در مقایسه با 
دهه پیشین تمامی سنجه های سالمت 
بانکی نه تنها در مقایسه با سال 1395 

در یک روند کامالً نزولی قرار گرفته اند، بلکه شــاخص های سالمت 
نظام بانکی مدت هاســت که وارد مرز هشدار شده اند. وضعیتی که 

چهره آن تا حدی در پس پیرایش ترازنامه بانک ها پنهان شده بود.

پازل سه تکه بانکی •
اگر به وضعیت منعکس داده شده در ترازنامه نظام بانکی کشور در 
یک دهه گذشته نگاه کنیم متوجه سه ناترازی آشکار در این بخش از 
اقتصاد کشور خواهیم شد؛ عدم تعادل در درآمد-هزینه، عدم تعادل 
در دارایی-بدهــی و عدم تعادل در نقدینگی. راه حل رفع ناترازی در 
درآمد-هزینه که به روشنی در روند سودآوری نظام بانکی کشور قابل 
مشاهده است، بهبود سازوکارهای عملیاتی در کنار افزایش بهره وری 
نیروی انسانی به خصوص مدیران بانکی می تواند تا حدودی این عدم 
تعــادل را رقیق کند. در رابطه با عدم تعادل در دارایی و بدهی نظام 
بانکی کشــور، نیز تزریق سرمایه می تواند تا حدودی این ناترازی را 
متعادل تر کند. نیاز مبرم بانک ها به جریان نقد را شــاید بتوان یکی 
از هزینه زاترین معضالت نظام بانکی کشــور برشمرد. عاملی که با 
کاهش دبی جریان نقد در نظام بانکی کشور باعث شده است بانک ها 
در عمل حاضر باشــند نرخ سود واقعی باالیی به سپرده های بانکی 
پرداخت کنند و حتی در صورت داشتن انگیزه کاهش سود بانکی، 
امکان عملی برای کاهش نرخ ســود بانکی نداشته باشند. وضعیتی 
که به طور مســتقیم هزینه تامین مالی بنگاه های کشــور از کانال 
بانکی را نیز افزایش داده اســت. اصالح رویه های نظارتی، استفاده از 
مکانیسم های به  روز سنجش اعتبار و اصالح چارچوب قراردادی در 
این زمینه می تواند در زمینه افزایش جریان نقدینگی در نظام بانکی 

کشور مشکل گشا باشد.
این مشکالت در شــرایط فعلی اقتصاد ایران با یک تهدید مهم 
همراه شده اســت. در حال حاضر بیش از 80 درصد از سپرده های 
نظام بانکی کشور را سپرده های مدت دار تشکیل می دهند. اما بررسی 
آمارها نشان می دهد طی شش ماه گذشته سهم سپرده های جاری 
و کوتاه مدت در هارمونی پولی کشــور افزایش یافته است. وضعیتی 
کــه نتیجه تالطم شــرایط اقتصادی و وجــود فرصت های جذاب 
ســرمایه گذاری در بازارهای دیگر اســت. در این میان دولت نیز با 
مداخلــه در بازارهای مختلف باعث تغییــر رفتاری عجیب در بین 
شــهروندان شده است، به نحوی که حتی کاالهایی مانند موبایل و 
لوازم خانگی نیز به یک کاالی ســرمایه ای و آلترناتیوی نه تنها برای 
بخش تولید که برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است. تداوم این 
رفتار ســفته بازانه که نتیجه مداخله قیمتی دولت در اقتصاد است، 
می تواند با حرکت دادن بخش بیشتری از نقدینگی به سمت پول، 
باعث افزایش ریسک در نظام بانکی کشور شود. بنابراین سیاستگذاران 
در شــرایط فعلی باید تالش کنند از طریق مکانیسم های مرسوم و 
پذیرفته شده اقتصادی به هدایت نقدینگی بپردازند نه اینکه با رفتار 
خود زمینه شکست بیشتر در بازار پول )که بخش قابل توجهی از آن 
نتیجه مداخله دولت است( را فراهم کنند. هر چند به واسطه وجود 
بانک های دولتی بزرگ احتمال وقوع پدیده هایی مانند هجوم بانکی 

صنعت بانک و بیمه از چه مشکالتی رنج می برد؟

در معرض تزلزل
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در اقتصاد ایران دور از ذهن به نظر می رسد، اما مخدوش شدن اعتبار 
نظام بانکی که طی سال های اخیر در مواردی مانند فعالیت موسسات 
مالی و اعتباری غیرمجاز به وقوع پیوست در صورت تداوم می تواند 
نظام بانکی کشور را با چالش های صعب العبوری روبه رو کند. بنابراین 
سیاستگذار باید در برخورد با نوسانات اقتصادی با دیدی کلی نگر به 
تمامی بخش های اقتصاد نگاه کرده و معضالت نظام بانکی را در قالب 

برنامه ای یکپارچه و در دو سطح خرد و کالن به اجرا بگذارد.

الزامی به نام اصالح •
شاید بتوان گفت استانداردســازی شیوه های گزارش دهی طی 
ســال های 1395 و 1396 در نظام بانکی، نخســتین گام اصالحی 
عملی در نظام بانکی کشور بود. عدم پیاده سازی رویه های استاندارد 
در نظام مالی کشــور باعث شده بود در دوران پسابرجام و به رغم از 
میان برداشــته شدن بخشی از ریســک سیاسی همکاری بانکی با 
ایران بانک های بزرگ و متوسط رغبت چندانی برای ارتباط با نظام 
مالی کشــور نداشته باشند. اثر این عدم توسعه یافتگی به حدی بود 
که برخی از کارشناسان ریســک ناشی از رویه های غیراستاندارد را 
به مراتب بیشــتر از ریسک ناشی از تحریم ها ارزیابی کنند و بازوی 
پژوهشی مجلس شورای اسالمی نیز در گزارشی به بررسی صحت 
این ادعا پرداخته اســت. بر مبنای یافته های این پژوهش در میان 
پنج شاخص جهان روای سالمت مالی، نظام بانکی ایران تنها از لحاظ 
رعایت »ایزوهای بانکی« در وضعیت مطلوبــی قرار دارد. خألهای 
موجود در رابطه با رعایت ســایر استانداردهای بانکی در عمل باعث 
افزایش ریســک و در نتیجه اعمال نیروی دافعه در برقراری مجدد 
روابط کارگزاری بانک های ایران شــده اســت. بررسی شاخص های 
عملکردی در نظام بانکی ایران نیز نشان می دهد وضعیت بانک های 
ایران در تمامی اجزای شــاخص »کملز« بدتر از میانگین جهانی و 
استانداردهای تعریف شده در این زمینه است. در نتیجه اگر یک بانک 
خارجی فارغ از استانداردها و صرف مقایسه بانک ایرانی با میانگین 
جهانی، بخواهد بانک مربوطه را با شاخص های عملکردی همچون 
شاخص کملز ارزیابی کند، نتایج ناامیدکننده ای به دست خواهد آورد. 
بنابراین به نظر می رســد توسعه روابط بانکی بین المللی ایران بیش 
از هر چیز نیازمند اصالح درونی نظام بانکی اســت. اصالحاتی که با 
کاهش ریسک نظام بانکی ایران، می تواند به قوه جاذبه ای به مراتب 
کاراتر از پرداخت هزینه بابت صرفه ریســک تبدیل شود. بنابراین 
اصالح نظام بانکی در شرایط فعلی اولویتی حیاتی برای اقتصاد ایران 
خواهد بود. ممکن اســت در شرایط بحرانی فعلی سیاستگذار این 
انگیزه را داشته باشد که انجام اصالحات اقتصادی را به واسطه هزینه 
سیاسی و به خصوص با توجه به فرسایش بخشی از سرمایه اجتماعی 
کشور به تاخیر بیندازد. چنین تردیدی در صورت تحقق می تواند با 
اجازه دادن به تداوم روند سیکل های فرساینده در نظام بانکی کشور، 
ریسک ناشی از گره های ناسالم نظام بانکی را به تهدیدی برای ثبات 
مالی کشــور بدل کند. البته سیاستگذاران باید توجه داشته باشند 
اصالح نظام بانکی اتفاقی اســت که باید به موازات اصالح در سایر 
بخش های اقتصاد کشور رخ دهد. چراکه ریشه بسیاری از مشکالت 
فعلی نظام بانکی کشــور درونی نیست و تنها در تعاملی دوسویه و 
سالم با بخش واقعی اقتصاد و سیاستگذار مالی کشور حل خواهد شد.

مختصات صنعت بیمه •
بیمه به عنوان یکی از ارگان های بازار مالی، از چنان نقشــی در 
توسعه و رشد اقتصادی کشورها برخوردار است که »وضعیت صنعت 
بیمه« از ســوی نهادهای بین المللی به عنوان یکی از شاخص های 

توســعه مورد توجه قرار می گیرد. این 
نهاد مالی از یک ســو منجر به کاهش 
ریسک فعالیت های اقتصادی در کشور 
می شود و از سوی دیگر به عنوان یک 
موسسه مالی در چرخه تولید ناخالص 
داخلی کشور ایفای نقش می کند. پس 
می توان گفت یکــی از پیش نیازهای 
رشــد اقتصادی پایدار، توسعه صنعت 
بیمــه و افزایش ضریب نفــوذ آن در 
کشور است. شاخصی که نمایانگر سهم 
صنعت بیمه در تولید ناخالص داخلی 
یک کشــور است و رقم آن در ایران در 
حال حاضر چیزی در حدود دو درصد 
اســت. این در حالی است که در افق 
1404 سهم 7/5درصدی برای صنعت 
بیمه در تولید ناخالص داخلی کشور در 
نظر گرفته شده است. بر مبنای آمارهای 
جهانی میانگین ضریب نفوذ بیمه در 
حال حاضر رقمی در حوالی چشم انداز 
در نظر گرفته شده برای ایران در سال 
1404 است. نقطه هدفی که دستیابی 
به آن در افق زمانی تعریف شده کاماًل 
بعید به نظر می رسد آن هم در شرایطی 
که صنعت بیمه در ایران از ســابقه به 
مراتب بیشتری در مقایسه با بسیاری از 

کشورهای توسعه یافته برخوردار است.

چالش های بخش ریسک زدا •
بــر مبنــای آمارهای موجــود در 
حال حاضر 55 درصد از صنعت بیمه 
کشــور در اختیار بخش دولتی است و 
مابقی به بخــش خصوصی اختصاص 
داده  شــده است. فضای رقابتی در این 
صنعت کم تنوع حتی با خصوصی سازی 
برخی از شــرکت های بیمه نتوانست 
اثر چشــمگیری بر افزایــش کارایی 
این شرکت ها داشته باشــد. در واقع، 
شروع خصوصی ســازی بدون اقدام به 
آزادســازی نتوانسته است رقابت قابل 
 قبولی در بازار بیمه کشور حاکم سازد 
تا محصول این رقابت با خالقیت، ابتکار 
و نــوآوری موجب تنــوع محصوالت، 
ارضای ســلیقه های متفاوت با نرخ ها 
و شــرایط مناســب و مطلوب باشد. 
سهم باالی شــرکت های بیمه دولتی 
باعث شده است که در مجموع سرانه 
بیمــه پرداختی هر نفــر و حق بیمه 
پرداختــی هر نفر در ایران تفاوت قابل 
مالحظه ای با سرانه بیمه پرداختی در 
کشورهای توســعه یافته داشته باشد، 
آن هم در شرایطی که دولت حتی در 
رابطه با خدمات شرکت های خصوصی 

در حوزه هایی مانند بیمه شــخص خالص اقدام به مداخله قیمتی 
در تعرفه ها می کند. با توجه به ســهم باالی این نوع بیمه ها در کل 
قراردادهای بیمه کشور، این امر در عمل منجر به قرار گرفتن نیمی 
از خدمات شــرکت های بیمه در قالب تعرفه های دولتی شده است. 
وضعیتی که باعث کاهش کارایی خدمات بیمه در کشور شده است.

بررسی های دانشگاهی نشان می دهد صنعت بیمه در ایران از تعدد 
بازیگران فعال از تنوع کمتری در مقایسه با سایر کشورها برخوردار 
اســت. امری که سبب پایین بودن کیفیت خدمات بیمه نیز شده و 
نیروی جاذبه این نهاد ضدریسک در ایران را به حداقل رسانده است 
به نحوی که در حال حاضر عمده خدمات بیمه به خدماتی مربوط 
می شود که به نوعی از سوی قانون برای شهروندان اجباری شده است. 
بر مبنای آمارهای موجود در حال حاضر بیش از نیمی از قراردادهای 
بیمه کشور به بیمه اتومبیل و بیمه شخص ثالث مربوط است. این رقم 
باال به روشنی نشان می دهد که فرهنگ بیمه در ایران آنچنان که باید 
جانیفتاده است چراکه سهم عمده ای از قراردادهای بیمه در کشور به 
مواردی اختصاص یافته اســت که شهروندان در انتخاب آن با نوعی 

اجبار قانونی روبه رو هستند.
بیمه هــا در ایران حــدود ۲0 درصد از دارایی خــود را صرف 
سرمایه گذاری بلندمدت می کنند این در حالی است که این رقم در 
کشورهای توسعه یافته به بیش از 60 درصد می رسد. در حال حاضر 
بخش عمده ای از سرمایه گذاری شرکت های بیمه در بازار پول و در 
قالب سپرده گذاری بانکی است این در حالی است که صنعت بیمه 
در کشورهای توسعه یافته گستره سرمایه گذاری وسیع تری دارد و 
حتی در تامین مالی بخشی از فعالیت های اقتصادی مولد نیز ایفای 
نقش می کند. این تنوع سرمایه گذاری باال به نوعی ریسک فعالیت 
بیمه را نیز به حداقل می رساند این در حالی است که تمرکز صرف 
ســرمایه گذاری در نظام بانکی باعث شده است که در حال حاضر 
صنعت بیمه درهم تنیدگی باالیی با مشــکالت نظام بانکی داشته 

باشد.
 همچنین به نظر می رســد در ایران میان ریســک و حق بیمه 
دریافتــی به خصوص در رابطه با بنگاه های اقتصادی کم ریســک یا 
بی ریسک تناسب چندانی وجود ندارد. بنابراین تغییر و بهینه سازی 
نرخ های بیمه در کشور به خصوص در رابطه با بیمه زندگی که سهم 
بسیار کمی از صنعت بیمه در کشور را به خود اختصاص داده است 

در عمل باعث افزایش دبی جریان نقد در صنعت بیمه خواهد شد.

نیاز به تغییر فرهنگ •
به عقیده کارشناسان در ایران به طور عمده مردم ریسک پذیری 
باالیی دارند و به نوعی به استقبال خطر می روند و در مجموع ارزش 
زندگی در میان آنها پایین است. از سوی دیگر به دلیل نرخ تورم باال 
مردم به بیمه به  عنوان یک هزینه نگاه می کنند و به تاثیر آن در آینده 
توجه چندانی ندارند. افزون بر این بررسی برخی از نظرسنجی ها نشان 
می دهــد که افراد جامعه اوالً اعتماد باالیی به صنعت بیمه ندارند و 
ثانیاً به بیمه به عنوان یک هزینه اضافی نگاه می کنند. در این میان 
تبلیغات صنعت بیمه اثر چندانی بر این تغییر نگاه نداشــته است و 
برخی از شرکت های بیمه نیز با تغییر رفتار در زمان پرداخت خسارت 
در مقایسه با تضامین تعهدشده در قراردادها در عمل به بی اعتمادی 
بیشــتر به کل صنعت بیمه کشــور دامن زده انــد. عملکرد بهتر 
شرکت های بیمه در این زمینه در کنار تغییر چارچوب های قراردادی 
و تنوع بخشــیدن به منوی پیشنهادی شرکت های بیمه و آموزش 
فرهنگ بیمه از سنین کودکی می تواند نگاه »کاسب کارانه« به صنعت 

بیمه را رقیق تر کند و زمینه ساز توسعه صنعت بیمه در کشور شود. 
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ساختار مالی و مالکیت

بانک ها در نیمه نخست ســال جاری، با دغدغه های بسیاری روبه رو 
بودند، نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ تورم و بخشنامه های متعدد بانک 
مرکزی از جمله مهم ترین چالش های بانک ها بودند. از ســوی دیگر، 

نوســانات در بازارهای دارایی باعث شده بود که بانک ها برای جلوگیری از 
خروج منابع با مشــکل روبه رو شوند و این روند در حالی بود که تصمیم 
قابل توجهی برای جذاب شدن سپرده گذاری 
در مقابل سایر بازارها نیز مشاهده نمی شد. این 
روند در نهایت باعث شــد بخشی از سپرده ها 
به ســایر بازارها کوچ کنند، اگرچه بســیاری 
از بانک هــا با رفتار ضابطه مند و نشــان دادن 
کم ریسک بودن سپرده گذاری برای مشتریان 
در نهایت توانسته اند مشتریان سنتی خود را 
حفظ کنند. یکی دیگر از دغدغه های بانک ها 
در سال جاری اصالحات نظام بانکی است که 
به گفته مســووالن بانک مرکزی باید در سال 
جاری تسریع شود. البته این اصالحات نیاز به 
پیش نیازهایی دارد و الزم است که سیاستگذار 
این اصالحات را بــا توجه به فضای بازار پول، 
در نظــر گیرد. عالوه بر این موضوع دیگری که مدنظر قرار گرفته شــده، 
ادغام برخی از بانک های غیردولتی است که سیاستگذار درصدد است با این 
سیاست، بانک های قدرتمندی را در فضای بازار پول قرار دهد. این مواردی 
است که عملکرد بانک ها در نیمه نخست سال را متاثر ساخته است. البته 
آمارهای بانک مرکزی گویای این موضوع است که با توجه به این تحوالت، 
بانک ها و موسسات اعتباری در سپرده گیری و تسهیالت دهی روند سال های 

قبل را تکرار کردند و خللی در این خصوص وجود ندارد.

تداوم افزایش تسهیالت دهی بانک ها •
بانک مرکزی آمارهای تســهیالت دهی را در هر ماه منتشر می کند و 
آخرین آمارهای نیم ســال نخست، مربوط به مردادماه است. این آمار روند 
پنج ماهه تسهیالت دهی بانک ها را به تصویر می کشد. آمارهای بانک مرکزی 
نشان می دهد مجموع تسهیالت داده شده در کلیه بخش های اقتصادی تا 
پایان مردادماه، 240/8 هزار میلیارد تومان بوده اســت. این عدد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته، رشد 32/5 هزار میلیاردتومانی را ثبت کرده که از 
نظر نسبی معادل 15/6 درصد بوده است. در نتیجه در سال جاری، با وجود 
تمام مشکالت اقتصادی که وجود داشته، میزان تسهیالت دهی بانک ها رشد 

کرده است.
سهم اصلی تسهیالت، جهت ســرمایه در گردش در کلیه بخش های 
اقتصادی بوده اســت. در حقیقت نزدیک به دوســوم از کل تسهیالت، در 
این بخش تخصیص داده شــده اســت. هدف از دریافت تسهیالت، به  جز 
»تامین ســرمایه در گردش« شــامل ایجاد، تعمیر، توسعه، خرید کاالی 
شخصی، خرید مسکن و سایر می شود. نکته جالب توجه اینکه پس از تامین 
ســرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی، بخش »سایر« بیشترین سهم را 
از تسهیالت دریافتی کشور در پنج ماه نخســت سال داشته است. 24/1 
هزار میلیارد تومان از تسهیالت سیستم بانکی به بخش سایر داده شده که 
سهم 10درصدی از کل تسهیالت بانکی را داشته است. پس از بخش سایر، 
تسهیالت پرداختی با هدف »ایجاد« بیشترین سهم را داشته اند. 20/5 هزار 
میلیارد تومان از تسهیالت بانکی با هدف ایجاد بنگاه های تولیدی بوده است. 

کمترین سهم را از تسهیالت دریافتی، بخش تعمیر داشته است.

عملکرد بانک ها در نیمه نخست سال جاری 
چگونه بوده است؟ 

پـرونده
اول

دغدغه های 
بازارپول

  مجید حیدری

احمد مجتهداز چالش های نظام بانکی می گوید.
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رشد سپرده های دیداری •
در بخش منابع آمارهای بانک مرکزی نشان از رشد باالی سپرده های 
دیداری دارد. کل ســپرده های بخش غیردولتی تا مردادماه سال جاری 
به 1602 هزار میلیارد تومان رســیده که این رقم نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 20/3 درصد رشــد داشته است. این سپرده ها از چهار بخش 
ســپرده های دیداری، مدت دار، قرض الحسنه و سایر موارد بوده است. بر 
اساس این آمارها در پنج ماه نخست سال جاری رشد سپرده های دیداری 
به میزان 25 درصد بوده، اما در این مدت تنها 5/6 درصد به سپرده های 
مدت دار، افزوده شــده است. به نظر می رســد جذاب شدن سایر بازارها 
باعث شده که بخشــی از منابع مدت دار بانک ها به سپرده های دیداری 
تبدیل شود. همچنین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که منابع 
قرض الحسنه در پنج ماه نخست سال جاری 5/6 درصد رشد کرده است 

و به 88/5 هزار میلیارد تومان رسیده است.

بدهی بانک ها به بانک مرکزی •
بر اساس تازه ترین آمار بانک مرکزی حجم کل بدهی بانک ها و موسسات 
اعتباری به بانک مرکزی در مردادماه سال جاری به 148 هزار و 840 میلیارد 
تومان رســیده که در مقایسه با مرداد ۹6 معادل 34/8 درصد و نسبت به 
اسفند سال گذشته 12/7 درصد رشد داشته است. از این میزان چهار هزار 
و 280 میلیارد تومان بدهی بانک های تجاری است که نسبت به مرداد ۹6 
بیش از 64 درصد کاهش را نشان می دهد. بدهی بانک های تخصصی دولتی 
نیز 45 هزار و ۹60 میلیارد تومان بوده که عمده آن خط اعتباری مسکن 
مهر است که این میزان بدهی نیز 3/7 درصد نسبت به مردادماه سال گذشته 

افت داشته است.
آمارها نشان می دهد عمده ترین دلیل افزایش بدهی سیستم بانکی ناشی 
از اضافه برداشت بانک های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری است. 
حجم بدهی این بانک ها و موسسات در مردادماه به ۹8 هزار و 600 میلیارد 
تومان رسید که افزایش ۹4/3درصدی در مقایسه با مردادماه سال گذشته 
داشته است. بررســی آمارها در ماه های گذشته نیز حاکی از آن است که 
بدهی بانک های تجاری و تخصصی به بانک مرکزی طی این ماه ها کاهش 
داشــته و بنابراین عامل اصلی افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی رشد 

پُرشتاب بدهی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری است.

تغییرات روند مطالبات غیرجاری •
یکی از دغدغه های همیشگی بانک ها در سال های گذشته، روند مطالبات 
غیرجاری بوده است، بانک مرکزی آماری را از عملکرد پنج ماهه بانک ها در 
خصوص مطالبات غیرجاری بانک ها منتشر می کند. گزارش بانک مرکزی 
از مطالبات غیرجاری نظام بانکی نشان می دهد تا پایان مردادماه مطالبات 
غیرجاری کل بانک های کشــور به 14۹/1هزار میلیارد تومان رسیده است 
که به نسبت مدت مشابه سال گذشته 17/8درصد رشد را نشان می دهد. 
عالوه بر این آمارها نشان می دهد مطالبات غیرجاری بانک ها در مردادماه 
به نســبت تیرماه حدود 640 میلیارد تومان افزایش داشته است که رشد 
ماهانه 0/4درصدی را نشــان می دهد. این در حالی است که در تیرماه به 
نسبت خردادماه میزان مطالبات غیرجاری بانک ها 4/4 هزار میلیارد تومان 
افزایش داشته و در نتیجه در مردادماه از رشد آن کاسته شده است. نگاهی 
به روند رشد نقطه به نقطه مطالبات غیرجاری بانک ها تا پایان مردادماه سال 
جاری نشان می دهد مطالبات غیرجاری در اسفندماه ۹6 حدود 128/2 هزار 
میلیارد تومان بوده اســت که در فروردین ماه با رشد ماهانه 4/ 6 درصد به 
4/ 136 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. در اردیبهشت ماه سال 
جاری نیز رشد مطالبات غیرجاری بانک ها ادامه داشته و به حدود 145/7 
هزار میلیارد تومان رســیده اســت. اما این مطالبات در خردادماه کاهش 
ماهانه 1/2درصدی را تجربه کرده و به ســطح 144/1 هزار میلیارد تومان 

رسید. پس از آن در تیرماه مجدداً افزایش 
ســه درصدی در یک ماه را تجربه کرد و به 
سطح 148/4 هزار میلیارد تومان رسید. اما 
در مردادماه از رشد آن کاسته شده و با رشد 
ماهانه 0/3 درصد به 1/ 14۹ هزار میلیارد 
تومان رســیده است. در واقع در مدت پنج 
 ماه نخست امسال به نسبت اسفندماه سال 
گذشته میزان مطالبات غیرجاری بانک ها 
حدود 20/۹ هزار میلیــارد تومان معادل 

16/3 درصد افزایش داشته است.

مطالبات غیرجاری در گروه ها •
بانک مرکزی بانک ها را به ســه دسته 
بانک های تجــاری، تخصصی و غیردولتی 
تقســیم کرده اســت که میزان مطالبات 
غیرجاری آنها را به تفکیک منتشر می کند. 
بر اســاس گزارش بانک مرکزی در پایان 
مردادماه ســال جاری، میــزان مطالبات 
غیرجاری بانک های تجاری به 18/5 هزار 
میلیارد تومان، مطالبات غیرجاری بانک های 
تخصصی به 2۹/3 هــزار میلیارد تومان و 
مطالبات غیرجاری بانک ها و موسســات 
غیردولتــی به 101 هزار میلیــارد تومان 
رسیده اســت. آمارها نشان می دهد سهم 
مطالبات غیرجاری بانک ها و موسســات 
غیردولتی به کل مطالبات غیرجاری نظام 
بانکی حدوداً 67/8 درصد اســت. این در 
حالی است که بانک های تجاری و بانک های 
تخصصی به ترتیب ســهم 12/4 درصد و 
1۹/8درصدی از کل تسهیالت بانک های 
کشور را به خود اختصاص داده اند. نگاهی 
به روند مطالبات غیرجاری بانک های تجاری 
تا پایان مردادماه سال جاری نشان می دهد 
مطالبات غیرجاری بانک هــا در مردادماه 
سال جاری به نسبت مردادماه سال گذشته 
رشد 10/1درصدی داشته است. در حالی 
که رشد نقطه به نقطه مطالبات غیرجاری 
بانک های تجاری در تیرماه 10/7درصد بوده 
است. در کل رشد نقطه به نقطه مطالبات 
غیرجاری بانک های تجاری از بهمن ماه سال 
گذشــته روند نزولی را تجربه کرده است. 
از ســوی دیگر روند رشد ماهانه مطالبات 
غیرجاری بانک های تجــاری در مردادماه 
مثبت 2/6 درصد گزارش شــده اســت. 
رشد ماهانه مطالبات غیرجاری بانک های 
تجاری در تیرمــاه نیــز 2/5 درصد بوده 
اســت. روند مطالبات غیرجاری بانک های 
تخصصی نیز نشــان می دهد در مردادماه 
سال جاری میزان این نوع مطالبات بانک ها 
به نســبت مدت مشابه سال گذشته رشد 
31/6درصدی را تجربه کرده و به ســطح 
2۹/5 هزار میلیارد تومان رسیده است. در 

واقع مطالبات غیرجاری این گروه بانک ها از اسفندماه سال گذشته تا پایان 
مردادماه ســال جاری حدود 28/1 درصد رشد داشته است. روند نقطه به 
نقطه مطالبات غیرجاری بانک های تخصصی نشان می دهد در فروردین ماه 
رشــد 53/4درصدی را تجربه کرده و در اردیبهشــت ماه از شدت رشد آن 
کاسته شده و رشد نقطه به نقطه مطالبات به 44/5 درصد رسیده است. در 
خردادماه مجدداً مطالبات غیرجاری بانک های تخصصی افزایش پیدا کرده 
و به 48/6 درصد رسیده است. اما این روند در تیرماه رشد 41/3درصدی را 
ثبت کرده است. روند رشد ماهانه مطالبات غیرجاری بانک های تخصصی نیز 
نشان می دهد در فروردین ماه سال جاری به نسبت اسفندماه سال گذشته 
نرخ رشد ماهانه مطالبات غیرجاری رشد بی سابقه 12/4درصدی را تجربه 
کرده است. اما در اردیبهشــت ماه این رشد به 7/7 درصد، در خردادماه به 
2/۹ درصد و در تیرماه به منفی 1/1 درصد رســیده است. اما در مردادماه 
رشد ماهانه قابل  توجهی را تجربه کرده و به مثبت 3/۹ درصد رسیده است. 
آمار بانک مرکزی نشــان می دهد مطالبات غیرجاری بانک ها و موسسات 
غیردولتی نیز در مردادماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته 
با رشــد 13/3درصدی مواجه بوده و به سطح 101/1 هزار میلیارد تومان 
رسیده است. میزان مطالبات غیرجاری بانک های غیردولتی به نسبت دو 
گروه دیگر سهم بیشتری در کل مطالبات غیرجاری کل بانک ها دارد. روند 
رشد نقطه به نقطه مطالبات غیرجاری این گروه بانک ها نیز نشان می دهد از 
سرعت رشد آن کاسته شده است. آمارها نشان می دهد رشد نقطه به نقطه 
مطالبات غیرجاری بانک های غیردولتی در اســفندماه سال گذشته 22/5 
درصد بوده است. در حالی که در فروردین ماه سال  جاری رشد آن به 1۹/4 
درصد رســیده است. این روند در اردیبهشت ماه نیز تقریباً در همان سطح 
باقی مانده و در خردادماه به 16/1 درصد کاهش پیدا کرده است. در اولین 
ماه تابستان نیز رشد نقطه به نقطه مطالبات غیرجاری بانک های خصوصی 
به 15/8 درصد رسیده است که نشان از نزولی بودن روند رشد آن دارد. روند 
رشد ماهانه مطالبات غیرجاری بانک های غیردولتی نیز نشان می دهد میزان 
مطالبات غیرجاری بانک های غیردولتی در اردیبهشت ماه سال جاری حدود 
۹7/8 هزار میلیارد تومان بوده اســت که با رشد 4/3درصدی در تیرماه به 
حد 102 هزار میلیارد تومان رسیده است، اما در مردادماه با کاهش ماهانه 
0/۹درصدی مواجه شده و به رقم 101/1 هزار میلیارد تومان بازگشته است.

نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت •
یکی دیگر از نسبت های مهم برای بانک ها که شاخص سالمت بانک ها 
با آن ارزیابی می شود، نسبت تسهیالت غیرجاری بانک ها به کل تسهیالت 
است. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد میزان تسهیالت داده شده در 
مردادماه سال جاری به حدود 1140/6هزار میلیارد تومان رسیده که به 
نســبت تیرماه دو درصد افزایش داشته است. عالوه بر این رشد نقطه به 
نقطه تســهیالت در مرداد مثبت 13/3 درصد رشد داشته است. این در 
حالی است که رشد ساالنه بدهی های غیرجاری بانک 17/8 درصد بوده 
است. در واقع در مردادماه رشد نقطه به نقطه بدهی های غیرجاری بانک ها 
از رشد نقطه به نقطه تسهیالت بیشتر بوده است. برای تحلیل بهتر نگاهی 
به روند نســبت بدهی های غیرجاری به تســهیالت در یک سال گذشته 
می کنیم. آمارها نشان می دهد در مردادماه سال جاری، نسبت بدهی های 
غیرجاری به تســهیالت حدود 13/1 درصد بوده است. به عبارتی، 13/1 
درصد از تسهیالت داده شده به بدهی های غیرجاری بانک ها تبدیل شده 
است. آمارها نشان می دهد این نسبت در اسفندماه سال گذشته به حدود 
11/8 درصد رســیده بوده که در فروردین ماه با رشد 0/۹ واحد درصدی 
به 12/7 درصد رسیده است. این نسبت در اردیبهشت ماه مجدداً افزایش 
داشته و به 13/4 درصد رسیده است. در خردادماه نیز این نسبت با کمی 
کاهش در ســطح 13/2 درصد باقی مانده و در تیرمــاه به 13/3 درصد 

افزایش پیدا کرده است. 
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Á   در نیمه نخســت ســال جاری، برخی از شوک های  
اقتصادی مانند ارز و نرخ آن، بر شــبکه بانکی اثر گذاشته 
بود. از ســوی دیگر بانک ها نیز با مشکل افزایش نرخ سود 
به دلیل بخشنامه های بانک مرکزی روبه رو بودند، با توجه به 
این شرایط عملکرد شبکه بانکی را چگونه ارزیابی می کنید؟

به طور مشخص عواملی مانند تورم، رکود و مسائل تجارت 
بین الملل روی عملکرد بانک ها اثرگذار هستند و در این زمینه 
شکی وجود ندارد. در مورد بانک ها بحث سیاست های پولی 
بانک مرکزی نیز بسیار اثرگذار است. اتفاقی که در این چند 
سال گذشته رخ داده است مربوط به شش ماه گذشته نیست 

بلکه روندی است که از دو سال قبل شروع شده است. در واقع شوک هایی که وارد 
شده به دلیل آن بود که در سال های گذشته سیاست های نادرستی در پیش گرفته 

شده بود.
 نخست اینکه تعیین نرخ های دستوری تسهیالت و سپرده های بانکی، بانک ها 
را دچار مشکل کرد. بانک ها با توجه به نرخ های اعالمی شورای پول و اعتبار، دچار 
مشکل شدند. این سیاست نه تنها سودی برای بانک ها نداشت، بلکه آنها را دچار ضرر 
نیز کرد. این یکی از مسائلی است که باید به آن توجه کرد. در این شرایط بانک ها 
سعی کردند عملیات غیرمشاع خود را که درآمدهای کارمزدی و سرمایه گذاری است 
افزایش دهند. در اینجا بانک مرکزی محدودیت هایی قائل شد. در نهایت، با توجه به 
اینکه اقتصاد کشور از دو سال قبل در رکود بود، میزان مطالبات بانک ها از تسهیالت 

داده شده افزایش پیدا کرد.
در این شرایط افراد قادر نبودند به موقع تعهدات خود را در قبال تسهیالتی که 
گرفته بودند انجام دهند. بانک ها بعد از این مشــکل برای وصول مطالبات با فشار 
روبه رو و مجبور شدند به جای مطالبات خود بخشی از دارایی های بدهکاران خود را 
تملیک کنند. در نتیجه سهم دارایی های منجمدشده که ایجاد درآمد نمی کنند در 
پورتفوی بانک ها افزایش پیدا کرد. فرض کنید بانک ها با 100 واحد ســپرده ای که 
می گرفتند پس از پرداخت ســپرده قانونی و هزینه هایی که بابت نقدینگی و بیمه 
سپرده ها کنار می گذاشتند، رقمی را باید بابت سود آن پرداخت می کردند اما در واقع، 

نیمی از دارایی هایشان درآمدزایی نداشت.
در نتیجه بانک ها با زیانی در عملیات مشاع مواجه شدند و متاسفانه بانک مرکزی 
در ســال گذشته به جای اینکه به بانک ها کمک کند تا این مشکل را حل کنند با 
محدود کردن میزان درآمدهای کارمزدی، بانک ها را در شرایط سخت مالی قرار داد 
به طوری که اگر اکثر بانک ها ترازنامه های واقعی خود را احراز می کردند نشان داده 

می شد که با زیان مواجه هستند.
 این قضایا منجر به این شد که گروهی از بانک ها برای فروش دارایی های خود 
اقدام کنند اما برخی از دارایی ها امکان نقدشــوندگی نداشت مانند کارخانه ای که 
سودآوری نداشته بنابراین خریداری برای آن وجود ندارد. یا زمینی که به دلیل رکود 
مسکن خریداری برای آن وجود نداشت. چنین دارایی هایی در پورتفوی دارایی های 

بانک ها وجود داشت و در نتیجه بانک مرکزی با فشاری که 
برای گرفتن ذخیره برای مطالبات وارد کرد، تقریباً می توان 
گفت به جز تعداد معدودی بانک، بقیه زیان ده شــدند. این 
یک مشــکل اساســی بود اما بانک مرکزی با سیاست های 
پولی خود کمکی به حل مشــکالت نکرد، به رغم اینکه در 
این سال ها کانون بانک های دولتی و خصوصی به طور مکرر 

پیشنهادهایی در این زمینه به بانک مرکزی ارائه کرد.
Á   بانک مرکزی با چه سیاست پولی و بانکی می توانست از  

بانک ها حمایت کند؟
 به عنوان یک نمونه نرخ سپرده قانونی اگر کاهش پیدا 
می کرد می توانست کمک کننده باشد. بحث دیگر در مورد موسسات اعتباری بود که 
متاسفانه برخی از این موسسات با نصب تابلو تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت های 
خود را ادامه می دادند، اما دچار مشــکالت فراوانــی بودند، در نتیجه ادغام آنها در 
بانک های دیگر نیز باعث شد که آنها نیز با زیان و مشکل مواجه شوند. اثر این موضوع 

در نیمه نخست سال جاری نیز بر بانک ها قابل مشاهده است.
 تا آنجا که بنده اطالع دارم، رقمی بیش از 20 هزار میلیارد تومان از منابع بانک 
مرکزی به این بانک ها داده شد تا بتوانند تعهدات موسسات اعتباری را پوشش دهند. 
متاسفانه از نظر سیاسی نیز سایر نهادها با بانک مرکزی همکاری الزم را نکردند و 
این رقم باعث شد که یک فشار تورمی ایجاد شود چون پایه پولی را افزایش داد و 
سبب شد رشد نقدینگی نیز افزایش پیدا کند و سیل نقدینگی در نیمه نخست سال 
جاری به بازارهای دیگر مانند طال، ارز و سکه وارد شد. در نهایت این موضوع نیز به 
بحران ارزی منجر شد. در اینجا الزم است دیگر نهادها نیز همکاری الزم را داشته 
باشند، در واقع اگر دیگر نهادها به بانک مرکزی فشار نمی آوردند، منابع بانک مرکزی 
کــه پول پرقدرت بوده و اثر ضریبی دارد و حجم نقدینگی را چند برابر می کند، به 

جامعه تزریق نمی شد.
Á   با این اوصاف به نظر می رسد که عملکرد بانک مرکزی در وضعیت بانک ها اثر  

قابل توجهی داشته است؟
از نگاه من، بانک مرکزی در این سال ها بیشتر جنبه حسابداری و استانداردهای 
خاص را اعمال کرد بدون اینکه تاثیرات آن را در رابطه با بانک ها در نظر داشته باشد. 
این استانداردها در شرایطی که ارتباط بانک های داخل با سایر کشورهای خارجی 
قطع شده یا کم شده بود، رعایت نمی شد زیرا اگر قرار بود رعایت شود شوکی ایجاد 
می کرد که بانک ها را از نظر کفایت سرمایه با مشکل مواجه می کرد. بنابراین بسیاری 
از بانک های ما حتی با استانداردهای بال یک که در سطح پایین تری از بال دو و سه 

قرار دارد، دارای وضعیت نامناسب بودند.
Á   با این روندی که وجود دارد و توضیحاتی که اشــاره کردید، در حال حاضر  

بانک ها با چه چالش هایی روبه رو هستند؟
بانک های ما در شرایط فعلی با مشکالت زیادی مانند عدم سودآوری، پایین بودن 
کفایت سرمایه و عدم توانایی در پرداخت تسهیالت مواجه هستند. شاید برخی از 

 تعیین نرخ های 
دستوری تسهیالت 
و سپرده های بانکی، 

بانک ها را دچار 
مشکل کرد. بانک ها 
با توجه به نرخ های 

اعالمی شورای 
پول و اعتبار، دچار 
مشکل شدند. این 

سیاست نه تنها 
سودی برای بانک ها 
نداشت بلکه آنها را 
دچار ضرر نیز کرد.

احمد مجتهد، رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی، معتقد است که سیاست های بانک مرکزی در سال های اخیر به گونه ای نبوده که بانک ها بتوانند عملکرد مناسبی داشته 
باشند. او معتقد است که سیاست دستوری کاهش نرخ سود، روی عملکرد بانک ها اثر منفی داشته و نیاز است که در مدیریت جدید این رویه تغییر یابد. به گفته این کارشناس 
بانکی، واگذاری موسسات اعتباری غیرمجاز به دیگر بانک ها نیز فشار قابل توجهی بر برخی بانک ها ایجاد کرده و پوشش هزینه این موسسات باعث افزایش پایه پولی شده است. 

مجتهد تاکید می کند که بانک مرکزی باید با الگوپذیری از کشورهای پیشرفته، نحوه برخورد با بانک ها را تغییر دهد.



بانک و بیمه
چالش نظام بانکی
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بانک ها با مشــکالت زیان دهی نیز مواجه و مشمول قانون ورشکستگی نیز شوند. 
البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که بدهی دولت به بانک ها به خصوص بانک های 
دولتی رقم قابل توجهی است. بانک های دولتی طلب زیادی از دولت دارند که دولت 

نتوانسته بدهی آنها را بدهد.
اقداماتی نیز در دولت های قبل انجام شد که پیامد آن هنوز در دولت های یازدهم 
و دوازدهم برطرف نشده است. به عنوان مثال برداشت شبانه از چهار بانک مختلف 
که هنوز حسابش تسویه نشده و در واقع بانک مرکزی به رغم قانونی که برای تسویه 

مطالبات بانک ها تصویب کرد، هنوز نتوانسته این مشکل را حل کند.
در مجموع می توان گفت که بانک های ما تحت تاثیر شرایط کلی اقتصاد کشور 
مانند رکود و تورم، دوم سیاست های پولی بانک مرکزی قرار گرفته اند. از سوی دیگر 
فشارهای سیاسی که از سوی مجلس به آنها وارد می شود و همچنین عدم توانایی 

دولت در ایفای تعهدات خود به بانک ها آنها را دچار مشکل کرده است.
Á   در حال حاضر سکاندار سیاستگذار پولی تغییر کرده است، شما در صحبت های  

خود به این نکته اشاره کردید که برخی از مشکالت بانک ها ناشی از نبود مکانیسم 
صحیح در سیاست های پولی و بانکی کشور بوده است. به نظر شما چه تغییری در 
بانک مرکزی می تواند به نفع وضعیت شاخص های سالمت و سودآوری بانک ها باشد؟

تدابیر بســیاری در این زمینه وجود دارد. به عنوان مثال در شرایط کنونی نرخ 
سپرده قانونی به صورت متغیر است، یعنی برای برخی از بانک ها 10 درصد و برای 
برخی دیگر در حدود 13 درصد اســت. در نتیجه سودآوری بانک ها با توجه به این 
نرخ با یکدیگر متفاوت است. بانکی که نرخ سپرده قانونی باالتری را پرداخت می کند 
مجبور است مقدار بیشتری سپرده نزد بانک مرکزی بگذارد که سودآوری آن کاهش 
پیدا می کند. اما اگر این نرخ برای بانک ها یکسان باشد وضعیت آنها از نظر سودآوری 

در شرایط یکسانی قرار می گیرد.
واقعیت این اســت که یک بانک اگر ورشکســته و دچار مشکل شود این فقط 
یک بانک نیســت که درگیر مساله می شــود بلکه این مشکل به کل بدنه اقتصاد 
تسری می یابد. در این شرایط بانک مرکزی و دولت حتی حاضر نیستند یک موسسه 
اعتباری کوچک دچار مشکل شــود زیرا مردم و سپرده گذاران به شدت روی این 
مســائل حساس هستند و همان طور که مشاهده شد، این روند باعث ایجاد هزینه 
برای سیاستگذار پولی شود. هزینه ای که در عمل باعث افزایش نقدینگی در سطح 

کالن شد.
البته این شرایط مناسبی نیست که اجازه دهیم بانک ها با توجه به سیاست های 
مختلف پولی و مالی و شرایط خاص بین المللی، تورم و رکود و... ورشکسته شوند، اما 
بانک مرکزی باید به بانک ها کمک کند تا بتوانند خود مشکالت خود را حل کنند 
و وضع به ادغام و ورشکستگی نرسد. متاسفانه در این شرایط بانک مرکزی در یک 
سال گذشته عملکرد مناسبی نداشته و امیدوارم با مدیریت جدید شرایط بهتر شود. 
اما به هر صورت آنقدر مساله ارز برای بانک مرکزی اهمیت دارد که هنوز به مسائل 
بانک ها نپرداخته است. همچنین آنقدر بخشنامه های متعدد و متناقض از طرف بانک 
مرکزی در این سال ها صادر شده است که به نظر بنده یکی از کارهای اولیه مدیریت 
فعلی باید این باشــد که در بخشنامه ها مجدداً بازنگری کند و مقررات سختگیرانه 

دیگری پیش نگیرد.
Á   در حال حاضر بحث ادغام برخی بانک ها نیز مطرح است و چند بانک نیز پیش  

از این ادغام شدند. این موضوع چه اثری بر عملکرد بانک ها داشته است؟
در این شرایط بحث ادغام بانک ها مطرح است که متاسفانه در سیستم قبلی این 
موسســات اعتباری وابسته به برخی نهادها فعالیت بانکی خود را در شرایطی آغاز 
کردند که جذب منابع آنها بیشتر در جهت منافع افراد خاص یا نهادهای خاص بود. 
این موسسات مشکالتی را تحت عنوان بانک ایجاد کرده اند. بسیاری از آنها وابسته به 
نهادهای دولتی و غیردولتی هستند که متاسفانه دچار مشکل هستند و اگر بررسی 
شود باید آنها را ورشکسته اعالم کرد. اخیراً با توجه به اینکه ادغام بانک های نظامی 
در دستور کار قرار دارد، من فکر می کنم کمی از مشکالت آنها حل می شود و باید 
برای سایر موسسات مالی نیز تجدیدنظری انجام شود. من اسمی از بانک ها نمی برم 
اما چند بانک هستند که به شدت با مشکل مواجه هستند و باید بانک مرکزی به 
نحوی برنامه ریزی کند که در حقیقت هم سهامداران و هم مشتریان و هم مردمی 

که با آنها سروکار دارند دچار مشکل نشوند.
Á   در صحبت های خود به بخشــنامه ها اشاره کردید و اینکه وضعیت برخی از  

بانک ها بسیار نامناسب است. اخیراً بانک مرکزی بخشنامه ای منتشر کرده است 
مبنی بر اینکه اضافه برداشت بانک ها بیشتر از حد است و باید این وضعیت تغییر 

کند اما در این بخشنامه صحبتی در مورد نحوه تغییر وضعیت نشده است.
دقیقاً درســت اســت. اگر به آمارها نگاه کنید بانک هایی که اضافه برداشــت 
دارند بانک های خاصی هســتند یعنی بانک هایی هستند که موسسات اعتباری را 
سروســامان دادند که مشکالت آنها به این بانک ها منتقل شده است. برخی دیگر 
به دلیل وابستگی که به نهادهای خاصی دارند مدیریت صحیحی نداشته اند. بخش 
دیگر هم مدیریت غلط است. به رغم اینکه بانک مرکزی روی تخصص تاکید دارد، 
بعضی از این بانک ها مدیریت قوی و تخصص قابل قبولی نداشته اند یعنی چند عامل 
به اضافه مشکالت اقتصادی کشور، باعث شده است که این بانک ها از بانک مرکزی 
اضافه برداشــت داشته باشند. چون سرمایه های آنها در فعالیت هایی است که قابل 
بازگشت نیست و اصطالحاً سرمایه آنها قفل شده، چاره ای جز اضافه برداشت ندارند. 
برخی از بانک ها در صنعت ساختمان سرمایه گذاری کرده اند یا در مجتمع های بزرگ 
تجاری که نصفه کاره مانده است و هنوز به بهره برداری نرسیده است. برخی از آنها 

نیز دچار سوءاستفاده شده اند. 
Á   آیا افزایش بهای مسکن و ساختمان در نیمه نخست سال جاری باعث نمی شود  

که برخی از دارایی بانک ها فروش رود و بانک ها بتوانند نقدشوندگی دارایی های خود 
را افزایش دهند؟

این مساله درستی است. تورم به بانک ها کمک می کند که دارایی هایی را که دارند  
نقد کنند. اما در شــرایط رکودی چون این دارایی ها قابلیت نقدشوندگی نخواهند 
داشت بانک ها را با مشکل مواجه می کنند. فرض کنید زمین یا ساختمانی بوده که 
100 تومان بوده اما با افزایش قیمت به 120 تومان رسیده است اما خریداری برای 

آن به دلیل رکود وجود ندارد. در واقع نقدشوندگی آنها پایین است.
اگر در صورت مالی آنها قیمتی برای این اموال گذاشته شود، این یک سود واقعی 
نیست بلکه ناشی از تجدید ارزیابی است. توجه کنید که رشد نقدینگی این سال های 
کشور ناشی از سودی است که بانک های کشور به مشتریان خود می دهند. در هر 
سال 20 تا 25 درصد بابت سود سپرده ها به دارایی های بانک ها اضافه می شود، اما در 

واقع این پول جدیدی نیست و فقط محاسبات عددی و کاغذی است.
باید در نظر گرفت که شــوک ارزی که وارد شده است نیاز واردکنندگان ما به 
نقدینگی و تســهیالت بانکی چند برابر شده است و در حال حاضر اکثر بانک ها و 
موسســات نقدینگی کافی برای اینکه کاالهای مورد نیاز را وارد کنند ندارند و این 

باعث شده که اقتصاد کشور با آن مواجه شود.
Á   ،با توجه به موضوعات مطرح شده و عملکرد بانک ها در نیمه نخست سال جاری  

چشم انداز بانک ها را در آینده چگونه ارزیابی می کنید؟
چشم انداز بانک ها بستگی به حل مشکالت آنها دارد. اگر بانک مرکزی به عنوان 
یک ناظر بی طرف هیچ اقدامی نکند بسیاری از این بانک ها به سمت ورشکستگی و 
مشکالت بیشتر حرکت خواهند کرد. اگر در جهت کمک به آنها اقداماتی انجام دهد 
که از نظر استانداردهای بین المللی شناخته شده است، می تواند تا حدودی مشکالت 
بانک ها را حل کند. بحثی که وجود دارد این اســت که کشورهای دیگر نیز دچار 
بحران بانکی بوده اند. بین سال های 2007 و 2008 کشورهای اروپایی و آمریکا دچار 
مشکل مسکن شدند و قیمت ملک در آمریکا و اروپا کاهش پیدا کرد، در این زمان 
بانک های مرکزی، حمایت های قابل توجهی انجام دادند. همچنین کشورهایی نظیر 
یونان، قبرس و نیوزیلند، توانسته اند با حمایت بانک های مرکزی و نهادهای بین المللی 

مشکل خود را حل کنند.
بانک مرکزی معموالً به عنوان آخرین مرجع و پناهگاه باید به بانک ها کمک کند. 
اقتصاد ما طاقت ورشکستگی یک موسسه مالی کوچک را ندارد چه برسد به اینکه 
بانک های کشور ورشکسته شوند. اعالم ورشکستگی بانک ها مشکلی را حل نمی کند 
بلکه به مشکالت اقتصادی نیز می افزاید به خصوص که ما از نظر بین المللی نیز در 
شرایط خوبی نیستیم. این مساله می تواند به بی اعتمادی مردم به سیاست ها و اقتصاد 

کشور دامن بزند. 

بانک مرکزی در 
این سال ها بیشتر 
جنبه حسابداری 
و استانداردهای 
خاص را اعمال 
کرد بدون اینکه 
تاثیرات آن را در 
رابطه با بانک ها در 
نظر داشته باشد.

تورم به بانک ها 
کمک می کند  

دارایی هایی را که 
دارند  نقد کنند. 

اما در شرایط 
رکودی چون این 
دارایی ها قابلیت 

نقدشوندگی 
نخواهند داشت 

بانک ها را با 
مشکل مواجه 

می کنند.

کمک 
تورم
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ساختار مالی و مالکیت

 موج دوم تحریم های آمریکا در حالی سیستم مالی اقتصاد ایران را 
نشــانه گرفته که از یک طرف این بخش مهم ترین نماینده اقتصاد 
ایران در بازاهای بین المللی است و از طرف دیگر خود با ناکارایی های 

داخلی قابل توجهی دست وپنجه نرم می کند. بنابراین شناسایی کانال های 
اثرگــذاری محدودیت های تحریم ها بــر بخش بانکــی و ارزیابی آنها 
اجتناب ناپذیر است. بررسی ها نشان می دهد 
مهم ترین کمربند ارتباطی بین محدودیت های 
تجاری و شکست های بانکی متغیر »سودآوری 
بانک ها« اســت. از طرفــی محدودیت های 
تجاری و مالی ناشی از تحریم ها متغیر مذکور 
را از شــش زاویه »تحریم بانــک مرکزی و 
بانک های تجاری«، »اندازه بانک ها«، »نسبت 
نقدینگی و نرخ سود سپرده«، »درجه دولتی 
بودن بانک هــا«، »مطالبــات غیرجاری« و 
»درجه باز بودن سیستم بانکی« تحت تاثیر 
قرار می دهد. بررسی ها نشان می دهد به جز دو 
کانال اثرات تورمی و درجه باز بودن سیستم 
بانکی بقیه کانال ها اثرات منفی در سودآوری 

بانک ها در خالل تحریم های آتی خواهند داشت.

موج دوم تحریم ها •
موج دوم تحریم های اقتصــادی آمریکا علیه اقتصاد ایران در حالی از 
13 آبان آغاز خواهد شد که اقتصاد داخلی خود با مشکالت قابل توجهی 
دست وپنجه نرم می کند. یکی از آسیب پذیرترین بخش های اقتصادی که از 

یک طرف با ناکارایی های داخلی مواجه بوده و از طرف دیگر در لیست 
تحریم های دور دوم آمریکاست سیستم بانکی ایران است. در مجموع 
محور اصلی مرحله دوم تحریم های آمریکا را می توان در چهار دسته 
»حمل ونقل دریایی«، »دادوستدهای وابسته به نفت، فرآورده های نفتی و 
بخش انرژی«، »مبادالت مالی با بانک مرکزی و ســایر نهادهای مالی« و 
»اعطای خدمات بیمه ای برای مبادالت ایران« قرار داد. بنابراین نقطه هدف 
اصلی تحریم های مذکور سیستم مالی ایران قرار دارد که محوریت اصلی 
تجارت ایران با ســایر کشورها را در دست دارد. در همین راستا، سیستم 
بانکی ایران خود در سال های گذشته با بحران دارایی های موهوم و ریسک 
اعتباری باال مواجه شده است. به همین دلیل به عقیده برخی کارشناسان 
»تاب آوری« سیستم بانکی در مقابل تحریم های 13 آبان کمتر از دوره های 
قبل است. مشــکالت بانکی در حالی در سال های اخیر تجمیع شده که 
اقتضــای زمان حکم می کرد اقتصاد ایــران در مقطع کنونی صاحب یک 
سیســتم بانکی پویا و قدرتمندی باشد تا پیامدهای ناشی از تحریم های 
پیش رو را به حداقل  برســاند. از طرفی، بررسی روند اقتصاد بعد از توافق 
برجام نشان می دهد که اگرچه مسیر تراکنش های مالی با سیستم بانکی 
ایران بعد از توافق برجام تا حدودی باز شد اما سیستم بانکی ایران نتوانست 
بهره مندی الزم را از این فرصت ببرد. در این خصوص، عمده اقتصاددانان 
علت این عدم بهره مندی را به ضعف ساختاری سیستم بانکی داخلی نسبت 
می دهند. به عبارت دیگر این گروه عقیده دارند که »به علت عدم انطباق با 
استانداردهای جهانی و همچنین عدم پویایی سیستم بانکی داخلی، اقتصاد 
ایران نتوانست از فرصت بالقوه ای که برجام از کانال سیستم های جهانی در 
اختیار اقتصاد گذاشته بود استفاده کند«. بنابراین اگر این گزاره درست باشد 
تجمیع مشکالت ترازنامه ای بانک ها در سال های اخیر باعث شده تا نه تنها 

سیستم بانکی 
تا چه حد پتانسیل استقامت دارد؟

پـرونده
دوم

گسل های بانکی

رسولفروغفرد

کامرانندریازآیندهصنعتبانکداریدرشرایطتحریممیگوید.
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سیســتم بانکی نتواند کمک قابل مالحظه ای به کاهش پیامدهای منفی 
ناشی از تحریم های پیش رو کند بلکه احتماالً خود در معرض آسیب پذیری 
بیشتری قرار خواهد گرفت. در همین خصوص، در این گزارش ابتدا روند 
حرکت ترازنامه بانک ها در سال های گذشته مورد واکاوی قرار گرفته است 
و سپس چالش های پیش روی آنها در برهه آغاز دور دوم تحریم ها بررسی 

شده اند.

ترکیب صاحبان دارایی های بانکی •
در یک دســته بندی صاحبان دارایی های بانکی را که در ســمت چپ 
ترازنامــه بانک ها قرار دارند می تــوان به دو گروه »صاحبان ســرمایه« و 
»صاحبان دیون« تقســیم کرد. ترکیب متفاوت ایــن دو گروه از صاحبان 
دارایی ها تفسیرهای مختلفی دارد. هرچه سهم بیشتری از دارایی ها در تملک 
صاحبان سرمایه باشد به این معنی است که مدیریت و کنترل فعالیت های 
بانکی با جدیت بیشتری از سوی سهامداران عمده دنبال می شود و از طرفی 
ریسک هجوم بانکی افزایش می یابد. در طرف مقابل هرچه سهم صاحبان 
دیون از مالکیت دارایی های بانکی نسبت به سهم صاحبان سرمایه افزایش 
یابد به این معنی است که از یک طرف فعالیت بانک ها از زیر چتر سهامداران 
به طور نســبی خارج شــده و از طرف دیگر احتماالً هجوم بانکی افزایش 
خواهد یافت. بررسی ها نشان می دهد با گذشت زمان سهم صاحبان سرمایه 
از دارایی های سیستم بانکی به نفع سهم صاحبان دیون افزایش یافته است. 
در حالی که در پایان ســال 1392 حدود شــش درصد از کل دارایی های 
سیستم بانکی در تملک صاحبان ســهام بوده این نسبت در پایان تیرماه 
ســال جاری به سطح یک درصد نزدیک شده است. در طرف مقابل سهم 
صاحبان دیون از 94 درصد در ســال 1392 به حدود 99 درصد در پایان 

تیرماه افزایش یافته است.

شش کانال ارتباطی •
در روابط بین الملل، تحریم های اقتصادی معموالً به دو صورت تجاری و 
مالی هســتند که در تحریم های تجاری، صادرات و واردات به کشور هدف 
تحریم، محدود یا قطع می شود؛ اما در تحریم های مالی انجام معامالت مالی، 
نقل و انتقال پول و ســرمایه گذاری با کشور هدف محدود یا قطع می شود. 
همچنین دولت های تحریم کننده با استفاده از نفوذ خود در موسسات مالی 
بین المللی، هرگونه رابطه مالی یا مساعدت های فنی را از میان برداشته یا 
حتی مبادرت به مســدود کردن دارایی های کشور هدف می کنند. با توجه 
به آنکه امروزه بخش اعظم تجارت و ســایر فعالیت های اقتصادی، بستگی 
به دسترسی به منابع مالی دارد، بنابراین می توان تحریم مالی را مهم ترین 
مخاطــره در حوزه تحریم هــای اقتصادی تلقی کــرد. مهم ترین هدف از 
تحریم بانک هــا، ایجاد اختالل در نظام بانکی و مبادالت مالی و در نتیجه 
کاهش تجارت خارجی اســت که منجر به افزایش انواع هزینه ها، افزایش 
ریسک های بانک، ایجاد جو روانی منفی در ابعاد مختلف علیه بانک نظیر 
کاهــش اعتماد عمومی به نظام بانکی و کاهش تعامالت بانکی بین المللی 
مانند اعطای تســهیالت مالی توسط سایر کشــورها می شود. در مجموع 
مهم ترین متغیری که اثر تحریم های آتی بر سیستم بانکی ایران را نمایندگی 
می کند »سودآوری بانک ها« است؛ چراکه تاب آوری سیستم بانکی در مقابل 
تحریم ها به میزان قابل توجهی بستگی به سودآوری آنها دارد. بررسی تجربه 
سابق تحریم ها نشان می دهد سودآوری بانک ها از شش کانال تحت تاثیر 
تحریم های آتی آمریکا قــرار خواهد گرفت. بنابراین برآیند اثرات مثبت و 
منفی این شش کانال اســت که میزان شکست پذیری سیستم بانکی در 
ماه های پیش رو را توضیح می دهد. کانال های مذکور »تحریم بانک مرکزی و 
بانک های تجاری«، »اندازه بانک ها«، »نسبت نقدینگی و نرخ سود سپرده«، 
»درجه دولتی بودن بانک ها«، »مطالبات غیرجــاری« و »درجه باز بودن 

سیستم بانکی« هستند.

تحریم بانک مرکزی و بانک های تجاری •
بررســی ها نشــان می دهــد تحریم 
فعالیت های بانکی در کشــور به دو طریق 
مســتقیم و غیرمســتقیم از تحریم ها اثر 
می پذیرد. در اثرپذیری مســتقیم عواملی 
مانند »مســدود کــردن دارایی های بانک 
مرکزی«، »قطع مــراودات«، »محدودیت 
سیستم ســوئیفت« و »از دست دادن بازار 
جهانی« اثرات منفی تحریم ها را در ترازنامه 
و سودآوری سیستم بانکی منعکس می کند. 
به گونه ای که هرچه شدت این محدودیت ها 
بیشتر بوده ســودآوری سیستم بانکی با 
مقیاس بیشــتری تهدید شده و سیستم 
بانکی آسیب پذیری بیشتری خواهد داشت. 
در کانال غیرمستقیم، اثر تحریم ها را می توان 
در بازتاب آن در رفتار آحاد اقتصادی روایت 
کرد. بررسی تجربه های سابق نشان می دهد 
تحریم های اقتصادی شرایط اقتصاد کالن 
را به سمت رکود-تورمی حرکت می دهند. 
در شرایط رکود-تورمی از یک طرف درآمد 
قابل تصرف افــراد کاهش یافته و از طرف 
دیگر ســبد مصرفی خانوار گران تر خواهد 
شــد. برآیند این دو عامل باعث می شود تا 
میل نهایی به پس انداز خانوارها به سمت 
صفــر گرایش یابــد. با کاهــش پس انداز 
اجتماعی سمت ســپرده های بانک ها که 
مهم ترین منبع منابع بانک مرکزی است 
با انقباض مواجه خواهد شد. از طرفی، در 
شــرایط رکودی تقاضای تسهیالت نیز به 
میزان قابل توجهی کاهش می یابد؛ چراکه 
هم شرکت های تولیدی با محدودیت های 
تجاری مواجه شده هم انگیزه خانوارها برای 
تقاضای تســهیالت کاهش خواهد یافت. 
با توجه به اینکــه اقتصاد ایران بانک محور 
بوده و مهم ترین منبع ســودآوری بانک ها 
اختالف نرخ ســود تســهیالت از سپرده 
اســت انتظار می رود شرایط رکود-تورمی 
اثر قابل مالحظه ای بر ترازنامه و سودآوری 
بانک ها داشته باشد. البته با توجه به اینکه 
بخشی از دارایی های بانک ها مسکن و سایر 
دارایی های بادوام بوده انتظار می رود افزایش 
تورم تا حدودی سمت دارایی های بانک ها را 

نیز منبسط کند.

اندازه بانک ها •
دومین متغیری که سودآوری بانک ها را 
در خالل تحریم های آتی قرار می دهد اندازه 
بانک ها یا حجم ترازنامه بانک هاست. اندازه 
بانک ها به دو طریق »صرفه های ناشــی از 
مقیاس« و »ریسک فعالیت« سودآوری آنها 
را در جریان تحریم تحت تاثیر قرار می دهد. 
هرچه اندازه بانک بزرگ تر بوده به این معنی 

است که گستره نفوذ بانک در بازارها بیشتر بوده و به میزان بیشتری می تواند 
از صرفه های ناشی از مقیاس استفاده کند. به عبارت دیگر، صرفه های ناشی 
از مقیاس به بانک اجازه می دهد تا هزینه های ناشی از تحریم ها را با استفاده 
از مقیاس گسترده خود در سایر زمینه ها به مزیت تبدیل کرده و کمترین 
آسیب را از تحریم ها متحمل شود. اما اندازه بانک های ایران اگرچه در مقایسه 
با اقتصاد داخلی قابل توجه بوده اما در قیاس با بانک های بزرگ بین المللی به 
میزان چشمگیری پایین است؛ به همین دلیل انتظار نمی رود با آغاز تحریم ها 
بانک های بزرگ بتوانند از مقیاس های مذکور استفاده الزم را ببرند. به ویژه 
اینکه واگرایی اندازه بانک ها بین بانک های مختلف متفاوت اســت. دومین 
عاملی که اثر اندازه بانک بر سودآوری بانک ها را نمایندگی می کند ریسک 
باالی بانک های بزرگ در شرایط محدودیت های تحریم هاست. هرچه اندازه 
یک بانک بیشتر بوده به میزان بیشتری در تیررس محدودیت های تحریم ها 

قرار گرفته و نهایتاً ریسک فعالیت های آن افزایش خواهد یافت.

نسبت نقدینگی و نرخ سود •
نســبت نقدینگی به دارایی های بانک ها و همچنین نرخ سود سپرده 
بانک ها نیز ســودآوری و در نتیجه تــاب آوری بانک ها در مقطع تحریم را 
تحت الشعاع قرار می دهند. هرچه نسبت نقدینگی باال باشد به این معناست 
که بانک ها بخش قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت نقد نگه داشته 
و آنها را در جریان تسهیالت دهی قرار نداده اند. اگرچه باال بودن این نسبت 
ممکن است ریسک هجوم بانکی را کاهش دهد اما اثر حائز اهمیتی روی 
کاهش ســودآوری بانک ها دارد. با توجه بــه اینکه بخش قابل توجهی از 
دارایی های سیستم بانکی در حال حاضر در زمره گروه دارایی های سمی قرار 
گرفته به نظر می رسد ریسک هجوم بانکی در سیستم بانکی ایران در مقایسه 
با میانگین جهانی باال بوده و این خود زمینه را برای انعکاس اثر تحریم بر 
سیستم بانکی فراهم خواهد کرد. در خصوص نرخ سود بانکی، سیاستگذار 
از سال گذشته نرخ سود سپرده ها را کاهش داده اما در چند مرحله اقدام به 
افزایش نرخ سود به شیوه های مختلف کرده است. افزایش نرخ سود از یک 
طرف باعث می شود تا مشکالت ترازنامه ای بانک ها تشدید شده و از طرف 
دیگر اگر مورد توجه قرار نگیرد با توجه به شرایط تورمی با کاهش نرخ سود 
حقیقی بازار سپرده جذابیت الزم را برای جلب سپرده گذاران از دست خواهد 
داد. بنابراین ســودآوری بانک ها در هر دو زاویه کاهش و افزایش نرخ سود 

بانکی به خطر خواهد افتاد.

ساختار دولتی سیستم بانکی •
تجربه نشــان داده هرچه حجم بانک های دولتی در سیســتم بانکی 
باالتر بوده آسیب پذیری آنها در مقاطع محدودیت های خارجی نیز افزایش 
خواهد یافت. ســاختار دولتی سیستم بانکی از دو طریق اثر تحریم ها را بر 
سودآوری بانک ها روایت می کند. اول اینکه بانک های دولتی مهم ترین تامین 
مالی کننده های دولت هستند به ویژه تامین مالی دولت در شرایط تحریم 
افزایش خواهد یافت؛ چراکه در شرایط تحریم منابع دولت به ویژه فروش 
نفت با محدودیت مواجه شده و دولت ناچار به تامین مالی از طریق بانک های 

دولتی خواهد شد. 
دومین شیوه این است که در حالت کلی کارایی فعالیت های بانک های 
خصوصی بیشتر از کارایی بانک های دولتی است؛ چراکه در محدودیت های 
تجاری بانک های خصوصی بیشتر پتانسیل کاهش هزینه های جاری خود را 
دارند، این در حالی است که بانک های دولتی به دلیل ماهیت ساختار آنها و 
تعهدات از پیش تعیین شده انعطاف پذیری کمتری در کاهش هزینه های خود 
خواهند داشت. بنابراین با توجه به حجم باالی بانک های دولتی در اقتصاد 
ایران و با توجه به انتظار کسری بودجه در پی تحریم ها، انتظار می رود تدابیر 
الزم در این زمینه به کار گرفته شود و سیستم بانکی هزینه های جاری خود 

را به میزان قابل توجهی کاهش دهد تا اثرات تحریم ها را به حداقل برساند. 



بانک و بیمه
بانکداری و تحریم

6465 ویژه نامه بورس، بانک و بیمه    مهر 1397ویژه نامه بورس، بانک و بیمه   مهر 1397

سه ضلعی نجات
کامرانندریازچالشهایتحریمبرایصنعتبانکداریمیگوید

Á   اگرچه محور اصلی گفت وگوی حاضر در خصوص مخاطرات 
پیش روی بانک ها در شــرایط تحریم اســت اما اگر اجازه دهید 
روند حرکت ترازنامه بانک ها را در ســال های بعد از برجام مرور 
کنیم. همان طور که مســتحضرید ترازنامه بانک ها و موسسات 
مالی غیربانکی در سال های اخیر به میزان قابل توجهی منبسط 
شده است. در سمت راست ترازنامه، دارایی ها از پایان سال 1392 
تا تیرماه ســال جاری حدود 110 درصد افزایش یافته است. این 
در حالی اســت که شاخص قیمت در همین مدت تنها 68 درصد 
افزایش یافته است. به نظر شــما این حجم از رشد دارایی های 
بانک ها در قیاس با سیستم بانکی کشورهای خارجی طبیعی است؟

اگرچه سرعت رشد ترازنامه بانک ها بالنسبه باال بوده اما نمی توان مبنای رشد دارایی های 
بانک مرکزی را شاخص قیمت قرار داد و بر مبنای شاخص قیمت آن را ارزیابی کنیم. در واقع 
رشد دارایی بانک ها به فعل وانفعاالت سمت چپ ترازنامه بانک ها یعنی بدهی ها و صاحبان 
سرمایه بستگی دارد. در یک حالت ممکن است شاخص قیمت ثابت بماند اما حقوق صاحبان 
سهام یا بدهی ها افزایش یابد و در حالت دیگر ممکن است رشد شاخص قیمت باال باشد اما 
سرعت رشد بدهی ها یا سرمایه مالیم باشد. بنابراین نمی توان مبنا را شاخص قیمت قرار داد 
اگرچه ممکن است در بلندمدت ارتباطی میان این دو متغیر وجود داشته باشد. به عنوان مثال 
برخی از دارایی های بانک ها مانند امالک و مستغالت به طور مستقیم تابع شاخص قیمت بوده 
اما با توجه به سیستم حسابداری در بانکداری ایران اینکه این دارایی ها چقدر قابلیت نقدینگی 

دارند نیز خود جای تامل است.
Á   در ســمت چپ ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، رشد دو جزء بدهی 

بانک ها و حساب سرمایه نه تنها مثبت نبوده بلکه عالمت معکوس نیز داشته اند. رقم بدهی 
در حالی از پایان ســال 92 تا تیرماه سال جاری 121 درصد رشد کرده که حساب سرمایه 
حدود 60 درصد رشــد منفی را تجربه کرده اســت. به این معنی که تعهدات بانک ها از 
سهامداران به سمت سپرده گذاران انتقال یافته است. آیا این روند طبیعی است؟ اگرنه، چه 

مجموعه عواملی مسبب آن هستند؟
اینکه حقوق صاحبان سهام رشــد منفی اما دیون رشد مثبت داشته اند نسبت اهرمی 
سیستم بانکی را روایت می کنند. به طوری که در این شرایط نه تنها سهم صاحبان سهام در 
مدیریت و پیگیری فعالیت های بانک ها کاهش می یابد، بلکه اگر شکست بانکی اتفاق بیفتد، 
این صاحبان دیون هستند که زیان اصلی را متحمل می شوند. به طور کلی به نظر می رسد دو 
عامل منجر به رشد منفی حقوق صاحبان سهام شده است. اولین عامل زیان برخی از بانک ها 
در سال های گذشته بوده که بالطبع از سرمایه صاحبان سهام جبران می شود. دوم اینکه در 
سال های اخیر بانک مرکزی حوزه حسابرسی سیستم بانکی را در معرض تغییر قرار داد. به 
طوری که صورت های مالی بانک ها بر مبنای سیستم IFRS اصالح شد. در سیستم جدید 
زیان های انباشته شده ناشی از دارایی های موهومی شناسایی شده و بخشی از درآمد بانک ها 
برای پوشــش زیان های مذکور استفاده شده است. البته اگرچه این سیاست اتفاق مثبتی 

بوده اما به نظر می رسد یک اقدام تکمیلی باید از سوی سیاستگذار 
صورت می گرفت. الزم بود در کنار سیاســت جدید، بانک مرکزی 

بانک ها را وادار به افزایش سرمایه نیز می کرد.
Á   در سمت راست ترازنامه بانک ها پنج جزء مهم »دارایی های 

خارجی«، »اسکناس و مســکوک«، »سپرده نزد بانک مرکزی«، 
»بدهی بخش دولتــی« و »بدهی بخش غیردولتی« وجود دارند. 
بررسی ها نشان می دهد در بازه زمانی از پایان سال 92 تا تیرماه 
ســال جاری ترکیب پنج گانه مختلف نیز رشــدهای متفاوتی 
داشته اند. به طوری که بدهی بخش دولتی با بیشترین رشد، حدود 
190 درصد رشد یافته است. این در حالی است که کل رشد دارایی 
در همین مدت حدود 110 درصد بوده اســت. بنابراین رشد دارایی ها عمدتاً از جانب بدهی 
دولت به بانک ها بوده است. این تغییر در اجزای دارایی های بانک ها چقدر سالمت بانک ها 

را به خطر می اندازد؟
مساله بدهی دولت به بانک ها هزینه های قابل توجهی را به سیستم بانکی وارد کرده است. 
به طور کلی دو عامل تجمیع بدهی دولت به بانک ها را توضیح می دهد. اول اینکه بانک ها در 
ازای بدهی دولت و به طور کلی دارایی های موهومی خود ذخیره گیری نمی کنند. بر مبنای 
اصول حسابداری، زمانی که یک دارایی در زمره گروه مطالبات غیرجاری قرار می گیرد الزم 
است از درآمدها و سایر دارایی های بانک به منظور جبران و ذخیره گیری برای این مطالبات 
استفاده شود، این در حالی است که این اتفاق در سال های گذشته برای سیستم بانکی ایران 
صورت نگرفته است. دومین عامل به اختالف  نظر دولت و بانک ها بر روی مقدار بدهی دولت 
برمی گردد. بانک ها روی بدهی های دولت سود شناسایی کرده و این بدهی ها در طول زمان 
تجمیع شده اند. از طرفی دولت نیز با این رویکرد بانک ها مخالف بوده و با بانک ها در خصوص 
میزان واقعی بدهی دولت به آنها اختالف نظر دارد. نتیجه این دو اتفاق انباشت دارایی های 
موهومی در ترازنامه بانک هاست. اینکه جامعه چطور به وجود دارایی های موهومی پی می برد 
به اضافه برداشــت بانک ها از بانک مرکزی برمی گردد. روی آوردن بانک ها به اضافه برداشت 

سیگنالی از این است که ترازنامه به ظاهر تراز بانک ها در واقعیت تراز نیست.
Á   در ســمت چپ ترازنامه بانک مرکزی بدهی بانک ها شــامل سه جزء عمده »سپرده 

بخش غیردولتی«، »بدهی به بانک مرکزی« و »ســپرده های دولتی« قرار دارند. بررسی ها 
نشان می دهند از پایان سال 92 تا تیرماه سال جاری در حالی که کل بدهی های بانک ها و 
موسسات اعتباری غیر بانکی 121 درصد رشد داشته است اما رشد بدهی بانک ها به بانک 
مرکزی حدود 137 درصد بوده و رشد سپرده های دولتی منفی 10 درصد بوده است. بنابراین 
از یک طرف بدهی دولت به بانک ها سمت راست ترازنامه آنها را منبسط کرده و از طرف دیگر 
سپرده های دولتی بدهی های بانک ها را در سمت چپ ترازنامه، منقبض کرده است. به عالوه 
بدهی بانک ها به بانک مرکزی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این تغییرات تا چه 

حد بحران را تشدید می کند؟
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی آثار و پیامدهای قابل مالحظه ای برای اقتصاد دارد. 

اضافه برداشت 
بانک ها از بانک 

مرکزی آثار و 
پیامدهای قابل 

مالحظه ای برای 
اقتصاد دارد. در یک 

سیستم متعارف، 
بانک های تجاری 
به منظور تامین 
مالی سه راه حل 
جایگزین دارند: 

سپرده های عمومی، 
بازار بین بانکی و 
اضافه برداشت از 

بانک مرکزی.

مرحله دوم تحریم های آمریکا از 13 آبان شروع می شود و مهم ترین نقطه هدف آنها بخش مالی و بانک هاست. در همین راستا یکی از مهم ترین سواالت در اذهان عموم این است که اقتصاد ایران تا 
چه حد می تواند در مقابل این بحران مقاومت کند و برای کاهش هزینه های تحریم چه راه حل هایی موجود است؟ در همین راستا و به منظور پاسخ به سواالت مذکور گفت وگویی با کامران ندری، مدیر 
گروه بانکداری اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی طراحی شده است. به عقیده این صاحب نظر اقتصادی »اقتصاد ایران در شرایط فعلی از چهار زاویه »اضافه برداشت بانک ها«، »محدودیت های انتقاالت 
مالی«، »رفتار کژمنشانه برخی بانک ها« و »سوداگری در بازار دارایی ها در مقابل تحریم ها« آسیب پذیر است. به منظور تقلیل کاهش هزینه تحریم ها الزم است سیاستگذار سه اقدام فوری انجام دهد: 
اول اینکه رابطه بانک مرکزی با بانک ها بازتنظیم شود، دوم اینکه سیاستگذار پولی به منظور مدیریت بازار ارز به جای رویکرد صالحدیدی رویکرد قاعده مندی را در پیش بگیرد و در آخر اینکه نظارت 

و کنترل بر رفتار صاحبان سپرده های عمده به منظور جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز تقویت شود«.
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در یک سیستم متعارف، بانک های تجاری به منظور تامین مالی سه راه حل جایگزین دارند: 
سپرده های عمومی، بازار بین بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی. در کشورهای پیشرفته، 
بانک مرکزی آخرین گزینه تامین مالی بانک ها یا Last Resort بوده این در حالی است که 
برخی کارشناسان بانک مرکزی را در ایران به طعنه اولین تامین کننده یا First Resort تلقی 
می کنند. البته بخش قابل توجهی از افزایش رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ساز و کار 
سیستم های پرداخت در کشور مربوط می شود. در سیستم بانکی ایران تصفیه پرداخت ها بین 
بانک های مختلف به صورت آنالین و لحظه ای و کنترل نشده پرداخت می شوند. این عامل 
دست بانک ها را برای ایجاد تعهدات بیش از منابع خود باز گذاشته است و در آخر تامین نهایی 
از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی صورت می گیرد. به عنوان مثال اگر در طول روز بانکی 
قادر به تسویه بین بانکی نباشد آن بخشی از پرداخت ها که از سوی بانک مرکزی انجام گرفته 
در سرفصل اضافه برداشت بانک مذکور قرار می گیرد. این در حالی است که در سیستم بانکی 

کشورهای دیگر اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی مسیر آسان و سهل الوصولی نیست.
Á  به نظر شما راهی برای مهار رشد اضافه برداشت وجود دارد؟ 

بله، به نظر من مهم ترین ایده در کوتاه مدت این است که بانک مرکزی به منظور انضباط 
مالی بانک ها رابطه خود را با سیســتم بانکی بازتعریف کند. به عبارت دیگر، بانک مرکزی 
باید رابطه خود را با بانک ها ساماندهی کند. به طوری که یک چارچوب و ضابطه مشخص 
برای استفاده بانک ها از منابع خود تعریف کند و بانک ها تنها با وثیقه سپاری مناسب بتوانند 
از خطوط اعتباری بانک مرکزی اســتفاده کنند و راه های اضافه برداشــت را محدود و برای 
بانک های خاطی پرهزینه کند. در شــرایط کنونی، برخی از بانک ها قدرت بازتنظیم رابطه 
خود با بانک مرکزی را دارند و برخی ندارند. بنابراین، بانک مرکزی باید بانک ها را دسته بندی 
کرده و آن گروهی را که قدرت تعدیل با شرایط جدید دارد کنترل کرده و آن گروه از بانک ها 
که نمی توانند بر اساس قواعد بازی جدید فعالیت کنند باید از بازی حذف شوند. راه حل های 
مختلفی در قالب چارچوب قانونی گزیر )resolution( یا انحالل بانک های مساله دار در تجربه 

کشورهای دنیا وجود دارد.
Á   همان طور که مستحضر هستید از 13 آبان دور دوم تحریم های آمریکا آغاز می شود که 

محور اصلی آن محدودسازی نقل و انتقاالت بانکی و ارتباط بانک های ایرانی با سیستم بانکی 
دنیاست. به نظر شما سیستم بانکی تا چه حد می تواند در شرایط تحریم نجات پیدا کند و 

به کمک اقتصاد بیاید؟
تحریم ها از زوایای مختلف سیستم بانکی را تحت تاثیر قرار می دهند. اول اینکه تحریم ها 
امــکان انتقال منابع و انجام مراودات مالی را با اقتصاد بین الملل پایین می آورند که بالطبع 
این روی سودآوری بانک ها اثر منفی دارد. البته بخشی از اینکه بانک های ما قدرت ارتباط با 
بانک های بزرگ دنیا را ندارند به تحریم برنمی گردد؛ به مشکالت ساختاری، کفایت سرمایه و 
مشکالت مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم برمی گردد. مجموع این عوامل باعث شده 
بود تا در سال های گذشته بخشی از مراودات مالی از طریق صرافی ها و به شکل غیررسمی 
صــورت گیرد. این روش البته هزینه مالی مراودات را افزایــش داده و اقتصاد را در معرض 

ناکارایی هایی قرار داده است.
دومیــن زاویه به بحث رکود اقتصادی برمی گردد. در شــرایطی که اقتصاد کالن در اثر 
شــوک عرضه ناشــی از تحریم ها با وضعیت رکود تورمی مواجه است، در مجموع فعالیت 
و ســودآوری بانک ها نیز با مشکل مواجه می شود. در شــرایط رکود تورمی، از یک طرف، 
سپرده گذاری بلندمدت خانوارها در بانک ها کاهش می یابد و بالطبع نقش بانک ها در تامین 
مالی اقتصاد کمرنگ تر می شود و از طرف دیگر، زمینه برای افزایش مطالبات معوق فراهم 
می شود. مطالبات معوق تا حدودی تابعی از شرایط اقتصاد کالن است. در شرایط رکودی توان 
فعاالن اقتصادی برای بازپرداخت بدهی خود کاهش می یابد که نتیجه آن زیان بانک هاست.

سومین مساله به رفتار کژمنشانه برخی بانک ها برمی گردد. برخی بانک ها ممکن است 
به بهانه تنگنای تحریم ها، مشــکالت اقتصادی و مالی خود را بیش از حد نشــان دهند یا 
ریسک های بیشــتری را در حیطه فعالیت های خود بپذیرند. بنابراین، مساله کژمنشی در 

شرایط تحریم یکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه سیاستگذار قرار بگیرد.
مســاله چهارم اتفاقاتی است که در تقاضای پول افتاده است. در خصوص عرضه پول و 
نقدینگی در اقتصاد در دوره کنونی دو اتفاق همزمان افتاده اســت. اول اینکه تمایل آحاد 
اقتصادی به ســمت تبدیل شبه پول به پول است. دوم اینکه پول های جدید تکثیرشده در 
اقتصاد نیز بیشتر از اینکه به شبه پول تبدیل شود به سمت پول می رود؛ این در حالی است 
که در سال های گذشته عمدتاً تکثیر پول جدید به سمت افزایش شبه پول گرایش داشت. 

مهم ترین علت این اتفاق، جذابیت بازارهای موازی با بازار ســپرده های بلندمدت است. در 
شرایطی که سوداگری در بازارهایی مانند طال و ارز جذاب تر از سپرده های بلندمدت باشد، 
آحاد اقتصادی به ســمت تبدیل سپرده به دارایی های دیگر گرایش پیدا می کنند. بنابراین، 
می توان گفت در مقطع کنونی شدت تبدیل نقدینگی به تورم بیشتر شده و این خود زمینه 
را برای تشدید مشکالت اقتصاد فراهم کرده است. بنابراین، در اولین گام الزم است شرایط 

اقتصاد کالن از سوی سیاستگذار به سمت ثبات حرکت داده شود.
Á   به عقیده شما چه راه حل هایی برای کاهش اثر تحریم ها وجود دارد؟ آیا اقتصاد ایران 

شانس باالیی دارد تا با حداقل هزینه از این مساله عبور کند؟
به نظر من الزم است به منظور کاهش اثرات منفی تحریم ها بر اقتصاد سه اقدام فوری 
انجام شود. اولین اقدام این است که بانک مرکزی رابطه خود را با بانک ها بازتعریف کرده و 
مشکل اضافه برداشت بانک ها را حل کند. منظور از بازتعریف این است که بانک مرکزی قواعد 
بازی در بازار پول را به نحوی تغییر دهد که بانک هایی که قدرت استقامت دارند در چارچوب 
قواعد جدید فعالیت کنند و بانک هایی که قدرت وفق یافتن با شرایط جدید را ندارند از دایره 

بازی خارج شوند تا هزینه های اجتماعی بیشتری به اقتصاد وارد نکنند.
دومین اقدام فوری به عملکرد سیاســتگذار در حوزه ارز برمی گردد. در خصوص رویکرد 
سیاستگذار در بازار ارز و مداخله در این بازار دو استراتژی مختلف وجود دارد. اولین استراتژی، 
اســتراتژی صالحدیدی یا Discretion اســت. به این معنا که سیاستگذار بسته به صالح 
خود و شرایط حاکم بر اقتصاد رویکرد مداخله در بازار را در پیش می گیرد. در طرف مقابل 
رویکرد ضابطه مند یا مبتنی بر ضابطه وجود دارد که بر اســاس آن بانک مرکزی قاعده از 
پیش تعیین شده ای برای مداخله در بازار ارز دارد. به این معنی که بسته به تحلیل کارشناسی 
از شــرایط اقتصاد، یک نرخ هدف برای خود تعیین و ســعی کند به این نرخ پایبند باشد. 
همان طور که بانک های مرکزی دنیا یک نرخ بهره هدف را تعیین کرده و برای دستیابی به 
آن نرخ سیاست های الزم را پی ریزی می کنند. در ایران از آنجا که لنگر اسمی نرخ ارز است، 

همین کار را باید در مورد نرخ ارز انجام داد.
Á   آقای دکتر به نظر می رســد اعتماد عمومی به سیاستگذاری حداقل در ماه های اخیر 

مخدوش شده است، آیا چنین سیاستی از سوی عموم باورپذیر است؟
به نظر من باورپذیری آن کامالً به عملکرد سیاستگذار بستگی دارد. بله، در شرایطی که 
سیاســتگذار نرخی را اعمال کند اما نتواند به آن پایبند باشد بدیهی است که در بلندمدت 
تصمیم سیاستگذار برای عموم باورپذیر نخواهد بود. شاید یک بار یا در کوتاه مدت سیاستگذار 
بتوانــد در خالل رویکرد صالحدیدی بازار را مدیریت کند؛ که در هفته های اخیر این اتفاق 
افتاده، اما در بلندمدت نتیجه سیاست های بی ضابطه مخدوش شدن باور و اعتماد عمومی 
است. اما اگر سیاستگذار تحلیل درستی از اقتصاد داشته باشد و بر مبنای تحوالت اقتصادی 
نرخ ارز هدف را در فواصل زمانی مناسب مورد ارزیابی قرار دهد و به قاعده خود متعهد باشد، 

به مرور زمان می تواند اعتماد عمومی را جلب کند.
Á   جناب دکتر در فروردین ماه سال جاری، تقریباً چنین اتفاقی افتاد. یعنی سیاستگذار 

یک نرخ مشخص را اعالم کرد اما نتوانست آن را عملی کند. آیا در سیاست قاعده مند چنین 
اتفاقی دوباره نمی افتد؟

این به میزان قابل توجهی بستگی به این دارد که سیاستگذار نرخ مذکور را بر اساس چه 
ضابطه ای تعیین کند. اگر نرخ مذکور مبتنی بر شرایط واقعی اقتصاد نباشد بالطبع نمی تواند 
به آن پایبند باشد. اما در صورتی که مبتنی بر شرایط اقتصاد کالن باشد احتمال جلب اعتماد 
عمومی باالست. در مثالی که شما زدید نرخ تعیین شده خارج از اصول و قواعد وقت حاکم بر 
بازار بود و آحاد اقتصادی نیز به این نرخ باور نداشتند. عالوه بر این، آنچه دولت در فروردین ماه 
انجام داد، تثبیت نرخ بود؛ نه هدایت و مدیریت نرخ در بازار. بنابراین، در مدیریت صحیح بازار 
ارز اوالً شناور بودن نرخ یک اصل است، ثانیاً بانک مرکزی باید تحلیل صحیح و واقع بینانه ای 
از بازار داشته باشد و ثالثاً بانک مرکزی باید از طریق خرید و فروش ارز در بازار، نرخ بازار را 

به سمت نرخ هدف هدایت کند.
Á   در کنار »بازتعریف رابطه بانک مرکزی با بانک ها« و »سیاستگذاری قاعده مند«، سومین 

راهکار مدنظر شما چیست؟
ســومین را هکار به مساله کنترل پولشویی برمی گردد. بررسی ها نشان می دهد در شرایط 
فعلی بخش قابل توجهی از ســپرده های بانکی در مالکیت تعداد کمی از سپرده گذاران قرار 
دارد. بنابراین، دولت با نظارت و کنترل تراکنش های این بخش می تواند به میزان قابل توجهی 

سوداگری در بازار ارز و سایر اقداماتی را که متناسب با شرایط فعلی اقتصاد نیست کنترل کند. 

بانک مرکزی باید 
رابطه خود را با 
بانک ها ساماندهی 
کند. به طوری که 
یک چارچوب و 
ضابطه مشخص 
برای استفاده 
بانک ها از منابع 
خود تعریف کند 
و بانک ها تنها 
با وثیقه سپاری 
مناسب بتوانند از 
خطوط اعتباری 
بانک مرکزی 
استفاده کنند 
و راه های اضافه 
برداشت را محدود 
و برای بانک های 
خاطی پرهزینه 
کند.

برخی بانک ها 
ممکن است به 

بهانه تنگنای 
تحریم ها، 
مشکالت 

اقتصادی و مالی 
خود را بیش از 

حد نشان دهند 
یا ریسک های 
بیشتری را در 

حیطه فعالیت های 
خود بپذیرند. 

بنابراین، مساله 
کژمنشی در 

شرایط تحریم 
یکی از موضوعاتی 
است که باید مورد 
توجه سیاستگذار 

قرار بگیرد.

کژمنشی 
مالی
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ساختار مالی و مالکیت

نوسانات سنگین ارزی، توان ادامه فعالیت را برای برخی صنایع در ایران 
باقی نگذاشــته است. صنایعی که اگرچه خود باید پشتیبان باشند، اما 
اکنون نیاز به پشــتیبانی دارنــد. افزایش نــرخ ارز، آن هم به صورت 

لجام گسیخته و بی منطق، توان ادامه راه برای بسیاری از آنها باقی نگذاشته 
اســت؛ آن هم در شرایطی که احتماالً روزهای سخت بیشتری پیش رو قرار 
دارد. یکی از این صنایــع که روزهای مه آلود و 
بالتکلیفی را به معنای واقعی احساس می کند، 
بیمه است؛ صنعتی که باید چتر حمایتی خود 
را بر سر افراد و صنایع کشور بگستراند، اگرچه 
ایــن روزها خود نیاز به یک چتر حمایتی دارد. 
عدم قطعیت ها و ریسک های گاه و بیگاهی که 
ناشی از نوسانات نرخ ارز بر این صنعت تحمیل 
می شــود، کار را برای متولیان آن سخت کرده 
اســت. از یک ســو نرخ ارز، افزایش قیمت کاال 
و خدمات را رقم زده اســت و از ســوی دیگر، 
جامعه و دولتمردان، تمایلی برای واقعی کردن 
قیمت خدماتش ندارند. این صنعتی اســت که 
حال و روزش این روزها چندان خوب نیســت. 
نه چشــم انداز روشــنی از آینده دارد و نه می داند که تا چه اندازه می تواند 
ریســک دیگران را به دوش بکشد. واقعیت آن است که طی ماه های گذشته 
که اقتصاد ایران با نوسانات ارزی شدید مواجه بوده است؛ تا جایی که بسیاری 
از کارشناســان بر این باورند که وضعیت شــرکت های بیمه، حتی بیشتر 
از وضعیت نظام بانکی، دچار تالطم شــود. دلیل آن هم این اســت که اکثر 
محصوالت بیمه ای چه بیمه های خودرو یا شخص ثالث و بدنه و چه بیمه های 

غیرخودرویی مثل حوادث، درمان، بیمه های مسافرتی و امثال آن از جمله 
بیمه آتش ســوزی، که خسارت های آنها باید از سوی شرکت های بیمه 
پرداخت شود، منشأ دالری دارند و اکنون تحت تاثیر نوسانات شدیدی 
قرار گرفته اند و آینده را هم به خوبی نمی توانند پیش بینی کنند؛ در حالی که 
تمام هنر صنعت بیمه این است که بتواند عدم قطعیت ها را پیش بینی کند؛ در 
حالی که اکنون این پیش بینی ها، اصوالً امکان پذیر نیست؛ این در حالی است 
که شرکت های بیمه باید بتوانند بر اساس الگوریتم های مشخص، پیش بینی 
کنند که از یک مجموعه بیمه شده، تعدادی خسارت خواهند خورد، بنابراین 
می توان برآوردهای دقیقی طبق علم آمار داشت؛ اما با توجه به وضعیت کنونی، 
قیمت خسارت مشخص نیست و همین امر مشکالت زیادی را برای سود و 
زیان بیمه ایجاد می کند. مشــکل دیگری که پیش روی صنعت بیمه قرار 
دارد، مساله تحریم های پیش رو است که مشکالتی را برای صنعت بیمه ایجاد 
کرده است؛ اگرچه برخی از کارشناسان این صنعت معتقدند که این صنعت 
با برنامه ریزی می تواند از این وضعیت خارج شــود. به نحوی که با توجه به 
تهدیدهای اقتصادی و سیاسی ناشی از تحریم ها، شرکت های بیمه باید بتوانند 
با یک برنامه ریزی مدون و اجرایی از فرصت های پیش آمده در داخل کشــور 
حداکثر استفاده را ببرند. راهکارهایی مانند بهبود و افزایش ارتباط صنعت بیمه 
با صنایع مادر مثل نفت، گاز، پتروشــیمی، معادن و فلزات؛ طراحی ساختار 
سازمانی مناسب برای شرکت های بیمه؛ ایجاد صندوق های بیمه مشترک؛ 
انتشــار اوراق بهادار بیمه ای؛ افزایش سطح توانگری مالی؛ استفاده بهینه از 
انبارهای اطالعاتی در جهت حذف رقابت ناســالم و کاهش مطالبات معوق؛ 
ترسیم برنامه اقدام سازمانی و پایبندی به اجرای دقیق آن؛ رفع عارضه های 
موجود در شناسایی ذخایر بیمه ای و اصالح آیین نامه های مربوط به آن و ... در 

سهام شرکت های بیمه ای را در دستور کار قرار دهند. 

صنعت بیمه 
چقدر از عدم قطعیت ها متاثر می شود؟

پـرونده
سوم

بیم و امید

 محبوبه فکوری

فصل 2
بانک و بیمه
صنعت بیمه

اینفوگرافیک: مسعود زارعی

بحران مالی

همخوانی نداشتن منابع و 
مصارف در صنعت بیمه

عدم رقابت و انحصاری بودن 
صنعت بیمه

ناکارآمدی نظام تنظیم مقررات

عدم تعادل های صنعت بیمه

چالش بیمه شخص ثالث

ناتوانی شرکت های بیمه در قبول 
و مدیریت ریسک بیمه ای

افزایش عدم قطعیت ها در اثر 
بازگشت تحریم

فضای سرمایه گذاری بیمه
در شرایط عدم قطعیت



بانک و بیمه
صنعت بیمه
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به هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی وظیفه ای چندگانه که سازمان را 
قادر می ســازد به هدف های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت خود 
دست یابد، مدیریت اســتراتژیک می گویند. استراتژی های سازمان 
می توانند به صورت گسترش دادن فعالیت در سطح جغرافیایی، تنوع 
بخشیدن به فعالیت ها، خرید شرکت های دیگر، تولید و عرضه محصول 
جدید، رسوخ در بازار، تحلیل رقبا، کاهش دادن هزینه ها و مواردی از 
این قبیل باشد. در برنامه ریزی استراتژیک، کار اصلی، تجزیه و تحلیل 
مجموعه فعالیت ها )Portfolio Analysis( در یک شرکت بیمه است 
که بدان وسیله، مدیریت، مجموعه فعالیت هایی را که تشکیل دهنده 
شــرکت هســتند، مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد. امکان دارد 
شــرکت یا نمایندگی بیمه بخواهد در زمینه بیمه نامه های جدید و 
ســودآورتر، سرمایه گذاری بیشتری کند و بیمه نامه های ضعیف تر و 
زیان ده را از دور خارج کند. برای مثال، ممکن اســت شــرکت بیمه 
تصمیم به قطع فعالیت های بازاریابی خود در زمینه بیمه های اتومبیل 
بگیرد و در مقابل، تمامی توجه، تمرکز و سرمایه های مالی و انسانی 
خود را معطوف به بازاریابی و فروش بیمه های عمر و زیرشــاخه های 
آن کند که ســودآورتر از بیمه های اتومبیل هستند. البته این تغییر 
رویکرد، نیازمند تجزیه وتحلیل بسیار دقیق مجموعه فعالیت های فعلی 

آن شرکت بیمه است.
نخســتین گامی که مدیریت در این راه برمــی دارد، تعیین نوع 
فعالیت های اصلی شــرکت اســت. مقصود از یــک واحد تجاری یا 
کسب وکار استراتژیک، یکی از واحدهای شرکت بیمه است که دارای 
ماموریت و هدف های مخصوص به خود است و می تواند بدون توجه به 
سایر فعالیت های شرکت و به  صورت مستقل، برای خود برنامه ریزی 
کند. یک واحد کسب وکار استراتژیک، می تواند به  صورت یک بخش 
از شرکت، مانند بخش بازاریابی و فروش بیمه نامه های عمر و تشکیل 
سرمایه باشــد که جدا از سایر بخش ها به فعالیت بازاریابی مشغول 
اســت. دومین گامی که مدیریت در زمینه تجزیه وتحلیل مجموعه 
فعالیت های شرکت برمی دارد، این است که باید جذابیت واحدهای 
متعدد کســب وکار را مورد ارزیابی قرار دهد تا مشخص کند هر یک 
از آنها شایسته چه میزان حمایت مالی یا معنوی هستند. در برخی 
از شرکت ها این کار به صورت غیررسمی انجام می شود؛ بدین ترتیب 
که مدیریت به مجموعه فعالیت های شرکت توجه می کند و پس از 
بررسی در این مورد، قضاوت می کند که کدام واحد یا واحدها، نقشی 
مهم تر در موفقیت شرکت دارند و باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند. 
در برخی دیگر از شرکت ها این کار به صورت کامالً رسمی و با اصول و 

برنامه ریزی های خاص، انجام می شود.
مقصود از برنامه ریزی استراتژیک، یافتن راه هایی است که شرکت 
یا نمایندگی بیمه می تواند با اســتفاده از فرصت ها و امکانات بالقوه 
موجــود، وضع خود را در محیط، تقویت کند. بنابراین، در بیشــتر 
تجزیه وتحلیل هایی که در مورد مجموعه فعالیت های شرکت انجام 
می شــود، واحدهای کسب وکار استراتژیک از دو دیدگاه، مورد توجه 
و بررسی قرار می گیرند: جذاب بودن بازار متعلق به واحد کسب وکار 

استراتژیک و قدرت یا توان این واحد در آن بازار.

برآینــد وجود برنامه اســتراتژی و 
ایجاد واحد کســب وکار اســتراتژیک، 
بــرای  را  بســیاری  دســتاوردهای 
شــرکت های بیمه به ارمغان می آورد. 
اهم این دســتاوردها شــامل حداکثر 
کردن برگشت سرمایه از بعد اقتصادی، 
شناسایی رشــته های سود )زیان(آور و 
تصمیم گیری در خصوص ادامه فروش 
آن، پاســخگویی و شــفافیت مدیران 
در  اســتراتژیک کسب وکار  واحدهای 
خصوص نحوه عملکرد ایشــان، مهیا 
کردن بســترهای الزم بــرای ارزیابی 
واحدهای ستادی،  عملکرد شــرکت، 
شعب، نمایندگان و پرسنل، تخصیص 
صحیح منابع و تهیه یک برنامه جامع 
بودجه نزدیک به واقعیت، بسترسازی 
الزم برای پیشــی گرفتــن از رقبا در 
صنعت بیمه، همگام ســازی شــرکت 
بین المللی،  اســتانداردهای  آخرین  با 
آماده ســازی بســترهای الزم بــرای 
تصمیمات استراتژیک در سطوح کالن 
و خرد، امکان مشارکت پرسنل کارآمد 
و متخصص در رده های باالی سازمانی 
)مدیر واحد کسب وکار(، تاثیر مستقیم 
بر اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی 
در تمام سطوح سازمان، افزایش راندمان 
واحدهــا و شــرکت در موقعیت های 
تجاری، موازنه در پروژه های بلندمدت 
و کوتاه مدت، بهترین اولویت بندی افقی 
و عمودی در ســازمان و داشــتن نگاه 
فرآیندی به موضوع منابع انسانی است.

آگاهی انــدک مدیران باســابقه و 
سنتی صنعت بیمه از وضعیت شرکت 
خود در شــرایط رقابتی امروز، موجب 
از بین رفتن تدریجی آنها خواهد شد. 
مدیران مذکور برای پیشــرفت در امور 
خود و دســت یافتن به مزیت رقابتی، 
نیاز به آگاهی دقیق از وضعیت بازارهای 
داخلی و خارجی و شرایط شرکت خود 
نســبت به رقبا دارند. هرچند تعیین و 
تداوم استراتژی رقابتی در صنعت بیمه 
برای موفقیــت و افزایش رقابت پذیری 
شرکت های بیمه ای فعال امری ضروری 
اســت، اما شــرکت های بیمه ای دچار 

روزمر گی شــده و به دلیل نبود دانش برنامه ریزی استراتژیک به این 
مسائل توجه نشده تا آنجا که اغلب فعالیت های آنها مقطعی، بی هدف، 

منفعل و واکنشی به مسائل روز بازار و شرایط پیرامون اقتصاد است
در 9 می ســال 2018 )18 اردیبهشت 1397( چند روز پس از 
مقدمه سازی نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل، رئیس جمهور آمریکا 
اعالم کرد این کشــور از برنامه جامع اقدام مشــترک )برجام( خارج 
می شود. طبق برنامه اعالمی او پس از 90 روز تنفس و فرصت برای 
تجار و فعاالن اقتصادی بخش اول تحریم ها و پس از 180 روز بخش 
دوم و پایانی تحریم ها بر ایران اعمال می شــود و ســرمایه گذاران و 
فعاالنی که در دوره برجام وارد عرصه اقتصاد ایران شده اند باید از این 

کشور خارج شوند.
تحریم بیمه نفتکش ها، هواپیماها، حمل ونقل کاال از خارج کشور 
به داخل و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و بیمه های اتکایی خارجی، 
ارتباط ایران را با دنیا محدود کرده و با وجود مشتری، قادر به جابه جایی 
و فروش نفت و گاز و صادرات سایر کاالها نخواهیم بود. بنابراین با توجه 
به تهدیدهای اقتصادی و سیاسی ناشی از تحریم ها، شرکت های بیمه 
می توانند با یک برنامه ریزی مدون و اجرایی از فرصت های پیش آمده 
در داخل کشور حداکثر استفاده را ببرند. راهکارهایی مانند بهبود و 
افزایش ارتباط صنعت بیمه با صنایع مادر مثل نفت، گاز، پتروشیمی، 
معادن و فلزات؛ طراحی ســاختار سازمانی مناسب برای شرکت های 
بیمه؛ ایجاد صندوق های بیمه مشترک؛ انتشار اوراق بهادار بیمه ای؛ 
افزایش سطح توانگری مالی؛ استفاده بهینه از انبارهای اطالعاتی در 
جهت حذف رقابت ناسالم و کاهش مطالبات معوق؛ ترسیم برنامه اقدام 
ســازمانی و پایبندی به اجرای دقیق آن؛ استفاده از نیروهای جوان، 
کارآمد و متخصص میان رشــته ای در هیات مدیره و سطوح مدیران 
میانی شــرکت های بیمه ای؛ رفع عارضه های موجود در شناســایی 
ذخایر بیمه ای و اصالح آیین نامه های مربوط به آن؛ نظارت مستمر و 
استقرار تیم های نظارتی بیمه مرکزی در شرکت های بیمه؛ نظارت بر 
بازار سرمایه و حذف سفته بازی در سهام شرکت های بیمه ای؛ تدوین 
اســتانداردهای حسابداری بیمه ای در رشته های مختلف؛ بازنگری و 
ایجاد تغییرات مورد نیاز در قوانیــن و مقررات آمره؛ افزایش کارایی 
کمیته های تخصصی ســندیکای بیمه گران ایران؛ آموزش پرسنل 
ســتادی و صف از مباحث مدیریتی، مالی، اســتراتژیک و فناوری 
اطالعات؛ ایجاد ساختارهای جدید نرم افزاری و سخت افزاری در صنعت 
بیمه؛ تغییر در روند گزارشگری فعلی به جهت جذب سرمایه گذاران 
جدید و ایجاد سیستم های اعتبارسنجی و رتبه بندی بیمه گذاران و 
نمایندگان در شــرکت های بیمه؛ می تواند در شرایط عدم قطعیت 
مناسب باشد. ضمن اینکه رتبه بندی اعتباری شرکت های بیمه ای؛ 
تعیین نرخ حق بیمه به صورت تعرفه ای برای ایجاد رقابت ســالم در 
بازار؛ ارتقای سطح آگاهی عمومی؛ تعامل سازنده و کارا بین صنعت 
بیمه و موسسات علمی و پژوهشی؛ ایجاد بانک های اطالعاتی متمرکز؛ 
تدوین دســتورالعمل های مدون و کارآمد در خصوص بیمه نامه های 
مشترک و کنسرسیوم ها و طراحی و توسعه انواع بیمه های خرد برای 

حمایت از اقشار کم درآمد جامعه و جذب پرتفوی نیز موثر است. 

راه را باز کنیم
استراتژی های شرکت های بیمه در شرایط عدم قطعیت چگونه باشد؟

 حمید دیانت پی 
 دبیرکل انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران و کارشناس صنعت بیمه
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بالی عدم قطعیت
محمدرضا فرحی از آثار نااطمینانی اقتصادی بر صنعت بیمه می گوید

Á   در شرایط کنونی اقتصاد ایران که عدم قطعیت ها نسبت 
به آینده تصمیمات اقتصادی و برخی شــاخص های کالن 
بخش های مختلفی از اقتصاد را تحت الشعاع قرار داده است، 
صنعت بیمه نیز به طور قطع متاثر خواهد شــد. در دیدگاه 
کلی، وضعیت شــرکت های بیمه ای در شرایط نااطمینانی 
اقتصادی چطور اســت و در این شرایط، شرکت ها باید چه 
استراتژی ای را انتخاب کنند تا لطمه کمتری از این وضعیت 

را تجربه کنند؟
پیش بینی این است که وضعیت شرکت های بیمه حتی 
بیشتر از وضعیت نظام بانکی، دچار تالطم شود. دلیل آن هم 

این است که اکثر محصوالت بیمه ای؛ چه بیمه های خودرویی مثل شخص ثالث و 
بدنه و چه بیمه های غیرخودرویی مثل حوادث، درمان، بیمه های مسافرتی و امثال 
آن از جمله بیمه آتش ســوزی، که خسارت های آنها باید از سوی شرکت های بیمه 
پرداخت شود، منشأ دالری دارند و اگر خودرو خراب شود، قیمت قطعات آن احتماالً 
نسبت به شش ماه قبل، دو یا سه برابر یا حتی در مواردی چهار برابر شده است. در 
چنین شرایطی برخی از المان های خسارتی، ثابت هستند؛ نمونه آن هم دیه است که 
بعد از گذشت چند ماه هنوز همان است. ولی اگر فردی در بیمارستان بستری شده 
و از بیمه اســتفاده کند، لوازم مصرفی مورد استفاده آن، منشأ دالری دارد و قیمت 
آنها افزایش یافته است، یا اینکه در بیمه های آتش سوزی، خسارت هایی که به وقوع 
می پیوندد، منشأ اعداد و ارقام باالیی است؛ ضمن اینکه اگر دوباره قرار باشد ساختمان 
مورد آتش سوزی بنا شود، میزان خســارت واردشده از جمله هزینه های تیرآهن، 
ساخت ملک و مصالح ساختمانی افزایش خواهد یافت، بنابراین خسارت ها افزایش 
یافته است؛ البته درست است که سقف پوشش در بیمه نامه مشخص شده است، اما 
خسارتی که 20 میلیون تومان برآورد شده، 40 میلیون تومان خواهد شد؛ در حالی 
که با فرض رد نکردن ســقف هم، تا پیش از این، شرکت بیمه خسارت کمتری را 
پرداخت می کرد؛ اما اکنون باید خسارت بیشتری بپردازد. یا به عنوان مثال در رابطه 
با قطعات خودرو در بیمه بدنه نیز، نرخ تعمیر قطعات اکنون افزایش یافته است و 
ســقف پوشش را رد نمی کند که شرکت بیمه به بهانه آن بتواند پرداختی کمتری 
داشته باشد؛ پس این موضوع، بخش هزینه ای صورت های مالی شرکت های بیمه 
را افزایش داده، در حالی که متاسفانه بخش درآمدی در مورد بعضی از بیمه نامه ها 
افزایش نمی یابد و این با تراز قیمتی تطبیق ندارد؛ ولی در مورد بیمه شخص ثالث 
که پوشش غیرفوت و غیردیه دارد، قیمت ساالنه اعالم می شود و هنوز هم الحاقیه ای 
در این زمینه نیامده اســت. در این میان، یکسری از بیمه نامه ها قبالً شروع شده و 
تعهد آنها تا شــش ماه دیگر ادامه دارد و نمی توانند وسط قرارداد، قیمت را اصالح 
کنند. در بیمه درمانی هم، دو راهکار پیش روی شــرکت های بیمه وجود دارد، یا 
اینکه کلیم ها را قبول نکنند یعنی اینکه ادعای خسارت مردم را که باید تا 80 درصد 
پوشــش بدهند و به نوعی دبه کنند که 60 درصد را قبول کنند که بر این اساس، 

سرمایه اجتماعی نسبت به صنعت بیمه خسارت می خورد و 
مردم از صنعت بیمه منزجر خواهند شد و این خطر بزرگی 
اســت. در حالی که در شبکه های اجتماعی، مکرر دیده ایم 
که از فالن شــرکت بیمه، بیمه مسافری نخرید. یا اینکه از 
فالن شــرکت ها خرید نکنید چراکه هزینه درمان را با دالر 
4200 محاسبه می کنند در حالی که هزینه درمان در کشور 
خارجی، با یورو یا دالر پرداخت می شود که نرخ آن هم آزاد 
است؛ اینجاست که اعتماد مردم از بین می رود و شرکت ها 
نباید غش در معامله صورت دهند تا ورشکســته نشوند؛ اما 
ســود خود را از دست می دهند، پس صنعت بیمه صنعتی 
است که به شدت به دلیل عدم امکان تغییر آنی قیمت و چسبندگی آن، از تغییرات 

قیمت ارز لطمه خواهد دید.
Á   به هر حال راهکار موثر برای شــرکت های بیمه در این میان چیست؟ شما به 

دو راهکاری اشــاره کردید که عمالً به بن بست می خورد. پس آیا دولت باید بسته 
حمایتی از صنعت بیمه ارائه کند یا اینکه افزایش ســرمایه شرکت های بیمه را در 

دستور کار قرار دهد؟
با دخالت دولت در صنعت بیمه به هر شکلی به شدت مخالفم؛ چراکه صنعت 
بیمه را وابسته بار می آورد و باعث خواهد شد که صنعت بیمه عادت کند به اینکه 
هر وقت نتوانست خسارت های خود را پرداخت کند، دست خود را جلوی دولت دراز 
کند؛ مثل اینکه بیمه توسعه دچار مشکل شد و سرپرستی آن به بیمه ایران سپرده 
شد؛ اینجاست که مفهوم بیمه از بین می رود؛ در حالی که مفهوم بیمه آن است که 
عده ای باید دور هم جمع بشــوند و شــرایطی را به وجود آورند که مثالً 200 هزار 
نفر خود را بیمه کنند و هزار نفر آنها اگر خسارت خوردند، پرداخت شود؛ این طور 
شرکت هم سود می کند ولی اگر قرار باشد که به نیابت از شرکت های بیمه، خسارت 
مجموعه ای را بدهد، یعنی همه ما 80 میلیون ایرانی، این خسارت را جبران می کنیم 
و این عادت، یک ســنگ بنای غلط است؛ در حالی که در مورد بیمه های خصوصی 
باید این مجموعه ها قوی عمل کنند؛ پس بسته حمایتی، گزینه بدی است. افزایش 
سرمایه صنعت بیمه نیز گزینه خوبی نیست و البته اتفاق هم نمی افتد؛ یعنی اگر 
شما سهامدار عمده یک شرکت بیمه باشید، وقتی سوددهی شرکت کم شده و در 
حال ضرر اســت، انگیزه برای افزایش سرمایه از سوی شما وجود ندارد و حتی این 
انگیزه در شما تقویت می شود که سهام خود را بفروشید؛ نه اینکه افزایش سرمایه 
بدهید. پس راهکار، واقعی کردن قیمت ها و تجدیدنظر در آن اســت؛ چراکه مثل 
حوزه های دیگر که دولت سعی کرد از افزایش قیمت جلوگیری کند، اگر این کار را 
هم در صنعت بیمه انجام دهد، مشکالت بیشتر خواهد شد؛ در حالی که هم اکنون 
معلوم است که جعبه بسته بندی آب معدنی گران شده و بنابراین دولت پذیرفته که 
آب معدنی هم وقتی که دالر گران شد، باید افزایش قیمت داشته باشد؛ پس بخش 
مهمی از خسارت بیمه ها منطبق بر دالر است و همبستگی دارد؛ پس اگر دالر باال 

با دخالت دولت در 
صنعت بیمه به هر 

شکلی به شدت 
مخالفم؛ چراکه 
صنعت بیمه را 

وابسته بار می آورد 
و باعث خواهد شد 

که صنعت بیمه 
عادت کند به اینکه 

هر وقت نتوانست 
خسارت های خود را 
پرداخت کند، دست 
خود را جلوی دولت 

دراز کند.

اوضاع نابسامان بازار ارز، بسیاری از بازارهای موازی خود را نیز به هم ریخته است. بازارهایی که درجه نقدشوندگی آنها متفاوت است و بنابراین با هر تکانه ارزی، شوک جدیدی به آنها وارد می شود؛ اما 
هستند صنایع و سرمایه گذاری هایی که شاید بازارهای نقدشونده ای را در اختیار نداشته باشند که از نوسانات ارزی تاثیر آنی بپذیرند، اما به طور قطع سایه سنگین نوسانات ارزی را بر سر خود حس 
می کنند و گاهی هم آنقدر این سایه سنگین می شود که حرکت را برایشان غیرممکن می سازد. صنعت بیمه هم از آن دست صنایعی است که اکنون به دلیل نوسانات ارز از یک عدم قطعیت ناگوار رنج 
می برد، به نحوی که پیش بینی پذیری از آینده این صنعت، شفاف و روشن نیست، بلکه خسارت های زیان بار آن پورتفوی شرکت های بیمه و بعضاً سود و زیان آنها را نیز با مشکالت عدیده مواجه کرده 

است. محمدرضا فرحی، فارغ التحصیل مدرسه اقتصاد تولوز فرانسه، از تاثیر عدم قطعیت ها در صنعت بیمه می گوید.



بانک و بیمه
صنعت بیمه
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رفت، متناسب با آن قیمت بیمه نامه ها نیز باید افزایش یابد و دولت نباید سعی کند 
قیمت آن را ثابت نگه دارد. در بیمه شــخص ثالث می توان الحاقیه در نظر گرفت، 
اما دولت باید در موارد دیگر نیز صدور الحاقیه را بپذیرد. برای اینکه شرکت ها دبه 
نکنند و اعتماد عمومی به صنعت بیمه از بین نرود، بیمه مرکزی باید ورود کند و 
به شرکت ها مجوز بدهد تا در حد سقفی مشخص، الحاقیه بدهند؛ ضمن اینکه در 
مورد بیمه نامه های جدید نیز شرکت های بیمه نباید تا فروردین و اردیبهشت سال 
بعد صبر کنند، بلکه همین االن که نصف خودروها بیمه نشده اند، باید قیمت را با 

افزایش نرخ دالر انطباق دهند.
Á  معتقد به آزادسازی کنترل شده در صنعت بیمه هستید؟ 

دقیقاً آزادســازی باید کنترل شده باشــد. تمام هنر صنعت بیمه این است که 
بتواند عدم قطعیت ها را پیش بینی کند. فرض کنید اگر یک شرکت بیمه ده هزار 
واحد مسکونی را بیمه آتش سوزی کند، بر اساس الگوریتم های مشخص، می تواند 
پیش بینی کند که چند تا از آنها خســارت می خورد، بنابراین می تواند برآوردهای 
دقیقی بر اســاس علم آمار داشته باشد. در این میان ممکن است تعداد خسارت را 
بشــود با این قانون تعیین کرد، ولی قیمت خسارت مشخص نمی شود و نمی توان 
آن را به دســت آورد. قیمت کاالها و مصالح اکنون گران شــده اســت و با آمار به 
دســت نمی آید؛ ضمن اینکه هزینه لوازم مصرفی در بیمارستان ها، قطعات خودرو 
و مواردی از این دســت که مرتبط با نرخ دالر اســت نیز افزایش یافته است، پس 
عدم قطعیت باعث می شود که تمام اعتبار محاسبات در علم اکچوئری یا محاسبات 
که زیرشــاخه های بیمه است، از بین برود؛ چراکه میزان خسارت وارده را نمی توان 
پیش بینی کرد و این بستگی به قیمت روز خدمات دارد. همین موضوع باعث می شود 
که عدم قطعیت سیستماتیک و غیرقابل محاسبه به صنعت بیمه تحمیل شود و 
صنعت بیمه دســت به قمار بزند؛ در حالی که اگر شــرکت بیمه قیمت اجناس را 
می دانست، احتماالً 11 درصد سود می کرد، ولی حال که قیمت اجناس را نمی داند، 
ممکن اســت 10 یا 20 درصد ســود کرده یا حتی 20 درصد زیان بدهد، پس اگر 
قطعیت از بین برود، کار به شدت دشوار خواهد شد. اما این امر، باعث گریز سرمایه 
در صنعت، افت قیمت سهام بیمه و غیرجذاب شدن صنعت بیمه می شود و سبب 

خواهد شد که صنعت بیمه کمتر توسعه یابد.
Á   به هر حال اکنون بنیه شرکت های بیمه برای برخورد با این تغییرات قیمتی به 

چه صورت است؟ به خصوص اینکه برخی شرکت ها با این نرخ دالر به طور قطع با 
مشکالتی مواجه خواهند شد که شاید جبران آن به راحتی امکان پذیر نباشد.

من قبول دارم که شرکت های بیمه بنیه خوبی ندارند. خاطرم هست زمانی که 
تازه به ایران برگشته بودم یعنی ژانویه چهار سال قبل، با جمعی از افرادی که در 
خارج از کشور دانشجوی دکترا یا استاد اقتصاد بودند، جلسه ای را با علی طیب نیا، 
وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی، برگزار کردیم و در آن جلسه، یکی از این دوستان 
که استاد دانشگاه برجسته ای در آمریکا بودند گفتند که با محاسبات دقیق ما، دالر 
که در آن روزها 3500 تومان بود، باید نرخی حدود شش هزار تومان داشته باشد 
و معامالت بر اساس آن صورت گیرد، وزیر وقت اقتصاد در آن جلسه برآشفته شد 
که این نرخ را چطور محاسبه کرده اید؛ چراکه محاسبات من و همکاران در وزارت 
اقتصاد نشان می دهد که نرخ دالر باید 7500 تومان باشد؛ در حالی که تعجب ما 
از این بود که چطور محاسبات دولت عددی باالتر از محاسبات این استاد دانشگاه 
را نشان می دهد؛ پس مسائلی این چنینی دست وزارت اقتصاد نیست که عدد نرخ 
دالر را تعیین کند؛ متاسفانه، نرخ دالر تبدیل به یک شاخص در اقتصاد ایران شده 
است و به جای اینکه مردم به نرخ رشد اقتصادی و شاخص سالمت و تسلط دولت 
در اقتصاد، توجه کنند، نرخ دالر به یک نرخ مهم برای آنها و دولتمردان تبدیل شده 
و این یک مشــکل ریشه دار است. در حالی که به نظر می رسد مطابق با منطق و 
محاسبات مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی، نرخ دالر هم باید احتماالً هشت تا 10 
هزار تومان باشد؛ ولی نکته ای که در این میان وجود دارد، آن است که صنعت بیمه، 
بنیه مواجهه با قیمت واقعی دالر را ندارد؛ چراکه به دالیلی که گفتم، قیمت هایی 
که در جامعه االن وجود دارد، متفاوت از خدماتی اســت که در صنعت بیمه -چه 
بخواهیم، چه نخواهیم- با دالر چهار هزارتومانی تنظیم شــده است؛ در حالی که 
ســپر وارداتی خودرو یا فالن داروی گران قیمت که از خارج وارد می شود، یا آهن 

که منشأ قیمت جهانی در آن پررنگ است، وقتی که دالر چهار هزار تومان است، 
روندی متفاوت نسبت به زمانی طی خواهد کرد که نرخ دالر باالتر رفته است. به هر 
حال این افزایش نرخ، درست یا غلط به همین شکل اتفاق افتاده است و در نتیجه 
خسارت ها، ارزان تر بوده و بر روی بیمه نامه ها اعمال شده است و در نتیجه قیمت 
بیمه نامه ها ارزان تر ارائه شده است؛ پس در شرایطی که نرخ دالر ارزان بوده، نیازی 
نیســت که شرکت های بیمه، توانگری عظیمی داشته باشند؛ چراکه با خسارت و 
قیمت ارزان هم می توانند کار را پیش ببرند؛ ولی وقتی قیمت ارز باالتر باشد و آنها 
خدمات خود را گران تر انجام دهند، به طور قطع، قیمت بیمه نامه ها نیز باید اصالح 
شود و مردم نیز باید عادت کنند که در این زمینه با صنعت بیمه برای ارائه خدمات 
باکیفیت، همکاری داشته باشند. پس همان طور که مردم پذیرفته اند قیمت برخی 
کاالها با افزایش نرخ دالر، باید باال برود، باید بپذیرند که قیمت دالر سه برابر شده 
و نرخ بیمه هم مثل یک محصول افزایش خواهد یافت، چراکه خســارت ها با آن 
تطبیــق دارد؛ ضمن اینکه با قیمت دالر، جهش نرخ خدمات بیمه ای را داریم که 
اگر جبران نشــود، مشکل آفرین خواهد بود. پس وقتی که دالر باال برود، بیمه نامه 
نیز افزایش نرخ پیدا می کند و جهش خواهد یافت. از سوی دیگر، صنعت بیمه باید 
کاالهایی با منشأ دالری را نیز که قرار است بیمه کند، با لحاظ کردن جهش نرخ 

دالر بیمه نامه صادر کند.
Á   بیمه مرکزی باید چه روندی را پیگیری کند تا دولت را قانع کند که موافقت نامه 

صدور الحاقیه ها به بیمه نامه ها را هر چه سریع تر صادر کند؟
البته بنده شخصاً به دولت فعلی خوش بین نیستم؛ چراکه متاسفانه این دولت 
نیز دارای یک روحیه پوپولیستی شبیه دولت هایی است که در فاصله سال های 84 
تا 92 حاکم بوده است. پس مشاهده می کنیم که این مشکل در این دولت هم تکرار 
می شود، نمونه آن هم فراوان است و من هم قصد ندارم وارد جزئیات آن شوم. یک 
نمونه آن اقتصاددانان خبره ای هستند که در بدنه دولت به رئیس جمهور مشاوره 
می دادند ولی عمالً کنار گذاشــته شده و از گردونه تصمیم گیری خارج شده اند، 
پس اکنون حلقه بســته ای از رفقای آقای رئیس جمهوری که در مرکز تحقیقات 
استراتژیک مجمع با ایشان همراه بوده اند، متولی امور شده اند که در بهترین حالت، 
به لحاظ خبرگی در تصمیم گیری، متوسط الحال هستند و تهیه بسته های عجیب 
و غریــب و تعیین دالر 4200تومانی که آقای معاون اول رئیس جمهور را مجبور 
کردند که به نمایندگی از دولت اعالم رقم کند؛ پس از آن نیز بگیروببندها شروع 
شد و سامانه ارزی راه اندازی شد که چهار قیمت دارد و در پی آن، کاالهایی که دالر 
4200تومانی دریافت کرده و وارد کشور شده اند، با قیمت باال به دست مردم رسید؛ 
پس اینکه دولت چه موضعی خواهد گرفت و چطور باید او را قانع کرد که هرچه 
ســریع تر وارد عمل شود، نکته مهمی است که اول باید دید که آیا دولت می داند 
چه کار کند؟ اگر می داند و یاد گرفته که چه کار کند، آیا جرات، جسارت و اقتدار 
را برای راه اندازی سیســتم دارد؟ من خاطرم هست وقتی که در فرانسه تحصیل 
می کردم، روزی نبود که اعتصاب صورت نگیرد و مردم به برخی تصمیمات دولت 
اعتراض داشتند، بحث هم بر سر این بود که دولت این کشور اعالم کرده بود که 
سن بازنشستگی افزایش یابد، پس اعتصاب و اعتراض علیه دولت صورت می گرفت 
ولی دولت نیز محکم ایستاده بود و مقاومت می کرد؛ چراکه معتقد بود که اگر این 
کار را صورت ندهد، کشور در آینده پشتوانه رای اش، دانش و اقتدار خواهد بود و اگر 
حرف درست زده است، باید روی آن بایستد و در مقابل مقاومت ها، مقاومت کند، 
حتی اگر در دور بعدی نیز انتخاب نشود؛ دولت معتقد بود که باید پایبندی خود به 
اصول درست اقتصادی را حفظ کند؛ ولی هیچ یک از این مولفه ها در ایران وجود 
ندارد. در نتیجه دولت ضعیف، محافظه کار و باری به هر جهت کار خود را مدیریت 
می کند و اداره کننده روزمره می شود؛ در چنین شرایطی دولت به شدت حساس 
می شود که مردم نسبت به قیمت شاکی نشوند. پس با توجه به نکاتی که گفته 
شد، دولت در مورد اجازه صدور الحاقیه نیز به بازخوردهای آن در بین مردم توجه 
می کند؛ پس حدس من این است که دولت با شرکت های بیمه مماشات می کند 
و می گوید خســارات ها را ندهید؛ یا اینکه سخت نگیرید که امسال سود ندهید. 
شرکت های خصوصی بیمه هم عمالً خصوصی نیستند؛ بلکه خصولتی هستند و به 

حرف دولت گوش خواهند داد. 

پیش بینی این 
است که وضعیت 
شرکت های بیمه 
حتی بیشتر از 
وضعیت نظام 
بانکی، دچار تالطم 
شود. دلیل آن هم 
این است که اکثر 
محصوالت بیمه ای؛ 
چه بیمه های 
خودرویی مثل 
شخص ثالث و بدنه 
و چه بیمه های 
غیرخودرویی مثل 
حوادث، درمان، 
بیمه های مسافرتی 
و امثال آن از جمله 
بیمه آتش سوزی، 
که خسارت های 
آنها باید از سوی 
شرکت های بیمه 
پرداخت شود، 
منشأ دالری دارند 
و اگر خودرو 
خراب شود، قیمت 
قطعات آن احتماالً 
نسبت به شش ماه 
قبل، دو یا سه برابر 
یا حتی در مواردی 
چهار برابر شده 
است.

میزان خسارت 
وارده را نمی توان 

پیش بینی کرد 
و این بستگی 
به قیمت روز 
خدمات دارد. 

همین موضوع 
باعث می شود 

که عدم قطعیت 
سیستماتیک و 

غیرقابل محاسبه 
به صنعت بیمه 
تحمیل شود و 

صنعت بیمه دست 
به قمار بزند.

قمار 
بیمه ها



سرمایه گذاری
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بانک و بیمه

هــر روز که می گذرد، گام به گام به موعد اجرای تحریم های خصمانه 
ایاالت متحــده آمریکا نزدیک تر می شــویم. تحریم هایی که به گفته 
مقامات آمریکایی، یکی از سخت ترین شرایط را قرار است برای اقتصاد 

ایران رقم زند؛ اما در مقابل، مقامات ایرانی اعم از دولت و بخش خصوصی 
می گویند که هر آنچه این کشــور باید در مقابل ایران به عنوان محدودیت 
اقتصادی اعمال می کرده، پیش از موعد انجام 
شده و اکنون، فقط ســایه سنگین بازی های 
سیاسی است که ممکن است برخی بخش های 
اقتصادی را تحت الشعاع خود قرار دهد. در این 
میان، برخی از بخش های اقتصادی از اهمیت 
بیشتری برای مدیریت این دوره خاص از اقتصاد 
ایران برخوردار هستند؛ به خصوص گلوگاه هایی 
که صحنه رفت و آمد کاالهای مورد نیاز کشور 
و اقالم صادراتی هســتند و قرار است برای ما 
آن هم در این شــرایط، ارزآوری داشته باشند. 
اکنون این بنادر کشور هستند که بار سنگین 
مسوولیت خنثی سازی آثار تحریم را به دوش 
می کشند. آنها قرار است که پیشانی مقابله با 
تحریم ها باشند و شرایط را به گونه ای پیش برند که کاالهای ایرانی بتوانند 
به راحتی به بازارهای صادراتی برسند و در مقابل، کاالهای مورد نیاز کشور 
نیز بتوانند به خوبی وارد کشور و به موقع تامین شوند. این موضوع نیازمند 
یک سیستم پویا و دینامیک است که بتواند در موعد مقرر، زمینه ساز تامین 
نیازهای فعاالن اقتصادی و تجار باشد. حال هم که سازمان بنادر و دریانوردی 
کشور دو بسته حمایتی برای فعالیت های بندری به خصوص در دوران سخت 

تحریــم را تدوین کرده که به گفته مقامات این ســازمان، با توجه به 
شرایطی که پس از خروج آمریکا از برجام به وجود آمده است، سازمان 
بنادر و دریانوردی با چشم پوشــی از محل درآمدهای خود، سعی در 
جذب و ترغیب ســرمایه گذاران دارد. در همین راستا دو بسته حمایتی از 
ســرمایه گذاران در دو بخش مربوط به پوشش آثار و تبعات سیاست های 
ارزی و تجاری قراردادهای ســرمایه گذاری و راهبری پایانه های بندری از 
زمان تصویب تا پایان سال جاری و نیز پوشش آثار و تبعات ناشی از وضع 
تحریم های مجدد توسط آمریکا برای قراردادهای فعاالن اقتصادی در بنادر 
کشور به ویژه سرمایه گذاری و راهبری پایانه های بندری از زمان اجرا تا پایان 
سال 1397 و تمدید آن به تشخیص هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی، 
تعریف شــده که به تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی رسیده 
است؛ اما این همه ماجرا نیست و موضوع دیگر، جذب سرمایه گذاران برای 
توسعه بنادر کشور است. با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی از جمله 
سازمان های پیشرو در حوزه جذب ســرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی 
است، تمهیدات مختلفی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مقابله 
با آثار احتمالی این تحریم ها اندیشیده است. بر این اساس کارنامه عملکردی 
ســازمان بنادر و دریانوردی حکایت از آن دارد که در یک سال گذشته و به 
ویژه چند ماه اخیر، تعداد 9 فقره قرارداد سرمایه گذاری با اعتباری نزدیک 
به 500 میلیــارد تومان در زمینه احداث پایانه هــای صادراتی، ترانزیتی، 
کارخانه های تولیدی و نیز ترمینال های مواد معدنی، نفتی و سیلوی غالت و 
انبار مدنظر قرار گرفته است که در مجموع کارنامه خوبی به شمار می رود و 
برخی از دغدغه ها را پاسخ داده است. عالوه بر این نیز، هشت فقره تاییدیه 
ماده 31 در زمینه ارائه خدمات تکمیلی بنادر داشته ایم که نزدیک به 360 

میلیارد تومان منابع را شامل می شود. 
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ســــازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک ســازمان وابسته به دولت، 
متولــــی اعمــال حاکمیــت در حمل ونقل دریایــی و مرجع قانونی 
دریایی کشــــور اســت و نمایندگی دولت جمهوری اسالمی ایران در 
مجامع بین المللی دریایی را نیز بر عهده دارد؛ به نحوی که با در اختیار 
داشتن بنادر عمده بازرگانی کشور به ظرفیتی بیش از 200 تن، ضمن 
برخورداری از مزایای قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، 
می تواند سرمایه گذاران و تجار کشور را نیز از مزایای مناطق آزاد تجاری، 
صنعتی و ویژه اقتصادی بهره مند  سازد. اداره و بهره بــــرداری بنــادر 
بازرگانــی کشــور، ایجــاد، توســعه و تجهیــز بنــادر، سیاسـتگذاری 
و نظـارت بـــر دریانـوردی بازرگانـی، اجـرای قانـون دریایـی و انجـام 
وظایـف مقـرر در قانـون و نظـارت کامـل در امـور کشـتیرانی سـاحلی، 
بازرگانـی و تامیـن ایمنـی عبـور و مـرور شـناورها، از مصادیـق رسـالت 
وجـودی ایـن سـازمان اســت و بر اساس قوانیــن و مقــررات مصــوب، 

بــه صــورت درآمد-هزینه اداره می شــود.
بنادر تجاری ســازمان بنادر و دریانوردی در شــمال و جنوب کشور، 
بر اساس قوانین و مقررات حاکم و برخورداری از مزایا و تسهیالت قانونــی، 
در ســه دســته مناطق ویژه اقتصــادی بنــدری، مناطق آزاد بنــدری 
و مناطــق عادی بندری قرار گرفته اند که البته از مهم ترین برنامه های 
ســــازمان بنادر و دریانوردی هم، توسعه محور شرق، فعال کردن بنادر 
کوچک، افزایش سطح رقابت پذیری بنادر بزرگ، رونق ترانشیپ بین بنادر 

داخلی، ورود مستقیم کاال به بنادر و توسعه گردشگری دریایی است.
در این میان باید به این نکته اشاره کرد که اجرای برنامه های مهمی در 
سیاست خارجی کشور از جمله برجام، به طور مســتقیم بر حمل ونقل 
دریایی تاثیر داشــته و روند تجاری کشور از واردات به جریان واردات و 
صادرات تبدیل و تراز صادرات کشــــور نیز مثبت شــده، اما مجدداً با 
بازگشت تحریم ها، شرایط اقتصادی به گونه  دیگری رقم خورده است و 
اگرچه سازمان بنادر و دریانوردی، طراح و تسهیل کننده اقدامات مختلف 
دریایی و بندری کشور است؛ اما اجرای برنامه های تدوینی بدون حضور و 

سرمایه گذاری بخش خصوصی امکان پذیر نیست.
بر این اساس، سازمان بنادر و دریانوردی، چارچوب هایی دارد تا چرخ 
فعالیت بخش خصوصی در بنادر به شکل مناسب تری بچرخد و اطالعات 
دقیق مبادله و هزینه های مازاد، تعدیل شود؛ ضمن اینکه از ایده هایی که 
برای بهبود قراردادها وجود دارد، استفاده می شود تا در وضعیت فعلی، 
کشــور به سمت و سویی برود که آثار ناشی از محدودیت های احتمالی 
تحریم ها به حداقل برسد که در همین راستا، دغدغه مسووالن سازمان 
بنادر این اســت که ســرمایه گذاران، در چارچوب قراردادهای خود در 
شرایط مناسب و با دغدغه کمتر، به فعالیت اقتصادی بپردازند؛ چراکه 
اســتفاده از ظرفیت هایی همچون اصالح و بازنگری قراردادها می تواند 

برخی گرفتاری ها و تنگناها را به حداقل برساند.
در این میان باید بدانیم تقویت بازاریابی در بنادر کشور با هدف یافتن 
سرمایه گذاران توانمند و متخصص که بتوانند طبق تعهدات خود عمل 
کنند، امری ضروری است و برای آنکه بنادر کشور فعال تر از گذشته شوند 
و روند جذب کشتی های عبوری با هدف ارائه خدمات افزایش پیدا کند، 
باید موضوع بازاریابی را تقویت کرد تا سرمایه گذاران توانمند و متخصص 
جذب شوند؛ به خصوص اینکه بنادر از لحاظ زیرساخت، روبنا و تجهیزات 

در مســیر توســعه قرار دارند و در حال 
حاضر ظرفیت های بسیار خوبی در آنها 
ایجاد شده که با هدف تبدیل بنادر کشور 
به بنادر نسل سوم تطبیق دارد و این امر 
توانسته زمینه را برای فعالیت صنعتگران 
و تولیدکنندگان فراهم کنــد. عالوه بر 
موارد یادشده، مزیت اراضی پس کرانه ای 
بنادر این اســت که بدون محدودیت در 
اختیار ســرمایه گذاران بخش خصوصی 

قرار می گیرد.
بنابراین زمان آن رســیده که سایر 
بخش هایی که در حوزه بنادر می توانند 
نقش آفرینی کنند، ورود کرده و به مزیت 
بنادر کشور توجه ویژه داشته باشند. این 
در حالی است که بهترین مشوق ها برای 
حضور سرمایه گذاران، در پسکرانه بنادر 
در نظر گرفته شــده و سازمان بنادر و 
دریانوردی از حضــور صاحبان صنایع 
بــرای حضور در این نواحی اســتقبال 
می کند و آمادگی دارد زیرساخت های 
الزم برای فعالیت آنها ایجاد و در صورت 
لزوم، تسهیالت مورد نیاز را تامین کند. 
همچنین سازمان بنادر نیز مشوق هایی 
را پیش بینی کرده تا خطوط کشتیرانی 
و فعــاالن ایــن حوزه، بــه فعالیت در 
بنادر عالقه مند شــوند. بخشی از این 
مشوق ها در بخش اعطای تسهیالت به 
مالکان شناورهاست و بخش دیگر هم 
تعرفه های خدمات بندری اســت. این 
سازمان مخصوصاً برای بندر چابهار به 
واسطه اینکه می خواهد سهم این بندر 
را در حمل ونقل دریایی کشور افزایش 
دهد، تخفیف های بسیار خوبی در نظر 
گرفته و بعضاً تا 90 درصد تخفیف در 
حقوق و عوارض بندری بر کشتی و کاال 
اعمال کرده است. در بنادر دیگر هم به 
تناســب وضعیتی که دارند تخفیف ها 
اعمال خواهد شد. در عین حال فراهم 
کردن شرایط برای خطوط کشتیرانی 
دیگر برنامه ای اســت کــه مدنظر قرار 
گرفته تا بر اســاس میزان کاالیی که 
بــه بنادر حمــل می کنند، مشــمول 
مشوق هایی شــده تا در مجموع بتوان 
میزان تردد کشتی ها به بنادر کشور را 

ارتقا داد.

فراهم آوردن این امکانات در شرایطی است که حرکت بنادر به سمت 
بنادر نســل سوم و چهارم، هدفی است که سازمان بنادر و دریانوردی از 
مدت ها پیش به دنبال آن است، مساله ای که یکی از الزامات آن، حضور 
ســرمایه گذاران در بنادر کشور است؛ به نحوی که این بنادر بتوانند به 
حمل ونقل چندوجهی دســت یابند و صنعتی شوند؛ همان طور که در 
تمام کشورها بنادری کارنامه موفقی دارند که در آنها اتصال بین صنعت 
و بندر اتفاق افتاده باشد و در زمینه حمل ونقل چندوجهی، صاحب کاال 
با هیچ کمبودی روبه رو نیست. بر این اساس بنادر نسل سوم نقش مهمی 
در زنجیره حمل ونقل یکپارچه که بر پایه تولید و توزیع بنا شده اند، ایفا 
می کند؛ ضمن اینکه بنادر نسل چهارم که لقب کارآمدترین نسل را از 
آن خود کرده اند ضمن اتصال مناطق مختلف بندر به یکدیگر، با هدف 
بین المللی کردن و تنوع بخشیدن به فعالیت های خود، اجازه همکاری و 

تعامل با سایر بنادر را نیز می دهد.
در این میان، خوشــبختانه سازمان بنادر و دریانوردی چنین هدفی 
را به صورت جدی دنبال می کند و این امر از طرح های توسعه ای فاز 3 
بندر شهید رجایی و سایر بنادر کشور مشخص است. بنادر امام خمینی 
)ره(، شهید رجایی و امیرآباد، برای ورود به بنادر نسل سوم آماده است و 
بدین جهت  در این بنادر، زیرساخت ها شاهد بنادری پیشرفته خواهند 
بود؛ ضمن اینکه لزوم توسعه ســرمایه گذاری در بنادر کشور، عالوه بر 
اشتغال زایی، گامی موثر در جهت کاهش بیکاری است و می تواند در رشد 

و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور نیز مثمرثمر باشد.
از سوی دیگر با ســرمایه گذاری در بنادر ایران از رقابت تنگاتنگ با 
کشورهای منطقه جا نمی مانیم و می توانیم پا به پای کشورهای همسایه 
از پتانسیل بنادر کشــورمان به بهترین شکل بهره ببریم. خوشبختانه 
این موضوع در برنامه ششــم توسعه نیز به صراحت گنجانده شده و از 
دولت و دســتگاه های ذی ربط خواسته شــده نسبت به توسعه بنادر و 
سواحل اقدامات جدی تری صورت گیرد و برنامه های جامعی را تدوین و 
اجرایی کنند، ضمن اینکه طبق قانون احکام دائمی و بودجه سنواتی از 
سرمایه گذاری در بنادر حمایت خاصی شده است. طبیعتاً با سوق دادن 
بخش های صنعتی و همچنین اســتقرار و حمایت الزم از آنها می توان 
در بخش تولید، گام های موثری در اســتفاده از پتانسیل بنادر برداشت 
که با سرمایه گذاری مطلوب، زمینه ای برای حضور چشمگیر صنعتگران 
در بنادر فراهم خواهد آمد. بی تردید با اجرایی شــدن و ادامه این روند، 
می توان امید بیشتری به تبدیل بنادر کشور به نسل سوم و چهارم داشت. 
همچنین این مساله می تواند در طول پروسه تولید تا عرضه نیز، موجب 

صرفه جویی در وقت و انرژی شود.
نقطه عطف دستیابی به این اهداف، ایجاد فرصت های سرمایه گذاری 
در بنادر کشــورمان اســت که خوشبختانه از سوی ســازمان بنادر و 
دریانوردی با جدیت در حال اجرا و پیگیری است؛ در واقع با اجرایی شدن 
این سیاست از سوی سازمان بنادر و همچنین حمایت های الزم از سوی 
مسووالن، می توان شاهد جذب و حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی 
و نیز استقرار و راه اندازی واحدهای صنعتی در مناطق بندری کشور بود 
و با سرمایه گذاری هر چه بیشــتر در بنادر کشور، ضمن بهره مندی از 
تجهیزات تخلیه و بارگیری، موجبات ارتقای کارآمدی و کاربری، پروسه 

انتقال و جابه جایی کاالها را هم فراهم کرد. 

عضوجدانشدنی
راهکارهای توسعه سرمایه گذاری بنادر تجاری چیست؟
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ترغیبسرمایهگذاران
حسین صادقی نژاد از اقدامات ویژه سرمایه گذاری برای جبران آثار تحریم ها می گوید

Á   سیزدهم آبان ماه فصل جدیدی برای اقتصاد ایران 
اســت و تحریم های آمریکا قرار است عملیاتی شود. 
بسیاری از فعاالن اقتصادی البته تا حدود زیادی خود را 
برای مقابله با آثار اقتصادی این تحریم ها آماده کرده اند؛ 
اما آثار روانی آن برای بسیاری از آنها مشخص نیست. 
در این میان سرمایه گذاران نیز وضعیت متفاوتی دارند 
و دغدغه هایی را در این زمینه دارند. وضعیت حضور 
سرمایه گذاران خارجی در بنادر کشور به چه صورت 
است و مشخصاً سازمان بنادر برای رفع این دغدغه ها 

چه تدابیری اندیشیده است؟
ســازمان بنادر و دریانوردی در بنادر کشور، پذیرای سرمایه گذاران است 
و هیچ گونه مانعی برای حضور و فعالیت این افراد وجود ندارد. این مســاله 
همواره سرلوحه کار بنادر بوده است و در شرایط فعلی اقتصاد کشور بیش از 

هر زمان دیگری بر آن تاکید می شود.
بر این اســاس، ســازمان بنادر و دریانوردی تمام تالش خود را در جهت 
جذب ســرمایه گذار به کار گرفته اســت و در این زمینه نیز، در بخش های 
مختلف، امتیازات خاص و مشوق های جذب سرمایه گذاری های گوناگون را 

در برهه های زمانی متفاوتی در دستور کار قرار داده است.
این سازمان به نحوی برنامه ریزی کرده که احداث پایانه های ترانزیتی و 
صادراتی، احداث ترمینال های مواد معدنی، سیلوی غالت و انبار و مواد نفتی 
در دستور کار قرار گیرند و این فعالیت ها از جمله مواردی هستند که عناوین 

اصلی قراردادهای سرمایه گذاری را تشکیل می دهند.
اما باید در این میان توجه داشــت که قالب اصلــی قراردادهای مذکور، 
از طریق مذاکره و در قالب ماده 31 آیین نامه معامالت ســازمانی از ســوی 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی به مدیران کل بنادر کشور تفویض 
می شود؛ مگر در موارد خاص که محدودیت هایی وجود داشته باشد و با توجه 
به افزایش تقاضا از طریق مزایده و فراخوان فعالیت مربوطه را پیش ببریم. به 
هر حال همه تالش ما این است که بتوانیم زمینه های حضور سرمایه گذاران 

خارجی را در بنادر کشور فراهم کرده و هزینه ها را نیز کاهش دهیم.
Á   در شرایط کنونی، وضعیت قراردادهای سرمایه گذاری در بنادر به چه 

صورت است و آیا اولویت های سرمایه گذاری در بنادر مشخص شده است؟

همان طور که می دانید از ابتدای ورود سازمان بنادر 
و دریانــوردی به مقوله ســرمایه گذاری، 309 قرارداد 
سرمایه گذاری اعم از خارجی و داخلی در بنادر شمالی 
و جنوبی مدنظر قرار گرفته است و از تعداد 309 قرارداد 
ســرمایه گذاری منعقدشــده نیز، 59 قرارداد از اواخر 
سال گذشــته و در بازه های زمانی 10، 12 و 15ساله 
به مرحله نهایی رســیده اند و به بهره بردار یا شــرکت 

سرمایه گذار واگذار شده اند.
امــا باید توجه داشــت کــه شــقوق قراردادهای 
ســرمایه گذاری در حوزه احداث پایانه های صادراتی، 
ترانزیتی، کارخانه های تولیدی و نیز ترمینال های مواد معدنی، نفتی و سیلوی 
غالت و انبار است و باید بدانید که کلیه این قراردادها به صورت BOT مدنظر 
قرار می گیرد. ســازمان بنادر و دریانوردی نگاه موشکافانه ای به این موضوع 
دارد که در حال حاضر، با توجه به تحریم های ظالمانه ایاالت متحده آمریکا 
که قرار است از 13 آبان ماه اعمال شود، باید بدانیم شرایط اقتصادی مناسب 
نیست؛ اما با توجه به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی از جمله سازمان های 
پیشرو در حوزه جذب سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی است، تمهیدات 
مختلفی را در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مقابله با آثار احتمالی 

این تحریم ها اندیشیده است.
بر این اساس کارنامه عملکردی سازمان بنادر و دریانوردی حکایت از آن 
دارد که در یک ســال گذشته و به ویژه چند ماه اخیر، تعداد 9 فقره قرارداد 
ســرمایه گذاری با اعتباری نزدیک به 500 میلیارد تومان در زمینه احداث 
پایانه های صادراتی، ترانزیتی، کارخانه های تولیدی و نیز ترمینال های مواد 
معدنی، نفتی و سیلوی غالت و انبار مدنظر قرار گرفته است که این کارنامه 
خوبی به شــمار می رود و برخی از دغدغه ها را پاســخ داده است. عالوه بر 
این نیز، هشــت فقره تاییدیه ماده 31 در زمینه ارائه خدمات تکمیلی بنادر 
داشته ایم که نزدیک به 360 میلیارد تومان منابع را شامل می شود؛ این در 
حالی است که در حال حاضر نیز، برخی قراردادهای سرمایه گذاری در دست 
بررسی قرار دارد که خود این درخواست ها نیز، تقریباً شش قرارداد نزدیک 

به 120 میلیارد تومان است.
Á   با توجه به این حجم از حضور ســرمایه گذاران و برنامه هایی که برای 

با توجه به اینکه 
سازمان بنادر 

و دریانوردی از 
جمله سازمان های 

پیشرو در حوزه 
جذب سرمایه گذار 

اعم از داخلی و 
خارجی است، 

تمهیدات مختلفی 
را در جهت بهبود 
وضعیت اقتصادی 
کشور و مقابله با 
آثار احتمالی این 

تحریم ها اندیشیده 
است.

هرچه زمان می گذرد، صدای پای تحریم های آمریکا بلندتر از قبل شــنیده می شود. 13 آبان ماه قرار است دور جدید تحریم های ایاالت متحده علیه اقتصاد ایران آغاز شود و 
اگرچه به اعتقاد بسیاری، این کشور همه آنچه در چنته داشته برای مقابله با ایران رو کرده است، اما هنوز هم زوایای روانی و اثرپذیری سرمایه گذاران خارجی به طور مشخص، 
روشن نیست. به همین خاطر دولت دست به کار شده و در بخش های مختلف اقتصادی، بسته های حمایتی را برای مقابله با آثار احتمالی تحریم ها تدارک دیده است؛ اما شاید 
یکی از مهم ترین بخش هایی که نیاز به حمایت های جدی دارد، حمل ونقل تجاری و کاالیی کشور است که بار سنگینی را بر دوش سیاستگذاران و مدیران دولتی قرار می دهد؛ 
چراکه به هر حال نقطه تامین کاال و ارزآوری برای کشــور، بنادر هستند که به نظر می رســد باید حمایت های جدی برای آنها در این دوره خاص از اقتصاد ایران به عمل آید. 
حسین صادقی نژاد، مدیرکل مناطق ویژه بندری و سرمایه گذاری سازمان بنادر و دریانوردی، از تدوین دو بسته حمایتی ویژه برای کاهش آثار تحریم های آمریکا در بنادر کشور 
خبر می دهد. او همچنین خاطرنشان می کند که طی چند ماه گذشته، چهار قرارداد در بندر شهیدبهشتی چابهار مدنظر قرار گرفته و دنبال شده است که شامل انعقاد قرارداد 
ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی در بندر شهید بهشتی چابهار به مبلغ 280 میلیارد تومان و انعقاد قرارداد احداث و بهره برداری از کارخانه تصفیه شکر با حجم سرمایه گذاری 
124 میلیاردتومانی است که اتفاقاً هر دو قرارداد بسیار مهم مربوط به این بندر هستند و باید بدانیم که این اتفاق، ناشی از همان مشوق ها و تخفیفاتی بود که در سال 1396 برای 

سرمایه گذاران در نظر گرفته شد.
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توسعه آنها دارید، فکر می کنید سرنوشت بنادر بزرگ کشور به چه صورتی 
پیش رود و توسعه بنادر بزرگ کشور با چه استراتژی ای پیش خواهد رفت؟

بندر شهید رجایی هاب کانتینری و بندر امام خمینی )ره( هاب غالت در 
کشــور به شمار می روند و به عنوان دو بندر بزرگ کشور مطرح هستند که 
همواره توجه به آنها در اولویت قرار دارد. از ســوی دیگر با توجه به اقدامات 
انجام شده در خصوص تاسیسات زیربنایی و سیاست ها و برنامه های توسعه ای 
مدنظر نظام در مورد ســواحل مکران، در بندر شــهید بهشتی چابهار نیز 
اقدامات مناسبی در زمینه ورود تجهیزات، احداث اسکله ها و قرارداد اپراتوری 
هندی ها صورت گرفته و کار در حال انجام است؛ پس برنامه ریزی های خوبی 

در این زمینه صورت گرفته است.
همچنین باید به این نکته هم اشاره کرد که دو درخواست شفاف از سوی 
ســازمان بنادر در مورد بندر شهید بهشتی چابهار مطرح شده است که بر 
اســاس آنها، در مورد اول قرار بر این است تا 20 درصد کاالهای اساسی که 
در بنادر دیگر تخلیه می شود، در بندر شهید بهشتی چابهار تخلیه شده و بر 
این اســاس 20 درصد بار ترافیکی بنادر دیگر در بخش کاالهای اساسی به 

بندر شهید بهشتی برود.
در مورد دوم که مربوط به درخواســت افزایش تخفیف سود بازرگانی در 
بندر شهید بهشتی چابهار از 10 به 30 درصد بوده، پیشنهادی مبنی بر این 
مطرح شده که این تخفیف عملیاتی شود؛ پس این درخواست ها در مرحله 
نهایی قرار دارد و به زودی با طی مراحل قانونی، افزایش این تخفیف به 25 
درصد قطعی خواهد شــد. در عین حال، اگر مطابق با محاسبات 20 درصد 
کاالهای اساسی کشور، وارد بندر شهید بهشتی چابهار شود، دیگر نیاز نیست 
تا کشــتی ها از دریای عمان و خلیج فارس رد شوند و در بندر امام خمینی 
)ره( پهلو بگیرند و از آنجا، غالت اســتان های شــرقی از جمله سیستان و 
بلوچستان و خراسان توزیع شــود. نکته حائز اهمیت آن است که در حال 
حاضر، بیش از 90 درصد نیاز کشور در حوزه کاالهای اساسی از طریق بندر 
امام خمینی )ره( و 10 درصد دیگر نیز از طریق ســایر بنادر تامین می شود 
که بر این اساس، به دنبال آن هستیم تا 20 درصد کاالهای اساسی فله که 
از طریق بندر امام خمینی )ره( به کشور وارد می شوند، از طریق بندر شهید 
بهشتی چابهار وارد شــده و این بار ترافیکی از غرب به شرق کشور منتقل 

شود.
این درخواست از ســوی آقای آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، به معاون 
اول رئیس جمهوری ارائه شــده اســت و پس از آن، به کمیسیون زیربنایی 
هیات دولت ارجاع داده می شود. البته در همین رابطه نیز، جلسات مختلفی 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده 
است و تحقق این مساله یکی از درخواست های مطرح شده از سوی سازمان 

بنادر و دریانوردی است. 
گفتنی است در بندر شهید بهشتی چابهار تاسیسات زیربنایی الزم وجود 
دارد و امکانات تخلیه و بارگیری فراهم است و در بخش اسکله و نرم افزاری 

مشکلی وجود ندارد.
Á   به اهمیت بحث سرمایه گذاری در بنادر کشور با توجه به شرایط اقتصادی 

که با آن مواجه هستیم اشــاره کنید و در مورد تسهیالت و تخفیفاتی که 
سازمان بنادر و دریانوردی به منظور توسعه سرمایه گذاری در بنادر کشور در 

نظر گرفته است، توضیح دهید.
همان طور که می دانید طی چند ماه گذشته، چهار قرارداد در بندر شهید 
بهشتی چابهار مدنظر قرار گرفته و دنبال شده است که شامل انعقاد قرارداد 
ترمینال تمام مکانیزه مواد معدنی در بندر شهید بهشتی چابهار به مبلغ 280 
میلیارد تومان و انعقاد قرارداد احداث و بهره برداری از کارخانه تصفیه شکر 
با حجم ســرمایه گذاری 124 میلیاردتومانی اســت که اتفاقاً هر دو قرارداد 
بســیار مهم مربوط به این بندر هستند و باید بدانیم که این اتفاق، ناشی از 
همان مشــوق ها و تخفیفاتی بود که در سال 1396 برای سرمایه گذاران در 

نظر گرفته شد.

Á   اصوالً خروج آمریکا از برجام چقدر توانســته رونــد کاری بنادر را 
تحت الشعاع خود قرار دهد و بر این اساس سازمان بنادر چه تدابیری برای 

کاهش اثرات این موضوع اندیشیده است؟
با توجه به شرایطی که پس از خروج آمریکا از برجام به وجود آمده است، 
ســازمان بنادر و دریانوردی با چشم پوشــی از محل درآمدهای خود، سعی 
در جذب و ترغیب ســرمایه گذاران دارد. در همین راستا دو بسته حمایتی 
از ســرمایه گذاران در دو بخش مربوط به پوشش آثار و تبعات سیاست های 
ارزی و تجاری قراردادهای ســرمایه گذاری و راهبــری پایانه های بندری از 
زمان تصویب تا پایان ســال جاری و نیز پوشش آثار و تبعات ناشی از وضع 
تحریم های مجدد از ســوی آمریکا جهــت قراردادهای فعاالن اقتصادی در 
بنادر کشــور به ویژه سرمایه گذاری و راهبری پایانه های بندری از زمان اجرا 
تا پایان ســال 1397 و تمدید آن به تشخیص هیات عامل سازمان بنادر و 
دریانوردی، تعریف شده که به تصویب هیات عامل سازمان بنادر و دریانوردی 

رسیده است.
Á   از پروژه های در دست اجرای سازمان بنادر و دریانوردی که با مشارکت 

بخش خصوصی و ســرمایه گذاری این بخش مدنظر قــرار گرفته به موارد 
شاخص اشاره کنید. به هر حال با توجه به محدودیت های منابع مالی به نظر 

می رسد باید اولویت بندی برای اجرای پروژه ها صورت گیرد.
بله، درست است. سال گذشــته تفاهم نامه ای با یک شرکت بین المللی 
در خصوص ایجاد یک ترمینال مکانیزه معدنی-ریلی در بندر شهید رجایی 
منعقد شد که در مراحل نهایی پروژه قرار داریم و بر این اساس بندر شهید 
رجایی، به یک بندر سبز تبدیل خواهد شد و مجموعاً با توجه به برنامه ریزی 
صورت گرفته پروژه مذکور در ســه فاز و در بازه زمانی سه ساله به سرانجام 
می رسد و میزان صادرات و واردات مواد معدنی به بندر شهیدرجایی به 60 

میلیون تن افزایش خواهد یافت.
Á  هم اکنون این میزان چقدر است؟ 

در حال حاضر ســاالنه حدود 22 میلیون تن مواد معدنی از بندر شهید 
رجایی صادر می شود. این اقدام در راستای کاهش آلودگی های زیست محیطی 
است که در روش های سنتی تخلیه و بارگیری و موارد عملیاتی وجود دارد. 
همچنین به جهت کاهش خســارات وارده به تاسیســات زیربنایی، جاده، 
اسکله، پل و مســیرهای تردد کامیون ها جابه جایی کاال از طریق ریل و به 
صــورت مکانیزه با حداقل آلودگی همراه اســت و بدین ترتیب می توان در 
راستای ایجاد یک بندر سبز گام برداشت. عالوه بر این، حدود یک سالی است 
که سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه توسعه گردشگری و مسافری دریایی 
ورود کرده اســت و در این زمینه اقداماتی مدنظر قرار گرفته که در راستای 
مسوولیت های اجتماعی این سازمان است و از محل وجوه اداره شده سازمان 
بنادر و دریانوردی در حوزه تامین شناور، اماکن رفاهی، احداث مارینا و خرید 
کشتی کروز تسهیالت الزم به متقاضیان ارائه می شود. شاید بد نباشد که در 

اینجا، به مباحث نرم افزاری اشاره ای داشته باشم.
برای وارد شدن به مقوله بنادر هوشمند موضوعات نرم افزاری نیز مدنظر 
قرار گرفته است و در مسیری حرکت می کنیم که تقریباً مراجعه مشتریان 
به صفر برســد. اجرای امور مســائل مربوط به صــدور مجوز فعالیت، نحوه 
به کارگیری کاالی مصرفی، مواد اولیه، ماشین آالت، تاسیسات، شماره گذاری 
وســایل نقلیه و مواردی از این دست در مسیر نرم افزاری قرار گرفته است و 
مواردی از جمله ثبت شرکت یا شعب نمایندگی داخلی و خارجی در مناطق 
ویژه در حال آماده شــدن است تا به صورت نرم افزاری دنبال شود. سازمان 
بنادر و دریانوردی در بنادر کشــور پذیرای سرمایه گذاران است و هیچ گونه 
ممانعتی برای حضور و فعالیت آنها وجود ندارد. به گفته خود متقاضیان نیز 
ســازمان بنادر و دریانوردی جزو کارفرمایان سهل گیر در امر سرمایه گذاری 
است و تقریباً هیچ مانعی برای جذب سرمایه ندارد و با نگاه برد-برد به مساله 
نگاه می کند. در عین حال تاکید این ســازمان بر اهلیت سرمایه گذار بسیار 

حائز اهمیت است تا بتوان ترافیک بار بنادر را افزایش داد. 

با توجه به شرایطی 
که پس از خروج 
آمریکا از برجام 
به وجود آمده 
است، سازمان 
بنادر و دریانوردی 
با چشم پوشی از 
محل درآمدهای 
خود، سعی در 
جذب و ترغیب 
سرمایه گذاران 
دارد.

دو بسته حمایتی 
از سرمایه گذاران 

در دو بخش 
مربوط به پوشش 

آثار و تبعات 
سیاست های 

ارزی و تجاری 
قراردادهای 

سرمایه گذاری و 
راهبری پایانه های 

بندری و نیز 
پوشش آثار و 

تبعات ناشی از 
وضع تحریم های 

مجدد از سوی 
آمریکا برای 

قراردادهای فعاالن 
اقتصادی در بنادر 

کشور تدوین شده 
است.

2  بسته 
حمایتی
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ساختار مالی و مالکیت

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، با هدف حمایت و کمک به ارتقای 
وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور فعالیت های اقتصادی خود را از سال  
۱۳۷۴ آغاز کرده اســت. این موسسه به عنوان یک صندوق پس انداز، 

مســوول به کارگیری مجموعه منابعی است که به موجب قانون از جامعه 
فرهنگیان دریافت کرده تا در زمان بازنشستگی این منابع را همراه با یک 
ارزش افزوده مناســب به صاحبان اصلی آنها 

عودت دهد.
از زمان آغاز بــه کار صندوق تاکنون، این 
موسســه با فعالیت های اقتصــادی خود که 
عموماً به صورت ســبدی از  اداره شرکت ها یا 
سرمایه گذاری در سهام  بنگاه ها و صنایع بزرگ 
بوده اســت، تالش می کند بــا تولید ثروت به 
ایجاد منافــع اقتصادی برای فرهنگیان کمک 
کند. ماحصل فعالیت اقتصادی صندوق نشان 
می دهد ایــن مجموعه در حال حاضر صاحب 
یکــی از بزرگ ترین هلدینگ هــای اقتصادی 
کشــور با بیش از ۲۵ شرکت زیرمجموعه در 
حوزه های انرژی و پتروشــیمی، بازار سرمایه، 
بیمه، صنعت، امالک و مستغالت، لیزینگ، گردشگری، فناوری اطالعات 

و صنایع آموزشی است.
پتانســیل های بیمه ای و سرمایه گذاری، در کنار اقبال فرهنگیان به عنوان 
ســتون های اصلی فعالیت یک بنگاه اقتصادی و از مزیت های نســبی این 
صندوق محسوب می شــود که مدیریت مجموعه درصدد است تا با سود 
حاصل از مشارکت در فعالیت ها و طرح های اقتصادی، تضمینی برای ایفای 

تعهدات خود به جامعه بازنشســته فرهنگی کشور ارائه کند. پرواضح 
است، موفقیت در این عرصه نیازمند مدیریت صحیح منابع صندوق در 
بخش های مختلف اقتصادی و ایجاد شفافیت در عملکرد مالی آنهاست. 
از این رو پیداســت کــه باید مقدمات ورود شــرکت های زیرمجموعه این 
صندوق، بیش از پیش به بازار سرمایه از جمله بازار بورس و فرابورس فراهم 
شــود. ورود شرکت های تابعه صندوق به بازار سرمایه و به طور اخص بازار 
بورس، از چند جهت حائز اهمیت فراوان است. اوالً حضور در بورس، صندوق 
را از شر پروژه های کم بازده، شرکت های زیان ده و بنگاه های ناکارآمد نجات 
می دهد و به غنای منابع و دارایی های آن مجموعه کمک خواهد کرد. ثانیاً به 
علت آنکه این صندوق در آینده نزدیک با حجم زیادی از بازنشستگان روبه رو 
خواهد شد، فعالیت در بورس باعث می شود که دارایی های صندوق قدرت 
نقدشوندگی باالتری داشته باشند. این در حالی است که شفافیت مالی و 
محاسبه ارزش واقعی دارایی های شرکت های زیرمجموعه صندوق، به عنوان 
سومین دلیل و مهم ترین نتیجه ورود شرکت به بورس قلمداد می شود. البته 
بورسی شدن شرکت های تابعه صندوق مزایای متعدد دیگری هم دارد که از 
جمله می توان به سهولت در تامین مالی  از طریق انتشار سهام و سایر اوراق 
بهادار )اوراق قرضه(، کاهش ریسک نقدینگی، برخورداری از معافیت مالیاتی، 
سهولت در تغییر ترکیب سهامداری و انتقال مالکیت، افزایش اعتبار داخلی 
و بین المللی، سهولت  در استفاده از تسهیالت بانکی یا سایر ابزارهای تامین 
مالی، ارائه  معیارهای جدید برای ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت، افزایش 
توان رقابتی و ســهم از بازار و... اشاره کرد. پرونده پیش رو تالش می کند تا 
به بررســی وضعیت فعلی صندوق، فعالیت های اقتصادی و نحوه مدیریت 
آن در ســال های اخیر و مزایای بورسی شدن شرکت های زیرمجموعه این 

صندوق بپردازد. 

صندوق ذخیره فرهنگیان 
چه فرازوفرودهایی پشت سر گذاشته است؟

پـرونده
پنجم

بنگاه 
توسعه محور

 محمدکاظم رحیمی

فصل 2
بانک و بیمه

صندوق ذخیره فرهنگیان

واریزی اعضا از ابتدا
1,988

)واحد: میلیارد تومان(

واریزی دولت از ابتدا
769

سود موسسه از ابتدا
4,354

جمع واریزی
7,111

دارایی های موجود
4,787

پرداختی به بازنشستگان از ابتدا
2,324

میزان خدمات رفاهی از شروع
3,681

تاسیس
1374

تعداد اعضا از ابتدا
1,537,811

بازنشستگان از ابتدا 
732,291

تعداد اعضای موجود 
805,520

ضریب نفوذ
%82

موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان
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 آمارهای جمعیتی عمده کشــورها بیانگر روند سالمندتر شدن جمعیت 
هســتند. در ایران نیز آمار سرشماری های کشور موید همین روند بوده و 
سرشماری های سال های ۱۳8۵، ۱۳90 و ۱۳9۵ جمعیت باالی 6۵ سال 
کشور را به ترتیب ۳/66، ۴/۴۲ و ۴/8۷ میلیون نفر که معادل ۵/۱9، ۵/۷8 
و 6/۱ درصد کل جمعیت هستند، نشان می دهند. اخیراً نیز مراجع رسمی، 
کارشناسان و تحلیلگران در زمینه احتمال صفر شدن نرخ رشد جمعیت تا 
سال ۱۴۲0 هشدارهای جدی داده اند اما ذکر تغییر ترکیب جمعیتی و رشد 
جمعیت در این مجال به آثار مثبت یا منفی آن بر صندوق های بازنشستگی 
و تامین اجتماعی بازمی گردد. در حال حاضر صندوق های تامین اجتماعی 
نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق تامین اجتماعی 
بیش از 90 درصد جمعیت بیمه پرداز بازنشستگی کشور را تحت پوشش 
دارند و مطابق با اطالعات موجود همگی با کســری منابع عظیمی مواجه 
هســتند و از کمک های دولت برای تامین بودجه خود استفاده می کنند. 
دولت ها برای تامین نیازهای جامعه، راهکارهای متعددی را ارائه کرده اند و 
در آخر به روشی که امروزه تحت عنوان نظام تامین اجتماعی یاد می شود، 
رسیده اند. در شکل به روز شده نظام های تامین اجتماعی که در حال حاضر 
به کار گرفته می شوند، همواره دو شیوه برای اجرای آن مدنظر دولت ها بوده 
است: پرداخت بر مبنای درآمد جاری و نظام اندوخته ای. در شیوه پرداخت 
بر مبنای درآمد جاری به  گونه ای عمل می شود که حق بیمه های دریافتی 
نیروی کار جامعه مستقیماً به بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت و بدون 
هیچ گونه انباشــت سرمایه، نیازهای قشر سالخورده جامعه مرتفع می شد. 
اما مشــکلی که در اجرای این شیوه وجود دارد، بحث برهم خوردن تعادل 
جمعیتی بین قشر جوان و ســالخورده بر اثر کاهش نرخ رشد موالید و از 
سوی دیگر افزایش سطح امید به زندگی افراد سالمند در جامعه است. در 
شیوه نظام تامین اجتماعی مبتنی بر نظام اندوخته ای، سعی بر آن شد که 
با انباشت ســرمایه حاصل از پرداخت حق بیمه ها و سرمایه گذاری آن در 
بنگاه های تولیدی و اقتصادی، سود مناسبی را به دست آورند و تنها از محل 
سودهای حاصل شــده، حقوق سالمندان و بازنشستگان را پرداخت کنند. 
کشورهای پیاده کننده این نظام از مزیت های دیگری عالوه بر ایجاد امنیت 
برای منابع بازنشستگان بهره مند شدند، چراکه دولت ها توانسته اند از منابع 
عظیم برداشت شده در راستای توسعه اقتصادی و کمک به خلق ارزش افزوده 
بیشتر بهره مند شوند. در کشور ایران مدل استفاده شده توسط صندوق های 
بازنشســتگی و تامین اجتماعی ترکیبی از دو مدل فوق الذکر است. به این 
معنی که بخشی از منابع ورودی صندوق ها صرف عمل به تعهدات جاری 
شــده و مابقی، اندوخته و سرمایه گذاری شــده است. در عمل آنچه اتفاق 
افتاده، بروز بحران برای تقریباً اکثر این صندوق هاست. بنا به دالیل مختلفی 
در حال حاضر میزان منابع ورودی صندوق ها با مصارف آنها همخوانی ندارد. 
اما دالیل متعددی در خصوص بروز بحران در صندوق های بازنشستگی و 
تامین اجتماعی می توان برشمرد. هنگام تاسیس صندوق های بازنشستگی، 
بعضاً محاسبات صحیح اکچوئری انجام نگرفته است. به عنوان مثال می توان 
به صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد اشاره کرد که هنگام تاسیس، تعهدات 
۱0 سال قبل از خود را نیز متقبل شده است. این در حالی است که در قبال 
این تعهدات هیچ گونه منابعی دریافت نشده است. به عبارت دیگر تعهدات 
چندین ساله این صندوق باید همگی از محل پرداخت حق بیمه های جدید 

تامین شود. یا عدم پایبندی به محاسبات 
اکچوئری از قبیل ایجاد تعهدات جدید بر 
صندوق های تامیــن اجتماعی نظیر بیمه 
قالی بافان و راننــدگان و ایجاد تعهد برای 
صندوق بدون آنکه بیمه شــدگان تعهدی 
نسبت به صندوق داشته باشند یا تغییر در 
سن و شرایط بازنشستگی. در صندوق های 
بازنشســتگی و تامین اجتماعی کشــور 
بعضاً سیاست و استراتژی مشخصی برای 
ترکیب سرمایه گذاری ها با توجه به تعهدات 
پیش بینی شده آتی صندوق و نیز معیارهایی 
نظیر بازدهی و نقدشوندگی وجود ندارد. به 
عبارت دیگــر، به دالیــل مختلفی نظیر 
غیرانتخابی بودن پورتفوهای صندوق ها در 
عدم رعایت حداقل نرخ های بازدهی با توجه 
به تعهدات آتی و نــرخ تورم و نیز قابلیت 
نقدشوندگی دارایی ها، عمالً این صندوق ها 
از عمــل به تعهدات خود از طریق بازدهی 
سبدهای سرمایه گذاری خود بازمانده اند. در 
حال حاضر سناریوهای منفردی در اختیار 
صندوق های بازنشستگی برای ارائه به اعضا 
وجود دارد. به عبارت دیگر این امکان برای 
آنها میسر نیســت که بتوانند محصوالت 
مختلفی را به افراد ارائه کنند. همین قضیه 
موجب شده است که آنها تنها از یک ابزار 
در جمع آوری منابع الزم بهره مند باشــند. 
این مســاله ضمن افزایش ریســک مالی 
صندوق هــا، موجب ناتوانی در ایفای نقش 
آنها در توزیع عدالت اجتماعی می شود. به 
عبارت دیگر ضمن برخورداری همه افراد از 
حداقل سطح رفاه اجتماعی در قالب قانون 
تامین اجتماعی، امکان بهره مندی اختیاری 
افراد از امتیازات مازاد بازنشســتگی وجود 
ندارد. همین امر، یکی از دالیل مورد اقبال 
قرار گرفتن صندوق های مکمل، همچون 
صندوق های ذخیره کارکنان اســت. تنوع 
محصوالت ارائه شــده به اعضا و تنوع زمان 
خدمات دهی )شامل خدمات ضمن خدمت 
و خدمــات پس از بازنشســتگی( موجب 
شده است به رغم اختیاری بودن عضویت 
در چنین صندوق هایی، توجه و اســتقبال 
ویژه ای به این قبیل خدمات شود. اما در هر 
حال، مشکالت نقدینگی و سرمایه گذاری 
موجــود در صندوق های بازنشســتگی تا 

حدود زیادی در صندوق های ذخیره کارکنان نیز تکرار شده است. در حال 
حاضر به دلیل تعریف نشدن حساب شخصی افراد در صندوق، بروز بحران 
نقدینگی در صندوق ها موجب تحمیل ریسک بر بیمه پردازان فعلی به دلیل 
عدم اندوخته کردن ســرمایه های آنان به  منظور تامین نیاز برای پرداخت 
مستمری به بازنشستگان است. از این رو تفکیک صندوق ها به صندوق های 
کوچک تر می تواند هم ایجاد حساب های شخصی برای افراد را تسهیل کند 
و هم موجب کاهش ریسک بیمه پردازان جدید، امکان اتخاذ ترکیب مناسب 
در سبد ســرمایه گذاری ها و کوچک تر کردن بحران های آتی شود. به نظر 
می رسد یکی از راهکارهای اساسی در حل مشکالت نقدینگی صندوق های 
تامین اجتماعی، توسعه جامعه هدف صندوق از طریق توسعه محصوالت 
بازنشستگی باشد. تنوع بخشی به محصوالت بازنشستگی می تواند به نگاه 
به بیمه شــدگان فعلی در صنایع مختلف با تمایل به برخورداری از سطح 
باالتری از رفاه اجتماعی، افراد بازنشســته شــاغل و نیز افراد تحت تکفل 
بیمه پردازان باشد. از طرف دیگر، ایجاد امکان انتخاب نوع طرح بازنشستگی 
توسط بیمه پرداز و چگونگی بهره مندی از مزایای بازنشستگی از طریق ایجاد 
حساب های شخصی نیز می تواند قابلیت های صندوق را در تامین منابع مالی 
و بــه عبارت دیگر تقویت منابع ورودی ارتقا دهد. از ســوی دیگر، فرصت 
تامین مالی صندوق های بازنشســتگی از طریق بازار سرمایه فرصتی قابل 
توجه و ویژه خواهد بود. تامین مالی در بازار سرمایه را می توان به دو دسته 
کلی تامین مالی مبتنی بر ســرمایه و تامین مالی مبتنی بر بدهی تقسیم 
کرد. تامین مالی مبتنی بر ســرمایه، روشی از تامین مالی است که تامین 
مالی کنندگان به نوعی وارد چرخه سهامداری و نه بستانکاری از شرکت شده 
و در سود و زیان شرکت شریک خواهند شد. از جمله روش های تامین مالی 
مبتنی بر سرمایه می توان به عرضه سهام شرکت ها در بورس، صندوق های 
سرمایه گذاری زمین و ســاختمان، صندوق سرمایه گذاری پروژه، صندوق 
سرمایه گذاری خصوصی و صندوق های سرمایه گذاری جسورانه اشاره کرد. 
استفاده از این روش ها عالوه بر کاهش ریسک بازپرداخت بدهی ها توسط 
موسسات و صندوق های بازنشستگی، امکان تامین مالی با مشارکت اعضا را 
برای این صندوق ها فراهم کرده و در عین حال ســود قابل قبول اقتصادی 
متناسب با شرایط اقتصاد کالن کشــور را برای مشارکت کنندگان فراهم 
خواهد کرد. از سوی دیگر، تامین مالی مبتنی بر بدهی از جمله روش های 
استقراضی تامین منابع نقدی برای شرکت هاست. در این نوع از تامین مالی، 
تامین کنندگان وجوه نقد به  عنوان بستانکاران شرکت قرار گرفته و مستقل 
از میزان سود و زیان عملیاتی شرکت، مطالبات خود را در سررسید دریافت 
خواهند کرد. از جمله مهم ترین و پرکاربردترین روش های تامین مالی مبتنی 
بر بدهی می توان به انواع صکوک شامل صکوک اجاره، صکوک استصناع، 
صکوک مرابحه، صکوک مشارکت و صکوک منفعت اشاره کرد. همچنین 
اوراق ســلف موازی اســتاندارد و اوراق بهادار رهنی نیز از دیگر گزینه های 
پیش روی شــرکت ها برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه خواهد بود. با 
توجه به ساختار سرمایه گذاری نامناسب موجود در صندوق های بازنشستگی 
کشور و سرمایه گذاری این صندوق ها در دارایی های با نقدشوندگی پایین از 
یک سو، و نیازمندی باالی این صندوق ها به وجوه نقد برای پاسخگویی به 
تعهدات از سوی دیگر، استفاده از مدل های تامین مالی بازار سرمایه می تواند 

کلیدی راهگشا برای حل بحران های نقدینگی در صندوق ها باشد. 

زمان اصالح
بحران صندوق های بازنشستگی را چگونه می توان حل وفصل کرد؟

 میالد فروغی
 مدیر پروژه ها و تامین منابع صندوق ذخیره فرهنگیان
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عبور از تالطم به ثبات
مهدی نیکدل از چگونگی افزایش سودآوری موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان می گوید

Á   ورود شــما به صندوق ذخیره فرهنگیان )دو سال قبل( با 
دوره ای همزمان شد که بحث تحقیق و تفحص از صندوق مطرح 

بود، در بدو ورود چه اقداماتی انجام دادید؟
در آن شــرایط متالطم صندوق، اولین اقدام تجدید ساختار 
مدیریتی موسسه و شرکت های زیرمجموعه بود. به عالوه تشکیل 
پرونده های حقوقی و طرح برخی شکایات برای استیفای حقوق 

موسسه و اعضا از کارهای فوری و ضروری در بدو فعالیت بود.
یکی از مهم ترین این تغییرات را در بانک سرمایه ایجاد کردیم 
که البته با مقاومت هایی همراه بود و حتی سیستم بانک مرکزی 
تا اردیبهشت سال بعد نیز اجازه تغییر مدیرعامل را نداد و پس از 

اجازه تغییر، تا تابستان مدیرعامل عوض نشد. بر همین اساس تا آن زمان اقدامی جدی در 
بانک صورت نگرفت و نتوانستیم کاری انجام دهیم. نخستین چالش ما در صندوق، در واقع 
رساندن این کشتی متالطم به ساحل امن بود، به طوری که ضمن ایجاد تغییرات الزم در 
راستای اصالح سیستم، آبروی افراد هم حفظ شود. اقدام بعدی ما تهیه گزارش از وضعیت 
مالی موسسه و شرکت های تابعه و حرکت در مسیر شفافیت و اطالع رسانی به افکار عمومی 
و همچنین ذی نفعان موسســه یعنی فرهنگیان بود. این ناشی از یک اعتقاد مدیریتی و 
تجربی است که به جای شعار مقابله با فساد یا سپردن راه حل به روش های قهری، با اعمال 
شفافیت هرچه بیشتر، پیشــگیری کنیم. در همین راستا طی جلسات استانی فراوان با 
معلم ها، اطالع رسانی گسترده ای را انجام دادیم. باز در راستای شفاف سازی بیشتر، تصمیم 
گرفتیم بنگاه هایی را که امکان ورود به بازار سهام دارند وارد بورس کنیم. گام بعدی ما حل 
اختالفات و پیگیری اموال بود که در این زمینه نیز مطالبات را تا حد زیادی پس گرفتیم و 
بسیاری از زمین های ارزشمند و ساختمان هایی را که در رهن بود به شرکت بازگرداندیم. 
اهمیت ویژه ای برای بخش ســرمایه گذاری قائل شدیم و با حضور مدیران مجرب و موثر، 
کمیته سرمایه گذاری تشکیل دادیم. در همین راستا معاونت مالی، اداری و سرمایه گذاری 

موسسه را تفکیک کرده و معاونت مالی و اداری و معاونت سرمایه گذاری ایجاد شد.
Á  در زمینه سرمایه گذاری های صندوق چه فعالیتی را آغاز کردید؟ 

اولین تالش ما این بود که همه سرمایه گذاری ها با مطالعه و آگاهانه انجام شود. در گام 
اول هیچ پروژه سفارشی را قبول نکردیم و هنوز هم با همین اعتقاد جلو می رویم زیرا معتقد 
هستیم یکی از مشکالت و بحران های بزرگ بنگاه های اقتصادی پروژه های سفارشی هستند 
زیرا چنین پروژه هایی اغلب توجیه اقتصادی ندارند. در قدم بعدی هم بازنگری در سیاست ها 
و اســتراتژی ها را شروع کردیم و اکنون مهم ترین استراتژی ما خروج از بنگاه داری است. 
هدف اصلی ما سرمایه گذاری با کسب بیشترین سودآوری برای معلم هاست. در همین راستا 
در نظر داریم پروژه های کم بازده، شرکت های زیان ده و شرکت هایی را که با مشکل همراه 
هستند واگذار کنیم و از طریق رفتن به بورس، دارایی هایمان را به روز کرده و افزایش دهیم.

از آنجا که ما در آینده با تعداد زیادی از بازنشستگان روبه رو هستیم باید دارایی هایمان 

قدرت نقدشوندگی باالیی داشته باشند که این شرایط در بورس 
فراهم اســت. البته باید بگویم که ما تا ســال ۱۴00 در منابع و 
مصارف صندوق مشــکلی نخواهیم داشــت و بــرای همه آن 
برنامه ریزی الزم صورت گرفته است. برای رفتن به بورس، بعد از 
شفافیت و قدرت نقدشوندگی باال، مشخص شدن ارزش دارایی ها 
برای ما مهم است. همچنین اگر شرکت های زیرمجموعه صندوق 
ذخیره فرهنگیان بورسی شوند راحت تر می توانیم از دارایی های 

بورسی برای وثیقه استفاده کنیم چون اعتبار دارند.
Á   در حال حاضر ســودی که به معلم ها تعلق می گیرد به چه 

میزان است و از چه محلی تامین می شود؟
صندوق در ۳۱ شهریورماه 96 مبلغ ۲80 میلیارد تومان سود توزیع کرده و امسال این 
رقم به دو برابر می رسد که این سود ناشی از مجموعه فعالیت شرکت های تابعه موسسه 
اســت. قابل توجه اســت که بیش از 60 درصد از میزان پولی که به فرهنگیان داده شده 
مربوط به ســودآوری فعالیت های اقتصادی و کمتر از ۴0 درصد آن مجموع ســهم اعضا 
و دولت است. یعنی صندوق در طول سال های گذشته در مجموع حدود ۴۳۵0 میلیارد 
تومان ســود حاصل کرده است. در واقع خروجی ای که صندوق به معلم ها داده بیشتر از 
ورودی خود آنها بوده است. در نظر بگیرید که موسسه در طول ۲۳ سال گذشته به طور 
میانگین ۱۷ درصد سودآوری داشته که به نسبت سرمایه گذاری در هر حوزه دیگری، قابل 
قبول و قابل دفاع اســت. این در حالی اســت که دولت هنوز سهم خود را کامل پرداخت 
نکرده است و ما در سال 96 توانستیم تنها مطالبات تا سال 90 را به صورت اوراق بگیریم.

معلمان عضو از ابتدای ســال ۷۴ تا شهریور 9۷ حدود دو هزار میلیارد تومان پول به 
صندوق دادند و دولت هم ۷69 میلیارد تومان. اکنون دارایی های صندوق به ارزش دفتری 

بیش از پنج هزار میلیارد تومان و ضریب نفوذ آن در بین معلمان 8۲ درصد است.
Á   به نظر می رسد مبلغ پولی که به عنوان سهم دولت اشاره کردید خیلی کمتر از سهم 

اعضای موسسه است، دلیل این تفاوت چیست؟ دولت چه میزان به موسسه بدهکار است؟
دولت از برنامه دوم توسعه به بعد متعهد شده که به میزان واریزی اعضا به موسسه، سهم 
خود را واریز کند. این روند تا برنامه پنجم توسعه ادامه داشت اما در برنامه پنجم متاسفانه 
اسمی از سهم صندوق ذخیره فرهنگیان نیامد و دولت هیچ پولی را به مدت پنج سال )از 
ســال ۱۳90 تا ۱۳9۵( به صندوق پرداخت نکرد که مبلغ آن معادل 8۱۷ میلیارد تومان 
اســت. البته موسسه در این زمینه شکایتی را در دیوان عدالت اداری طرح کرده و پرونده 
در حال پیگیری است و امیدواریم بتوانیم مطالبات را پس بگیریم. خوشبختانه در برنامه 
ششم توسعه دوباره سهم دولت احیا شده که از این بابت مبلغ ۲6۲ میلیارد تومان بابت 
سال ۱۳96 و حدود ۱۴0 میلیارد تومان نیز بابت شش ماهه اول سال ۱۳9۷ مطالبات اعضا 

از دولت مورد پیگیری موسسه است.
Á  صندوق چه امکانات رفاهی برای معلمان ایجاد کرده است؟ 

برای رفتن به بورس، 
بعد از شفافیت و 

قدرت نقدشوندگی 
باال، مشخص شدن 

ارزش دارایی ها 
برای ما مهم 

است. همچنین 
اگر شرکت های 

زیرمجموعه صندوق 
ذخیره فرهنگیان 

بورسی شوند 
راحت تر می توانیم از 

دارایی های بورسی 
برای وثیقه استفاده 

کنیم چون اعتبار 
دارند.

مهتاب رحمتعلی: با حجم سرمایه گذاری های صورت گرفته در موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، سودآوری این مجموعه تا چهار سال آینده از مرز چهار هزار میلیارد تومان عبور می کند. مهدی نیکدل 
با اعالم این خبر از اقدامات خود در ابتدای ورود به این موسسه می گوید و به کارهایی که در راستای حفظ منافع فرهنگیان انجام داده اشاره می کند. مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان همچنین 
عنوان می کند که از سودآوری 17درصدی موسسه در 23 سال گذشته و پرداخت 2.324 میلیارد تومان سهم الشرکه به فرهنگیان بازنشسته دفاع کرده و آن را دلیل عضویت 82درصدی فرهنگیان 
در این صندوق می داند. او همچنین از مزایای بورسی شدن این موسسه می گوید و عنوان می کند که از آنجا که ما در آینده با تعداد زیادی از بازنشستگان روبه رو هستیم باید دارایی هایمان قدرت 
نقدشوندگی باالیی داشته باشند که این شرایط در بورس فراهم است. البته باید بگویم که ما تا سال 1400 در منابع و مصارف صندوق مشکلی نخواهیم داشت و برای همه آن برنامه ریزی الزم صورت 
گرفته است. برای رفتن به بورس، بعد از شفافیت و قدرت نقدشوندگی باال، مشخص شدن ارزش دارایی ها برای ما مهم است. همچنین اگر شرکت های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان بورسی 

شوند راحت تر می توانیم از دارایی های بورسی برای وثیقه استفاده کنیم چون اعتبار دارند.
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مهم ترین رســالت و وظیفــه صندوق ذخیره فرهنگیان، مربــوط به دوران 
بازنشســتگی معلمان است اما اکنون هم برای همه بازنشسته ها و شاغل ها ارائه 

خدماتی را شروع کرده ایم.
همچنین از طریق شرکت های لیزینگ و رفاه فرهنگیان، شرکت بیمه معلم 
و شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس و تعدادی دیگر از شرکت ها در 
حال ارائه خدمات حین خدمت هستیم. یکی دیگر از اهدافمان ایجاد امکان سفر 
هوایی ارزان )LCC( برای معلمان است. با همین هدف در حال خرید هواپیما و 
سرمایه گذاری در شرکتی هواپیمایی به اسم »اروان« هستیم و امیدواریم از این 
طریق هم بتوانیم خدمات قابل توجهی برای معلمان عزیز داشته باشیم. اکنون 
خطوط هوایی مشهد، شــیراز، اهواز، بندرعباس، دوبی و استانبول را در برنامه 
پروازهای این شــرکت داریم و تا پایان سال هواپیماهای ما وارد کشور می شوند. 
در نظر داریم بلیت های پروازهای مزبور را با ۲۵ درصد تخفیف و قیمت ویژه به 

شرکت زاگرس بدهیم که به معلمان تعلق بگیرد.
Á   به نظر می رسد شما به سمت تشکیل شرکت های هلدینگ تخصصی حرکت 

کرده اید، این کار با چه هدفی صورت گرفته است؟
از نظر ما آدم همه کاره، هیچ کاره اســت. بنابراین الزمه شرکت داری خوب، 
تخصصی عمل کردن اســت. ما نمی توانســتیم همه حوزه ها را مدیریت کنیم 
بنابراین باید به بخش های تخصصی فکر می کردیم. ما با تمرکز بر حوزه نفت و گاز 
و انرژی، هلدینگ پتروفرهنگ را ایجاد کردیم و به تازگی بخش نیروگاهی را نیز 
به آن اضافه کرده ایم. هلدینگ تخصصی صنعت و معدن و هلدینگ ساختمانی از 
دیگر گروه های ماست. گروه شرکت های مستقل را هم داریم که بیشتر خدماتی 

هستند.
Á   مزیت صنعت پتروشیمی در چیست که بیشتر به سمت سرمایه گذاری در 

این صنعت رفتید؟
ما ابتدا مزیت نسبی صندوق و همچنین کشور را سنجیدیم و تفاوت خودمان 
را با دیگر شــرکت ها در نظر گرفتیم. بر این اساس، به واسطه فرهنگیان عضو، 
موقعیت ما طوری اســت که هرگز تحریم نخواهیم شد، همان طور که تاکنون 
تحریم نبودیم. بنابراین به ســمت شرکت هایی رفتیم که صادرات محور باشند 
مثل پتروشــیمی ها. از سوی دیگر سرمایه مطمئن و باالیی در دست داشتیم و 
پروژه های بزرگ به سهامدار شفاف و سرمایه قابل توجه نیاز دارند. در همین راستا 
۵۱ درصد سهام پتروشیمی را با دالر ۴۲00تومانی و اقساط هفت ساله به مبلغ 
یک هزار و ۳۷0 میلیارد تومان خریدیم. اکنون ســه پتروشیمی عمده سبالن، 
دنا و ســیراف را داریم و سهام پتروشیمی کیان را با نفت و گاز پارسیان شریک 
هستیم. ما معتقدیم پتروشیمی ها ارزش افزوده باالیی دارند، احتمال ورود دانش 
آنها به کشور بیشتر است بنابراین روی این صنعت سرمایه گذاری کردیم. در همین 
حال پتروشیمی های ما از سال آینده به ترتیب راه اندازی می شوند. امسال یکی از 
شرکت های ما به بهره برداری رسید. از سال آینده پتروشیمی سبالن، سال بعدی 
دنا و ســال بعد از آن پتروشیمی سیراف به بهره برداری می رسند. هر یک از این 
شرکت ها ۱/۵ میلیارد دالر فروش دارند که سود آنها بین ۵00 تا ۷00 میلیارد 
تومان خواهد بود. ما برای فرهنگیان عضو طی چهار سال آینده چهار هزار میلیارد 
تومان سود با دالر ۴۲00تومانی خواهیم ساخت و اگر قیمت دالر 8000 تومان 
باشد این مبلغ دو برابر خواهد بود. به همین دلیل همیشه از معلمان خواسته ایم 

که به عضویت صندوق اقدام کنند و اعضای قدیمی هم از آن خارج نشوند.
Á  آیا برای راه اندازی صندوق زمین و ساختمان هم برنامه دارید؟ 

ما در نظر داریم بســیاری از ساختمان های خود را نگه داریم و قصد فروش 
آنها را نداریم و بیشتر به دنبال این هستیم که روی این ساختمان ها اوراق منتشر 

کنیم.
Á  نتیجه تحقیق و تفحص را چگونه می بینید؟ 

تحقیق و تفحص از نظر ما یک فرصت بود و ســازمان بازرسی به ما کمک 
زیادی کرد. اما این تحقیق و تفحص کمک زیادی به گرفتن مطالبات ما نکرده 
است. بسیاری از مواردی که در تحقیق و تفحص آمده را ما پیشتر شکایت کرده 

بودیم و همچنان نیز به دنبال مطالباتمان هستیم. 

بازار سرمایه، بازار منسجم و سازمان یافته ای است که در 
آن مالکیت شرکت ها از طریق معامله سهام آنها توسط 
فعاالن مورد مبادله قرار می گیرد که می تواند از لحاظ 
فیزیکی در مکان مشخص و خاصی واقع شود یا اینکه در 
شبکه کامپیوتری و مجازی تعریف شود. بازار سرمایه به 
 عنوان واسطه ای بین پس اندازکنندگان و سرمایه گذاران 
به ایفای نقش می پــردازد. پس اندازکنندگان افرادی 
هستند که سرمایه را قرض می دهند و سرمایه گذاران 
هم افراد یا شرکت هایی هستند که این بودجه را قرض 
می گیرند. پس اندازکنندگانی که تمامی درآمد خود را 
خرج نمی کنند »واحدهای مازاد« نامیده می شــوند و 
وام گیرندگان هم تحت عنوان »واحدهای کســری« 
شناخته می شوند. بازار سرمایه مکانیسم مبادالتی ای 
اســت که بین واحدهای مازاد و واحدهای کســری 
شکل گرفته و در واقع مجرایی برای انتقال قرض دهی 
واحدهای مازاد به واحدهای کســری اســت. طبیعتاً 
شرکت ها با ورود به بورس می توانند سرمایه زیادی را 
جذب کنند و از آن بــرای افزایش کارایی و بهره وری 
استفاده کنند که حاصل این کار رشد اقتصادی است. 
شرکت هایی که سهامشان را در بورس عرضه می کنند 
عالوه بر جذب سرمایه از این طریق، مزیت های دیگری 
را نیز به دست می آورند که در این مطلب مروری بر این 

مزایا خواهیم داشت.
1- تامین مالی آسان و ارزان: یکی از کارکردهای 
اصلی بازارهای اوراق بهادار، تجهیز، جمع آوری و هدایت 
پس اندازهای کوچک مردم برای اجرای طرح های بزرگ 
اقتصادی است تا شرکت ها  با شرایطی آسان تر بتوانند 
از مزایای تامین منابع ارزان قیمت از طریق بازار سرمایه، 

استفاده کنند.
2- افزایش نقدشوندگی سهام: وجود بازار سرمایه 
امکان معامله سهام شرکت ها را در یک محیط شفاف 
و رقابتی به وجود می آورد، به طوری که ســهامداران 
عمده و خرد برای خرید و فروش سهام به چاپ آگهی 
و استفاده از روش های بازاریابی سنتی نیازی ندارند و به 
سهولت می توانند سهام خود را با مراجعه به کارگزاران با 

هزینه ای کمتر در این بازار معامله کنند.
3- بهره مندی از معافیت مالیاتی شــرکت های 
پذیرفته شده در فرابورس: شرکت هایی که در بورس 
مورد پذیرش قرار می گیرند مادامی که از لیست سازمان 
بورس و اوراق بهادار خارج نشده باشند، می توانند نسبت 
به نرخ مقطوع مالیات حداقــل از ۱0 درصد معافیت 

مالیاتی بهره مند شوند.
4- امکان افزایش سرمایه بسیار ساده: در بورس 
تمرکــز ســرمایه که با هــدف مشــارکت در حقوق 
شــرکت های مورد پذیرش صورت گرفته و تشــکیل 
یک بازار هدفمند را میسر ساخته است، امکان افزایش 

سرمایه بسیار ساده تر از حالتی است که شرکت ها در 
خارج از بورس به این امر اقدام می کنند.

5- نقل و انتقال  ســهام به  صورت آسان، سریع 
و کم هزینه: ســهولت نقــل و انتقال ســهام که برای 
شرکت های خارج از بورس دارای فرآیند پیچیده و زمانبر 

است، از دیگر مزایای ورود شرکت ها به بورس است.
6- شفافیت و اعتبار قیمت ســهام: با توجه به 
نظارت های باال و شــفافیت مکانیسم عرضه و تقاضا، 
قیمت سهام شرکت ها در بورس مبین شرایط روشنی 
از وضعیت مالی و غیرمالی شرکت است و می تواند برای 

معامله گران مبنای عمل قرار گیرد.
7- اطالع رســانی هماهنــگ و عادالنــه بــه 
ســرمایه گذاران بالفعــل و بالقوه: پــس از پذیرش 
ســهام شــرکت ها در بورس، کلیه اطالعات شرکت 
از طریق مراجع رســمی و مکانیســم های قانونی در 
اختیار ســرمایه گذاران قرار می گیرد. همچنین با ارائه 
گزارش های مالــی دوره ای مورد تایید حسابرســان 
معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، سهامداران و سایر 
سرمایه گذاران به اطالعات حسابرسی شده دسترسی 

پیدا می کنند.
8- بهره گیری از امکان وثیقه گذاری سهام و اخذ 
ساده تر تسهیالت بانکی:  پس از پذیرفته شدن سهام 
شــرکت ها و عرضه در بازار سرمایه، ارزش هر شرکت 
مشخص شده و سهامداران شرکت مذکور می توانند در 
تامین مالی های خود از سهام عرضه شده به عنوان وثیقه 

استفاده کنند.
9- معرفی شرکت و محصوالت به طیف وسیعی 
از اقشــار جامعه و افزایش اعتبار شرکت: با توجه 
به اینکه بازار ســرمایه مخاطبان گسترده ای دارد، 
ورود شــرکت به بازار سرمایه موجب آشنایی قشر 
وسیعی از مصرف کنندگان با کاال و خدمات شرکت 
 می شــود و بی شک مخاطبان شــرکت را افزایش 

خواهد داد.
10- صدور اوراق مشــارکت و گواهی سپرده: در 
حال حاضر پذیره نویســی اوراق مشــارکت و گواهی 
ســپرده در شبکه بانکی هزینه های زیادی برای ناشر 
دارد زیــرا بخش قابل توجهی از منابع حاصله باید به 
منظور بازخرید اوراق نزد بانک ســپرده گذاری شود 
و خریداران نیز از بازار دســت دوم این اوراق بی بهره 

هستند.
بازار سرمایه تمهیدات الزم را برای پذیره نویسی و 
انتشار اوراق مشارکت و ابزارهای مالی خاص برای تامین 
مالی پروژه های موردنظر اندیشیده است. از این رو انتشار 
اوراق مشارکت و گواهی سپرده سرمایه گذاری خاص و 
انجام معامله دست دوم این اوراق در بازار سرمایه، هزینه 

تامین مالی ناشر را به شدت کاهش می دهد. 

نقدشوندگی باال و تامین مالی آسان
پیوستن به بورس چه مزایایی برای بنگاه ها دارد؟

 مرضیه بیات / مدیر سرمایه گذاری و
 ریسک صندوق ذخیره فرهنگیان
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ساختمان

جهان امروز شامل پدیده های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هستند 
که در قالب سیستم های سازگار پیچیده پدیدار شده اند و موجب شده 
تا آینده شــرکت ها در مواجهه با نیروهای رقابتی مختلف، دچار عدم 
قطعیت شوند. این مهم به عالوه تغییرات اساسی اخیر در روند بسیاری 
از شاخص های کالن و خرد اقتصادی تاثیر قابل توجهی بر شرکت های 
فعال در صنایع مختلف داشته، تا جایی که بسیاری از شرکت ها مزیت 
رقابتی و ســهم بازار خود را از دست داده و خود را در معرض نابودی 
می بینند. این موضوع در شــرکت های با سابقه طوالنی که به دلیل 
ساختار سنتی و استراتژی های ایستا که جهت پاسخگویی به نیازهای 
بازار منعطف نبوده اند، از حساسیت باالیی برخوردار است. در مقابل، 
شرکت هایی با ایجاد ساختار منعطف، مدیریت متوازن سبد و تعریف 
خطوط کسب وکار جدید در همین محیط پیچیده، نه تنها بقای خود 
را در بازار مورد فعالیت تضمین کرده اند، بلکه با توســعه سهم بازار و 

حصول مزیت های رقابتی جدید، تبدیل به رهبر بازار شده اند.
صنعت ســاختمان نیز به دلیل تاثیر عوامــل مختلف اقتصادی، 
اجتماعی و سیاســی و بر هم خوردن ســاختار کسب وکار در فضای 
رقابت، با تغییر پارادایم در مدل کسب وکار و الگوهای سرمایه گذاری 
مواجه بوده اســت. با افزایش میانگین قیمت مسکن تا ۷۳ درصد در 
تهران و بیش از ۴0درصدی در کالنشهرها در شهریور ۱۳9۷ نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، قدرت خرید بخش تقاضا کاهش محسوسی 
داشته و منجر به انصراف بسیاری از مشتریان مصرفی از خرید شده 

است.
کاهش قابل توجــه توان خریداران به حدی بوده که بر اســاس 
گزارش بانک مرکزی، حجم معامالت ماهانه مسکن در شهریور ۱۳9۷ 

کمترین میزان خود را در پنج سال اخیر درک کرده است.

حجم غیرمتعارف عرضه •
در بــازار واحدهــای تجــاری نیز 
بحران خریــد و فروش به دلیل حجم 
غیرمتعــارف عرضه، برهــم خوردن 
سرانه تجاری کالنشهرها و همچنین 
عدم تناسب قیمت خرید این واحدها 
با میزان درآمد بهره برداران، بیشــتر از 
کاربری مســکونی تحت تاثیر فضای 
کالن کشــور قرار گرفته و از جذابیت 
آن نزد خریداران به شــدت کاســته 
شده است. کاربری های دیگر صنعت 
ساختمان نیز شرایط مشابهی در بخش 

تقاضا دارند.
در کنار بخش تقاضا، بخش عرضه 
نیز تا ســال ۱۳96 با رکودی عمیق و 
پس از آن نیز بــا افزایش هزینه های 
تولید مواجه بوده اســت که از جمله 
این موارد می توان بــه افزایش حدود 
۴0درصدی قیمت زمین، ۲0درصدی 
دســتمزدها، ۷0درصــدی مصالــح، 
۲۵درصدی هزینه هــای اخذ پروانه و 
مالیات بر فروش اشاره کرد. همچنین 
صنعت ســاختمان بــه دلیل ماهیت 
ذاتی خود، قاعدتاً ساختاری متفاوت با 
بازارهای موازی آن داشته و تاثیرپذیری 

آن از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بازه بلندمدت تری 
محقق می شود. اما در ســال های اخیر تغییرات در سایر بازارهای 
سرمایه ای همچون ســکه و ارز و اتخاذ تصمیمات و سیاست های 

متنوع، این بازار را نیز دچار تالطم های کوتاه مدت کرده است.

جریان نقدینگی •
شــرایط حاکم در دو بخش عرضه و تقاضا در صنعت ساختمان 
باعث شده تا ساخت و فروش به شیوه سنتی در بسیاری از مناطق 
و شهرها و حتی اکثر محالت تهران، دارای توجیه اقتصادی نباشد 
و حاشیه ســودی کمتر از نرخ ســود بانکی )به  عنوان یک معیار 
تصمیم گیری(، عاید سازندگان کند. از جمله مهم ترین پیامدهای 
این پارادایم، خروج بسیاری از سازندگان حقیقی و حقوقی از بازار، 
کاهش حجم ساخت و ساز، نیمه کاره ماندن بسیاری از مگاپروژه ها، 
رکــود حاکم بر شــرکت های بزرگ و قدیمی این صنعت اســت. 
البته بررسی های کارشناسان گروه ساختمانی معلم نشان می دهد 
شرکت های بزرگ ساختمانی که خط اصلی کسب وکار آنها به  طور 
سنتی ساخت و فروش بوده، برای حفظ ارزش سهام شرکت، سود 
کاغذی نشــان می دهند، درحالی که جریان نقدی آنها منفی بوده 

است.
در صورتی که تحلیل عملکرد شــرکت های معتبر ساختمانی 
دنیــا )نظیــر EMAAR در امــارات، EVERGRANGE در چین و 
UDC در قطر( نشــان می دهد، نسبت نقدینگی به سود عملیاتی 

در این شرکت ها حدود ۴0 درصد بوده و سود آنها از کیفیت قابل 
مالحظه ای برخوردار است. چنین تحلیلی موید این واقعیت است 
که شرکت های ساختمانی برای ورود به  موقع به کسب وکار ساخت 

پارادایم نوین
رهیافتی نو در انتظار بازار ساختمان ایران 
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امید علیجانی 
 مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه ساختمانی معلم 

 نمودار1- میانگین قیمت معامالتی  واحد مسکونی در  شهر تهران
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ساختمان

و ساز و بقا و توســعه در بازار نیازمند یک جریان درآمدی پایدار 
و مستمر هســتند؛ در حالی که معموالً این شرکت ها به خصوص 
شرکت های دولتی و شــبه دولتی ها دارای درآمدی مقطعی بوده 
و معکوس بــا جریان بازار حرکت کرده اند. بــه عبارت دیگر این 
شــرکت ها، به دلیل قدرت پایین نقدینگی در زمان رکود، توانایی 
تعریف و ساخت پروژه برای ساخت و عرضه در زمان رونق را ندارند 
و در زمان رونق بازار نیز که نقدینگی ضعیف به این شرکت ها تزریق 
می شود، به دنبال تعریف و ساخت پروژه هستند که در محصوالت 
آنها عمالً در مقطع رکود به بازار عرضه می شود و مشکالت عدیده 

فروش و تطویل زمانی آن را به همراه خواهد داشت.
در وضعیت موجود، کمتر ســازنده ای وجود دارد که منطبق با 
جریان رونق و رکود صنعت ساختمان ایران حرکت کند که البته 
توجه به این چرخه، رمز موفقیت برندگان این صنعت است. البته 
برخی از ســازندگان به دلیل جبران منفی بودن جریان نقدینگی 
خود و انطباق فعالیت های خود با چرخه عرضه و تقاضا، به دنبال 
راه  های مختلفی برای تامین مالی هستند که از جمله آنها می توان 
به اخذ تسهیالت بانکی یا روش های مبتنی بر بازار سرمایه )نظیر 
صندوق های زمین و ساختمان( اشاره کرد. روی آوردن سازندگان 
بــه روش های تامین مالی نیز به دلیــل هزینه های باالی مالی و 
بوروکراســی های اداری ناشــی از پیچیدگی های این کسب وکار، 
ابتدا به  صورت راه حل مقطعی قابل توجه بوده، اما بعدها مشکالتی 

مضاعف برای آنها ایجاد خواهد کرد.
آنچه واضح و مبرهن است، امروزه داشتن نگاه سنتی ساخت و 
فروش در صنعت ساختمان منجر به افول سازندگان خواهد شد و 
این افول در شرکت های ساختمانی که هزینه سربار باالیی دارند، 
نمود بیشتری پیدا می کند. بنابراین دو مسیر پیش روی فعاالن این 
صنعت قرار دارد: استراتژی خروج از این بازار را در دستور کار خود 
قرار داده یا با درک صحیحی از تغییر پارادایم در این صنعت، تعریف 
خطوط کســب وکار جدید و بهینه سازی سبد محصوالت خود را 
منطبق با نیازهای پنهان و آشکار مشتریان به سرانجام برسانند. 
شرکت ها برای بقا و توسعه در این بازار، نه تنها در سبد محصوالت 
خود ترکیبی متوازن با رویکرد مزیت رقابتی ایجاد می کنند، بلکه 
به لحاظ درآمدی میان خطوط مختلف کســب وکار، نوعی تعادل 
ایجاد می کنند. متوازن سازی کسب وکارها را می توان بر اساس زمان 

فعالیت در پروژه طبقه بندی کرد.

نوسازی و بازسازی •
بر این اساس، گروه اول شامل کسب وکارهایی است که شرکت 
احتماالً زمانی کمتر از دو تا ســه ســال درگیر یــک پروژه از آن 
کســب وکار خواهد بود. نمونه ای از این کســب وکارها که در دنیا 
بسیار رایج بوده اما در ایران مغفول مانده، شامل خدمات »نوسازی 
و بازســازی«، »پیمانکاری« و »خرید و توسعه و فروش اراضی« 
است. گروه دوم بیشتر شامل فعالیت اصلی شرکت یعنی »ساخت 
و فروش کاربری های مختلف« می شود. اما گروه سوم مشتمل بر 
کسب وکارهایی است که شرکت بیش از پنج سال در آنها حضور 
دارد و درآمدزایی از آنها در بلندمدت محقق می شود که از مهم ترین 
این نوع کسب وکارها می توان به خدمات »ساخت و بهره برداری در 
کاربری هایی همچون گردشگری و تفریحی، زیرساخت های شهری 
همچون پارکینگ و انبار« و »خرید سهام و سرمایه گذاری در سایر 

شرکت ها« اشاره کرد.
»نوسازی و بازسازی« کسب وکاری جاری در دنیا اما در ایران، 
نوین محســوب می شــود. به لحاظ لغوی در صنعت ساختمان، 

بازســازی )Remodeling( تغییر در 
ســاختار ســاختمان که با تخریب و 
دوباره سازی همراه خواهد بود، تعریف 
 )Renovation( می شود و نوســازی
فرآینــد بهبود یا تعمیر ســاختمان 
که با مداخله اندک و حفظ ســاختار 
همراه است، تعریف می شود. بر اساس 
مطالعات علمی انجام شــده بازار این 
کســب وکار در دنیا در سال ۲0۱۷، 
حدود ســه تریلیون دالر ارزیابی شد 
که بیش از 60 درصد از آن متعلق به 
بخش مسکونی بوده است و پیش بینی 
می شــود تا ســال ۲0۲۴ اندازه این 
بازار به پنج تریلیون دالر برســد. در 
کشــورهای غربی نوسازی و بازسازی 
فقط به دلیل عدم توانایی مالی جهت 
جابه جایی منزل نبوده، بلکه مهم ترین 
عامل، ارتقای کیفیت زندگی و جایگاه 
اجتماعی اســت و عامــل مذکور به 
 عنوان دلیل دوم شناسایی شده است. 
بر اســاس مطالعه ای در سال ۲0۱8، 
بیش از ۵۳ درصد مردم انگلستان طی 
۱0 سال گذشته حداقل یک بار فرآیند 
نوســازی را برای منزل خــود انجام 
داده انــد و در وضع موجود حدود ۱۷ 
درصد از مالــکان جوان و پنج درصد 
مالکان باالی ۵۵ سال در حال انجام 
نوسازی یا بازسازی منزل خود هستند.
در ایران، به علت گسترش فزاینده 
مرزهای شــهری و عدم بلوغ کالبدی 
به خصــوص در کالنشــهرها، نیاز به 
انجام نوسازی و بازسازی کمتر مورد 
توجه قرار گرفته، اما امروز نوسازی و 
بازســازی در ایران به یک نیاز تبدیل 
شده اســت که مختصراً به دالیل آن 
اشــاره می شــود. دلیل اول موضوع 
قدرت خرید مردم اســت. همان طور 
که اشاره شــد طی یک سال گذشته 
قدرت خرید مشتریان مسکن کاهش 

محسوسی داشته، بنابراین بسیاری از تصمیم به جابه جایی و تبدیل 
به احســن کردن واحد خود منصرف شده اند. دلیل دوم وضعیت 
موجود بناهای ســاختمانی به خصوص در شــهر تهران است. در 
سالیان گذشته تخریب حتی بناهای آپارتمانی سه طبقه و ساخت 
بنای مثالً پنج تا هفت طبقه به  عنوان جایگزین آن برای سازندگان 
دارای سود اقتصادی بود، اما امروز با افزایش هزینه های تخریب و 
ساخت مجدد چندان در قالب مشارکت دارای توجیه نیست. دلیل 
سوم هزینه های سرمایه گذاری و ساخت است. افزایش هزینه های 
ساخت موجب می شود تا ساخت و ساز به خصوص در زمان رکود 
توجیه اقتصادی باالیی نداشته باشد. موضوع دیگر تسهیم ریسک 
است، به عبارت دیگر ایجاد خط کسب وکار جدید می تواند جریان 
نقدی پایدار برای شرکت ایجاد کند و بخشی از هزینه های ثابت و 

همچنین ریسک سرمایه گذاری شرکت را پوشش دهد.

راهبرد •
البته باید توجه کرد، بازسازی و نوسازی صرفاً معطوف به کاربری 
مسکونی و انجام یکسری تغییرات و تعمیرات در معماری داخلی و 
خارجی ساختمان نمی شود. بلکه اندازه این بازار به مراتب بزرگ تر 
اســت. بازسازی و نوســازی تمامی کاربری های اداری، مسکونی، 
تجاری و خدماتی و حتی فضاهای شــهری )محالت و مناطق( را 
شامل می شود و زنجیره فعالیت آن می تواند از تغییرات و تعمیرات 
ساختاری و سازه ای شروع شده و تا مرحله چیدمان وسایل ادامه 
یابد. قطعاً امروزه نوسازی و بازسازی در ایران به یک ضرورت تبدیل 
شده است. اگرچه شاید امروز نیاز پنهان باشد، اما قطعاً با رونق این 
کسب وکار به یکی از فعالیت های کلیدی صنعت ساختمان ایران 

تبدیل می شود و تقاضا برای آن بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.
نوسازی موجب ارتقای کیفیت زندگی و رفاه جامعه می شود، 
به همیــن علت با الگوبــرداری از کشــورهای پیشــرو دنیا در 
نوسازی، هوشمندســازی منازل یا مجتمع های اداری و استفاده 
از تکنولوژی های نوین در ســاختمان ها برای موضوعاتی همچون 
صرفه جویــی انرژی از موضوعات نوظهور در صنعت ســاختمان 
خواهد شــد. با توجه به تجربه محدود شرکت های ایرانی در این 
زمینه به خصوص در مقیاس انبوه، یکی از مولفه های موفقیت در 
این کسب وکار ایجاد جوینت ونچر با مشاوران خارجی توانمند و 
معتبر است. به  عنوان سخن پایانی باید گفت خواسته یا ناخواسته 
شرکت های ساختمانی برای بقا مجبور به تعریف کسب وکارهای 
جدید خواهند شد و نوسازی و بازسازی یا بهره برداری راه حل های 
بدیلی است که می توانند ســازندگان را به چشم انداز روشنی در 

صنعت ساختمان رهنمون سازند. 
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 نمودار2- حجم معامالت ماهانه مسکن شهر تهران )معامالت انجام شده در فروردین ماه به علت رکود خرید و فروش به دلیل 
ایام تعطیل  از نمودار حذف شده است.(
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آقای■بختیاری■،■شما■به■تازگی■مدیریت■مجموعه■را■■■
پذیرفتید.■لطفا■درباره■وضعیت■فنی■و■مالی■بیمه■رازی■

توضیح■■دهید؟
دریــک نمای کلی بیمه رازی برند قوی دارد، شــرکت 
خوبی اســت و در بازار با نام نیکی شناخته می شود.بیمه 
رازی از لحاظ فنی و مالی شــبیه دیگر شرکت های بیمه 
کشوراست و با تالشی که قرار است روی این شرکت انجام 
شود ، نسبت به سایرین وضعیت بهتری هم پیدا می کند. 
در واقع در وضعیت فعلی کمی نیازمند بهبودی و تنظیم 
اســت که برای آن  برنامه داریم. سطح تونگری 2 را دارد 
با ضریب خســارت  75 درصد ، نکته قابل توجه مطالبات 
بیمه رازی از خودروسازها است که در صدد رفع آن هستیم.

آیا■در■سال■گذشته■بخشی■از■سهم■بازارتان■را■از■دست■■■
داده■اید؟

بیمه رازی در حوزه خودروهای صفر کیلومتر حضور بیشتری 
داشت، االن بخاطر همان مشکالت مطالبات معوق سهم کمتری 
دارد. امــا در حــوزه دیگری از بازار حضورفعالی دارد. بیشــتر 
تمرکزاین شــرکت در بخش حمل و نقل است و خوشبختانه 
امسال وضعیت بهتری در حمل و نقل هوایی دارد. قراردادی هم 
با هواپیمایی ماهان دارد که امیدواریم امســال هم آن را تمدید 
کنیم.همچنین کار خوبی را با کل فرودگاه های کشورداریم که 
تنها در بخش بیمه های درمان نیســت و شــامل سایر رشته 
ها مانند آتش سوزی و مســوولیت هم می شود. توجه داشته 
باشید که گاهی پیش می آید شرکت  های بیمه سهم بازارشان 
را از یک رشــته بیمه ای از دست می دهند اما بازار جدیدی را 
جایگزین می کنند. در بیمه رازی هم سهم رشته های زیان دهی 
مانند اتومبیل و درمان کم می شود اما در باقی رشته ها وضعیت 

بهتری خواهیم داشت.
چالش■جدی■بیمه■رازی■چیست؟■■

در همه دنیا معموال دولت ها هستند که کارهای کلی و عمومی 
مثل بهداشــت، امنیت، آموزش و ... را انجام می دهند اما اصل 
کار توســعه را بخش خصوصی انجــام می دهد. بیمه رازی هم 
باید متوجه شود که یک شرکت بیمه کامال خصوصی است و با 
صداقت باال در شان یک شرکت خصوصی  خود را نشان دهد. 
اگر بتوان  قوای داخلی و پیرامون بیمه رازی به این درک برسند 
که خصوصی هستند و تفاوت بین خود با شرکت های دولتی و 
نیمه دولتی را ببینند و براساس مولفه های بخش خصوصی کار 
کنند ، جذب بخش های خصوصی دیگر می شوند. بنابراین بیمه 
رازی سرویس بهتری ارایه می دهد، سرمایه گذاری های خود را 
در حوزه توسعه محصول و خدمات گسترش می دهد ، می تواند 
بــا نیروهای متخصص و کارا همکاری کند و برنامه های بهتری 
را با آنها اجرا کند . در نتیجه رضایت بیشــتر مشتریان را جلب 
خواهد کرد.  بیمه رازی می تواند خیلی خالق باشد و نتایج خوبی 
به دســت آورد. به نظر می رسد همه الزامات برای چنین کاری 
فراهم است و شرکت می تواند یک چهره جدیدی از خود عرضه 
کند به طوری که اعتماد بیشــتر مردم را جلب و می تواند در 

زمینه محصوالت و خدمات پیشرو باشد .
برنامه■شا■برای■توسعه■فعالیت■ها■و■کسب■بیشتر■سهم■بازار■■■

چیست؟
برای بیمه رازی برنامه  5 مرحله ای تدوین کردیم  که شامل 
شناخت، تنظیم اولیه، توافق روی سلسله اصول و خطوط قرمز 
شــرکت، بازنگری و به روزرســانی برنامه ها و رفتن به ســمت 
اجراســت. در مرحله اول باید شناخت خوبی نسبت به شرکت 
داشته باشیم بعد از شناخت باید سطحی از تنظیم را ایجاد کنیم. 
در مرحله سوم باید روی یک سلسله اصول و چهارچوب ها توافق 
شود ، بیشتر هم خود کارکنان و مدیران باید در این چهارچوب 
باشــند و بدانیم برنامه چیســت؟  می خواهیم سهم خود را در 
بازار افزایش دهیم یا مبنا کســب سود بیشتر است؟ اخالق چه 
جایگاهی دارد و خیلی چیزهای دیگر. اما در مرحله چهارم هم 
باید هر آنچه در مراحل قبل داشــتیم را تبدیل به برنامه کنیم. 
این شرکت برنامه هایی از قبل داشته که مورد بازنگری قرار دادیم 
که نیازمند 10 تا 15 درصد اصالح است . و در مرحله پنجم هم 

باید آنچه به دست آوردیم را اجرا کنیم.
ما در بیمه رازی هدفمان حتما این نیســت که ســهم بازار 
خود را افزایش دهیم ،  به ســود بیشــتر هم فکر می کنیم. در 
واقع بازار می تواند محدودتر با ســود بیشتر باشد چیزی که در 
بخش خصوصی اهمیت دارد این است که ذینفعان را در بخش 

سوددهی قانع کند.
ایجاد مزیت برای شــرکت نیز از دیگر اهداف ماست ، خلق 

محصوالت جدید و  رضایت مشتریان از این مزیت هاست.
در■شرایط■اقتصادی■فعلی■آیا■به■رشد■حق■بیمه■ها■می■توان■■■

امیدوار■بود؟
این یک چالش بزرگ صنعت بیمه است متاسفانه تا آنجا که 
نرخ ها تابعی از قیمت مورد بیمه است این اتفاق به خودی خود 
می افتد. اتفاقا یکی از دالیل رشد حق بیمه ها ناشی از مولفه های 
تورم است. مثال در بدنه خودرو نرخ های فنی که مشخص است 
پس حق بیمه را براساس همین نرخ های به روز شده می پردازند، 
البته اگر رشــد بیمه ها از بیمه پذیری و رشد فرهنگ بیمه بود 
خیلــی بهتر بود تا ازنرخ تورم. اما چالش اصلی در صنعت بیمه 
بیشتر در زمینه بیمه های شخص ثالث و درمان تکمیلی است که 

بیشترین ضریب خسارت را دارد و سهم زیادی از پوشش 
بیمه را به خود اختصاص می دهد. در شــخص ثالث این 
مشکل بیشتر هم هست. چون خسارت را عواملی تعیین 
می کنند که از عهده بیمه گذار و بیمه گر خارج هســتند 
یعنی در خسارت جانی قوه قضائیه نرخ را معلوم می کند و 
به یکبار 20 تا 30 درصد  نرخ را باال می برد. مساله جایی 
اســت که حق بیمه متناسب خسارت رشد نمی کند چرا 

که دولت اعمال نظر و دخالت می کند.
بنابراین شرکت اقتصادی جدید و احتمال افزایش حق 
بیمه ها نه تنها کمکی به صنعت بیمه نمی کند بلکه مشکل 
هم ایجاد می کند. بنابراین ثبات اقتصادی بهتراســت  و 
نرخ های حق بیمه هم رشد نمی کرد. شرایط تورمی هیچ 
کمکی به صنعت بیمه نمی کند بخصوص بیمه های عمر 
. چون اولویت مردم وضعیت اقتصادی است و افزایش نرخ تورم 

موجب کاهش استقبال مردم به بیمه های عمر می شود. 
شرکت■های■■■ از■ که■ بود■ شرکتی■ نخستین■ رازی■ بیمه■

اعتبارسنجی■خارجی■رتبه■دریافت■کرده■آیا■این■رتبه■هنوز■اعتبار■
دارد■و■چه■تاثیری■روی■فعالیت■های■شرکت■دارد؟

تا االن که شــرکت رتبه بندی خارجی اعالم نکرده این رتبه 
اعتبار ندارد و نظر جدیدی نداده است . البته من هم به عنوان 
مدیرعامل جدید دوســت دارم این راه را ادامه دهم اما فرصت 
نشده است. اول باید به ساماندهی فکر کنیم و بعد دوباره دنبال 
این رتبه بندی باشیم. بانک ها، بیمه ها و موسسه های بزرگ باید 
به استانداردهایی برسند و به وسیله رتبه ها مورد اعتماد بیشتری 
قرار گیرند. ایــن موضوع در آینده خیلی می تواند به نفع بیمه 
رازی باشد و با این کار ما در آینده وضعیتی ایجاد می کنیم که 

مشتریان با اعتماد بیشتری بیمه رازی را انتخاب کنند.
نظرتان■درباره■تغییرات■هیات■مدیره■شرکت■چیست؟■■

هیات مدیره تغییراتش انجام شــد اعضای قبلی خیلی خوب 
بودند افراد جدید هم چهره های سرشناسی هستند از جمله دکتر 
طهماسب مظاهری، وزیر اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی و 
رییس کل اسبق بانک مرکزی بودند. اندوخته سنگینی از دانش 
اقتصادی را به همراه دارند و تجربه اقتصادی بزرگی دارند؛ بیمه 
رازی محلی باشد که ایشون دیدگاه های خود را مطرح کند و به 
شرکت کمک کنند.بنابراین نحوه مطرح شدن مباحث در هیات 
مدیره را تغییر دادیم و در جلســاتی که ایشون هستند مسائل 
کالن صنعت بیمه را مطرح می کنیم بلکه در بخشی از مسائل 

کلی صنعت بیمه از طریق ایشون تاثیرگذار باشیم.
آیا■برنامه■ای■برای■افزایش■سرمایه■دارید؟■■

بله. مطالعات اولیه آن انجام شده پیشنهادمان را هم به بورس 
دادیم و باید موضوع سهامداران خرد را نیز  نظر داشته باشیم. در 
مرحله اول از 200 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان می رسیم 

و در مرحله بعد به 500 میلیارد تومان می رسیم.
البته با برنامه هایی که داریم امیدواریم سهامداران را متقاعد 
کنیم و تا یک هزار میلیارد تومان هم ســرمایه خود را افزایش 

دهیم.

برنامه افزایش سرمایه بیمه رازی اعالم شد
گروه بنگاه های اقتصادی: مجید بختیاری مدیرعامل بیمه رازی گفت: با درنظر داشتن شرایط سهامداران خرد ،  مطالعات اولیه افزایش سرمایه این شرکت انجام 
وپیشــنهاد آن  به بورس اعالم شــده است ،  در مرحله اول سرمایه بیمه رازی از 200 میلیارد تومان به 400 میلیارد تومان افزایش می یابد و در مرحله بعد به 500 

میلیارد تومان می رسد . مشروح گفت و گوی اختصاصی دنیای اقتصاد با مدیرعامل بیمه رازی در ادامه می آید: 
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آقای■امانی■در■شرایط■کنونی■بازار■و■رشد■قیمت■ها■،■آیا■بیمه■■■
رازی■برای■شناسایی■ریسک■های■جدید■و■افزایش■سقف■سرمایه■

های■بیمه■شده■برنامه■ای■دارد؟
در مورد بیمه نامه های موجود که بیمه گذاران قبأل خریداری 
نموده اند و بیمه نامه آنها جاری می باشــد . افزایش قیمت ها ) 
تورم ( باعث افزایش سرمایه و ارزش مورد بیمه شده )مانند بدنه 
ماشین ، آتش سوزی منازل مسکونی و صنعتی و تجاری و... ( که 
شــرکت با اطالع رسانی به بیمه گذاران خواهان افزایش سرمایه 
تحت پوشش بیمه با صدور الحاقیه شده است که در صورت بروز 
احتمالی خسارت دچار قاعده نسبی نگردند. از طرفی با افزایش 
قیمــت ارزش و کاهــش پول ملی قطعأ فــروش و یا نگهداری 
محصوالتی مانند بیمه های زندگی بایســتی همراه با اصالحاتی 
می باشد و یا با محصوالتی جدید می توان نقایص را برطرف نمود.

آیا■یک■برنامه■جامع■نرم■افزاری■تاثیری■درروند■■تولید■حق■■■
بیمه■های■دارد؟■

عدم وجود یکپارچگی سیستم نرم افزاری پیشرفته بیمه و عدم 
اتصال آن به سیســتم های دیگر باعث کند شدن ارائه خدمات 
، عــدم ارائه خدمات با کیفیت ، نبــود کنترل و نظارت دقیق 
برعملیــات بیمه گری از جمله تقلب ها و انحراف های مربوطه 
می گردد. این امــر قطعأ قیمت ارائه خدمات نهایی را افزایش 
می دهد که در نهایت منجر به افزایش حق بیمه خواهد شد . با 
وجود سیستم های یکپارچه موارد فوق با دقت بیشتری همراه 
شده و منجر به کاهش ریسک های عملیاتی و بیمه گری و در 
نهایت ارائه خدمات بیمه با حق بیمه کمتر و مناسب تر خواهد 
بود که فروش و تولید حق بیمه بیشتر را به دنبال خواهد داشت .

در حال حاضر ارائه سیستم های بیمه ای که تلفیقی از بیمه 
نامه های موجود و پوشش ریسک های مختلف مربوط به بیمه 
گذار در قالب یک بیمه نامه در صنعت بیمه وجود ندارد و یا به 
تعداد بســیار محدود ارائه می گردد . قطعأ وجود یک سیستم 
یکپارچه نرم افزاری در روند ارائه این نوع بیمه نامه ها می تواند 
کمک شایانی نماید و هزینه یا حق بیمه نهایی بیمه نامه را کاهش 
داده و باعث افزایش تقاضای خدمات بیمه به اقشــار مختلف و 

افزایش تقاضای تولید حق بیمه خواهد شد .
ریسک■ها■دربیمه■رازی■چگونه■مدیریت■می■شود؟■■

ریســک های گوناگونی در یک شرکت بیمه وجود دارد که 
اگر بخواهیم به صورت خاص تر در حوزه فنی آن ها را بررسی 
کنیم شامل ریسک های بیمه گری ، ریسکهای عملیاتی ، ریسک 

نقدینگی ، ریسک سرمایه گذاری و ... می باشند . قطعأ شرکت 
بیمه رازی با ارزیابی دقیق ریسک ها در هنگام صدور بیمه نامه 
تهیه یک بیمه نامه با شرایط و کلوزهای خوب و در نهایت ارائه 
حق بیمه مناسب نهایت دقت را در صدور بیمه نامه با در نظر 
گرفتن درخواست ها و نیازهای مشتری می نماید و همچنین در 
هنگام بروز حادثه با ارزیابی و کارشناسی دقیق خسارت و برآورد 
دقیق مبلغ با توجه به بیمه نامه صادر شده حداکثر تالش خود 

را در کنترل ریسک های بیمه گری می نماید . 
از طرفــی با دریافت در حق بیمه ها در سررســیدهای مقرر 
ســعی در کاهش ریسک نقدینگی شــرکت خواهد داشت و با 
سرمایه گذاری مناسب حق بیمه ها به خصوص در حوزه بیمه 

های زندگی تالش می نماید باالترین بازدهی را داشته باشد .
شبکه■فروش■صادرکنندگان■اصلی■بیمه■نامه■ها■هستند■،■آیا■■■

ضریب■خسارت■و■وضعیت■مطالبات■این■شبکه■کنترل■می■شود؟
برنامــه هایی در حال طراحی و اجرا می باشــد که همواره 
کارنامه ای از وضعیت نماینده شامل جذب پرتفوی ) حق بیمه 
صادره(، حق بیمه معوق ، ترکیب پرتفوی ، نســبت خسارت ، 
ضریب خســارت ، میزان رضایت بیمه گذاران از نماینده ، درج 
تخلفات ، درصد تحقق بودجه مصوب نماینده و میزان انحراف 
آن در هر فرایند وجود داشته باشد تا مدیریت امور نمایندگان 
و یا هر یک از مدیریتهای مربوطه بتوانند بر اساس دستورالعمل 

های تعریف شده تصمیم های الزم را اتخاذ نمایند .
آیا■طرح■جدیدی■برای■عرضه■به■بازار■دارید؟■■

قطعأ در حوزه بیمه های اشــخاص به ویژه بیمه های درمان 

و زندگی و اموال محصوالتی  را بر اســاس نیازهای بازار تهیه و 
ارائه خواهیم داد. 

معموال■طرح■های■اندکی■درصنعت■بیمه■کشور■طراحی■و■به■■■
بازار■عرضه■می■شود.■چرا؟■

طرح هــای نوین بیمــه ای را در دو بخــش می توان تعریف 
کــرد، یکی محصوالت جدید بیمــه ای و دیگری در قالب ارائه 
روش هــای نوین خدمات، مانند فروش و خدمات بعد از آن. بر 
اســاس بخشنامه بیمه مرکزی در قالب ضوابط تدوین و عرضه 
محصوالت، هر طرح نوین و محصول جدید بیمه ای که در قالب 
طرح نوینی ارائه می شود، به عنوان یک طرح جدید قابل بررسی 
است در صورتی که قباًل برای آن پوشش بیمه ای وجود نداشته 
اســت یا ریسکی است که در واقع برای آن پوششی ارائه نشده 
و بیمه نامه ای برای آن طراحی نشــده است و از طرف دیگر از 
سوی هیچ شرکت دیگری عرضه نشده است و همچنین نرخ و 
شرایط آنها در ضوابط مصوب شورای عالی بیمه یا بیمه مرکزی 
تعیین نشده باشــد. طرح نوین بیمه ای باید در شرکت بیمه و 
بیمه مرکزی مراحلش را طی کند که در بخشــنامه مذکور به 
تفصیل آمده اســت. حال این سوال پیش می اید ، که آیا همه 
طرح های جدید ارائه شده در صنعت بیمه موفق هستند؟ خیر. 
متاسفانه درصد بسیار باالیی از طرح های جدید ناموفق هستند. 
در جدول بیمه مرکزی طرح های بسیاری هستند اما هنوز اسم 
این طرح ها یک بار هم در بازار مطرح نشده است و بعضی از آنها 
اصاًل فروشــی نداشته اند یا فروش آنها ناموفق بوده است. علت 
این است که با وجود صرف هزینه و گرفتن مجوزها اما طرح بر 
اســاس نیاز بازار نبوده و در مواردی فرهنگ سازی و بازار سازی 
الزم نیز نشده است. بنابراین شرکت ها برای طراحی بیمه نامه 
های جدید باید تمام جوانب را درنظر بگیرند و براساس نیازسنجی 

بازار طرحی را به بازار عرضه کنند.
لطفا■درباره■وضعیت■بیمه■های■اموال■در■پرتفوی■بیمه■رازی■■■

توضیح■دهید■؟
ترکیب پرتفوی فعلی شــرکت باید مناســب تر گردد، حجم 
پرتفوی خــودرو حدودأ 30درصد و درمان 30درصد و ســایر 
پرتفوها 40درصد می باشد که سعی در مناسب تر کردن پرتفو 
با کاهش پرتفوهای زیانده و افزایش پرتفوهای با کیفیت داریم 
. متاســفانه حجم پرتفوی بیمه های زندگی ذخیره دار کم می 
باشد که انشااهلل با برنامه های الزم و ارائه محصوالت خوب نسبت 

به افزایش سهم آن اقدام خواهد شد .

معاون■فنی■بیمه■رازی■:
ریسک نقدینگی را کنترل می کنیم

گروه بنگاه های اقتصادی: چنانچه بخواهیم منابع و مصارف شــرکت های بیمه را بررسی کنیم قطب جذب منابع معاونت فنی است و قطب مطارف معاونت مالی. 
درواقع نقش معاون فنی هر شــرکت در تجهیز منابع یا همان تولید حق بیمه حیاتی اســت و هرچقدر بخش فنی شرکت بیمه عملکرد حرفه ای داشته باشد و با 
شناســایی درست ریسک ها در شرایط بیمه نامه های صادره دقت کرده باشد ، شرکت در وضعیت مطلوبتری قرار می گیرد. محمد مهدی امانی معاون فنی بیمه 
رازی است. او درباره مدیریت ریسک در بیمه گری به دنیای اقتصاد گفت: ریسک های گوناگونی در یک شرکت بیمه وجود دارد که اگر بخواهیم به صورت خاص 
تر در حوزه فنی آن ها را بررسی کنیم شامل ریسک های بیمه گری ، ریسکهای عملیاتی ، ریسک نقدینگی ، ریسک سرمایه گذاری و ... می باشند ، شرکت بیمه 
رازی با ارزیابی دقیق ریسک ها در هنگام صدور بیمه نامه تهیه یک بیمه نامه با شرایط و کلوزهای خوب و در نهایت ارائه حق بیمه مناسب نهایت دقت را در صدور 
بیمه نامه با در نظر گرفتن درخواست ها و نیازهای مشتری می نماید و همچنین در هنگام بروز حادثه با ارزیابی و کارشناسی دقیق خسارت و برآورد دقیق مبلغ 
با توجه به بیمه نامه صادر شده حداکثر تالش خود را در کنترل ریسک های بیمه گری می نماید . از طرفی با دریافت در حق بیمه ها در سررسیدهای مقرر سعی 
در کاهش ریسک نقدینگی شرکت خواهد داشت و با سرمایه گذاری مناسب حق بیمه ها به خصوص در حوزه بیمه های زندگی تالش می نماید باالترین بازدهی 

را داشته باشد . در ادامه مشروح گفت و گوی محمد مهدی امانی معاون فنی بیمه رازی می آید: 
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با■نگاهی■به■کارنامه■بیمه■معلم■در■سال■مالی■■■
گذشته،■چند■درصد■از■برنامه■های■مورد■نظر■

این■شرکت■محقق■شده■است؟
: موضــوع مهمی که در شــرکت بیمه معلم 
به عنوان یــک فرهنگ پذیرفته شــده، برنامه 
محوری است. خوشــبختانه با تدوین و اجرای 
سند برنامه ریزی استراتژیک از سال 93، تعهد به 
اجرای کامل برنامه ها و تحقق اهداف بلندپروازانه 
و ارزشمند شرکت در تمامی ارکان شرکت کامال 

مشهود می باشد.
در همین راستا، در بیمه معلم تحقق برنامه ها 
و اهداف با توجه به ماهیتشــان، بصورت روزانه، 
ماهانه، فصلی و ساالنه مورد پیگیری قرار می گیرد 

و انحرافات از برنامه ها به صورت کامل رصد شده و برنامه های اصالحی 
الزم به منظور جبران انحرافات از برنامه ها، تدوین و اجرایی می گردد. 
این رویکرد در کلیه سطوح شرکت از معاونت ها تا سطح نمایندگان 
جاری می باشد. برایند پیشرفت برنامه های هر واحد در سیستم  ارزیابی 
عملکرد حوزه های سازمانی ارزشیابی شده و سیستم های پاداش شرکت 
بر پایه نتایج سیستم های ارزیابی محاسبه می شود. تحقق 108 درصدی 
بودجه و رشد 29 درصدی فروش نسبت به سال گذشته، خود نشان از 
تحقق مناسب برنامه ها و اهداف شرکت دارد. لذا با اطمینان میتوانم 
بگویم که تالش مجموعه شرکت بیمه معلم به گونه ای بوده که بیش 

از 90 درصد برنامه های شرکت تحقق پیدا کرده است.
جایگاه■بیمه■معلم■در■رتبه■بندی■صنعت■بیمه■کشور■کجا■قرار■■■

دارد■و■در■یکسال■گذشته■چه■تغییری■در■این■جایگاه■ایجاد■شده■
است؟

طبق ســند استراتژیک شرکت، چشم انداز بیمه معلم قرار گرفتن 
در بین 5 شــرکت برتر صنعت بیمه می باشد. لذا برنامه های خود را 
در جهت تحقق این موضوع به انجام رســانیده ایم و ســعی داریم از 
منظرهای کلیدی همچون ســودآوری، رضایت مشتری و بهره وری 

برتری خود را به اثبات رسانیم.
موضوع رتبه بندی شرکت ها موضوع بسیار مهم و کلیدی می باشد. 
ولی متاســفانه نظام مدونی در خصوص رتبه بندی شــرکت ها در 
صنعت بیمه کشور وجود ندارد که امیدواریم بزودی ایجاد گردد. در 
حال حاضر شــرکت های بیمه تنها خود را از منظر حق بیمه صادره 
مقایســه می کنند و موضوعات مهم دیگری مانند سودآوری مورد 

توجه قرار نمی گیرد. 
البته با این شــرایط نیز عملکرد شــرکت بیمه معلم در سال های 

گذشته رو به بهبود بوده است،،،
بطوریکه جایگاه شرکت بشرح ذیل از رتبه دوازدهم به رتبه هشتم 

ارتقا یافت : 
* سال 1389 / از میان 22 شرکت بیمه / رتبه دوازدهم
* سال 1396 /  از میان 32 شرکت بیمه / رتبه هشتم

و در تالشیم به چشم انداز شرکت که دست 
یافتن به جایگاه پنجم در بین شرکتهای بیمه 

است، دست پیدا کنیم.
از■آنجایی■که■نیمی■از■سهام■این■شرکت■■■

متعلق■به■صندوق■ذخیره■فرهنگیان■و■معلمان■
است،■خدمات■ویژه■و■منحصر■به■فرد■بیمه■معلم■

برای■فرهنگیان■کدامند■؟
بیمه معلم توجه خاصی به مشتریان ویژه خود 
یعنی فرهنگیان و دانش آموزان داشته و دارد. با 
توجه به مشابه بودن خدمات بیمه ای قابل ارائه 
توسط شرکت ها، بیمه معلم تالش نموده است 
تا از طریق تعریف طرح های بیمه ای متناسب 
با نیاز فرهنگیان و تسریع در پرداخت خسارت 

این تمایز را به وجود آورد. 
ارائه طرح های جدید از جمله بیمه حوادث فرهنگیان، بیمه عمر و 

حوادث مکمل همسر و فرزند از جمله این موارد می باشد. 
- همچنین در سال گذشته بالغ بر 112.500 مورد پرونده خسارت 
دانش آموزی در این شرکت در حداقل زمان ممکن )به طور میانگین 
48 ساعت ( مورد رســیدگی قرار گرفت و به خانواده های زیاندیده 

دانش آموزان پرداخت گردید. 
- در رشــته عمر و حوادث نیز 126.000 فقره پرونده خســارت 
)فوت و نقص عضو ( فرهنگیان محترم در کمتر از یک هفته بررسی 

و پرداخت می گردد.
- صــدور بالغ بر 13.500.000 فقــره کارت دانش آموزی  جهت  
آگاه ســازی خانواده ها از خدمات قابل ارائه از دیگر اقدامات اجرایی 
این شــرکت در راســتای بهبود خدمات قابل ارائه به خانواده بزرگ 

فرهنگیان می باشد. 
- همچنین بیمه معلم برای ارائه هر چه بهتر خدمات به فرهنگیان 
محترم؛ بیش از 1000 نماینده توانمند در کل کشور ساماندهی نموده 

تا پشتیبان شرکت در ارائه خدمات به فرهنگیان باشند.
- استفاده از افسران راهنمایی و رانندگی در خصوص پشتیبانی از 
خسارت های اتومبیل فرهنگیان از جمله اقداماتی است که در سال 

های اخیر به خوبی اجرایی شده است. 
- همچنین بیمه معلم به تازگی سیستم سنجش رضایت مشتری 
ویژه فرهنگیان را را اندازی کرده است جهت سنجش میزان رضایت 
ایشان از خدمات ارائه شده و انجام اقدامات اصالحی الزم جهت رفع 

مشکالت احتمالی ، راه اندازی نموده است.
- بیمه معلم در راســتای ارتقای فرهنگ بیمه به جامعه شــریف 
فرهنگیان و دانش آموزان اقدامات ارزشمندی را اجرایی نموده است. 
برگزاری دوره های ضمن خدمت با موضوع بیمه بصورت حضوری و 

الکترونیکی از جمله این موارد است. 
- توسعه بازی های بیمه ای برای دانش آموزان به منظور آموزش 
مفاهیم پس انداز مانند بازی زنگ زندگی1و2 و کارخانه رویایی، چاپ 

کتابهای آموزشــی با محتوای بیمه مانند کتاب جشن تولد دندی و 
قندی از مهمتریــن اقدامات بیمه معلم در ارتباط با ارتقای فرهنگ 

بیمه در بین دانش آموزان می باشد.
ـ   اجرای طرح تحصیل بدون آسیب با شعار معلم حواسش هست 

با حمایت ورزشکاران ملی کشور نیز از جمله 
طرح هایی است که با استقبال زیادی روبرو شده است. در این طرح 
بیمه معلم به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی دانش آموزان 
ضمن فعالیت ورزشی فضای ایمنی را برای دانش آموزان فراهم میکند. 
نصــب چمن مصنوعی در مدارس خصوصا مدارس مناطق محروم از 

جمله این اقدامات است.
عایدی■این■سرمایه■گذاری■ها■درسال■قبل■و■شش■ماهه■97■■■

چه■میزان■بود؟
بازدهی مجموع سرمایه گذاری های شرکت در سال گذشته حدوداً 
23 درصد و در شش ماهه ابتدایی امسال نیز بالغ بر 50 درصد می باشد.

پیش■بینی■شما■از■آینده■بازار■سرمایه■چیست؟■■
با توجه به وضعیت قیمت ارز، ارزش جایگزینی شــرکتها، افزایش 
ســودآوری آنها و نیــز حجم نقدینگی کشــور پیش بینی می گردد 
همچنان رشد بازار سرمایه ادامه دار باشد، اما این نرخ رشد در طول 

زمان کاهشی خواهد بود.
ورود■شرکت■بیمه■معلم■به■فرابورس■در■چه■مرحله■ای■قرار■دارد■■■

،■هدف■شما■از■ورود■به■بورس■چیست■؟■
: شــرکت بیمه معلم در شــرکت فرابورس درج شده و در مرحله 
تعیین قیمت و ارزش گذاری می باشــد. پــس از این مرحله جهت 
کشــف قیمت 5 درصد از ســهام آن در بازار عرضه خواهد شــد. از 
اهداف بیمه معلم از ورود به بورس می توان به شــفافیت اطالعاتی، 
قابلیت نقدشوندگی، قابلیت نقل و انتقال و قابلیت وثیقه گذاری اشاره 
کرد. ضمن اینکه تمامی عملکرد شرکت در وضعیت قیمت آن سهم 

همواره نمود خواهد یافت.
ورود■بیمه■معلم■به■بورس■چه■تاثیری■بر■برندینگ،■فعالیت■ها■و■■■

سودآوری■این■شرکت■خواهد■داشت؟
قطع به یقین حضور در ویترین اقتصادی کشــور )بازار ســرمایه( 
می تواند عملکرد شرکت بیمه معلم را به نحو شایسته ای برای همگان 
آشکار نماید و این فرصت رقابت خوبی را برای شرکتهای این صنعت 
فراهم می آورد تا در جهت باال بردن کیفیت خدمات و نیز سودآوری 

شرکت تالش نمایند.
امسال■هم■نمایشگاه■بانک■-■بیمه-■بورس■برگزار■می■شود.■■■

حضور■شرکت■های■بیمه■درنمایشگاه■های■این■چنینی■را■چگونه■
ارزیابی■می■کنید؟

برگزاری چنین نمایشــگاه هایی همواره موجــب انتقال دانش و 
فناوری در میان شرکتهای فعال در این حوزه ها می گردد. با توجه به 
ورود شرکت بیمه معلم به بورس، به منظور تعامل بیشتر با رقبا و نیز 
ارتباط با سرمایه گذاران و شرکتهای سرمایه گذاری به منظور معرفی 

این شرکت به آنها از این نمایشگاه استقبال می نماییم.

مدیرعامل■این■شرکت■تشریح■کرد:
اهداف بیمه معلم از ورود به بورس چیست؟

بیمه معلم قدیمی ترین شرکت بیمه خصوصی در بیستم دی ماه سال 1373 با مشارکت نظام بانکی کشور تاسیس شد. اکنون با بیش از 1900 نماینده فروش و 59 
شعبه در داخل و خارج از کشور به عنوان بزرگترین بیمه گر دریایی در عرصه اقتصاد ملی به یک برند معتبر تبدیل شده است. بیمه معلم با عرضه کلیه خدمات 
بیمه ای به عنوان یک شرکت جنرال، حضوری فعال در کشور دارد و تعداد زیادی از هموطنان به ویژه فعاالن اقتصادی کشور از محصوالت و خدمات این شرکت 
استفاده می کنند. وجود سهامداران بزرگی چون صندوق ذخیره فرهنگیان با پوشش بیمه ای برای 1/5 میلیون جامعه فرهنگی و 13 میلیون دانش آموز در سراسر 
کشور و سهامدار عمده ای چون کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، اعتبار این شرکت را دو چندان کرده است. پرتفوی بیمه معلم با رهبری سازمانی محمدابراهیم 
تحسیری از مرز 1000 میلیارد  عبور کرد و بیمه معلم به باشگاه میلیاردی ها پیوست و در لیست 100 شرکت برتر قرار گرفت. محمد ابراهیم تحسیری مدیرعامل 

بیمه معلم درگفت و گوی اختصاصی با دنیای اقتصاد درباره عملکرد این شرکت مطالب خواندنی گفته است که درادامه می آید: 
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گروه بنگاه های اقتصادی :  احمد رضا ضرابیه مدیرعامل بیمه 
سامان می گوید: "نه تنها تمام تالش مان را می کنیم که همواره 
بتوانیم سطح توانگری مالی شرکت را در سطح یک حفظ 
کنیم، بلکه برنامه ریزی کرده ایم که میزان توانگری مالی را 
نیز به هدف 180 درصد تا سال 1400 برسانیم. برای ارتقاء میزان 
توانگری مالی شرکت همزمان با رشد درآمد و پرتفوی شرکت 
نسبت به ایجاد انضباط مالی و فنی دقیق در شرکت اقدام کرده 
ایم. در ادامه گفت و گوی خواندنی دنیای اقتصاد با مدیرعامل 

بیمه سامان می آید: 
آقای■ضرابیه■نظر■شما■درباره■این■گفته■که■فروش■بیمه■نامه■■■

درصنعت■بیمه■کشور■سنتی■است■،■چیست؟■آیا■بیمه■سامان■برنامه■
ای■برای■گذر■از■فروش■سنتی■دارد؟■

البته فروش بیمه نامه امری تخصصی است اما دربخش عمده 
ای از بازار می توان از ابزارهای جدید بهره مند شد. برای دستیابی 
و اســتفاده از ابزارهای نوین خدمت رســانی باید به دنبال ایده 
های نو که توسط نخبگان کارآفرین مطرح می شود ، بود. بیمه 
سامان نیز برگذر از دوره سنتی بیمه گری تاکید دارد و به همین 
منظور با تغییردر فرآیندهای سنتی و حرکت به سمت فناوری 
مدرن،خواستار توسعه همکاری استارتاپ ها در حوزه کسب و کار 
و مدیریت در توسعه کانال های فروش بیمه ای سامان هستیم.

توســعه فرآیندها در فضای دیجیتال بــه خصوص در حوزه 
پرداخت خسارت های  بیمه های درمان و اتومبیل بر لزوم تمرکز 
مدیران به همکاری با اینشورتک ها Insurtech تاکید داریم. حتی 
بیمه ســامان برای تعامل شفاف با این فعاالن اقتصادی آمادگی 

دارد و پذیرای دیدگاه افراد نخبه دراین خصوص است.
توجه داشــته باشــید چنانچه صنعت بیمه شرایط همکاری 
مناســب را با فعاالن در استارتاپ فراهم نکند، به طور قطع این 
دسته از افراد نخبه در صنایع دیگر حضور خواهند یافت و صنعت 
بیمه فرصت بهره مندی از جوانان کار آفرین و مبتکر را از دست 
خواهد داد. شاید به همین دلیل است که رییس کل محترم  بیمه 
مرکزی ج.ا.ا بر حمایت از حضور استارتاپ ها درصنعت بیمه تاکید 
دارند که در این زمینه بیمه ســامان تاکنون تجارب ارزشمندی 

را درمسیر همکاری با نخبگان کارآفرین بدست آورده است.
لطفا■درباره■وضعیت■کلی■شرکت■توضیح■دهید؟■■■

 ســهم بازار شرکت بیمه سامان در حال حاضر در بازار بیمه 
هــای زندگی ۶ درصد و در بازار بیمه های غیر زندگی حدود ۲ 
درصد می باشــد. بر اساس برنامه راهبردی ۵ ساله شرکت هم 
برای سال های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، شرکت بیمه سامان برنامه ریزی 
کرده است تا سال ۱۴۰۰ در بیمه های زندگی ۱۵ درصد سهم از 
بازار و در بیمه های غیر زندگی ۶ درصد سهم از بازار کشورمان 
داشته باشد. ما نیز پیش بینی می کنیم بازار بیمه کشور ظرف 
چهارسال آینده )تا پایان سال ۱۴۰۰( بصورت متوسط حداقل 
رشد ساالنه ۲۰ درصدی را تجربه کند و به همین علت به گونه 
ای برنامه ریزی کرده ایم که برای افزایش ســهم شــرکتمان از 
بازار بیمه در هر رشــته بیمه رشدی متناسب با اهداف و بیشتر 

از رشد بازار داشته باشیم.
آیا■با■توسعه■بیمه■های■عمر■موافق■هستید؟■■■

در حــال حاضــر بیمه هــای زندگــی به خاطــر جنبه های 
سرمایه گذاری است که فروش می رود و این امر جای تاسف دارد 
که ما نتوانسته ایم جذابیت بیمه های عمر را به افکار عمومی نشان 
دهیم. بیمه های زندگی ساالنه ۴۰ درصد رشد داشته اند و خود 

را به خوبی نشــان داده اند و در ادامه این مســیر تاکید می کنم 
که ضرورت دارد ســهام شرکت ها به اندوخته زندگی اختصاص 
یابد. محصوالت جدید بیمه یا یونیت لینک ها می توانند در حوزه 
سرمایه گذاری ایجاد شفافیت کنند و طبیعی است که این شفافیت 
برای شــرکت های بیمه در حوزه نوع و بازده سرمایه گذاری ها و 
علت انتخاب سرمایه گذاری توسط شرکت بیمه بسیار حایز اهمیت 

است و الزم است با دقت باالیی انجام شود.
آقای■ضرابیه■بنظر■شما■نظارت■بیمه■مرکزی■بر■عملکرد■■■

شرکت■های■بیمه■کافی■است؟■
 نظارت در صنعت بیمه مقوله با اهمیتی اســت و با تغییرات 
صورت گرفته در صنعت بیمه طی ســال های گذشته اهمیت 
نظارت در این بخش نسبت به گذشته چند برابر شده است. پیاده 
سازی الگوی خصوصی سازی در صنعت بیمه نشان دهنده تغییر 
نگرش و ایجاد تفاوت در این صنعت بود، در چنین شرایطی اگر 
نظارت دقیق وجود نداشــته باشد یقینا فضای کسب و کار در 

صنعت بیمه نا امن خواهد شد.
ما که از استقرار مقررات استقبال می کنیم . پیاده سازی قوانین 
دقیق و شــفاف فضای کسب و کار را برای فعالیت شرکت های 
بیمه بهبود می بخشد و منافع ذی نفعان به خوبی رعایت شود، چرا 
که این قوانین کمک می کند شرکت های بیمه در چارچوب  های 
اســتاندارد فعالیت کنند.  صنعت بیمه صنعت حساسی است و 
تعهدات در این صنعت بلند مدت اســت، در چنین شــرایطی 
ذی نفعان باید اطمینان داشته باشند که شرکتی که از آن بیمه نامه 
خریده اند در محیطی فعالیت می کند که نظارت بر آن وجود دارد 
و بعد از ۲۰ ســال که می خواهد تعهدات و منافع بیمه نامه را از 
شرکت بیمه بگیرد؛ اوال آن شرکت بیمه وجود دارد، دوم اینکه 

توانایی مالی دارد که بتواند به تعهداتش عمل کند. 
نظر■شما■درباره■حاکمیت■شرکتی■چیست؟■■

 یکی از الزامات خوشنامی و توانایی مالی ، پیاده سازی الگوی 
حاکمیت شرکتی است.  شرکت بیمه سامان اولین شرکتی بود 
که در راستای انطباق با آئین نامه شماره ۹۳ شورای عالی بیمه 
با موضوع "آئین نامه حاکمیت شــرکتی در مؤسســات بیمه" 
نســبت به تعیین کلیه اعضاء هیأت مدیره خود از افراد حقیقی 
اقدام نمود. ارکان "مدیریت ریسک" و "تطبیق مقررات" عالوه 
بر "حسابرســی و کنترل داخلی" که از قبل در شرکت مستقر 
بود ایجاد شــده و در حال توسعه فعالیت می باشند. همچنین 
اقدامات الزم برای تسری و تعمیم الزامات حاکمیت شرکتی در 
شــرکتهای زیرمجموعه بیمه سامان نیز در حال اجرا می باشد 
که این نیز یکی دیگر از اقداماتی است که بیمه سامان با ایمان 
بــه عملکرد صحیح و حرفه ای فراتر از الزامات مقرراتی در حال 

پیاده سازی آن است.
آینده■صنعت■بیمه■را■با■توجه■به■شرایط■کنونی■چگونه■پیش■■■

بینی■می■کنید؟■
 اهمیت خوشــنامی صنعت بیمه کشــور در عرصه های بین 
المللی مهم است. صنعت بیمه از جمله صنایع یکپارچه دنیاست 
که خیلی به داخل مرز ها محدود نمی شود و تعامالت بین المللی 
خصوصا در بیمه ها ی اتکایی در آن بسیار است، لذا نگاه شرکت 
های بزرگ بیمه در عرصه بین المللی به صنعت بیمه ایران، آینده 

این صنعت را تضمین خواهد کرد.
آیا■از■فضای■بیمه■گری■درایران■شفاف■است؟■■

مدیران شــرکت های بزرگ بیمه در سایر کشور ها معتقدند 
که صنعت بیمه ایران شــفاف است، یعنی مقررات به خوبی در 
این بخش پیاده و اجرا می شود که این باور حاصل اجرای دقیق 
مقررات در این صنعت است. بیمه مرکزی تعامل خوبی با سندیکا 
و شرکت های بیمه دارد و این استقرار تکمیل قواعد در صنعت  
بیمه به نحو احســنت اتفاق می افتد با وجود انتقاداتی که بدان 
وارد اســت صنعت بی حاشیه است، که سرمایه گذاری در آن به 
نفع سهام دار است و  ریسک کمتری نسبت به صنایع دیگر دارد.

بیمه■سامان■بار■دیگر■در■باالترین■سطح■توانگری■مالی■قرار■■■
گرفت.■چگونه■؟

 توانگری مالی شرکت بیمه سامان برای ششمین سال متوالی 
در ســال مالی ۱۳۹۷ معادل ۱۳۲ درصد )سطح یک ( به تأیید 
بیمه مرکزی ج.ا.ا رســید. بیمه ســامان از سال ۱۳۹۱ که اجرا 
آئین نامه شــماره ۶۹ شورایعالی بیمه با موضوع توانگری مالی 
به شرکتهای بیمه ابالغ شد، همواره از سطح توانگری مالی یک 
برخوردار بوده است. این سطح باالترین سطح توانگری مالی بر 
اساس محاسبات آئین نامه مذکور است و به این معنی است که 
شرکت بیمه سامان از ابتدا فعالیت به گونه ای عمل کرده است 

که توانایی کامل در ایفا تعهدات خود داشته باشد.
در بیمه سامان نه تنها تمام تالش مان را می کنیم که همواره 
بتوانیم سطح توانگری مالی شرکت را در سطح یک حفظ کنیم، 
بلکه برنامه ریزی کرده ایم که میزان توانگری مالی را نیز به هدف 
۱8۰ درصد تا سال ۱۴۰۰ برسانیم. برای ارتقاء میزان توانگری 
مالی شــرکت همزمان با رشــد درآمد و پرتفوی شرکت نسبت 

به ایجاد انضباط مالی و فنی دقیق در شرکت اقدام کرده ایم. 
پرتفوی بیمه شرکت بصورت مرتب رصد و وضعیت نقدینگی 
بصورت دقیق کنترل می شــود. نحــوه فروش بیمه نامه، نحوه 
تقســیط هر رشته بیمه ای، ساز و کار پیگیری وصول مطالبات، 
همه امور با اهمیتی هستند که بیمه سامان بصورت روزمره به آنها 
می پردازد تا بتواند نسبت به ایفا تعهدات مالی خود و پرداخت به 
ذینفعان اصلی شرکت از جمله بیمه گذاران و خسارت دیدگان، 
بیمارستانها و مراکز خدمات درمانی، بیمه مرکزی و بیمه گران 
اتکایی، سازمان امور مالیاتی، بیمه تأمین اجتماعی، سهامداران 
شــرکت و غیره بدون تأخیر و در ســریع ترین زمان اقدام کند. 
برای حفظ و ارتقاء سودآوری شرکت برنامه ریزی کرده و تالش 
می نماید نه تنها پرداخت ســود نقدی به ســهامداران را حفظ 
کند بلکه در هر ســال با حفظ بخشی از سود نسبت به تجمیع 
منابع برای انجام افزایش ســرمایه شرکت از محل سود انباشته 
اقدام نماید. آینده نگری فرهنگ بیمه سامان و تالش می کنیم 
در کلیه امور نگاه به آینده بلند مدت داشــته باشیم و برای آن 

برنامه ریزی فعال کنیم.

انضباط مالی و فنی راز موفقیت بیمه سامان
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گروه بنگاه های اقتصادی : در بیمه نوین ، بیمه های عمر به 
عنوان یک رشته اصلی مورد اهمیت است که با برنامه ریزی 
و نگاه بلند مدت در نظر گرفته شده است. در حال حاضر سهم 
این رشته در پرتفوی این شرکت 30 درصد و مبنایی برای برنامه 
ریزی های استراتژیک مدون در حوزه توسعه این محصول 
خواهد بود. در ادامه مشروح گفت و گوی دنیای اقتصاد با 

حسین کریم خان زند مدیرعامل بیمه نوین را بخوانید: 
آقای■زند■لطفا■ابتدا■در■مورد■وضعیت■بیمه■نوین■از■نظر■مالی■■■

-■فنی■توضیح■دهید؟
تغییر وضعیت رخ داده در بیمه نوین طی ســه سال گذشته 
کاماًل مشهود است. در سال 1394 سهم رشته ثالث در پرتفوی 
بیمه نوین بالــغ بر 53 درصد بود و در پی آن هم مبلغی بالغ 
بر 1200 میلیارد ریال خســارت معوق در رشته ثالث و حجم 
باالیی از پرونده های خسارت قطعی شده در همین رشته وجود 
داشت و از سوی دیگر هم با کمبود نقدینگی در شرکت رو به 

رو بودیم و شرکت در سطح چهار توانگری مالی قرار داشت.
با وجود چنین شرایطی اولین کاری که باید در شرکت انجام 
می شد، بهینه سازی ترکیب پرتفوی بیمه نوین بود که کاهش 
سهم ثالث به کمتر از 30 درصد سهم پرتفوی که موفق به تحقق 
آن شدیم و پس از آن تقویت نظام مدیریت ریسک با بازنگری 
در بازارهای هدف، ســاماندهی سیستم ارائه نرخ در هر رشته 
و تهیه و تنظیم دســتورالعمل هاي ارائه نرخ فني براي شعب، 
تهیه و تنظیم نرخ هاي مبناي فعالیت در رشته هاي مختلف بر 
مبنای گروههای ریسک، تهیه و تنظیم نرخ هاي مبناي فعالیت 
در رشته هاي مختلف بر مبنای گروههای ریسک و ... در دستور 
کار قرار گرفت. نتیجه تمام برنامه ریزی های صورت گرفته در 
حوزه های فنی و مالی امروز شــرکت بیمه نوین با سطح یک 
توانگری مالی در شــرایط کاماًل پایداری قرار داد که در نتیجه 
آن در سال گذشته بیمه نوین بیشترین رشد را از زمان تأسیس 
تجربه و موفق به تحقق 99.53 درصدی بودجه مصوب هیأت 
مدیره در سال 1396 شد. در حال حاضر هم تالش ما دستیابی 
به ســود ماندگار و ایجاد ارزش افزوده برای زنجیره ذی نفعان 
شــرکت است، به همین دلیل هم از پرتفوی محوری ِصرف به 
سمت مدیریت ریسک و ارتقای خدمت رسانی حرکت کرده ایم.

بیمه■های■عمر■و■سرمایه■گذاری■بیمه■نوین■چه■وضعیتی■دارد؟■■■
سود■عایدی■بیمه■گذاران■طی■سال■های■قبل■چه■میزان■بود؟

بیمه عمر و سرمایه گذاری در بیمه نوین به عنوان یک رشته 
به نوعی اصلی و مورد اهمیت با برنامه ریزی و نگاه بلند مدت در 
نظر گرفته شده است. در حال حاضر سهم این رشته در پرتفوی 
شرکت 30 درصد و مبنایی برای برنامه ریزی های استراتژیک 
مدون در حوزه توســعه این محصول خواهد بود. برنامه ما هم 
با تکیه بر توسعه فنی و تکنولوژیک و آموزش روش های نوین 
بازاریابی این محصول پایه گذاری شده است. برهمین اساس در 
نیمه نخست سال هم با رشد بیش از 40 درصدی این محصول 
مواجه بودیم، همان طور که اشاره کردم نگاه ما در ارائه خدمات 
خود در شرکت بیمه نوین، ارتقا و ترقی در شیوه خدمت رسانی 
است و از ارائه یک محصول صرف به سمت ارائه سبک جدیدی 
از محصوالت با خدمات ویژه و منطبق بر نیاز بیمه گذاران خود 
حرکــت کرده ایم. امروز گنجاندن مزیت های مختلف در یک 
محصول و توجه به نیاز و دغدغه مشــتریان وظیفه هر عرضه 
کننده ایســت، در همین راستا بود که ما امسال چند پوشش 

جانبی در محصول عمر خود معرفی کردیم که پوشش معافیت 
از پرداخت حق بیمه یا طرح شــایگان بیمه نوین یکی از این 
خدمــات منطبق بر نیاز و نگرانی های  بیمه گذاران مان بود و 
همچنان هم چند پوشش و طرح جدید بیمه ای در این رشته 
در دســت طراحی داریم که امیدواریم در سال جاری رونمایی 

و عرضه آن به اتمام برسد.
اما همان طور که در سئوال خود اشاره کردید همچنان یکی 
از نکات مورد اهمیت برای بیمه گذاران ســود حاصل شده از 
خرید این بیمه نامه در بلند مدت اســت. خوشبختانه شرکت 
بیمه نوین طی سال های فعالیت خود هر ساله و به طور مستمر 
نرخ سود قطعی بیمه های عمر و پس انداز را اعالم نموده و ثبات 
در پرداخت سود مشــارکت در بیمه نامه های مذکور یکی از 
سیاست های بلند مدت این شرکت است. برای سال مالی 1396 
نرخ سود قطعی 20 درصدی نیز برای اندوخته بیمه نامه های 
ذخیره دار محاســبه و در اندوختــه بیمه نامه های مذکور در 

قالب سود مشارکت اعمال شده است.
در■این■شرایط■اقتصادی■آیا■می■توان■به■افزایش■تولید■حق■■■

بیمه■ها■امیدوار■بود؟■
اینکه در حال حاضر اقتصاد کشــور در وضعیت خاصی قرار 
دارد قابل انکار نیســت اما نباید فراموش کنیم بدنه اقتصادی 
کشــور در رویارویی با برهه های این چنینی بی تجربه نیست. 
تحریم های اقتصادی در چند دهه گذشــته بخشــی از تهدید 
خارجی و قســمتی از فضای اقتصادی کشور بوده اند و تقریباً 
به جرأت می توان گفت دوره ای بدون تحریم و فشار خارجی 
در کشــور طی نشده است. شرکت های بیمه هم بارها چنین 

شرایطی را تجربه کرده اند.
پس در پاســخ به سئوال شــما باید بگویم باید امیدوار بود 
و ایــن امیدواری را در عمل با عدم پذیرش شــرایط موجود و 
خروج از وضعیت انفعال نیز اثبات کنیم. اینکه بازار تغییر کرده 
و تغییرات بسیار دیگری نیز خواهد کرد یک واقعیت اجتماعی 
و اقتصادی اســت اما برای تک تک این تغییرات باید برنامه و 
ایده داشــت. در بازاری با چنین شرایطی فاصله و شکاف های 
زیادی در بخش های مختلف تولید و خدمات نمایان می شود 
که با برنامه ریزی و عملیات اجرایی دقیق می توان قسمتی از 
آن را جبران کرد. اعتقاد من این اســت بخش بزرگی از آنچه 
که در حال حاضر در اقتصاد کشور شاهد آن هستیم حاصل بی 
برنامگی و نبود دســتور کار در اقتصاد است. مدیریت و هدایت 
در شرایط منطقی و متوازن کار پیچیده و دشواری نیست آنچه 

که مدیریت و رهبری را تبدیل به طریقه و شگرد هنرمندانه و 
بی بدیلی می کند، توانمندی مدیریت در زمان بحران اســت. 
این مدیریت در تمام ســطوح و حوزه ها نیاز به نقشه راه دارد، 
این دقیقاً همان چیزی اســت که اقتصاد امروز کشور در همه 
الیه ها به آن نیاز دارد. از ابتدای سال بنده نیز در بین مدیران  
و بین شــبکه فروش شرکت اعالم کردم برای بقا در این بازار، 
پذیرش منفعالنه شرایط در برنامه های کاری و اهداف تعیین 
شــده ما جایی ندارد. ما باید برای تک تک تغییراتی که پیش 

روی مان است برنامه داشته باشیم.
نوسانات■نرخ■ارز■چه■تاثیری■بردرآمد■و■هزینه■های■بیمه■■■

گران■دارد؟■
شــرکت های بیمه به عنوان بخشی از بدنه اقتصادی کشور 
بی تأثیر از جریان جاری در اقتصاد نخواهند بود و این مسئله 
برای شــرکت ها با توجه به نوع عملیات و دامنه فعالیت های 
شان در بخش های هزینه و درآمد متفاوت است و مقدار دارایی 

و یا بدهی های ارزی شان در این حوزه اثرگذار خواهد بود. 
در اولین نگاه شرکت های بیمه با افزایش ناگهانی در هزینه 
های خود رو به شده اند و بایت این تالطم با هزینه های پیش 
بینی نشده در برنامه های تعیین شده خود در سال جاری مواجه 
شده اند که در حال حاضر راهی جز مدیریت و کنترل آن ندارند. 
از ســوی دیگر حق بیمه های دریافتی اســت که باید توجه 
داشــت اثرپذیری رشــته های مختلف بیمه ای در یک زمان 
مشــخص از این نوسان یکسان نیســت. مطمئناً ما در رشته 
هایــی مانند انرژی و باربری با افزایش نرخ مواجه خواهیم بود 
اما برخی رشته ها مانند ثالث که نوسان ارز و جریان اقتصادی 
پیــرو آن هزینه های متعاقــب آن را با دگرگونی مواجه کرده 
است، می بایست در انتظار طی شدن مراحل قانونی و تصمیم 
شــورای عالی بیمه باشد، این مســئله با توجه به حجم باالی 
ســهم این رشته در صنعت بیمه می تواند برای بسیار شرکت 

ها چالش برانگیز باشد.
از■آنجا■که■بیمه■ها■مکلف■به■اجرای■آیین■نامه■سرمایه■گذاری■■■

شورای■عالی■بیمه■هستند■،■آیا■شرایط■خاص■بانک■ها،■سرمایه■
گذاری■ها■را■با■زیان■مواجه■نکرده■است؟■آیا■پیشنهادی■برای■
اصالح■ایین■نامه■سرمایه■گذاری■مصوب■شورای■عالی■بیمه■

دارید؟
در هر حال تصمیم کاهش نرخ ســودهای بانکی سودآوری 
شــرکت های بیمه که ملکف به ســرمایه گذاری 30 درصدی 
دارایی ها و منابع خود در بانک ها و مؤسســات مالی هستند 
را نیــز با چالش مواجه کــرد. بخش دیگری از چالش وضعیت 
ناپایدار بانک ها و مؤسســات مالی در ســال مالی گذشته و به 
تبع ســال جاری بود که ســوددهی در نظر گرفته شده برای 
ســرمایه گذاران خود که بخشی از آنها شرکت های بیمه ای 
هستند که در حوزه ســهامداری بانک ها قرار دارند که مبالغ 
تعیین شده به نوعی در بخش برنامه های سهامداری و افزایش 

سرمایه لحاظ شده است. 
از ســوی دیگر نباید فراموش کرد که از دو بخش سودآوری 
شــرکت های بیمــه از محــل فعالیت های بیمــه ای و بخش 
ســرمایه گذاری، قســمت عمده ای از ســودآوری پیش بینی 
شــده مربوط به حوزه سرمایه گذاری است که با رویه موجود 
در طوالنی مدت شــرکت های بیمه بدون شک از آن متضرر 

خواهند شد. 

تحول بیمه نوین کامال مشهود است
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آقای■دکتر■لطفا■ابتدا■در■مورد■وضعیت■بیمه■■■
تعاون■از■نظر■مالی-■فنی■توضیح■دهید؟

اگر نگاهی به شرایط گذشته و حال حاضر بیمه 
تعاون مبتنی بر آمارهای موجود داشــته باشید 
بخوبــی خواهید دریافت که بویــژه در چند ماه 
گذشته این شرکت شاهد رشد چشمگیری هم از 
نظر پرتفو و هم از نظر ســودآوری بوده که به آن 
تصمیم ســهامداران شرکت در خصوص افزایش 
سرمایه را نیز باید اضافه نمود . ضمنا کسب چندین 
تأیید صالحیت حرفه ای مدیران فنی نیز نشان از 

تقویت ساختار فنی شرکت دارد.
برنامه■بیمه■تعاون■برای■رشد■سهم■از■بازار■■■

چیست؟آیا■طرح■های■جدیدی■برای■تحقق■این■
هدف■دارید؟

تقریبا در آبان ماه سال 96 بود که با نظر اینجانب 
و حضور داوطلبانه تعدادی از مدیران شرکت،کمیته تدوین 
استراتژی شــرکت بیمه تعاون جهت انجام برنامه ریزی 
استراتژیک تشکیل و آغاز به کار نمود. در جلسات متعددی 
که داشته ایم یکی از نکات مهم که دنبال شدتعیین چشم 
انداز، بیانیه مأموریت و . . . بود که در راستای آن رشد سهم 
بازار شــرکت مطابق با افق زمانی 1405 برآورد گردیده 
اســت و مســلما با توجه به نیاز بازار و تغییرات مستمر 
محیطی و بر اســاس برنامه های مذکور تدوین طرح های 

جدیدی نیز در دستور کار شرکت خواهد بود.
در■این■شرایط■اقتصادی■کشور■آیا■می■توان■به■افزایش■■■

تولید■حق■بیمه■ها■امیدوار■بود؟
: مسلما شرایط فعلی کشور با همراهی و همدلی آحاد 
مردم و عبور از مشــکالت موجود بهبود خواهد یافت. با 
این حال و تا رســیدن به نقطه ثبات اقتصادی رشد حق 
بیمه دور از دســترس نیســت لکن سرعت رشد ممکن 

است کندتر باشد.
نوسانات■نرخ■ارز■چه■تاثیری■بر■درآمد■و■هزینه■های■■■

بیمه■گران■دارد؟
نوســات نرخ ارز در زمینه داراییهای ارزی شرکت های 
بیمه طبیعتا باعث ایجاد درآمد برای بیمه گران میگردد  
و لیکن بایستی متقابالتعهدات ارزی بیمه گران را نیز در 
نظر گرفت . چرا کــه در این بخش باعث افزایش هزینه 

های شرکت های بیمه گردیده است .
از■آنجا■که■بیمه■ها■مکلف■به■اجرای■آیین■نامه■سرمایه■■■

گذاری■شورای■عالی■بیمه■هستند،■آیا■شرایط■خاص■بانکها،■
سرمایه■گذاری■ها■را■با■زیان■مواجه■نکرده■است؟

: به هر ترتیب نمی توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری 
صرفا معطوف به بانکها اســت و ضمن رعایت آیین -نامه 

مربوطه در شورای عالی بیمه در صورت استفاده از مشاوره 
های تخصصی و حرفه ای و تشکیل سبد سرمایه گذاری 

روشهای جایگزینی نیز برای بیمه گران موجود است.
پیش■بینی■شما■از■آینده■بازار■سرمایه■چیست؟■■

بــا توجه به عوامل تاثیر گذار داخلی و خارجی بر بازار 
سرمایه در حال حاضر پیش بینی توأم با ابهام خواهد بود.

نتیجه■تفاهم■نامه■های■اخیر■بیمه■تعاون■با■مجموعه■■■
تعاون■چیست؟

با توجه به مصوبات شورای مدیران در چند جلسه اخیر و 
مأموریتی که به مدیران بازاریابی و امور شعب شرکت داده 
شده براساس پیگیری های مدیران مذکور هم در تهران 
و هم در استانها از طریق رؤسای شعب اقدام به برگزاری 
جلسات با ادارات کل تعاون استانها است و امیدواریم در 

آینده ای نزدیک نتایج مهمی حاصل شود.
برگزار■■■ بانک-بیمه-بورس■ نمایشگاه■ امسال■هم■

می■شود.حضور■شرکت■های■بیمه■در■نمایشگاه■های■این■
چنینی■را■چگونه■ارزیابی■می■کنید؟

به هر حال در دنیای کسب وکارحضور فعال و پر رنگ 
هــم اهداف تبلیغاتــی را دنبال می کنــد و هم افزایش 
اعتماد عامه را بدنبال خواهد داشت.همانطور که توضیح 
داده شدیکی از شاخص های تعیین شده در کارت های 
امتیــازی متوازن واحدهــا ) BSC ( بویژه روابط عمومی 
تعیین میزان حضور شرکت در این چنین نمایشگاه ها و 

نیز برگزاری همایش ها و... می باشد.
لطفا■از■برنامه■های■آتی■شرکت■در■بحث■سرمایه■■■

گذاری-IT-مدیریت■فروش■بگویید؟
با توجــه به اهداف تعیین شــده درBSC واحدها و به 
عنوان نمونه افزایش سود برای امور مالی شرکت مسلما 
برنامــه هایی برای افزایــش و بهبود ســرمایه گذاریها 

خواهیم داشــت. ضمنا با توجه بــه کاربرد رو به 
رشد فناوریهای اطالعات و امکانات IT ، توجه به 
دیجیتال مارکتینگ و نیزفروش الکترونیکی بیمه 
نامه ها در اولویت اقدامات آتی شرکت قرار گرفته 
است و در انتها باید اضافه نمایم که توسعه تعداد 
نمایندگان جنرال و نیز فروشــندگان تخصصی 
بیمــه های زندگی به طــوری کامال جدی و در 
مســیر تحقق اهداف تعیین شده توسط مدیریت 

مربوطه دنبال می گردد.
آقای■مظلومی■همایش■های■شهروندی■با■چه■■■

هدفی■برگزار■می■شوند؟■
بله همانطور که اشــاره کردید تابستان امسال 
دومین همایش شهروندی شــرکت بیمه تعاون 
برگزار شد که درآن اعضای هیئت مدیره ، مدیران 
ستادی ، مدیران شعب و نمایندگان سراسر کشور 
حضور داشتند.  این نشست ها با هدف آشنایی بیشتر و 
ارتباط مستقیم با پرسنل و نمایندگان و بررسی مشکالت 
آنــان و بیان اقدامات انجام شــده و در حال انجام برای 

نمایندگان برگزارمی شود. 
در واقع مدیریت دانش و به اشتراک گذاشتن معلومات 
و داشــته های فنی از هدف هــای مهم برگزاری چنین 

همایش هایی است .
باید توجه داشــت از مهمترین مســائل در اداره هر 
شــرکت مدیریت ذینفعان و یا به عبارتی پیاده سازی 
حاکمیت شــرکتی است . به این صورت که سازمان به 
شــکلی اداره و مدیریت شــود که منافع همه ذینفعان 
شــمال بیمه گذار، ســهامدار و پرســنل تامین شود 
.مدیریت نادرســت منافع ذینفعان از دالیل مهم عدم 
موفقیت برخی شرکت هاست. پس ارتقای سطح کیفی 
و فنی نمایندگان از طریق برگزاری دوره های آموزشی 
فنی ، استفاده از ظرفیت و پتانسیل باالی فضای آنالین 
و پیاده ســازی بســتر الکترونیک جهت فروش آنالین 
محصوالت و وصول مطالبات از مهمترین سیاست های 
تدوین شــده و چشم انداز شرکت بیمه تعاون است که 
تماما با مشارکت و همکاری همه مجموعه بیمه تعاون 

امکان پذیر خواهد بود .
ما در همایش شــهروندی برحفظ ارزش های واالی 
هر شــرکت که همان احترام متقابل بین همه ســطوح 
اســت ، تاکید می کنیم.  در نهایت وجود این ارزش در 
شــرکت بیمه تعاون باعث خواهد شد تا ماموریت اصلی 
این شــرکت که ارائه خدمات بیمه ای به منظور ایجاد 
آرامش خاطر نزد بیمه گذاران است به درستی و به نحو 

احسن اجرا شود .

گروه بنگاه ها ی اقتصادی: شرکت بیمه تعاون با هدف ورود بخش تعاونی به عرصه فعالیت بانک و بیمه و راهیابی به بازارهای پولی و مالی کشور و تحّقق سیاست 
های کلی اصل 44 از سال 1386 آغاز به کار کرد. بیش از 10 سال از تاسیس بیمه تعاون می گذرد و این شرکت مانند سایر بیمه های بازرگانی فعالیت دارد. یونس 
مظلومی که از دو سال گذشته مدیریت این شرکت را پذیرفت به خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: در بیمه  تعاون برحفظ ارزش های واالی هر شرکت که همان احترام 
متقابل بین همه سطوح است ، تاکید داریم.  در نهایت وجود این ارزش در شرکت بیمه تعاون باعث خواهد شد تا ماموریت اصلی این شرکت که ارائه خدمات بیمه 

ای به منظور ایجاد آرامش خاطر نزد بیمه گذاران است به درستی و به نحو احسن اجرا شود .مشروح این گفت و گو را درادامه بخوانید:

دکترمظلومی■خبرداد:■

فروش الکترونیکی در راس برنامه های بیمه تعاون 
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گروه بنگاه های اقتصادی: سرپرست شرکت بیمه ایران معین 
می گوید : مولفه ها بر وجود رقابت ناعادالنه در مناطق آزاد 
تجاری و ویژه صنعتی داللت دارد. در حالی که شرکت های 
بیمه مناطق آزاد مجوز فعالیت در سرزمین اصلی را ندارند، 
شرکت های ثبت شده سرزمین اصلی در این مناطق فعالیت 
می کنند. گرچه شاید فعالیت آنها در این مناطق ذاتاً به افزایش 
رقابت و بهبود کیفیت و خدمات می انجامد، اما متاسفانه 
برخی نرخ شکنی ها و نرخ های غیر فنی باعث شده است 
اختالل و لطمات سنگینی به فعالیت حرفه ای و فنی صنعت 
بیمه در این مناطق وارد شود. گفت و گو دنیای اقتصاد با آقای 
حسن اسالمی پناه، رییس هیات مدیره و سرپرست بیمه ایران 

معین در ادامه می آید: 
***

لطفا■ابتدا■در■خصوص■■تاسیس■بیمه■ایران■معین■و■سهامداران■■■
آن■توضیح■دهید؟

شــركت بيمه ايران معين به موجب اساسنامه و به استناد ماده 
28 الحاقی به قانون چگونگــی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی 
جمهوری اســامی ايران و مصوبه مورخ 79/06/02 هيأت محترم 
وزيران در خصوص مقررات تاســيس و فعاليت موسسات بيمه در 
مناطق آزاد و وي   ژه اقتصادي در سال 1382 در منطقه آزاد كيش 
به ثبت رســيده و عمًا فعاليت خــود را از تاريخ 83/11/15 آغاز 
نموده است. در واقع شركت سهامي بيمه ايران براي خدمت دهي به 
بيمه گذاران خود و متحول نمودن خدمات بيمه ای سنتي به خدمات 
بيمه اي نوين در مناطق آزاد تجاری و ويژه اقتصادی اقدام به ثبت و 
تأسيس شركت بيمه ايران معين نمود. شايان توجه است تاكنون 
اين شركت موفق شده است بخش قابل توجهی از بازار مناطق ازاد و 
ويژه )41.2 درصد( را نصيب خود كند. با اين توصيف شركت بيمه 
ايران معين به عنوان بزرگترين شركت بيمه مناطق آزاد تجاری و 
ويژه اقتصادی موفق شده است با ارائه پوشش های بيمه ای مناسب 
به افراد، خانوارها و شركت ها، بخش قابل توجهی از نااطمينانی ها 
و ريسک ها متوجه فعاليت های اقتصادی و اجتماعی را پوشش دهد.  

لطفا■درخصوص■چالش■های■پیش■روی■بیمه■های■فعال■در■■■
مناطق■آزاد■توضیح■دهید؟

مشکات پيش روی شــركت های بيمه مناطق آزاد را می توان 
در دو مولفه اصلی دســته بندی كرد. اولی مربوط به محدوديت ها 
و مســائل ذاتی مناطق آزاد است و دومی منبعث از رقابت شديد 
گاهاً نرخ شکنی ها و ارائه نرخ های غير فنی است. پيرامون مولفه 
اول، متاســفانه از ابتدای تاســيس اولين مناطق آزاد در كشــور، 
عنايت الزم به ذات و فطرت اين مناطق يعنی تاسيس قطب رشد 
و مراكز تهييج توليد و صادرات نشده است. از اين روی با گذشت 
ســال ها، اين مناطق به جای نقش آفرينی به عنوان مراكز توليد و 
صــادرات، تبديل به مبادی واردات با اقتصادی نامولد و ناهمگون 
با الزامات محلی شــده اند. نتيجه اين مســئله، توســعه نيافتگی 
اقتصاد منطقه ای و محلی شــده اســت. در چنين شرايطی قطعاً 
شركت های بيمه به عنوان پوشش دهنده ريسک های فعاليت های 
اقتصادی، اجتماعی)مانند بيمه های مهندسی، مسئوليت، انرژی و 
شخص ثالث( و خانوادگی)مانند بيمه های زندگی( تحت تاثير قرار 
گرفته اند. اين در حالی اســت كه شــركت های بيمه می توانستند 
با پوشش ريســک ها و تقليل نااطمينانی ها، تسهيلگر و كاتاليزور 
سرمايه گذاری در منطقه و توسعه اقتصادی باشند. اما مغفول ماندن 
منطق اين مناطق كه البته به نوبه خود از اقتصاد كان كشور تاثير 
می پذيرد، شکوفايی بيشتر شركت های بيمه ای مناطق آزاد را با موانع 

جدی روبه رو كرده اســت. مولفه دوم بر وجود رقابت ناعادالنه در 
مناطق آزاد تجاری و ويژه صنعتی داللت دارد. متاسفانه در حالی 
كه شركت های بيمه مناطق آزاد مجوز فعاليت در سرزمين اصلی 
را ندارند، شــركت های ثبت شده ســرزمين اصلی در اين مناطق 
فعاليت می كنند. گرچه شــايد فعاليت آنها در اين مناطق ذاتاً به 
افزايش رقابت و بهبود كيفيت و خدمات می انجامد، اما متاســفانه 
برخی نرخ شــکنی ها و نرخ های غير فنی باعث شده است اختال 
و لطمات سنگينی به فعاليت حرفه ای و فنی صنعت بيمه در اين 

مناطق وارد شود. 
برای■حل■آن■راهکاری■دارید؟■■

قطعــاً يکی از مهمترين راه حل ها ارائــه مجوز برای فعاليت در 
مناطق اصلی به شركت های مناطق آزاد است. البته ظرفيت فنی و 
اجرايی، پشتوانه مالی، سطح توانگری مالی و سطح انباشت تجربه 
و دانش به عنوان كليدی ترين پيش شرط های فعاليت اين شركت ها 
در سرزمين اصلی است. اين مجوز حتی می تواند مربوط به رشته 
يا رشته های خاصی باشد كه شركت ها در آنها تبحر و تجربه الزم 
را دارند. تنها با وجود چنين امکانی هم بازار برای شركت ها توسعه 
خواهد يافت و هم مشتريان با طيف گسترده تر و با كيفيت تری از 
خدمات مواجه خواهند شــد. اما بايد توجه كرد كه توسعه هر چه 
بيشــتر عملکرد اين شركت ها بسته به بهبود و رونق اقتصاد كان 

كشور با محوريت توليد و فعاليت های مولد است.
آیا■بیمه■ایران■معین■مجوز■فعالیت■در■سرزمین■اصلی■را■■■

هم■دارد؟
به استناد تبصره 2 ماده 3 مقررات تاسيس و فعاليت موسسات 
بيمه در مناطق ازاد تجاری- صنعتی و فهرست منتشر شده توسط 
بيمــه مركزی در اجرای آن، شــركت بيمه ايران معين مقدماتی 
پيرامون ارائه پوشش درمان انفرادی در سرزمين اصلی را مهيا كرده 
است. اما اين رشته به تنهايی امکان ايجاد مزيت رقابتی برای شركت 
در ســرزمين اصلی را در پی ندارد. شركت بيمه ايران معين جزو 
پنج شركت دارای باالترين سرمايه )2.500 ميليارد ريال(، جزو 4 
شركت دارای مجوز قبولی اتکايی داخلی و 6 سال متولی موفق به 
كسب سطح يک توانگری شده است. قطعاً توان فنی و مالی شركت 
برای فعاليت در سرزمين اصلی باال است و از اين روی برای ورود به 
بازار جديد نيازمند دستی بازتر است تا مزيت رقابتی خود را توسعه 
دهد. وضعيت فعلی ممکن است اهداف مورد انتظار را محقق نکند.

گفته■می■شود■،■■بیمه■های■مناطق■آزاد■نباید■درسرزمین■اصلی■■■
فعالیت■داشته■باشند■،■نظر■شما■چیست؟

از منظر قانون در حال حاضر اجازه فعاليت برای اين شــركت ها 
در ســرزمين اصلی وجود ندارد. اما اگر توان فنی و مالی مد نظر 
قرار گيرد، قطعاً شــركت هايی كه از سرمايه باال و مناسب، سطح 
توانگری مالی باال و از دانش، تخصص و پشتوانه فنی غنی برخوردار 
هستند، توان فعاليت در سرزمين اصلی دارند. چه بسا بتوانند سهم 
مناسبی را از اين بازار نصيب خود كنند اما طبيعتا همه شركت ها 
بايد تابع قانون بيمه مركزی باشند كه محدوده فعاليت شركت ها 

را تعيين می كند. 
آیا■برای■■همکاری■و■صادرات■خدمات■بیمه■به■کشورهای■■■

همسایه■برنامه■ای■دارید؟■
در حال حاضر مهمترين مسئله ای كه ارتباط و همکاری عميق را 
با كشورهای خارجی تحت تاثير قرار داده است، تحريم های ظالمانه 
و تهديد ارتباطات بين المللی است. قطعا در صورتی كه زمينه های 
ارتباط و همکاری ايجاد شود، اين شركت توان فنی و مالی فعاليت 
در كشــورهای ديگر به ويژه كشورهای همسايه را دارد. البته بايد 

در همکاری با كشورهای ديگر به امکان پذيری ريسک سنجی دقت 
شود. قبول ريسک هايی ناشناخته و توام با نااطمينانی های جدی، 
قطعاً مسائل جدی را ايجاد خواهد كرد. از اين روی تمركز شركت 
بر همکاری با كشورها و مناطقی خواهد بود كه اطاعات دقيق و 

شفاف به منظور ريسک سنجی را داشته باشد.
آیا■بیمه■ایران■معین■درسایر■مناطق■آزاد■هم■شعبه■دارد؟■■■

لطفا■توضیح■دهید.
يکی از مهمترين دستاوردهای شركت توسعه فيزيکی و حضور 
در عمده مناطق هدف خود است. در حال حاضر شركت بيمه ايران 
معين در مناطق آزاد و ويژه كيش، قشــم، چابهار، عسلويه، جلفا، 
آبادان، خرمشهر، ماكو، انزلی، بندر شهيد شهيد رجايی و سيرجان 
دارای شعبه اســت. از سويی ديگر گرچه با توجه به ظرفيت های 
اقتصادی و اجتماعی در برخی مناطق شــعبه ای تاســيس نشده 
است، اما برای پوشش حداكثری مناطق هدف، نمايندگانی در آن 
مناطق مستقر شــده اند كه در قالب شعبه الکترونيک پشتيبانی 

الزم به آنها ارائه می شود.  
درخصوص■تعداد■و■وضعیت■شبکه■فروش■توضیح■دهید■.■■■

برای■آموزش■آنان■چه■برنامه■های■دارید؟
در حال حاضر شــركت بيمه ايران معين از  133 نماينده و 
11 شعبه فعال در مناطق آزاد تجاری و ويژه اقتصادی برخوردار 
است. به منظور تحقق اهداف توسعه و ارتقای شبکه فروش و بهره 
مندی از نمايندگان توانمند و متعهد از سال گذشته برنامه ارزيابی 
عملکرد شعب و نمايندگان در دستور كار واحدهای مربوطه قرار 
گرفته است و براساس شاخصه های اصلی عملکرد نظير : رضايت 
مشتريان، پرتفو، سهم رشته های با نسبت خسارت مناسب، مانده 
عمليات ، تركيب پرتفو و عملکرد حرفه ای ارزيابی عملکرد شبکه 
فروش انجام شده است. سياست اصلی شركت درآينده حفظ و 
جذب نمايندگان فعال، با انگيزه و دارای مهارت های فعاليت در 
بازار رقابتی است.  همچنين گسترش خدمات بيمه ای در ساير 
مناطق ويژه اقتصادی نيز در برنامه های آينده شركت دنبال خواهد 
شد. در خصوص برنامه های آموزشی؛ از سالهای گذشته عاوه بر 
آموزشهای تئوری با روشهای سخنرانی و استاد محور، آموزشهای 
عملی با رويکرد Case study  و با مشاركت فرگيران در بيمه 
ايران معين برگزار شده است كه با توجه به استقبال كارشناسان 
و شــبکه فروش در آينده نيز اين روش آموزشــی ادامه خواهد 
يافت. همچنين با توجه به توسعه تکنولوژی های آموزشی و نياز 
به آموزش مستمر و به روز رسانی دانش و مهارت شبکه فروش؛ 
سياســت های به كارگيری از تکنولوژی هــای روز، آموزش های 
مجازی و ارائه بســته های آموزشی چند رسانه ای در دستور كار 
شــركت قرار خواهد گرفت و به دنبال آن هستيم تا آموزش ها 
منجر به پويايی شبکه فروش و افزايش بهره وری سازمان گردد. 

لطفا■درخصوص■خدمات■بیمه■ای■که■ارایه■می■دهید■.■توضیح■■■
دهید.■ترکیب■پرتفوی■-■ضریب■خسارت■.

همواره توسعه و ارائه پوشش های بيمه ای جهت اطمينان بخشی 
به افراد حقيقی و حقوقی فعال در عرصه های مختلف كســب وكار 
در كليه مناطق آزاد و ويژه اقتصادی كشور و بهبود مستمر خدمات 
بيمه ای و پاسخگويی به نيازهای مشتريان در دستور كار اين شركت 
قرار داشته اســت. بنابر صورت های مالی شركت در سال 1396، 
مجموعاً 6.898 ميليارد ريال حق بيمه توليد كرده و مبلغ 1.256 
ميليارد ريال نيز خســارت پرداخت كرده است. اين ارقام گواه اين 
است كه شركت بيمه ايران معين بزرگترين شركت بيمه مناطق 

آزاد و ويژه صنعتی است. 

بیمه ایران معین بزرگترین بیمه گر
مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی
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آقای■اکرامی■لطفا■درباره■وضعیت■■■
مناطق■ازاد■به■ویژه■جزیره■کیش■■ازمنظر■
های■ فعالیت■ و■ ها■ گذاری■ سرمایه■
تجاری■توضیح■دهید؟■آیا■فضای■کسب■

و■کار■دراین■مناطق■مناسب■است؟
واقعاً نام نیکویی بر جزیره کیش نهاده 
شده اســت و آن عبارت جزیره زیبای 
کیش است و به معنای تمام کلمه بنده 
نیز آنرا تأئید نموده و همیشه از عبارت 
جزیره زیبای کیش استفاده می نمایم.

قطعاً وضعیت تجــاری و بازرگانی و 
فضای کســب و کار در جزیره کیش 

و ســایر مناطق آزاد ایده آل و مطلوب نیســت و شاید 
مهمترین دلیل آن، بحث مسائل و دیدگاه های فرهنگی 
و اجتماعی است، تا در کشور یا در مناطق آزاد، فضای 
گردشگری، مشخص و روشن و مطلوب نباشد به قطع 
و یقین فضای کسب و کار رشد مناسبی نخواهد داشت 
و این از مشکالت اساسی کشور است که هم بر اقتصاد و 

هم فضای کسب و کار و ... تأثیر زیادی دارد.
لطفا■درخصوص■چالش■های■پیش■روی■بیمه■های■■■

فعال■در■مناطق■آزاد■توضیح■دهید؟
 یکی از چالش ها محدوده فعالیت است . این شرکت 
ها در وســعتی کمتر از یک درصد مساحت کشور و با 
جمعیتی کمتر از یک درصد جمعیت کشــور و در یک 
فضای بسیار محدود به فعالیت خویش ادامه می دهند 
و امکان فعالیت در سرزمین اصلی را ندارند. اما شرکت 
های فعال در سرزمین اصلی بدون هیچ محدودیتی و 
یه راحتی در تمامی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فعالیت 
می نمایند و عماًل عرصه را برای شرکت های مناطق آزاد 
تنگ و تنگ تر نموده اند و این یک چالش اساسی است.

: اما  تســری آئین نامه ها و مقررات به شرکت های 
فعال در مناطق آزاد نیز چالش دیگر شرکت های بیمه 
فعال در مناطق ازاد اســت.  این شرکت ها دارای آئین 
نامه و مقررات خاصی بودند که متأسفانه در سال های 
گذشته، با استدالل به اینکه این شرکت ها نیز باید در 

سرزمین اصلی فعالیت نمایند. این آئین 
نامه ها اصالح و آئین نامه های شرکت 
های فعال در سرزمین اصلی به شرکت 
های مناطق آزاد تسری یافت. اما امکان 
فعالیت شــرکت های مناطق آزاد در 

سرزمین اصلی عملی نشد.
با■توجه■به■شرایط■اقتصادی■کشور■■■

و■نوسانات■نرخ■ارز■آینده■بازار■بیمه■را■
چگونه■می■بینید؟

افزایش نرخ ارز بر مسائل اقتصادی و 
وضعیت زندگی مردم در یک دوره میان 
مــدت و حداکثر نه ماهه تأثیر خواهد 
گذاشت بعبارت دیگر اقتصاد و مردم در یک دوره حدوداً 
نــه ماهه به این وضعیت عادت خواهند کرد و به مرور 
وضعیت خود را با این مسأله تطبیق خواهند داد.بنظر 
اینجانب این وضعیت حداکثر یک دوره یک تا حداکثر 
دو ســاله شرکت های بیمه را نیز متأثر خواهد نمود و 
سپس وضعیت به حالت اولیه باز خواهد گشت به این 
معنی که یک یا حداکثر 2 سال ممکن است حق بیمه، 
بعضی رشــته ها کاهش یابد یا وصول حق بیمه ها با 
مشــکل مواجه شود . یا حتی به مقدار اندکی خسارت 
از گذشــته بیشتر شــود. اما از یک تا حداکثر دو سال 

آثار آن از بین خواهد رفت.
آیا■بیمه■امید■مجوز■فعالیت■در■سرزمین■اصلی■را■■■

هم■دارد؟
خیر- بجز رشته درمان انفرادی و چند رشته غیرفعال 
دیگر، اما موارد بیمه شده توسط این شرکت در سرزمین 

اصلی نیز دارای پوشش بیمه ای می باشند.
درخصوص■تعداد■و■وضعیت■شبکه■فروش■توضیح■■■

دهید■.
این شــرکت در همه مناطق آزاد تجاری، صنعتی 
دارای شــعبه بوده و در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
با بیش از 130 نمایندگی فروش مشــغول فعالیت و 
ارائه خدمت به بیمه گذاران و بیمه شــدگان محترم 

می باشد.

لطفا■درخصوص■خدمات■بیمه■ای■که■ارایه■می■دهید■.■■■
توضیح■دهید.■ترکیب■پرتفوی■-■ضریب■خسارت■.

شرکت بیمه امید مانند شرکت های فعال در سرزمین 
اصلی، در تمامی رشــته های بیمه ای مشغول فعالیت      
است و یکی از شرکت های ممتاز در ارائه خدمات می 
باشد بطوریکه خســارت های اعالم شده قطعی را در 
کمترین زمان ممکن محاسبه و به بیمه گذاران و بیمه 
شدگان محترم پرداخت می نماید. این شرکت فعالیت 
های مطلوبی در زمینه صدور و پرداخت خسارت های 
بیمه نامه های اتومبیل ، درمان ، آتش سوزی، مسئولیت 

، کشتی ، باربری و ... دارد.
آیا■بیمه■امید■طرح■جدیدی■برای■حضور■بیشتر■■■

دربازار■دارد؟
این شرکت برنامه های مشخصی برای ارائه خدمات 
و طــرح های جدید بیمه ای دارد که متعاقباً و پس از 

کسب مجوزهای الزم ارائه خواهد شد.  
بیمه■امید■برای■جلب■اعتماد■مشتریان■چه■رویکردی■■■

دارد؟
بیمه امید با توجه به اســترات  ژی مشــتری گرائی ، 
بازارهــای بالقوه  بیمه را شناســایی کرده و با در نظر 
گرفتن مشــتریان، آنها را گروه بندی و بیمه نامه های 
متناســب با نیاز آنها را طراحی کرده است  تا با اتخاذ 
راهبردهــای مدرن مبتنی بردانش روز  مناســبترین  
خدمات را ارایه دهد.  اما نکته اصلی برای جلب رضایت 
مشتری پرداخت به موقع خســارات است. بیمه امید  
برای بررسی درست پرونده های خسارت در کوتاه ترین 
زمان تالش می کند . زیرا پرداخت به موقع خســارت 
موجب می شــود بیمه گذاران به بیمه گر خود اعتماد 
داشــته باشند و مطمین باشــند در زمان بروز حادثه 
بیمه گر کنار آنهاســت . دراین رابطه ســال 96  بیمه 
امید با پرداخت کلیه خســارت های دیات اعالم شده 
قطعی مربوط به کلیه بیمه نامه ها اعم از شخص ثالث 
و مســئولیت به وظایف و نقش خود در خدمت رسانی 
به مردم شریف ایران جامه عمل پوشاند و دراسفند ماه 

تمام پرونده های خسارت تسویه شد.  

مدیرعامل■بیمه■امید■مطرح■کرد
محدوده فعالیت

شرکت بیمه امید به عنوان یک شرکت بیمه اي نام آشنا در کشور با رعایت اخالق حرفه اي ، دارا بودن شبكه فروش و نمایندگی هاي فعال در گستره وسیع مورد 
اســتقبال بسیاري از نهادهاي متعدد اجرائي قرار گرفته اســت و با اتكاء به تواناییهاي علمي و تجربي کادر مدیریت توانسته است نظر عمومي را به سوي خود 
معطوف دارد. شرکت بیمه امید با توجه به استرات  ژي مشتري گرائي ، بازارهاي بالقوه بیمه را شناسایي کرده و با در نظر گرفتن مشتریان، آنها را گروه بندي و بیمه 
نامه هاي متناســب با نیاز آنها را بازاریابي و طراحي نماید که بدین منظور با اتخاذ راهبردهاي مدرن مبتني بردانش روز در حال ارائه مناسبترین سرویسها و بنا 
به استانداردهاي خاص صنعت بیمه کشور میباشد. به لحاظ ارائه خدمات به بیمه گذاران همواره سعي در برقراري شبكه گسترده منسجم و توانمند در کلیه نقاط 
در مناطق آزاد تجاري- صنعتي و ویژه اقتصادي کشــور می  باشد. لذا شرکت بیمه امید توانسته است با تاسیس و تجهیز 7 شعبه در مناطق آزاد تجاري- صنعتي 
و ویژه اقتصادي کشور تأسیس و داراي 130 نماینده فعال مي باشدکه براي رسیدن به وضعیت مطلوبتر تعداد شعب و نمایندگیها در حال افزایش است.گفت و گو 

ی خواندنی علی اکبر اکرامی مدیرعامل بیمه امید با دنیای اقتصاد در ادامه می آید: 



گزارش ویژهگزارش ویژه

88PP ویژه نامه بورس، بانک و بیمه    مهر 1397ویژه نامه بورس، بانک و بیمه   مهر 1397

منطقــه ویژه اقتصــادی المرد در جنوب اســتان فارس دارای  
پتانســیل ،مزیت های فراوانی برای توسعه فعالیت های اقتصادی، 
صنعتی وتجاری است که بخش مهمی از آن به صورت خداداد در 

این خطه از میهن اسالمی به ودیعت گذاشته شده است.
کارشناسان و نخبگان عرصه صنعت و معدن بر این باورند که با 
توجه به وجود معادن و منابع فراوان و موقعیت خاص، این منطقه 
که در آستانه جهش صنعتی قرار گرفته مکمل پازل تمدن صنعتی 
ایران زمین خواهد بود.محمد آشــفته آج بیشه مدیرعامل منطقه 
ویژه اقتصادی المرد نیز معتقد است:  با استقرار صنایع پیش بینی 
شده در برنامه توسعه این منطقه، گامی بلند برای  رشد  و توسعه 

منطقه  و حل مشکل اشتغال دراستان فارس برداشته می شود.
به گفته وی، هم اکنون  مراحل اجرایی آلومینیوم جنوب با ارزش 
ســرمایه گذاری اولیه ۲/ ۱ میلیارد دالربر اساس برنامه زمان بندی 
شــده در حال انجام است و با افتتاح فاز نخست آن در سال آینده 

ضمن دوبرابر شدن تولید شمش آلومینیوم کشور 
بســتر مناسبی برای توســعه صنایع پایین دست 
آلومینیوم مهیا می شــود.مدیرعامل منطقه ویژه 
اقتصــادی المرد،  راه انــدازی کارخانه آلومینیوم 
به ظرفیت یک میلیون تن و صنایع پایین دســت 
مرتبط، ســیمان با ظرفیت ده میلیون تن، منیزیم 
با ظرفیت ۶۰ هزار تن در ســال، نیروگاه ســیکل 
ترکیبی دو هزار مگاواتی، نیروگاه خورشیدی ۲۰۰ 
مگاواتی ،پتروشــیمی با ظرفیت ساالنه ۵ میلیون 
تن، پاالیشگاه میعانات گازی، زنجیره تولید بوتان، 

تولید پروپیلین از پروپان، فرو سیلیس  صنایع پشتیبان همچنین 
فعالیت های خدماتی از جمله اقداماتی است که بستر مناسب برای 
فعالیت آنها فراهم اســت و هم اکنون تعدادی از سرمایه گذاران در 

این زمینه ها مشغول به فعالیت هستند.
وی  افــزود: معافیت های گمرکی، مالیاتی و ارزش افزوده، روان 
سازی واردات،صدور و ترانزیت کاال به بازارهای جهانی،عدم اعمال 
محدودیت زمانی برای نگهداری کاال،امکان اســتفاده از تسهیالت 
مالــی از محل صندوق ملی و محیط زیســت، مبادالت بازرگانی با 
خارج از کشــور، نزدیکی به ســواحل خلیج فارس و چند فرودگاه 
بین المللی نیز در شــمار دیگر مزیت هایی است که افق روشنی را 
فراروی توسعه و ایجاد صنایع مولد و اشتغال پایدار در منطقه ویژه 

اقتصادی المرد ترسیم می کند. 
آشــفته آج بیشه تاکید کرد:  عالوه بر انجام مطالعات الزم برای 
طراحی و جانمایی صنایع ، سرعت عمل در مراحل مختلف نظیر عقد 
قرارداد، واگذاری زمین، ارایه مشاوره های تخصصی، فنی و خدمات 
مورد نیاز، تامین خوراک برای صنایع و مواردی از این دست از جمله 
ویژگی های منطقه ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه گذاران است.

وی استفاده از ظرفیت های منطقه ای، فناوری های نوین، توسعه 
صنایــع دانش بنیان، افزایش بهره وری، رعایت و الزام به معیارها و 
استانداردهای زیست محیطی و تحقق صنعت سبز را  از مولفه هایی 
برشمرد که در راستای اقتصاد مقاومتی از اولویت های مدیریت منطقه 

ویژه اقتصادی محسوب می شود.
مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی المرد با بیان اینکه  از 8۵۰۰ 
هکتار منطقه ویژه اقتصادی المرد،  ۵7۰۰ هکتار آن محصور است، 
تصریح کرد: با بهره گیری امکانات و ظرفیت ها این منطقه در مسیر 

تولید محصوالت برای صادر ات  می توان نقش بسزایی ایفا کرد.
 وی، تاکیــد کرد: منطقه ویژه اقتصــادی، محدوده جغرافیایی 
مشــخصی در مبادی ورودی یا در داخل کشــور است که با هدف 
جذب ســرمایه هــای خارجی و داخلــی و همچنین ایجاد عرصه 
فعالیت های تولیدی و تجاری بــرای افزایش صادرات کاال و ارایه 
بهینه خدمــات برای حضور فعال در بازارهــای منطقه ای و بین 

المللی ایجاد شده است. 
آشــفته آج بیشه یادآور شــد تاکنون با شرکت هایی برای ایجاد 

صنایــع آلومینیوم و نیروگاه بــرق قرارداد منعقد 
و کار احــداث این واحدها آغاز شــده و امکانات 
زیرساختی مناسب نیز برای استقرار صنایع  مادر 
و پتروشیمی پیش بینی شده است.وی افزود: افق 
چشم انداز دست یابی به اهداف پیش بینی شده این 
منطقه، ۱4۱4 است اما تا سال ۱4۰4 و با راه اندازی صنایع آلومینیوم 

جنوب، تحولی بزرگ را در منطقه شاهد خواهیم بود.
آشــفته آج بیشــه تاکید کرد: در مقطعی از زمــان که صنایع 
آلومینیوم اراک با تولید 7۰ هزارتن، بسترساز یک تحول بزرگ در 
اراک می شــود، قطعا صنایع آلومینیوم المرد با 3۰۰ هزارتن تولید 
ســاالنه، می تواند منشا تحولی عظیم باشد و این تحول با استقرار 

سایر صنایع باال و پائین دستی، تداوم  می یابد.
وی ، میزان سرمایه مورد نیاز در این منطقه را در مجموع ۲۵۰۰ 
میلیــارد تومان اعالم کرد و افــزود: موفق به جذب ۲۵۰  میلیارد 
تومان ســرمایه از محل تســهیالت دولت ومنابع داخلی سازمان 

ایمیدرو شدیم .
مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصادی المــرد  با بیان اینکه با پایان 
عملیات گاز رسانی  به  منطقه شاهد استقبال بیشتر سرمایه گذاران 
خواهیــم بود، گفت:  از جمله مزایای منطقه ویژه اقتصادی، صدور 
مجوز ســاخت و  بهره برداری سرمایه گذاری و تولیدی به صورت 
رایــگان، تبعیت از قانون کار مناطــق آزاد تجاری و صنعتی، ورود 
ماشین آالت خط تولید و ابزار و  تجهیزات بدون عوارض گمرکی، 
فعالیت گمرکی تا ســقف ارزش افزوده و پرداخت عوارض گمرکی 

است.
آشفته آج بیشه که از کارشناسان خبره آلومینیوم کشور  است، 
تاکید کرد: به رغم همه مشــکالت، چالش ها  و شرایط موجود در 
کشور را به  فرصت   تبدیل  خواهیم کرد به گونه ای که در منطقه 

ویژه اقتصادی المرد شاه کلید شروع حرکت صنعتی  با آلومینیوم 
و گســترش و شکوفایی  آن با صنایع زیرساخت آلومینیوم و سایر 
صنایع  جانبی  اســت. وی از عقد قرارداد تولید  ورق آلومینیوم به 
ظرفیت ۱۶۰  هزار تن و  با مشارکت بخش خصوصی و ایمیدرو در 
منطقه خبر داد و  از آغاز عملیات اجرایی آن در آینده نزدیک  سخن 
گفت. مجری طرح های صنایع انرژی بر جنوب کشور همچنین از 
احداث بندر 8 میلیون تنی در بندر پارسیان خبر داد و تصریح کرد: 
برای تولید3۰۰ هزار تن آلومینیوم یک  میلیون تن پودر الومینا نیاز 
است که باید از طریق این بندر وارد شود، از این رو  ایمیدرو احداث 
یک کارخانه تولید آلومینا را نیز در برنامه دارد که  قرارداد این واحد 
تولیدی با بخش خصوصی در منطقه پارســیان منعقد شده است.
آشــفته آج بیشه تاکید کرد:  صنایعی که  بخواهند در این منطقه  
احداث شــوند،  از جواز تاسیس تا پروانه بهره برداری را می توانند  

از منطقه دریافت کنند.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی المرد تصریح کرد: پروژه  تامین 
آب مورد نیاز منطقه از خلیج فارس با رعایت الزامات زیست محیطی  
به صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انجام  خواهد شــد به 
گونه ای که قرار اســت  ۱۵ میلیون مترمکعب آب به المرد منقل 
شود  که 4/۲ میلیون مترمکعب ساالنه متعلق به سایت المرد است.

وی تصریــح کرد: از جمله  صنایعی که در این منطقه مســتقر 
می شوند، انرژی های پاک، خورشیدی  است که در این زمینه نیروگاه 
۱۰ الی 3۰ مگاواتی در حال احداث است و همچنین یک سرمایه گذار 

اسپانیایی یک نیروگاه ۱۰ مگاواتی دیگر را در حال احداث دارد.
آشفته آج بیشه همچنین از احداث کارخانه هایی نظیرفروسیلیس 
، صنایع پتروشــیمی ، صنایع آلومینیوم و صنایع پایین دســتی، 
انرژی های پاک، صنایع ســیمان و کارخانه منیزیم و  اســتحصال  

کاغذ از کربنات کلسیم در منطقه المرد خبر داد .
وی خاطرنشان کرد: در حال ایجاد  زون گمرکی ۵۰ هکتاری در 
منطقه ویژه اقتصادی المرد با رویکرد تجاری هستیم تا  تجار  بتوانند 
برای  واردات و صادرات نهایی از این کریدور گمرکی استفاده کنند. 
این مدیر مســئول همچنین  ایفای مســئولیت های اجتماعی  
منطقه متبوعش برای فراهم کردن رشد متوازن و رفع محرومیت 
از  نواحــی پیرامونی، مشــارکت در اجــرای برنامه های فرهنگی 
منطبق بر اهداف و در چارچوب  مقررات و تعامل با مســئوالن و 
متولیان اجرایی  شهرستان و استان محل استقرار صنایع را از سایر 
برنامه هایی دانست که منجر به هم افزایی و تسهیل شرایط برای 
مشــارکت بخش خصوصی و استفاده حداکثری از توانمندی های 

منطقه ای  می شود.

منطقه ویژه اقتصادی المرد  به کانون 
صنعت کشور  تبدیل  می شود
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منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان را باید یکی از 
مناطق خاصی دانست که در آینده ای نزدیک به یکی از قطب 
های صنعتی کشور تبدیل می شود. وجود مزیت های فراوان 
در این منطقه از جمله نزدیکی به منطقه عسلویه، دریا، مخازن 
گاز پارس جنوبی و .... باعث شده تا فرصت بسیار خوبی در 
اختیار سرمایه گذارانی که در طرح خود مصرف باالی انرژی 
را خواهند داشت، قرار گیرد. داود آدینه لو معاون اقتصادی، 
سرمایه انسانی و امور اجتماعی منطقه ویژه صنایع انرژی بر 
پارسیان در این گفت وگو از فرصت  ها و مزیت های موجود در 

منطقه ویژه اقتصادی پارسیان می گوید:
درباره■راه■اندازی■منطقه■ویژه■اقتصادی■صنایع■انرژی■بر■■■

پارسیان■توضیح■دهید.
مخزن گاز مشــترک میان ایران و قطر بــه نام پارس جنوبی 
شناخته می شود. برای استفاده از ذخیره گاز موجود در این مخزن، 
پاالیشگاه های بسیاری در فازهای مختلف  منطقه ویژه اقتصادی 
انرژی پارس )عسلویه( به بهره برداری رسیده اند که از این طریق 
گاز ترش به گاز شیرین تبدیل می شود.بهره برداری از این ذخیره 
گازی ظرفیت های بسیاری را برای توسعه صنایع انرژی بر ایجاد 
کرده است. برای اینکه بتوانیم از این گاز محصوالتی با ارزش افزوده 
بیشتر را تولید کنیم، صنعت پتروشیمی را در عسلویه راه اندازی 
کردیم و مجتمع های متعددی در این منطقه احداث شــدند. در 
دهه 80 مطالعاتی جهت اســتفاده بهتر از ظرفیت گازی مخازن 
پارس جنوبی صورت گرفت. این موضوعات شــامل بحث مکانی 
و نوع صنایعی بود که امکان اســتقرار در این فضا و بهره مندی از 
پتانسیل های موجود را داشته باشند؛ درنتیجه صنایع انرژی بر در 
این منطقه تعریف شدند. صنایع انرژی بر به آندسته از صنایع اطالق 
می گردد که مصرف انرژی در تولید محصول نهایی در آنها ســهم 
بسزایی می باشــد.در مکان یابی انجام شده منطقه ویژه اقتصادی 
پارسیان در 50 کیلومتری شرقی فاز 1عسلویه انتخاب و گستره 
ای به مســاحت 9800 هکتار برای صنایع انرژی بر درنظر گرفته 
شــد. در این منطقه 4 صنعت اصلی انرژی بر یعنی پتروشــیمی، 
آلومینیوم، آلومینا و فوالد، همچنین 3 صنعت نیروگاه، تاسیسات 
آب شیرین کن و بندر به عنوان صنعت پشتیبان تعریف گردید. در 
همین رابطه طرح جامعی برای منطقه تعریف شده، که به تایید 

مراجع ذیصالح رسیده است.
چه■اهدافی■در■این■طرح■دیده■شده■است؟■■

در این طرح تولید 18میلیون تن محصوالت پتروشیمی، 4میلیون 
تن فوالد، 600 هزار تن آلومینیوم و 3میلیون تن آلومینا در سال 

به عنوان صنایع اصلی تعریف شــده اند. برای راه اندازی 
این صنایع نیازمند 3 صنعت پشتیبان یاد شده هستیم که 
در این رابطه پیش بینی احداث آب شیرین کن با ظرفیت 
750هزار متر مکعب در روز صورت گرفته است. از سویی 
دیگر در افق طرح به 4/3 هزار مگاوات برق نیاز می باشد. 
همچنیــن بندر پارســیان به عنــوان بزرگترین بندر 
تخصصی صنعتی، معدنی کشــور بــا ظرفیت تخلیه و 
بارگیری 40 میلیون تن در سال برای این اهداف در نظر 

گرفته شده است.
وضعیت■سرمایه■گذاری■در■منطقه■به■چه■صورت■■■

است؟
 در حال حاضر 5 سرمایه گذار در حوزه پتروشیمی در 
منطقه حضور دارند. شــرکت سروش انرژی پایدار جهت 
احداث واحد GTX متعلق به هلدینگ گســترش انرژی 
پاسارگاد، شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان متعلق به 
هلدینگ پتروفرهنگ جهت احداث واحد GTX شرکت 

 ،  GTO صنایع پتروشــیمی خلیج فارس برای احداث یک واحد
یک واحد GTPP و یک واحد اوره و آمونیاک، شرکت انرژی دانا 
برای احداث یک واحد GTX در مناطق حضور دارند. شرکت مپنا 
نیز اخیراً درخواســت خود را برای احداث یک واحد GTX ارسال 

نموده اند که این درخواست نیز درحال بررسی می باشد.
برای تولید برق در فاز اول به میزان 500 مگاوات مذاکرات بسیار 
خوبی با شرکت مپنا و آرین ماهتاب گستر در حال اجرا می باشد و 
به زودی سرمایه گذار این بخش مشخص خواهد شد.در حوزه تولید 
آب شیرین کن مشارکت فراسان، فرا آب رسان سرزمین، فرابرد و 
تهران بوستن برای احداث یک واحد تاسیسات نمک زدایی از آب 
دریــا به ظرفیت 50000 متر مکعب در روز عملیات اجرایی این 
طرح را آغاز نموده اند و امیدواریم این طرح تا دو ســال آینده به 
بهره برداری برسد.از طرفی ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی 
مقدمات ســرمایه گذاری و اجرای طرح تولید آلومینا به ظرفیت 
800 هزار تن در ســال را محیا نموده اند، پیش بینی می گردد 

عملیات اجرایی این پروژه تا آخر سال آغاز گردد.
چه■برنامه■ای■برای■جذب■سرمایه■گذار■دارید؟■■

در حال حاضر مقدمات انجام فراخوان جذب ســرمایه گذار در 
حوزه پتروشیمی برای یک طرح GTX که خوراک آن گاز طبیعی 
و محصوالت مختلفی در حوزه پایین دست تولید خواهد شد، در 
حال انجام است و پیش بینی می شود در آبان ماه سال جاری اسناد 
این فراخوان از طریق روزنامه های کثیر االنتشار منتشر خواهد شد.

آیا■شرکت■های■حاضر■در■منطقه■ایرانی■هستند؟■■
بله. تمامی شــرکت ها ایرانی هستند . البته ما هیچ محدودیتی 

برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی در این منطقه نداریم.

مشخصات■بندر■پارسیان■به■چه■صورت■است؟■■
عملیات اجرایی فاز راه اندازی بندر پارســیان شامل 1500متر 
موج شکن اصلی، 4 پست اسکله شامل 1 پست اسکله فله مایع، 
1پســت اسکله فله خشک و 2 پست اسکله عمومی و کانتینری 
با امکان تخلیه و بارگیری حدود 9 میلیون تن انواع کاال در سال 
شروع شده که بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا سال 1399 این 
فاز بندر با ظرفیت کامل به بهره برداری خواهد رسید. پیش بینی 
می گردد 1 پست اسکله فله خشک این بندر تا آذر ماه سال جاری 

به بهره برداری خواهد رسید.
منطقه■دارای■چه■مجوزهایی■است؟■■

مصوبــه هیات دولت و مجلس شــورای اســالمی، مجوز کلی 
محیط زیســت برای منطقه، تخصیص گاز از ســوی وزارت نفت 
به میزان20میلیون مترمکعب در روز، اســتقرارگمرک در منطقه 
ویژه پارســیان، رفع تعهدات ارزی از سرمایه گذاران، صدور مجوز 
مرز مجاز دریایی پارسیان از کارگروه مرزهای مجاز وزارت کشور، 
مجوز محیط زیست بندر پارسیان از سازمان حفاظت محیط زیست، 
مجوز محیط زیســت تاسیسات آب شیرین کن به ظرفیت 280 
لیتر بر ثانیه از سازمان حفاظت محیط زیست، مجوز ساخت بندر 
پارســیان از سازمان بنادر و دریانوردی و تفویض اختیار اراضی از 
وزارت جهاد کشــاورزی به ایمیدرو، مجوز برداشت آب از دریا به 
میزان 50 میلیون متر مکعب در ســال، مجوز اولیه احداث آبگیر 
در منطقه، موافقت اولیه با طرح جامع منطقه در دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از مجوزات اخذ 

شده در منطقه می باشد.
از سویی دیگر ذکر این نکته حائز اهمیت است که تمامی اهداف 
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان با سیاست های کلی و اسناد 
باالدستی کشور از جمله سند سیاست های چشم انداز 20 
ساله افق 1404، سند سیاست های کلی نظام در بخش 
صنعت، سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سند 

سیاست های کلی اشتغال و ... منطبق است.
■وضعیت■اشتغالزایی■در■منطقه■و■بکارگیری■نیروی■■■

بومی■به■چه■صورت■است■؟
 به طور کلی پیش بینی می شود در افق نهایی 70 هزار 
نفر به صورت مستقیم و حدود 300 هزار نفر بصورت غیر 
مستقیم در این منطقه مشغول بکار شوند.در حال حاضر 
حدود 1500 نفر در این منطقه مشغول به کار می باشند، 
خوشبختانه از آنجا که این منطقه دارای نیروهای بومی 
متخصص فراوانی می باشد بخش اعظم کارکنان و کارگران 
استخدام شده، نیروهای بومی مستقر در حومه منطقه ویژه 

اقتصادی پارسیان می باشند.

بزرگترین رویداد اقتصادی کشور
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در زمینه توسعه تکنولوژی به دنبال همکاری 
با کشورهای دیگر هستیم. محمود نوریان مدیر 
عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ضمن 
بیــان مطلب فوق در خصــوص جایگاه فعلی 
معادن در اقتصاد ایران گفت : ایران از نظر ذخایر 
معدنی جزو ۱۲ کشور برتر دنیاست اما متاسفانه 
به دلیل اتکا به نفت چندان توجهی به ارزش این 
ذخایر نشده است. البته در سالهای اخیر بدلیل 
بحرانهای ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت و 

مشکالت اقتصادی کشور، مسووالن و دست اندرکاران اقتصاد 
کشور، تدابیر و راه کارهایی برای تقویت بخش معدن و صنایع 
معدنی اندیشیدند و آنرا مناسب ترین گزینه برای کاهش اتکاء 

به درآمد نفت دانستند. 
بــه اعتقــاد وی ، ظرفیت معادن ایران به حدی اســت که 
درصورت برنامه ریزی صحیح و ســرمایه گذاری مناسب می 
تواند موجب رونق اقتصادی و توسعه پایدار شود و بهترین گزینه 

به منظورتحقق اقتصاد مقاومتی در کوتاه ترین زمان است . 
مدیرعامل چادرملو با اشاره به اینکه معادن در اشتغال زایی 
مناطق محروم نقش مهمی دارد افزود: اگر کسی می خواهد دنبال 
اشتغال زایی باشد باید معادن را فعال کند. چرا که نه تنها مواد 
معدنی مورد نیازمان را از داخل کشور تامین می کنیم بلکه در 
مواردی که واردات هم داریم می توانیم با توسعه صنایع مرتبط 
با معدن،  عالوه بر تولید شغل، جلوی واردات را هم بگیریم. من 
فکــر میکنم با توجه به پراکندگی معادن حتی معادن کوچک 
می توانند اشتغال زایی داشته باشند. از طرف دیگر معدن باعث 

آبادانی مناطق محروم هم می شود. 
وی در خصوص ظرفیت اشتغالزایی چادرملو گفت : در حال 
حاضر اکثر کارهای شــرکت توسط پیمانکاران اجرا می شود و 
مستخدمان چادرملو بیشتر در قسمتهای مالی، اداری، بازرگانی، 
مهندسی و نظارت و بعضی بخشهای معدنی کار می کنند. عالوه 
بر واحدهای فرآوری و معدن،  ما بخش هایی در چادرملو داریم 
که طرح های دانش بنیان را پی گیری می کنند. مثال در بخش 
کنترل هوشمند )دیســپچینگ( حدود 40-50 نفر مهندس 
کامپیوتر فارغ التحصیل دانشگاه یزد مشغول بکار هستند که 
کار کنترل و نظارت بر تمامی مراحل استخراج و حمل سنگ 

آهن را در معدن چادرملو بر عهده دارند . 
وی از نظر میزان اشتغالزایی در چادرملو نیز گفت : در واحد 
تولید فوالد که حدود یک سال است که فعالیت خود را شروع 
کرده حدود 800 تا 850 نفر مشغول به کار هستند. در فوالد 
ســرمد ابرکوه هم حدود 500 نفر مشغول به کار شدند . و در 
حال حاضر بالغ بر 8000 نفر بطور مستقیم در شرکت معدنی 
و صنعتی چادرملو و واحدهای زیر مجموعه آن مشــغول بکار 
هستند و حدود 35 هزار نفر نیز بطور غیر مستقیم اشتغال دارند.

نوریــان همچنین با تاکید بر دســت یابی به اهداف فراتر از 
برنامه وموفقیتهای این شرکت افزود: نیل به اهداف پیش بینی 
شده، از جمله اجرای برنامه های استخراج و تولید محصوالت. 
مصــرف بهینۀ انرژی )برق، آب و گاز( در مجتمع های معدنی 
و صنعتی چادرملو و استفاده از حداکثر ظرفیت ساخت داخِل 
لوازم، تجهیزات و قطعات یدکِی مصرفی در مجتمع های تولیدی 
گفــت. تاکنون ۱0 هزار و745 قلم قطعات و لوازم یدکی را از 

منابع داخلی تأمین و جایگزین قطعات مشابه 
ساخت خارج کرده ایم .

وی افزایش میزان تولیدات معدنی و صنعتی 
چادرملو در 6 ماه گذشته را فراتر از برنامه اعالم 
کرد و افزود : در 6 ماه گذشته بیش از 4 میلیون 
و 655 هزار تن سنگ آهن ، یک میلیون و 736 
هزار تن گندله و 433 هزارو 800 کیلو شمش 
فــوالد در واحدهای معدنی و صنعتی چادرملو 

تولید شده است .
مدیر عامل چادرملو همچنین با اشاره به پروژه های مطالعاتی، 
تحقیقـــاتی و پـژوهشی شرکت بـا هدِف کـاهِش مصـارف و 
هزینه ها، بهینه سازی و کاهِش مصرف انرژی، استفاده از فن 
آوری هــای جدید، انجام اصالحــات در خطوط تولید و بومی 
سازی افزود: در سال گذشته بیش از 65 هزار نفر ساعت، دوره 
های آموزشــِی کارکنان امانی و پیمانکاران، و ۱۲ هزارو 500 
نفر ساعت، دوره هاِی کارآموزی دانشجویان دانشگاههای کشور 
، در گرایش های اســتخراج ، فرآوری و تولید در تداوم برنامه 
های ارتباط صنعت با دانشگاه در مجتمع های معدن و صنعتی 

چادرملو، برگزار شده است .
نوریان سپس با اشاره به طرح های بهره برداری شده شرکت 
در سال 96 ، شامل طـــرح احداث کارخانۀ فوالد چادرملو به 
ظرفیت یــک میلیون و 300 هزار تن- طرح افزایش ظرفیت 
کارخانۀ گندله سازی از 3 میلیون و 400 هزار تن به 4 میلیون 
تن و طرح تأمین آب از محل اجرای شبکه فاضالب شهرستان 
اردکان، به تشریح طرح های در دست اقدام شرکت پرداخت و 
گفت : طـرح احداث کارخانۀ احیاء )آهن اسفنجی( با ظرفیت 
یک میلیون و 550 هزارتن مهمترین طرح چادرملو است که 
بالغ بر ۱0 هزارو 633 میلیارد ریال پیش بینی سرمایه گذاری 
برا ی اجرای آن به عمل آمده است و انتظار می رود راه اندازی 
آزمایشی این پروژه تا پایان شهریورماه سال جاری انجام گیرد.

مدیر عامل چادرملو از جمله طرح های آتی که در دورنمای 
توسعه شــرکت ترسیم شده است را، استفاده از پهنه معدنی 
آنومالی دی ۱9 - ساخت کارخانه گندله سازی جدید با ظرفیت 
4 میلیون تن در سال با برآورد سرمایه گذاری حدا اقل 9 هزار 
میلیارد ریال با استفاده از فاینانس خارجی که مذاکرات اولیه 

آن نیز به عمل آمده است.
و همچنین طرح احداث کارخانۀ نورد با ظرفیت یک میلیون 
و ۲00 هزار تن در سال با پیش بینی سرمایه گذاری حداقل 

به میزان 3 هزار میلیارد ریال عنوان کرد .
مدیر عامل شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو در پاسخ به 
اینکه برنامه های چادرملو برای تامین آب مورد نیاز چیســت  

؟ گفت : 
موضوع کمبود آب و استفاده نامناسب از منابع موجود یکی 
از دغدغــه های اصلی مردم و مســووالن و بخصوص فعاالن 
صنعتی اســت. در این راستا، برای تامین منابع آبی چادرملو، 
۲ پروژه اجرایی شــده است. یکی از طرحهای بسیار ارزشمند 
و مهم اجرا شــده توسط چادرملو، طرح جمع آوری، تصفیه و 
انتقال فاضالب شهر اردکان به مجتمع صنعتی چادرملو است 
کــه در فاصله ۲5 کیلومتری شــهر اردکان قرار دارد. ما برای 
پیشگیری از مصرف آب منابع زیر زمینی و شرب منطقه، در 

قالب قرارداد با ســازمان آب و فاضالب استان یزد )با نظارت 
ســازمان آب و فاضالب کشور(، چادرملو در قبال اجرای طرح 
جمــع آوری ، تصفیه و انتقال آب به صنایع خود، می تواند از 
فاضالب تصفیه شده استفاده کند که این طرح در حال حاضر 

به اتمام رسیده است. 
وی تصریح کرد: از طرفی این شرکت با اجرای روش های به 
روز دنیا و بهره گیری از روش ) هات شارژ( در کارخانه فوالد 
و احیای مســتقیم خود و پیاده سازی مدیریت مصرف بهینه 
با اجرای سیســتم های مدار بســته آب و تصفیه و باز تولید 
پســاب های صنعتی خود توانسته بیش از 40 درصد مصرف 
آب را در صنایع مســتقر در مجتمع صنعتی چادرملو کاهش 
دهد که این موفقیت بزرگی است. البته اکنون مهم ترین منبع 
تامین آب این مجتمع از تصفیه آب با غلظت بسیار باالی نمک 
در فاصله ۱5 کیلومتری این مجتمع است. عالوه بر آن با ایجاد 
تاسیسات تصفیه خانه در این مجتمع پساب های صنعتی نیز 

دوباره به چرخه مصرف باز می گردد.
وی دومین طرح بزرگ آبرسانی به صنایع یزد را طرح انتقال 
آب خلیــج فارس عنوان کرد و گفت : این طرح بزرگ ملی به 
سرعت در حال پیشرفت است. البته یکی از مشکالتی که در 
این زمینه وجود داشت در خصوص دریافت تسهیالت از بانک 
هابود که خوشــبختانه اخیرا، کنسرسسیومی با هدایت بانک 
ملی تشکیل شــده و کارها با سرعت پیش می رود. و امیدوار 
هســتیم تا اواخر سال 98 یا اوایل ســال 99 در فاز اول این 
طرح ، آب به مجتمع گل گهر برسید و به مرور هم این آب به 

استان یزد منتقل شود.
در واقع طرح انتقال آب خلیج فارس، بامشارکت سه شرکت 
چادرملو،گل گهرومس سرچشمه درسه مرحله پیش بینی شده 
که ازتصفیه خانه احداث شده دربندرعباس آغازمی شود و تا یزد 

وصنایع چادرملو ادامه می یابد.
وی افزود ما با شناخت از عوامل رشد و توسعه صنعت جهانی 
باید خودمان را برای رقابت و بقا ، به تکنولوژی و دست آوردهای 
جدید مجهز کنیم ، دیگر زمانی نیست که تنها به آنچه که در 
اختیار داریم قناعت کنیم بلکه شناخت و بهره گیری از نوآوری 
های روز دنیا از ملزومات و الزمه توسعه است ، این امر محقق 
نمی شود اال با افزایش آگاهی و سرمایه گذاری مناسب . دیگر 
نمی توان ثروت جدید را آن گونه که در مورد معدن و کارخانه 
بوده اســت ، در محدوده مرزها نگه داشت. سرعت تغییرات از 
تصور ما هم بیشتر است. و ما راهی جز دست یابی به اطالعات 

و فناوری و به روز رسانی نداریم .
نوریــان در مورد صادرات و ســرمایه گــذاری خارجی در 
مجموعه شرکت چادرملو گفت: در زمینه توسعه تکنولوژی به 
دنبال همکاری با کشورهای دیگر هستیم. البته هدف اول ما 
بومی ســازی دانش فنی و تکنولوژی است، نباید فراموش کرد 
که کشور ما به دلیل وضع تحریم  ها سالها  از فناوری های روز 
دنیا عقب مانده اســت، بنابر این ما فقط تمایل به بهره گیری 
از تکنولوژی داریم و نیازی هم به ســرمایه گذاري شرکتهاي 
خارجي در مجموعه هاي خودمان نمی بینیم، ولي با شرکت 
هایــي که قبال با ما همکاري داشــتند و بــه علت تحریم ها 
روابطمان ضعیف شــده بود، در حال مذاکره هستیم تا براي 

رفع نیازهاي خود به نتیجه برسیم .

مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مطرح کرد
تقویت بخش معدن مناسب ترین گزینه برای کاهش اتکاء به درآمد نفت
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اهداف■استراتژیک■شرکت■■
سهامداران شرکت شامل 70.4درصد 
صندوق  16.7درصــد  ســپه،  بانــک 
بازنشســتگی وظیفــه و ازکارافتادگی 
بانک ها، 4.7 درصد مؤسسه رفاه و تأمین 
آتیه کارکنان بانک ســپه،8.17درصد 
سایر سهامداران حقیقی و حقوقی است.

جایگاه■شرکت■:■■
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امیــد بــا ســرمایه گذاری در صنایع 
استراتژیک کشور باعث کاهش وابستگی 
بــه محصــوالت خارجی و نیــز ایجاد 
ارزش افزوده و ممانعت از خام فروشــی، 
نقش بارزی در اقتصاد کشــور داشــته 
است و با ســرمایه گذاری )مستقیم یا 
مشارکتی( در مناطق محروم استان های 
کرمان، یزد، بوشهر، هرمزگان، سیستان 
و بلوچستان، کردســتان و ... توانسته 
است برای بیش از 30 هزار نفر به صورت 

مستقیم اشــتغال زایی کند. طرح های توسعه در 
دست اجرای شرکت های زیرمجموعه امید بالغ بر 
167 هزار میلیارد ریال، که 17 هزار میلیارد ریال 
ســرمایه گذاری شده و به 150 هزار میلیارد ریال 
نقدینگی نیاز است. جایگاه شرکت در بورس اوراق 
بهادار تهران طی سه ماهه پایانی سال 1396 بین 
50 شرکت برتر رتبه 18 و با قرار گرفتن در رتبه 
66 شــاخص فروش، جزء 100 شرکت برتر ایران 
شناخته شده اســت. همچنین بر اساس شاخص 

بهــره وری کل عوامل تولیــد )TFP( رتبه اول و 
بر اساس شــاخص بازده فروش رتبه دوم در بین 
هلدینگ های چند رشته ای کشور به شرکت گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید تعلق یافت. همچنین 
جایگاه شــرکت در بین شــرکت های هم گروه در 
بورس اوراق بهادار از نظر کیفیت افشای اطالعات، 
ســرمایه و ارزش بازار به ترتیب رتبه اول، سوم و 

دوم را به خود اختصاص داده است.
سهم■شرکت■از■بازار■تولیدات■داخلی:■■

ســهم شرکت از بازار تولیدات داخلی در صنایع 

سنگ آهن 75درصد، سیمان 14درصد، 
الســتیک 22درصــد، نیروگاهی برق 
1درصد، ســفال ســاختمان 5درصد، 
مخازن گازی CNG 40درصد و مخازن 
استراتژیک ذخیره سازی نفت 25درصد 

می باشد.
ز  ا صــل  حا مــد  آ ر د کیــب  تر
تاریخ  در  شــرکت  سرمایه گذاری های 
1396/10/30 شامل 25درصد  شرکت 
چادرملو،35درصد  و صنعتــی  معدنی 
شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهر، 
8درصد  سپه،  9درصدســرمایه گذاری 
شــرکت مدیریت انرژی امید تابان هور 

و ... است.)نمودار شماره یک(
به■■■ شرکت■ سرمایه■گذاری■های■

تفکیک■صنعت:
بهای تمام شــده در پایان سال مالی 
1396 مبلــغ 60.787 میلیــارد ریال 
اســت که 52درصــد درصد به صنعت 
سنگ آهن و فوالد ، 13.6درصد درصد به صنعت 
واســطه گری  های مالی و 10 درصــد به صنعت 
پتروشیمی و پاالیشگاهی و ... اختصاص یافته است. 
ارزش افزوده شرکت با در نظر گرفتن 111.007 
میلیارد ریــال ارزش روز پرتفوی، مبلغ 50.220 
میلیارد ریال می باشد. درصد تغییرات ارزش روز، 
بهای تمام شده و ارزش افزوده طی دو سال مالی 
96 نســبت به 95 به ترتیب 30درصد ، 7درصد و 

75درصد رشد داشته است.)جدول شماره یک( 

شرکت■گروه■مدیریت■سرمایه■گذاری■امید)سهامی■عام(
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 اولین با شعار  )سهامی عام(معرفی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
  اطالعات شفافیت و اعتماد در

جمهوری اسالمی ایران در بانک مرکزی  02/22/6832مورخ  6201گذاری امید با اخذ مجوز شماره شرکت گروه مدیریت سرمایه
در اداره ثبت  638152میلیارد ریال به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره  152با سرمایه اولیه  06/66/6832تاریخ 
 ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.شرکت

در بورس شرکت  883و "وامید  "ا نماد ب 28/5/6831ریخ تاو در  نام  عام تغییر سهامی از سهامی خاص به 02/62/6838تاریخ  در 
نماد معامله آن گشوده و عرضه عمومی سهام صورت پذیرفت. سرمایه این شرکت در  61/62/6831اوراق بهادار تهران پذیرفته  و در 

 ی وگذاری امید در حال حاضر دارای چندین شرکت بورسشرکت گروه مدیریت سرمایه باشد.میلیارد ریال می 820222حال حاضر 
 های محروم دارد.غیر بورسی است که نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال کشور به ویژه در استان

های مالی حسابرسی شده، بیش از ای طبقه بندی شده و بر اساس اطالعات آخرین صورتهای چند رشتهجزء هلدینگ این شرکت
های شرکت جزء شرکت 61گذاری کرده است. از این بین بورسی سرمایهشرکت بورسی و غیر  52هزار میلیارد ریال در حدود  12

 های کوتاه مدت و غیر مدیریتیگذاریها به عنوان سرمایهشود. سایر شرکتبندی میهای وابسته طبقهشرکت جزء شرکت 68فرعی و 
ها به گذاریوزن بهای تمام شده سرمایه %28باشند اما های مختلف میها از صنایع و رشته فعالیتشود. این شرکتطبقه بندی می

 های مالی، پتروشیمی و پاالیشگاه، ساختمان، سیمان و نیروگاهی اختصاص دارد.گریصنعت؛ سنگ آهن و فوالد، واسطه 1
، ده استراتژی محوری برای شرکت مشخص شده است و بر اساس اولین 6821اما بر اساس سند راهبردی مصوب شرکت در سال  

. بازار سرمایه 8. نفت، گاز و انرژی، 0. معادن و فوالد6های شرکت محدود به صنایع: گذاریی محوری: حفظ و توسعه سرمایهاستراتژ
 . حمل و نقل و خودرو خواهد بود. 5. ساختمان، 8و خدمات مالی، 

 اهداف استراتژیک شرکت

 
 

 

شــرکت گروه مدیریت ســرمایه گذاری امید با اخذ مجوز شماره 1026 مورخ 
1380/09/29 بانک مرکزی جمهوری اســالمی ایران در تاریخ 1380/11/21 با 
ســرمایه اولیه 650 میلیارد ریال به صورت سهامی خاص تأسیس و تحت شماره 

183650 در اداره ثبت شرکت  ها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسید.
 در تاریخ 1383/10/29 از ســهامی خاص به سهامی عام تغییر نام  و در تاریخ 
1386/5/03 با نماد » وامید« و 438 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته  
و در 1386/10/16 نماد معامله آن گشوده و عرضه عمومی سهام صورت پذیرفت. 
ســرمایه این شرکت در حال حاضر 30.000 میلیارد ریال می باشد. شرکت گروه 
مدیریت ســرمایه گذاری امید در حال حاضر دارای چندین شرکت بورسی و غیر 
بورسی است که نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و اشتغال کشور به ویژه در 

استان های محروم دارد.
این شــرکت جزء هلدینگ های چند رشــته ای طبقه بندی شــده و بر اساس 

اطالعات آخرین صورت های مالی حسابرســی شــده، بیــش از 60 هزار میلیارد 
ریال در حدود 50 شــرکت بورسی و غیر بورسی ســرمایه گذاری کرده است. از 
این بین 16 شرکت جزء شرکت های فرعی و 14 شرکت جزء شرکت های وابسته 
طبقه بندی می شود. سایر شرکت ها به عنوان سرمایه گذاری های کوتاه مدت و غیر 
مدیریتی طبقه بندی می شود. این شرکت ها از صنایع و رشته فعالیت های مختلف 
می باشــند اما 94درصد وزن بهای تمام شده سرمایه گذاری ها به 6 صنعت؛ سنگ 
آهن و فوالد، واســطه گری های مالی، پتروشیمی و پاالیشگاه، ساختمان، سیمان 

و نیروگاهی اختصاص دارد.
 اما بر اساس سند راهبردی مصوب شرکت در سال 1396، ده استراتژی محوری 
برای شرکت مشخص شده است و بر اساس اولین استراتژی محوری: حفظ و توسعه 
سرمایه گذاری های شرکت محدود به صنایع: 1. معادن و فوالد2. نفت، گاز و انرژی، 
3. بازار سرمایه و خدمات مالی، 4. ساختمان، 5. حمل و نقل و خودرو خواهد بود. 
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 96.725 بورســی  شــرکت های  بــازار  ارزش 
میلیارد ریال اســت کــه 40.258 میلیارد ریال 
معادل42درصد متعلق به معدنی و صنعتی گل گهر 
و 28.540 میلیارد ریال معادل 30درصد  متعلق 
به معدنــی و صنعتی چادرملــو، 6.320 میلیارد 
ریال معــادل 7درصد متعلق به ســرمایه گذاری 
سپه، 4.982 میلیارد ریال معادل 5درصد متعلق 
به مدیریت انرژی امید تابان هور، 3.861 میلیارد 
ریال معادل 4 درصد فوالد مبارکه و ... اســت. در 
زیر نمودار ارزش بازار شــرکت های بورسی گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید نشان داده شده است. 

)نمودار شماره2( 
بهای تمام شده شرکت های بورسی در پایان سال 
مالی 1396 معادل 46.506 میلیارد ریال است که 
29درصــد  معدنی و صنعتی چادرملو، 24 درصد 
معدنی و صنعتی گل گهر، 10درصد سرمایه گذاری 
ســپه، 8درصد مدیریــت انــرژی امیدتابان هور 
و ... تعلــق دارد. نمودار خالص بهای تمام شــده 
شــرکت های بورس گروه مدیریت سرمایه گذاری 

امید نشان داده شده است.)نمودار شماره3(
بهای تمام شــده پرتفوی غیربورسی شرکت گروه 
مدیریت ســرمایه گذاری امید در پایان ســال مالی 
منتهی به 1396/10/30 مبلغ 14.281 میلیارد ریال 
اســت که 28درصد سرمایه گذاری ساختمانی سپه، 
24درصد سنگ آهن گهر زمین، 13درصد پترو امید 
آسیا ،8درصد توسعه آهن و فوالد گل گهر،7 درصد 

آسیاناما و ... تعلق دارد. )نمودار شماره4( 

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
دارای 5 هلدینگ تخصصی بشرح زیر است. 

)جدول شماره 2(
در ســال 1396 معادل  صنعت سنگ آهن: 
34 میلیون تن کنســانتره ســنگ آهن و سنگ 
آهن دانه بندی شــده تولید شــد کــه عمده آن 
مربوط به شرکت های معدنی و صنعتی گل گهر، 
معدنی و صنعتی چادرملو و سنگ آهن گهر زمین 
می باشد. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با تولید 
ساالنه13.5  میلیون تن کنسانتره سنگ آهن به 
عنوان بزرگترین شرکت فعال در این حوزه شناخته 

می شود. شرکت های معدنی و صنعتی چادرملو و 
سنگ آهن گهر زمین به ترتیب 8.5 و 4 میلیون تن 
ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن را دارا هستند. 
این ســه شرکت بیش از 80 درصد ظرفیت تولید 
کنســانتره سنگ آهن کشــور را در اختیار دارند.  
در کل ســهم این سه شرکت از تولید واقعی سال 
1396 معادل 76.5 درصد کل تولید ایران است. 
صنعت سیمان: شــرکت های سیمانی موجود 
در پرتفوی امید  شامل سیمان هرمزگان، سیمان 
ایالم، سیمان بجنورد، سیمان کردستان، سیمان 
خاش و ســیمان ساوه هســتندکه حدود 11.6 

1396/10/301395/10/30شرح

ارزش■افزودهبهای■تمام■شدهارزش■روزارزش■افزودهبهای■تمام■شدهارزش■روز

96,۷۲5,5۷646,505,۷1450,۲19,۸6۲69,۷۸4,51041,15۷,100۲۸،6۲۷،410سرمایه■گذاری■در■شرکت■های■بورسی

14,۲۸1,53514,۲۸1,535015,5۸3,۸4915,5۸3,۸490سرمایه■گذاری■در■شرکت■های■غیر■بورسی

111,00۷,11160,۷۸۷,۲5050,۲19,۸6۲۸536۸35956,۷40,949۲۸،6۲۷،410جمع

۷5درصد۷درصد30درصددرصد■تغییرات■سال■مالی■96■به■95
مبالغ به میلیون ریال   
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 :به تفکیک صنعت شرکت هایگذاریسرمایه

 %6801 ،صنعت سنگ آهن و فوالد  بهدرصد  %50میلیارد ریال است که  120434مبلغ  6821بهای تمام شده در پایان سال مالی 
ارزش افزوده شرکت  است.اختصاص یافته صنعت پتروشیمی و پاالیشگاهی و ...  درصد به 62های مالی و گریصنعت واسطهبه درصد 

بهای ، روزدرصد تغییرات ارزش  .باشدمیمیلیارد ریال  520002میلیارد ریال ارزش روز پرتفوی، مبلغ  6660224 با در نظر گرفتن
 . رشد داشته است %45و  %4،  %82به ترتیب  25نسبت به  21تمام شده و ارزش افزوده طی دو سال مالی 

 
 مبالغ به ميليون ريال   

 

گهر گل معدنی و صنعتی متعلق به %80معادلمیلیارد ریال  820053میلیارد ریال است که  210405های بورسی ارزش بازار شرکت
گذاری متعلق به سرمایه %4 میلیارد ریال معادل 10802 ،چادرملومعدنی و صنعتی متعلق به   %82معادل  میلیارد ریال 030582و 

 فوالد مبارکه و ... % 8 میلیارد ریال معادل 80316 ،تابان هورمتعلق به مدیریت انرژی امید  %5 میلیارد ریال معادل 80230 سپه،
 نشان داده شده است: گذاری امیدگروه مدیریت سرمایه یبورس یهاشرکتنمودار ارزش بازار در زیر  است.

 
 

 
 

%42; سنگ آهن گل گهر

;  معدني و صنعتي چادرملو 
30%

%7; سرمايه گذاري سپه 

%2; سيمان هرمزگان

مديريت انرژي اميد 
%5; تابان هور

%4; فوالد مبارکه
سرمايه گذاري توسعه 

%2; گوهران اميد

 03/03/0031 03/03/0031 شرح
 ارزش افزوده تمام شده یبها ارزش روز ارزش افزوده بهای تمام شده ارزش روز

 28۷۹2۶۷41۶ 41۷15۶۷1۶۶ ۹9۷۶84۷51۶ 5۶۷219۷8۹2 46,505,714 9۹۷۶25۷5۶۹ های بورسیگذاری در شرکتسرمايه
 ۶ 15۷583۷849 15۷583۷849 ۶ 14,281,535 14۷281۷535 های غير بورسیگذاری در شرکتسرمايه

 28۷۹2۶۷41۶ 5۹۷۶4۶۷949 853۹8359 5۶۷219۷8۹2 60,787,250 111,007,111 جمع
  %۶5 %۶ %3۶ 31به  31درصد تغييرات سال مالی 
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مؤسسه رفاه و تأمین  % 804، هابانکی ازکارافتادگصندوق بازنشستگی وظیفه و  %6104بانک سپه،  %4208شرکت شامل سهامداران 
 است.حقوقی حقیقی و سایر سهامداران  %3064آتیه کارکنان بانک سپه،

 
 :جایگاه شرکت 

کاهش وابستگی به محصوالت خارجی  باعثگذاری در صنایع استراتژیک کشور با سرمایه یدام گذاریمدیریت سرمایهگروه  شرکت
 گذاری )مستقیم یا مشارکتی(سرمایهو با  داشته استفروشی، نقش بارزی در اقتصاد کشور و ممانعت از خام افزودهارزشو نیز ایجاد 

هزار  82ش از های کرمان، یزد، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، کردستان و ... توانسته است برای بیدر مناطق محروم استان
هزار میلیارد  614بالغ بر  یدامهای زیرمجموعه های توسعه در دست اجرای شرکتطرح یی کند.زااشتغالنفر به صورت مستقیم 

 یاز است. نهزار میلیارد ریال نقدینگی  652 به وشده گذاری هزار میلیارد ریال سرمایه 64که  ریال،
قرار گرفتن در رتبه  و با 63شرکت برتر رتبه  52 بین 6821طی سه ماهه پایانی سال  در بورس اوراق بهادار تهرانشرکت جایگاه 

 (TFP) کل عوامل تولید یوربهره. همچنین بر اساس شاخص ه استشرکت برتر ایران شناخته شد 622جزء  شاخص فروش، 11
 یذارگهیسرماکشور به شرکت گروه مدیریت  یارشتههای چند رتبه اول و بر اساس شاخص بازده فروش رتبه دوم در بین هلدینگ

 .تعلق یافت امید
، سرمایه و ارزش بازار به افشای اطالعاتاز نظر کیفیت  در بورس اوراق بهادار گروههای همبین شرکت درشرکت جایگاه همچنین 

 است.را به خود اختصاص دادهدوم اول، سوم و  ترتیب رتبه
 :از بازار تولیدات داخلی شرکتسهم 

، سفال ساختمان %6، نیروگاهی برق %00، الستیک %68، سیمان %45سهم شرکت از بازار تولیدات داخلی در صنایع سنگ آهن 
 باشد.می %05سازی نفت و مخازن استراتژیک ذخیره CNG 82%، مخازن گازی 5%

شرکت  %85چادرملو،شرکت معدنی و صنعتی   %05شامل  82/62/6821در تاریخ  های شرکتگذارید حاصل از سرمایهترکیب درآم
 تابان هور و ... است.شرکت مدیریت انرژی امید  %3گذاری سپه، سرمایه%2گهر، گلمعدنی و صنعتی 

 
 
 

ملومعدنی و صنعتی چادر
25%

معدنی و صنعتی گل گهر
35%

سرمایه گذاری سپه
9%

مدیریت انرژی تابان هور
8%

مدیریت توسعه گوهران امید
3%

کویر تایر
2%

سیمان هرمزگان
2%

تامین سرمایه امید
2%

هسرمایه گذاری ساختمانی سپ
1%

پتروامید آسیا
4%

سایر
9%

نمودار■شماره■۲:■ارزش■بازار■شرکت■های■بورسی●نمودار■شماره■یک:■بازار■تولیدات■داخلی●

جدول■شماره■یک●
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درصد سیمان کشور توسط شرکت های سیمانی 
زیرمجموعه امید تولید می شود. 

صنعــت واســطه گری  مالــی:  شــرکت های 
واسطه گری مالی در پرتفوی شرکت امید شامل 
سرمایه گذاری سپه، تأمین سرمایه امید، لیزینگ 
امید، مدیریت توسعه گوهران امید و کارگزاری 

بانک سپه هستند.
صنعت برق و انرژی: شرکت مدیریت انرژی 
امید تابان هور که یک هلدینگ برق و انرژی است 
یکی از زیر مجموعه های شــرکت گروه مدیریت 
ســرمایه گذاری امید، که خود در شــرکت های 
تدبیر سازان سرآمد، نیروگاه ارومیه، گهر انرژی 
ســیرجان، پویــا انرژی نگین ســبز خاورمیانه، 
نیروگاه گازی ســمنان، توسعه مسیر برق سبز 
منجیل و نیروگاه بادی منجیل ســرمایه گذاری 

کرده است.
صنعت ساخت و ساز )ساختمان(: شرکت 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید سهام دار عمده 
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه است که 
سرمایه گذاری پروژه  های در دست اجرای شرکت 
سرمایه گذاری ساختمانی سپه که یک هلدینگ 
ســاختمانی اســت مبلغ 9،028 میلیارد ریال 
می باشد. مخارج ســرمایه گذاری انجام شده تا 
کنون مبلغ 4،696 میلیارد ریال است.  از دیگر 
شــرکت های این صنعت می توان به شرکت های 
تولیدی بازرگانی مرجان کار، یزد سفالین و ساگار 

و قطعات نسوز را نام برد.
سرمایه گذاری در صنعت نفت و سوخت : 
شامل شـرکـت پتـرو امیـد آسیـا است که یک 
هلدینگ صنایع باالدســتی نفت است و در سال 
1397 مناقضه پروژه مخازن 10 میلیون بشکه ای 
بندر جاسک را برنده شده است که تامین مالی آن 
از محل صندوق توسعه ملی و اقدامات مربوط به 

آن در حال انجام است.
سایر شـرکت های گروه مدیریت سرمایه گذاری 
امید شامل شرکت کویرتایر،  شرکت توسعه تجارت 
زرین پرشــیا امید )هلدینگ بازرگاني(،شرکت 
تولیدی مخازن گاز طبیعی آســیا ناما، شرکت 
توسعه آهن و فوالد ارفع، شرکت خدمات آینده 

اندیش نگر و .. می باشد.
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 است:بشرح زیر  هلدینگ تخصصی 5دارای  مدیریت سرمایه گذاری امیدگروه شرکت 

 
 

که عمده آن  شدمیلیون تن کنسانتره سنگ آهن و سنگ آهن دانه بندی شده تولید  88 معادل 6821در سال  :سنگ آهن صنعت
ی شرکت معدنی و صنعتباشد. می گهر زمینسنگ آهن و  چادرملومعدنی و صنعتی  ،گل گهر معدنی و صنعتی هایمربوط به شرکت

شود. میلیون تن کنسانتره سنگ آهن به عنوان بزرگترین شرکت فعال در این حوزه شناخته می  13.5تولید ساالنهبا گهر گل
ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن را میلیون تن  8و  305گهر زمین به ترتیب سنگ آهن چادرملو و معدنی و صنعتی های شرکت

 سهدر کل سهم این  را در اختیار دارند.  کشور ره سنگ آهندرصد ظرفیت تولید کنسانت 32بیش از سه شرکت  ایندارا هستند. 
  درصد کل تولید ایران است. 4105معادل  6821سال تولید واقعی شرکت از 

دستان، رسیمان بجنورد، سیمان کایالم، سیمان هرمزگان، شامل سیمان  امید موجود در پرتفوی  سیمانیهای شرکت :صنعت سیمان
  شود.زیرمجموعه امید تولید می سیمانیهای درصد سیمان کشور توسط شرکت 6601حدود ساوه هستندکه سیمان خاش و سیمان 

د، امی په، تأمین سرمایهگذاری سسرمایهشامل امید شرکت  در پرتفوی گری مالیواسطههای شرکت :مالی گریصنعت واسطه
 .ری بانک سپه هستنددیریت توسعه گوهران امید و کارگزالیزینگ امید، م

روه گهای شرکت از زیر مجموعه است یکی تابان هور که یک هلدینگ برق و انرژی امید شرکت مدیریت انرژی :صنعت برق و انرژی
تدبیر سازان سرآمد، نیروگاه ارومیه، گهر انرژی سیرجان، پویا انرژی نگین سبز های که خود در شرکت گذاری امید،مدیریت سرمایه

 .گذاری کرده استنیروگاه گازی سمنان، توسعه مسیر برق سبز منجیل و نیروگاه بادی منجیل سرمایه، خاورمیانه

گذاری ساختمانی سپه مایهدار عمده شرکت سرگذاری امید سهامسرمایهگروه مدیریت شرکت  :صنعت ساخت و ساز )ساختمان(
 مبلغگذاری ساختمانی سپه که یک هلدینگ ساختمانی است سرمایههای در دست اجرای شرکت پروژهگذاریسرمایه است که
های این از دیگر شرکت . استمیلیارد ریال  8،121 گذاری انجام شده تا کنون مبلغمخارج سرمایه می باشد.میلیارد ریال  2،203

 نام برد.کار، یزد سفالین و ساگار و قطعات نسوز را مرجانتولیدی بازرگانی های شرکتتوان به صنعت می

در  وست ا صنایع باالدستی نفتهلدینگ  که یکاست  ـت پتـرو امیـد آسیـاشـرکشامل  : صنعت نفت و سوختگذاری در سرمایه
تامین مالی آن از محل صندوق توسعه ملی  کهاست برنده شدهای بندر جاسک را میلیون بشکه 62مناقضه پروژه مخازن  6824سال 

 در حال انجام است. آن و اقدامات مربوط به
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 های بورسشرکت شدهتمامنمودار خالص بهای  تابان هور و ... تعلق دارد.امید مدیریت انرژی %8گذاری سپه۷ سرمایه %1۶گهر۷ گلو صنعتی 

 شده است:گذاری امید در زیر نشان داده گروه مدیریت سرمایه
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توسعه  %3پترو امید آسیا ، %68سنگ آهن گهر زمین،  %08ساختمانی سپه، گذاری سرمایه %03که  استمیلیارد ریال  68،036
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شستا

180181 شماره 283    شنبه 10 شهریور 1397شماره 283   شنبه 10 شهریور 1397

 خروج شــرکت های کم بــازده و زیان ده »شســتا« از اولویت های این 
مجموعه در سال آتی است. این شرکت، سرمایه گذاری های بسیاری را 
در قالب 9 هلدینگ در بخش های پتروشــیمی، نفت، گاز، انرژی، دارو، 

سیمان، عمران و حمل ونقل، خدمات ارتباطی، بانک و بیمه، معدن و فلزات 
و دیگر بخش های صنعتی کشور داشته است که در هر 9 حوزه نقش بزرگی 
را در اقتصاد کشــور بازی کرده است، اما بنا به 
تصمیمات گرفته شــده، این 9 هلدینگ طی 
ماه های گذشته به هفت هلدینگ کاهش پیدا 

کرد و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.

نگاهیبههلدینگها
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز،  •

پتروشیمی، انرژی تامین )تاپیکو(
شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز، پتروشیمی 
و انــرژی تامین )تاپیکو(، یکی از شــرکت های 
وابسته به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( است که در یک دوره 13 ساله،  بسیاری 
از مراحل رشد و توسعه را به سرعت پشت سر 
گذاشته است. ســنگ بنای اولیه این شرکت در بدو تاسیس با سرمایه 10 
میلیون ریال در سال 1381 گذاشته شد و اکنون جمع ارزش دارایی هایش به 
187000000 میلیون ریال می رسد. با اتکا به ذخایر عظیم نفت و گاز و نیروی 
انسانی متخصص در کشور، رویکرد هیات مدیره تاپیکو توسعه سرمایه گذاری 
در حوزه های جذاب زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و پتروشــیمی بوده و 
از گســترش روابط موثر و برد-برد با شرکت های معتبر داخلی و بین المللی 

در حوزه ســرمایه گذاری های مشترک، تامین مالی و سایر پیشنهادات 
ارزشــمند و همکاری های موثر اســتقبال می کند. تاپیکو با در اختیار 
داشــتن 32 شرکت مدیریتی و وابســته اصلی در صنایع نفت و گاز و 
پتروشیمی، صنایع الستیک و سلولزی، سهم قابل توجهی در تولید و اشتغال 
کشور دارد. هم اکنون بیش از 18 هزار و 670 نفر به طور مستقیم در مجموعه 
شرکت های عضو هلدینگ تاپیکو مشغول به  کار هستند. همچنین تنوع باالی 
محصوالت تولیدی در شرکت های این گروه به خصوص تولید 10 محصول از 
12 محصول پتروشیمی در شاخص جهانی محصوالت پتروشیمی )آیپکس(، 
این شــرکت را در رده یکی از شــرکت های متنوع در سطح بین المللی قرار 
داده اســت. سودآوری این شرکت از ســال 1387 تا 1392 به طور متوسط 
ساالنه بیش از 80 درصد رشد داشته که نشان از جهت گیری تاپیکو در مسیر 
توسعه پایدار و رشد پرشتاب است. همچنین بر اساس تصمیم گیری شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی در خصوص ادغام هلدینگ ها طی  سال جاری، 

هلدینگ انرژی تامین به این مجموعه پیوسته است.
فهرست شرکت های سرمایه پذیر: 

 حــوزه ســرمایه گذاری: 1- ســرمایه گذاری صنایــع پتروشــیمی، 
2- ســرمایه گذاری و توســعه صنایــع الســتیک  حوزه پتروشــیمی: 
1- پتروشــیمی فــن آوران، 2- پتروشــیمی امیرکبیر، 3- پتروشــیمی 
غدیــر، پتروشــیمی   -5 آبــادان،  پتروشــیمی   -4  خراســان، 
6- پتروشیمی مارون، 7- پتروشیمی جم،  8- پتروشیمی نوری، 9- پتروشیمی 
خارگ،  10- پتروشــیمی شازند،  11- پتروشیمی مرجان، 12- پتروشیمی 
مروارید، 13- پتروشیمی شــیراز، 14- پتروشیمی تبریز،  15- پتروشیمی 
 باختر، 16- پتروشــیمی ایالم، 17- پتروشــیمی فارابی  حوزه نفت و گاز:

1- نفت ایرانول، 2- نفت پاســارگاد، 3- پرســی ایران گاز، 4- پاالیش نفت 

شستا نماد شفافیت، 
پاسخگویی و نظارت

پـرونده
سوم

فصل 7
عملکرد نهادهای دولتی

شستا

تکاپویرشد

فاطمهحاجعلی

اینفوگرافیک:مسعودزارعی

سهمشستاازکلبازارسرمایهکشور
%9 %1/2

سهمشستاازاقتصادملی
۷۰,9۵۵

تعدادکارکنانشاغلدرکلگروهشستا
33۰,۵۰۰

ارزشروزسرمایهگذاریها)میلیاردریال(

شرکتسرمایهگذاریسیمانتامین
مدیریت،نظارتوپشتیبانيواحدها

شرکتسرمایهگذاریصباتامین
بانک،بیمه،تامینسرمایهها،کارگزاریهاو...

شرکتسرمایهگذاریداروییتامین
تکمیلزنجیرهتامینصنعتدارو

شرکتسرمایهگذاریصدرتامین
حوزهصنایعمعدنيوفلزي

شرکتخدماتارتباطیرایتل
حوزهفناورينویناطالعاتوارتباطات

شرکت سرماهی گذاری اتمین اجتماعی

شرکتسرمایهگذارینفتوگاز،پتروشیمیوانرژی
صنعتنفتوگازوپتروشیميوانرژی

شرکتسرمایهگذاریصنایععمومیتامین
حوزهسلولزی،کشت،دامداری،لوازمخانگیوسایر

فعالیت های شرکت سرمایه گذاری صبا تامین

خدمات کارگزاری اوراق بهادار

فروش و واگذاری شرکت  ها

توسعه کسب و کارهای نوین

خدمات کارگزاری بورس کاال

خدمات کارگزاری بیمه

سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه

کارگزاری صبا تامین

خدمات مدیریت صبا تامین

کارگزاری باهنر

خدمات کارگزاری بیمه تامین آینده

هامون شمال

شرکت■سرمایه■گذاری■صبا■تامین■■■
شــرکت ســرمایه  گذاري صباتأمین یــک هلدینگ 
ســرمایه گذاری اســت که ضمن فعالیت در بازار سرمایه 
و اقــدام به خریــد و فروش ســهام، به عنــوان بازوی 
مالی و ســرمایه گــذاری شســتا،نیازهای این مجموعه 
و هلدینگ هــای تابعــه آن را در حــوزه هایی همچون 
بازارگردانی ســهام،مدیریت ریسک، مدیریت وجوه نقد، 
تامیــن می کند. حضور فعال و مؤثــر در بازارهای مالی 
و کســب حداکثر بازده معقول در این بازارها با توجه به 
ریسک های موجود و اقتضائات محیطی و نیز نقش  آفرینی 

به عنوان بازوی مالی شســتا در هر شــرایط از مهم ترین 
اهداف بنیادی شرکت به شمار می آیند. 

صباتامین هم اینک با داشــتن منابع مالی مناســب، 
نیروی انســانی مجرب و توانمند، بازوهای اجرایی فعال 
در بازارهای مالی، ارتباطات گســترده  برون ســازمانی و 
چابکی در تصمیم گیری می  کوشــد به یک برند معتبر و 
منحصربه فرد در بین هلدینگ های مالی کشور و نیز مشاور 
حرفه ای در حوزه مدیریــت وجوه نقد، مدیریت ثروت و 

دارایی و مدیریت سبد سهام  تبدیل گردد. 
 یکی از وظایف مهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در 

قبال شرکت های گروه شستا مدیریت سبد سهام و وجوه 
نقد این شــرکت ها است که در سطوح ملی و بین المللی 
با محوریت  نیازهای مجموعه شستا انجام می شود. صبا 
تامین حضوری فعال و موثر در بازارهای مالی دارد و علی 
رغم ریســک های موجود و نوسانات اقتصادی به دنبال 
آنست که از طریق جذب منابع مالی، استفاده از ابزارهای 
نوین مالی، مدیریت مناسب سبد سهام و دارایی های تحت 
مدیریت و اســتفاده از روش ها و ابزارهای نوین نیازهای 
مجموعه شســتا و گروه های تابعه آن را تامین کند و به 
یکی از 5 هلدینگ برتر کشور به لحاظ کارایی ارتقاء یابد.

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی)شستا( دارای 7 شرکت سرمایه گذاری)هلدینگ( در موضوعات تخصصی به شرح ذیل است. 
که در گروه های تخصصی نفت و گاز و پتروشیمی، سیمان، دارو، ساختمان،صنایع فلزی و غیر فلزی و سایر صنایع وابسته فعالیت دارند. 

حضور فعال و موثر سرمایه گذاري صباتامین در بازارهاي مالي
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میزان■سهام■قابل■عرضهبورسی/غیربورسیشرکتردیف

54.17بورسیشیرین■دارو1

53.51بورسیلعابیران2

95.56غیر■بورسیکلرپارس3

65.56بورسیدوده■صنعتی■پارس4

68غیر■بورسیشیمی■بافت5

100غیر■بورسیشیمی■تکس■آریا6

68بورسیپتروشیمی■غدیر7

78.84بورسیصنایع■الستیکی■سهند8

100غیر■بورسیالستیک■یزد9

99.9غیر■بورسیچوب■خزرکاسپین10

99.8غیر■بورسیلطیف11

46.86غیر■بورسیچوب■اسالم12

29.35غیر■بورسیکاغذ■غرب13

54غیر■بورسیکارتن■البرز14

100غیر■بورسیمالرد■شیر15

■■)O.T.C(■شرکت■خدمات■مدیریت■صبا■تامین
شــرکت مدیریت خدمات صبا تامین )O.T.C( وابسته به 
شــرکت ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در سال 
۱۳۸۲ به صورت شرکت ســهامی خاص تاسیس گردید.از 
عمده فعالیت های این شــرکت می توان به آماده ســازی، 
عرضه و واگذاری اموال و دارایی های ســایر شــرکت ها و 
ســهام شــرکت های بورسی و غیر بورســی در چهارچوب 
سیاست های ســهام داران و اعمال وکالت در امر واگذاری 
اموال و دارایی های ســایر شــرکت ها و سهام شرکت های 
منحل شــده و یا در حال انحالل اشاره کرد. این شرکت از 
آغاز فعالیت خود تا به امروز توانسته ۲۲ شرکت از مجموعه 
شرکت های تامین اجتماعی را با موفقیت به بخش خصوصی 

واگذار نماید و اقدام به ارزش گذاری و فروش دارایی های مازاد 
تعداد زیادی از شرکت های وابسته به شرکت سرمایه گذاری 
تامین اجتماعی نموده اســت. بر اســاس تصمیمات کمیته 
ساماندهی شستا در سال 97 و به منظور خروج از سیاست 
های بنگاه داری، فهرســت ۱06 شــرکت برای واگذاری به 
صورت عرضه یکجا در دستور کار شرکت خدمات مدیریت 
صبــا تامین قرارگرفته اســت که از این میان 4۱ شــرکت 
بورسی و65  شرکت غیر بورسی هستند. در سال 97 تعداد 
۱0 شــرکت از طریق فرابورس عرضه شده است که در وب 
سایت فرابورس به نشــانی www.ifb.ir قرار گرفته است و 
تعداد ســه شــرکت از طریق غیر بورسی و از طریق مزایده 
در روزنامه های کثیر االنتشــارعرضه گردیده است. فرآیند 

ارزیابی، ارزشــگذاری و عرضه ســهام و تشریفات برگزاری 
مزایده این ۱06 شــرکت توسط  شرکت خدمات مدیریت 
صبا تامین به انجام رســیده و متقاضیان خرید می توانند با 
مراجعه حضوری به صورت حقیقی و حقوقی اقدام به خرید 
سهام شرکت ها کنند . شرکت های خارجی نیز می توانند 
با کسب مجوز از سازمان سرمایه گذاری خارجی یا تشکیل 
کنسرسیوم اقدام به خرید سهام نمایند. از میان ۱06 شرکت 
مراحل بازاریابی و ارزشگذاری  ۳4 شرکت به اتمام رسیده و 
آماده عرضه می باشند. ارزشگذاری شرکت ها توسط هیات 
سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری متشکل از کارشناس 
زمین و ساختمان ،کارشناس ماشین آالت و تجهیزات و به 

سرپرستی کارشناس حسابداری انجام می شود. 

روش■های■واگذاری)عرضه■سهام■در■قالب■قرارداد■بیع(:■■
به این معنی که متعاملین)خریدار و فروشــنده( نســبت به 
امضای قرارداد فروش ســهام اقدام نمایند. که از ســه طریق 
بورس ، فرابورس و آگهی های مزایده به صورت نقد و اقساط 

اتفاق می افتد.

بورسفروشنده

فرابورس
مزایده

خریدار

میزان■سهام■قابل■عرضهبورسی/غیربورسیشرکتردیف

43.47بورسیسیمان■دورود16

52.85بورسیسیمان■قائن17

58.97بورسیسیمان■سفید■نی■ریز18

55.23غیر■بورسیعالم■ارا19

91.47بورسیسولیران20

92غیر■بورسیالومینیوم■دورال■21

99.42غیر■بورسیحریرخوزستان22

88.41بورسیگلدشت■نمونه■اصفهان23

71.77بورسیپارس■الکتریک24

99.98غیر■بورسیاروندان25

60.53غیر■بورسیسرام■آرا26

84.52بورسیزاگرس■فارمد27

100غیر■بورسیگسترش■ارتباطات■داتک28

53غیر■بورسیچوب■و■کاغذ■ایران29

54.05بورسیپتروشیمی■آبادان30
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در این شیوه ســرمایه گذاری صبا تامین به 
عنوان جنرال پارتنرGP ســهم ۱ یا ۲ درصدی 
از کل حجم صندوق را در اختیار دارد.شــرکت 
یا شــرکت های قابل واگذرای از طریق یک یا 
چند صندوق از طریق شســتا و هلدینگ های 
مربوطــه به عنوان LP بــه صندوق واگذار می 
شــوند. در گام بعدی جنــرال پارتنر از طریق 
مدیر صندوق اقدام به ارائه طرح توجیهی برای 
افزایش سرمایه و انجام طرح توسعه و اقدامات 
ســاماندهی در شرکت های موجود در صندوق 
می نماید. این میزان افزایش سرمایه به میزانی 
خواهد بود که سایر هلدینگ ها از کل داراریی 
صنــدوق به حدی کاهش پیدا کند که توانایی 
و قــدرت تعیین مدیــر و کنترل صندوق های 
تحت مدیریت از حیطه کنترل آن خارج شود.

پــس از آن این امر از طریق پذیره نویســی 
عمومــی و ورود ســرمایه گــذاران جدید در 
قالب LP  صورت خواهد گرفت. به شــکلی که 
کنترل صندوق در اختیار این دسته از سرمایه 
گــذاران قرار خواهد گرفت. پس از تامین مالی 
و اعمال اطالعات الزم در شرکت های موجود 
در صندوق مدیر صندوق می تواند نســبت به 
عرضه اولیه ســهام شرکت های مزبور در بازار 

سرمایه اقدام نمیاد.  

■■:)private■equity■fund(عرضه■سهام■در■قالب■تشکیل■صندوق■سرمایه■گذاری■خصوصی
صندوق های ســرمایه گذاری را می توان به طور کلی به دو دســته تقســیم نمود.دسته اول صندوق هایی با 
ســاختار پذیره نویسی عمومی هســتند که در قالب پذیره نویسی عمومی اقدام به جذب منابع می نمایند که 
صندوق های VC یا سرمایه گذاری جسورانه نیز از این نوع صندوق ها هستند. دسته دوم صندوق هایی هستند 
که با ســاختار خصوصی نســبت به جمع آوری منابع برای سرمایه گذاری در طرح ها و ایده های نوین تشکیل 
می شوند.به طور معمول این صندوق ها با هدف جذب و سرمایه گذاری در شرکت های غیر بورسی و یا شرکت 
های با وضعیت درآمدی نه چندان مناســب راه اندازی می شــوند. در حال حاضر مقررات و دستورالعمل های 

صندوق های سرمایه گذاری در حال تدوین می باشد و به زودی ابالغ می شود. 

ساختار صندوق های 
سرمایه گذاری خصوصی

LP

GP

C CC CC C

fund 1 fund 2

■■:■)leveraged■buyout(■عرضه■سهام■در■قالب■تملک■اهرمی
با عنایت به سیاســت های اعتباری در ســال 97 اداره برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک ها، برای تسهیالت بهینه اقدام به اعطای تسهیالت )به استثنای بخش مسکن( 
می نماید. که متقاضی می بایســت از طریق حســاب های جاری مســتند اعتباری و میزان سهام قابل عرضه خود را کامل نموده و سپس میزان سهام قابل عرضه را با اخذ 

تسهیالت خریداری نماید. بدیهی است سهام شرکت در توثیق بانک باقی خواهد ماند.

بانک

خریدار فروشنده

تسهیالت،قرارداد سهام در رهن بانک
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معرفی■■شركت:■■
شــركت سیمان هرمزگان ) سهامى عام ( درتاريخ 
27 دي ماه 1361به صورت شــركت سهامى خاص 
تاسیس شــده و تحت  شماره 46412در اداره ثبت 
شركتها و مالكیت صنعتى تهران به ثبت رسیده است. 
شخصیت حقوقى شــركت بر اساس مصوبه مجمع 
عمومي فوق العاده مورخ 1378/04/26  از »سهامى 
خاص« به  »ســهامى عام«  تبديل شــده و در حال 
بــا بهره گیری از موقعیت جغرافیايى برتر و مديريت 
و بازاريابى مناســب و تغییر شیوع فروش از اعتباری 
به نقدی توانسته اســت نام خود را در زمره يكى از 
برترين شــركت های تولید كننده صنعت ســیمان 

كشور ثبت نمايد .
مروری بر عملکرد شرکت و میزان دستیابی 

به اهداف تعیین شده:
علیرغم ركود در صنعت ســیمان ، شركت سیمان 
هرمزگان در طى نه ماهه ابتدايى ســال مالى جاری 
خودعــاوه بر حفظ بــازار داخلــى و تحقق 100 
دردصدی بودجه  فروش داخلى خود، موفق به افزايش 
55 درصدی میزان صادرات خود،  نسبت به عملكرد  
دوره مشــابه  در ســال قبل  شده است و با تولیدی 
بیش از 107درصد ظرفیت اسمى خود توانسته است 
در طى اين نه ماهه ســود عملیاتى پیش بینى شده 

اولیه خود راه به میزان 150درصد پوشش دهد .
مقایسه■شركت■با■صنعت■:■■

شــركت ســیمان هرمزگان با داشتن سهم 3 

درصــدی ازكل ســرمايه ثبت شــده در صنعت 
ســیمان  و ســهم 4 درصدی از  ظرفیت اسمى 
تولیدكل صنعت ســیمان كشور ، توانسته است 
با بهره گیری از مديريت صحیح منابع و تكنیک 
های روز بازار يابى ، بیش 13/18درصد از ســود 
خالص، 23درصد از سود غیر عملیاتى و 7درصد 
از ســود عملیاتى  مجموع 28شــركت سیمانى  
پذيرفته شــده در بورس اوراق بهادار را به خود 

اختصاص دهد.

اهم■برنامه■ها■و■چشم■انداز■شركت:■■
- تاش جهت دستیابى كامل به بودجه مصوب

- افزايش ظرفیت تولید خطوط كارخانه  از 3000به 
4000 هزار تن در روز از محل افزايش سرمايه 

- حضور موثر و افزايش سهم شركت در بازارهای خارجى
- بهره برداری از تاسیسات آب شیرين كن به ظرفیت 

6 هزار مترمكعب 
- احداث آسیاب ســیمان به ظرفیت  1.000.000 

تن در كشور عمان

خالصه عملکرد شرکت سیمان هرمزگان در 9 ماهه ابتدایی سال مالی جاری
بودجه■9■ماهه■منتهی■شرح

به■31مرداد■1397
عملکرد■واقعی■منتهی■
به■31مرداد■1397

عملکرد■واقعی■منتهی■
به■31مرداد■1396

درصد■پوشش■به■
بودجه■97

درصدتغییر
■نسبت■به■دوره■مشابه■96

1,590,52811222■1,950,573■1,745,696■درآمد■حاصل■از■فروش

11121)1,152,309()1,429,714()1,289,081(بهاي■تمام■شده■درآمدهای■عملیاتی

438,21911419■520,859■456,615■سود■)زیان(■ناخالص

1029)332,405()364,524()356,299(هزینه■های■اداری■و■فروش■

2,4513281،907■49,212■15,000■درآمد■های■عملیاتی■

108,26517890■205,547■115,316■سود■)زیان(■عملیاتي

119,050989■129,545■131,897■درآمدهای■غیر■عملیاتی■

227,31513647■335,092■247,213■سود■)زیان(■قبل■از■كسر■مالیات

1425)24,360()36,824()25,946(مالیات■

202,95513547■298,268■221,267■سود■)زیان(■خالص

 
 
 
 
 
 
 
 

 

سیمان هرمزگان نماد توسعه صنعت سیمان 
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ارزیابی■حضرتعالی■از■عملکرد■سال■مالی■97■شرکت■های■■■
تابعه■بین■المللی■توسعه■ساختمان■چیست؟■توضیحاتی■در■

خصوص■ساختار■شرکت■بفرمایید.
شرکت بین المللی توسعه ساختمان به عنوان رهبر هلدینگ 
ساختمانی غدیر دارای 13 شرکت با سهم 100 تا 30 درصدی 
است که شامل شرکت های تیسا کیش، کیش رویای زندگی، 
شرکت مهندسی و ساخت پارس سازه، افق سازه پایا، سرپناه 
فارس، غدیرخوزستان، مهندسین مشاور پیمان غدیر، توسعه 
هتل و ساختمان نارنجستان گستر، آ.س.پ، عمران قشم، آریا 
عمران پارس، شهرســازی و خانه ســازی باغمیشه و شرکت 

پدیدآوران اطلس پارس می شود. 
تخصــص اصلی شــرکت بین المللی توســعه ســاختمان 
ساخت و ساز پروژه های ساختمانی مسکونی، اداری، تجاری و 
ساختمان های خاص است؛ اگرچه این شرکت در بخش های 

آماده سازی زمین نیز فعالیت هایی داشته است.
رســالت اصلی شرکت و شــرکت های تابعه شامل افزایش 
کیفیت ســاخت و ساز و ارتقای ســطح کیفی آن در کشور، 
تامین فضاهای ایمن، راحت و اقتصادی و تنظیم آنها بر اساس 
بــازار هدف، احداث پروژه ها با تکنولوژی های برتر به منظور 
ارتقای سطح علمی و کیفی صنعت ساختمان کشور، بررسی 
و ابداع روش های جدید به کارگیری سرمایه بخش خصوصی 
در ابعاد خرد و کالن، ظرفیت سازی در پیمانکاران و مهندسین 
مشاور بخش خصوصی و ارایه راهکارهای اجرایی به دولت در 
خصوص پروژه های مولدسازی اماکن و اموال دولتی می باشد.

شرکت بین المللی توســعه ساختمان و شرکت های تابعه 
متاســفانه نتوانستند اهداف تعیین شده در بودجه سال مالی 
97 را برآورده کنند )سال مالی شرکت 1397/06/31 می باشد(. 
علــت اصلی این امر نیز احتمــاال پیش بینی های غلط و گاه 
رویایی برای عملکرد شرکت ها بوده است. البته فضای حاکم 
بر اقتصاد کشور به ویژه سیاست های اتخاذی در بخش صنعت 
ســاختمان نیز بی تاثیر نبوده است. ما شرکت را در وضعیت 
بسیار بحرانی تحویل گرفتیم اما با تمام قوا و استفاده از خرد 
جمعی و تالش بی وقفه همه همکارانم، مسایل مبتالبه را یک 
به یک مورد واکاوی قرار داده و امروز خوشبختانه در نقطه ای 
ایستاده ایم که برای اکثر مشکالت یا راه حلی یافته ایم و درصدد 

مقدمات اجرای آن هستیم و یا اجرا را نیز شروع کرده ایم.
با■توجه■به■شرایط■اقتصادی■پیش■رو■،■وضعیت■بازار■سرمایه■■■

کشور■را■امسال■چگونه■ارزیابی■می■کنید■و■برآورد■شما■از■
وضعیت■صنعت■ساختمان■که■حوزه■فعالیت■این■شرکت■است،■

چیست؟
بازار ســرمایه در همه کشــورها متاثر از فاکتورها و عوامل 
فراوانی اســت که از جمله آنها می توان به شرایط اقتصادی، 

اندازه بازار، موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیکی کشور در منطقه 
و جهان، حجم و نوع طرف های تجاری کشــور، تراز واردات و 
صادرات و ... اشــاره کرد. از سوی دیگر فاکتورهایی مانند نرخ 
تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی کشور، ضریب جینی 
و موهبت های سرزمینی )خورشید، آب، نفت و ...( نیز عواملی 
هستند که نمی توان از وجود آنها صرف نظر کرد. ساختار سنتی 
ســرمایه گذاری در ایران که از قرن ها پیش تاکنون در بازار 
ســنتی مشاهده می شود و عدم وجود روحیه همکاری و کار 
تیمی در ایران منجر به تاخیر در شــکل گیری بازار سرمایه 
در ایران شــد. هماهنطور که می دانید ساختار بورس قبل از 
انقالب در ایران پا گرفت اما آنقدر فعالیت جزئی داشــت که 
می توان از فعالیت آن تا سال 1370 صرف نظر کرد. از سال 
های فعالیت جدی بورس تاکنون کشور همیشه با بحران تورم 
و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده و تجربه نشــان داده به 
جز در مواردی معدود هنوز هم حفظ ارزش پول در بازارهای 
با نقدشوندگی باال مانند ارز و طال و با تاخیر زمانی مشخصی 
در بازار ملــک صورت می گیرد. علت اصلی این رویکرد عدم 
اعتماد عموم جامعه به واگذاری ســرمایه های خردشــان به 
شرکت ها برای دریافت سود سالیانه و رشد ارزش سهام است 
و این تصور و تفکر »تا زمانی که سرمایه ام زیر سر خودم است 
خیالم راحت است« بازار سرمایه را با مشکل مواجه کرده است.
طبــق اظهارات کارشناســی 80 درصد بــورس در اختیار 
بخش های شبه دولتی و خصولتی است. عدم کفایت و مدیریت 

ضعیف بعضی از این شــرکت ها و گران مدیریت شــدن این 
شرکتها منجر به کاهش سود و در برخی موارد زیان و از دست 
رفتن سرمایه و در نتیجه اعتماد مردم می شود و از سوی دیگر 
عدم وجود ســازوکار حقوقی و قانونی محکم و الزم االجرا در 

ساختار بورس، شرایط را بحرانی تر می کند.
این مقدمه برای این گفته شد تا آسیب شناسی اولیه شرایط 
بازار ســرمایه بررسی شــود. لکن بنده و تیم مدیریتی که در 
این هلدینگ مســتقر شده است برای مدت زیادی با هم کار 
کرده ایم و پیش از این نیز مدیریت چند مجموعه بزرگ تر از 
این هلدینگ را بر عهده داشته و تیم به هماهنگی و شناخت 

از یکدیگر رسیده است.
به■اعتقاد■حضرتعالی■شرکت■هایی■نظیر■شرکت■بین■المللی■■■

توسعه■ساختمان■در■بازار■سرمایه■با■چه■شرایطی■روبرو■هستند؛■
با■توجه■به■اینکه■وضعیت■سهام■ثاخت■در■بازار■نشان■از■رشد■

قابل■توجهی■دارد؟
اگر به تجربه 40 ســال گذشته نگاهی بیندازیم متوجه می 
شویم افزایش نرخ ارز و کاهش پول ملی تاکنون حداقل چهار 
مرتبه آن هم نسبتا شدید تکرار شده است و هر بار با این افزایش 
ســرمایه هایی که در سیستم نقدینگی کشور انبار شده بودند 
بالفاصله وارد این بازارها شده و باعث تشدید کاهش پول ملی 
شده اند. افزایش نرخ ارز تابع شرایط محیطی است که در یک 
دوره چند ساله ایجاد می شود. به عبارتی سرکوب و یا مدیریت 
نرخ ارز در یک دوره چند ساله آن هم در شرایطی که تورم هر 

مدیرعامل■شرکت■بین■المللی■توسعه■ساختمان:

سال میوه چینی سهامداران در پیش است
شرکت بین المللی توسعه ساختمان به عنوان بزرگ ترین شرکت ساختمانی در بورس از لحاظ سرمایه و همچنین شرکت های تابعه دو ظرفیت فعالیت در حوزه 
ســاختمان و ملک و حضور در بورس را توامان در خود جای داده است و همین شرایط سبب شده تا  طیف وسیعی از سرمایه گذاران را به سمت خود جذب کند. 
در همین راستا دکتر مازیار حسینی مدیرعامل شرکت بین المللی توسعه ساختمان که به تازگی سکاندار هلدینگ ساختمانی شرکت سرمایه گذاری غدیر شده 

است ، طی گفت و گویی مفصل وضعیت شرکت و زیرمجموعه های آن را تشریح کرده است .در ادامه این گفت و گو را می خوانید: 
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ســال اعداد دو رقمی را رقم می زند باعث ایجاد بستر افزایش 
نرخ ارز می شــود ولی این محیــط آمادگی افزایش بی نهایت 
را نمی دهد. به عبارتــی اقتصاد مملکت و ظرفیت  اقتصادی 
مردم و نرخ ارز در یک نقطه به تعادل می رسند و امکان ایجاد 
ســودهای باد آورده و کوتاه مدت برای سفته بازان از بین می 
رود. تجربه در این چهار بار نشان داده سرمایه حاضر نیست در 
یک جا ساکن بماند و به سمت چهار بازار جایگزین حرکت می 
کند؛ ملک، بانک، بورس و متاسفانه در آخر تولید. تولید اگر چه 
مطلوب سیاست های کالن اقتصادی کشور است و باعث ایجاد 
اشتغال واقعی و کاهش بیکاری است اما برای اینگونه سرمایه 
و سرمایه گذاران مطلوب نیست. تولید به تفکر سرمایه گذاری 
بلندمدت نیاز دارد که نمی توان همه را ترغیب و یا مجبور به 
آن کرد. بانک ها هم تحت مدیریت سیســتم بانکی کشور در 
میزان خاصی می توانند سود بدهند. اما تجربه نشان داده ملک 

از مقبولیت خاصی برای دو قشــر مصرف کننده 
واقعی و ســفته بازان برخوردار بوده است. بورس 
هم به عنوان بازار جایگزین ولی با ســن و تجربه 
کمتر محل ســرمایه گذاری سرمایه داران است. 
شرکت بین المللی توســعه ساختمان به عنوان 
بزرگ ترین شرکت ساختمانی در بورس از لحاظ 
سرمایه و همچنین شرکت های تابعه دو ظرفیت 
فعالیت در حوزه ســاختمان و ملک و حضور در 
بورس را توامان در خود جای داده است و همین 
شرایط می تواند طیف وسیعی از سرمایه گذاران 
را به سمت این مجموعه جذب کند. ظرفیت های 
عظیم ملک و ســاختمان های در حال ساخت و 
ساخته شــده در این هلدینگ نشان از روزهای 
روشن رونق برای این مجموعه دارد. مدیریت ارشد 
شرکت سرمایه گذاری غدیر با ظرفیت های فنی 
و مالــی در حال حاضر تمام قد در جهت اعتالی 
این شــرکت ایستاده و به اعتقاد بنده سال آینده 
انشاءهلل سال میوه چینی سهامداران پس از یک 

دوره نسبتا بلند خشکسالی است.
انتظار■شما■از■دولت■در■شرایط■اقتصادی■فعلی■چیست؟■■

بــه نظرم انتظار مردم و بخــش خصوصی فعال از دولت ها 
در همه کشــورها کم و بیش یکســان است. هر کجا دولت از 
ظرفیت های قانونی و حقوقی در خصوص رگوالتوری خارج می 
شود و دست به تصدی گری  می زند به دلیل اختالف فاحش 
ظرفیت های خصوصی و رانت امکانات و اطالعاتی دولت، بخش 
خصوصی از گردونه خارج می شود و دولت نیز آنقدر بزرگ می 
شــود که توان حرکت از او سلب می گردد. به عنوان مثال در 
طرح ساماندهی بافت فرسوده که سال گذشته به عنوان یکی 
از سیاست های کالن کشــور مطرح شد چنانچه دولت تمام 
توان خود را به تنظیم مقررات و در اختیار گذاشــتن امکانات 
معطوف می کرد تاکنون بخشی از این پروژه به طور جدی شروع 
شــده بود و تا سال آینده اولین نتیجه های آن قابل ارایه بود. 
انتظــار از دولت بابت کمک های بالعوض به هیچ وجه محلی 
از اعراب ندارد، درخواست سوبسید و ... نیز در همین وضعیت 
اســت. انتظار بخش خصوصی از ارکان دولت وجود شــرایط 
یکسان رقابت است که به نظر می رسد خیلی هم مهیا نیست.

اجرای■■■ اوصاف■وضعیت■طرح■های■در■دست■ این■ با■
شرکت■های■زیرمجموعه■و■نحوه■تامین■مالی■آنها■را■چگونه■

ارزیابی■می■کنید■؟
شرکت بین المللی توسعه ساختمان به صورت درآمد هزینه 
مدیریت می شــود. شرکت در نظر دارد در ابتدا با ساماندهی 

پروژه های جاری و فعال کردن پروژه هایی که همچنان توجیه 
اقتصادی دارند، مدت اجرا و تحویل آنها را به حداقل برساند. 
به این ترتیب با فروش و یا پیش فروش واحدهای در دســت 
ساخت منابع مالی برای تکمیل پروژه هایی که درصد پیشرفت 
فیزیکی کمتری دارد به دست می آید. متاسفانه تعداد متنابهی 
از منابع نقد و غیرنقد در حال حاضر در اختیار شرکت نیست و 
دعاوی حقوقی متعددی برای احقاق حق سهامداران مطرح شده 
و انرژی بسیاری از مدیران شرکت را می گیرد ولی امیدواریم 
به حول و قوه الهی و حمایت سازمان بازرسی کل کشور و قوه 
قضاییه بتوانیم این اموال را به صاحبان اصلی برگردانیم. عزم 
تیم مدیریتی در خصوص باز پس گیری حقوق سهامداران خرد 
و صاحبان اصلی شرکت که بازنشستگان محترم نیروهای مسلح 

می باشند، بسیار جدی است.
راهکار■شما■در■این■شرایط■برای■داشتن■عملکردی■شفاف■به■■■

همراه■اطالع■رسانی■شفاف■چیست؟
مــا بــه شــعار »اتــاق شیشــه ای« اعتقاد 
شــفاهی نداریم بلکــه آن را عملــی می کنیم. 
رونــد در  بایــد  ران  ســهامدا  معتقدیــم 
تصمیــم گیــری های ما قــرار بگیرنــد. واحد 
روابط عمومی شرکت بین المللی توسعه ساختمان 
و شــرکت های وابســته را مامور اطالع رسانی 
تغییرات و برگزاری جلسات مکرر ماهیانه کرده 
ایم و در کنار آن سیستم های قانونی حسابرسی 
داخلی، حسابرســی، سازمان بازرسی کل کشور 
همه با هم فعالیت می کنند تا تصویر روشنی از 
وضعیت شرکت به نمایش بگذارند. دستاوردهایی 
که در این مدت کوتاه به دســت آمده مبین آن 
است که ما اصرار به اطالع رسانی و شفاف سازی 

داریم  و چیزی برای پنهان کردن نداریم.
مدیره■جدید■شرکت■■■ هیات■ های■ برنامه■

بین■المللی■توسعه■ساختمان■برای■سال■97■را■
تشریح■بفرمایید.■

اگــر به صورت تیتــر وار بخواهم برایتان بیان 
کنم، عبارت است از:

- ساماندهی ساختار سازمانی و اجرایی شرکت.
- ســاماندهی شــرکت های تابعه، حذف و یا ادغام برخی 

شرکت ها بنا به شرایط جغرافیایی و محل اجرای پروژه ها.
- خروج از پروژه ها و سرمایه گذاری هایی که در ابتدا اشتباه 
تعریف شده اند و یا در شرایط کنونی توجیه اقتصادی ندارند.
- تعامــل بــا بانک ها و برنامه ریزی جــدی و عملیاتی در 

خصوص تسویه بدهی های شرکت.
برنامه ریزی برای ایفای تعهدات به مشــتریان در خصوص 
آماده ســازی و تحویل واحدهای تجاری، اداری و مســکونی 

پیش فروش شده.
- برنامه ریزی برای تحویل اسناد واحدهای تحویل شده به 
خصوص در پروژه هــای برج تهران، عرفان و بعثت که تعداد 

کثیری از خریداران در انتظار دریافت اسناد خود هستند.
- ایجاد ظرفیت در شرکت جهت همکاری فعال و مستمر با 
شــرکت های سایر هلدینگ های غدیر و تامین نیازهای آنان 
در خصوص توســعه کارخانجات و ابنیه هایی که برای توسعه 

آنها الزم و ضروری است.
و  ای  منطقــه  ســنجی حضــور  امــکان  و  بررســی   -
 فرامنطقــه ای در پــروژه هایی که شــرکت هــای هلدینگ 
بین المللی توســعه ســاختمان ظرفیت ســرمایه گذاری و 

ساخت دارند.

- تعامــل و افزایش همکاری با شــرکای تجاری شــرکت 
مانند منطقه آزاد کیش، منطقه آزاد قشــم، شهرداری تهران، 

شهرداری مشهد و ...
- تالش در راســتای ارایه فکرهای جدید در حوزه صنعت 

ساختمان.
با■توجه■به■حضور■بیش■از■یک■دهه■دو■شرکت■کیش■■■

رویای■زندگی■و■تیسا■کیش■در■جزیره■کیش،■لطفا■در■خصوص■
پروژه■های■جاری■و■برنامه■های■توسعه■ای■این■شرکت■ها■توضیح■

دهید.
شرکت کیش رویای زندگی فعالیت خود را از سال 1387 در 
جزیره کیش شروع کرده و در یکی از بهترین مناطق کیش که 
همان ساحل مرجان است تعداد 162 واحد ویالیی با کیفیت و 
استاندارد قابل توجه تکمیل و تحویل خریداران داده و در حال 
حاضر در مجاورت پروژه یادشده 5 برج 18 طبقه به مساحت 
کل 95500 مترمربع با تعداد 655 واحد در حال احداث دارد 
که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار بوده ولی بنا به دالیلی 

با تاخیر در اجرا و تحویل مواجه شده است.
برنامه اصلی شرکت بین المللی توسعه ساختمان، پشتیبانی 
تمام عیار از شــرکت کیش رویای زندگی و تعامل بالوقفه با 
ســازمان منطقه آزاد کیش است. اخیرا جلسه بسیار خوبی با 
مدیرعامل محترم منطقه آزاد کیش و معاونان ایشان داشته ایم و 
امیدواریم بر اساس توافقات صورت گرفته و کاربست تصمیمات 
بتوانیــم برج ها را در یک بازه زمانی مناســب تکمیل کرده و 

تحویل دهیم.
دیگر شرکت فعال هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان در 
جزیره کیش، شرکت تیسا کیش است که پروژه مجتمع تجاری 
تفریحی تیســا یک را در زمینی به وسعت 19388 مترمربع 
با زیربنای کل 65659 مترمربع در 4 طبقه در دســت احداث 
دارد. این پروژه موقعیت ممتازی داشته و با برنامه ریزی های 
در دست انجام انشاءاهلل در آینده با استراتژی جدید، عملیات 

اجرایی آن دنبال و تکمیل خواهد شد.  
دیگر پروژه این شــرکت مجموعه مســکونی دیدار در 
زمینی به وســعت 36821 مترمربــع در 5 بلوک 10 الی 
14 طبقه با زیربنای کل 62427 مترمربع در حال احداث 
است. 2 بلوک E و D پروژه مراحل پایانی را می گذرانند و 
امیدواریم به زودی شاهد بهره برداری این دو بلوک باشیم. 
همچنیــن بلوک C آماده پذیرش پیمانکار جهت تکمیل و 
تحویل اســت که به حول و قوه الهی ســال آینده به بهره 

برداری خواهد رسید.
شرکت تیسا کیش برای بلوک های A و B جمعا به مساحت 
27903 مترمربــع نیز در حال بررســی و رایزنی برای جذب 
ســرمایه گذار اســت و بنده از همین جا از فعاالن و سرمایه 
گذارانی که عالقه مند به مشارکت در ساخت هستند، دعوت به 
همکاری می کنم. واقعیت آن است که پنجمین دوره نمایشگاه 
بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی ســازی و دهمین 
نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور در جزیره 
کیش فرصت بسیار خوبی برای فعاالن اقتصادی است تا همه 
عزیزان بتوانند با ظرفیت های موجود جزیره آشنا شوند و همه 
با هم در توســعه نگین خلیج همیشه فارس سهیم باشند. به 
امید روزی که جزیره کیش با همه پتانســیل های خود اولین 
مقصد همه گردشــگران به خصوص گردشگران ایرانی از اقصا 
نقاط کشور عزیزمان باشد.همچنین در پایان الزم می دانم از 
تالش بی وقفه مدیرعامل محترم ســازمان منطقه آزاد کیش 
و همکاران ایشان در راســتای اعتالی جزیره و برگزاری این 

رویداد تشکر کنم.

■ما■به■شعار
»اتاق■شیشه■ای«■اعتقاد■

شفاهی■نداریم■بلکه■
آن■را■عملی■می■کنیم.■
معتقدیم■سهامداران■
باید■در■روند■تصمیم■
گیری■های■ما■قرار■

بگیرند

■عزم■تیم■مدیریتی■در■
خصوص■باز■پس■گیری■

حقوق■سهامداران■
خرد■و■صاحبان■اصلی■

شرکت■که■بازنشستگان■
محترم■نیروهای■مسلح■
می■باشند،■بسیار■جدی■

است
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مأموريت■■■
»نقش آفرینــی فعــال در آینده صنعت کشــور با تأمین 

سنگ آهن و فوالد مورد نیاز برای توسعه پایدار«
جمله باال حاکی از آن است که ما بر این باوریم که توسعه 
اقتصادی پایدار کشــور منوط به تأمیــن و مصرف کاالی 
اســتراتژیکی چون فوالد است و شرکت گل گهر می تواند و 

باید در این مسیر بازیگری فعال و اثرگذار باشد.
ارزش■های■بنیادين■■■

گل گهــر در راســتای تحقق چشــم انداز خــود، رعایت 
ارزش های بنیادین زیر را برای خود فرض دانسته است. 

*کارآفرینــی. خلق فرصت های جدیــد و ترویج روحیه 
کارآفرینی با هدف توســعه کســب و  کارهای جدید و خلق 

ارزش بیشتر 
*کیفیت زندگی کارکنان. کسب اطمینان از وجود فضای 
ایمن کاری و توجه به بهبود کیفیت زندگی کارکنان با هدف 

مشارکت فعال آنها در پیشبرد برنامه های کالن سازمان 
*یادگیری سازمانی. ایجاد فضایی برای خلق و بهره گیری 
از ایده هــای جدیــد در انجــام کارهای جاری و توســعه 
کســب و کارهای آتی با هدف انباشــت و تسهیم تجارب و 

دانش سازمانی 
*انجام مسئولیت های اجتماعی. مشارکت فعال در توسعه 
زیرســاخت های اجتماعی و فرهنگــی منطقه و انجام موثر 

مسئولیت های اجتماعی شرکت 
*سرآمدی. پیشرو بودن در صنعت معدن و فوالد با انجام 

به موقع، کیفی و با هزینه مناسب فعالیت ها
*توســعه پایدار. توجه به محیط زیست و نسل های آینده 

در برداشت از معدن و فرآوری محصول 
الزم به ذکر است که حروف اول ارزش های گل گهر کلمه 

»کیاست« را می سازد که به معنی دانایی و فراست است.
موضوع های استراتژیک گل گهر به شرح زیر تعیین شده اند.  

تامین سنگ آهن 
کاهش قیمت تمام شده محصول 
تامین مالی طرح های توسعه ای 

تامین زیرســاخت های مورد نیــاز )آب، برق، گاز و 
حمل ونقل( 

توسعه توان و ظرفیت اجرای پروژه ها 

فهرست موضوع های استراتژی پنج گانه شرکت گل گهر 
حاکی از آن اســت که با توجه به عمر باقیمانده از معدن 
شماره یک، نخســتین موضوع استراتژیک شرکت برای 
تحقق چشــم انداز خود، »تأمین سنگ« از آنومالی های 
گل گهر یا معادن منطقه اســت. باید به خاطر داشت که 
نظر به وجــود پاره ای از مشــکل های حقوقی موجود بر 
ســر راه تملک آنومالی های دیگر گل گهر، شــاید تأمین 
ســنگ خام در طوالنی مدت با قیمت تمام شــده فعلی 
-برداشــت ســنگ خام از آنومالی شــماره یک- ممکن 
نباشد. با توجه به این واقعیت، دومین موضوع استراتژیک 
شــرکت بر »کاهش قیمت تمام شــده« تمرکز دارد. از 
ســوی دیگر اجرای پروژه های توسعه ای شرکت، نیاز به 
منابــع مالــی ارزان و به موقع دارد. با توجــه به این مهم 
ســومین موضوع اســتراتژی، »تأمین مالــی طرح های 
توســعه ای« انتخاب شــده اســت. عالوه بر منابع مالی، 
تولید محصول از ظرفیت های ایجاد شده در آینده، منوط 
به تأمین زیرســاخت های حیاتی آب، برق، گاز و... است. 
با توجه به این مهم، چهارمین موضوع استراتژی شرکت، 
»تأمین زیرســاخت های موردنیاز« انتخاب شده است. با 
فــرض تأمین منابع مالی برای افزایش ظرفیت موجود و 
توســعه زیرساخت های موردنیاز منطقه، باید توجه نمود 
که شــرکت گل گهر تا به امروز شــرکتی »تولیدمحور« 
بوده و مدیریت کارآمد پروژه های توســعه ای تعریف شده 
در منطقه، نیــاز به افزایش مهارت های مدیریت پروژه و 
داشتن رویکرد »پروژه محوری« دارد. پنجمین و آخرین 
موضوع استراتژی شرکت در پی »توسعه توان و ظرفیت 

اجرای پروژه ها« است.
اهداف■استراتژيک■■■

اســتراتژیک، ســرفصل مهم ترین موارد  موضوع های 
قابل انجام برای تحقق چشم انداز سازمان هستند. در این 
مرحله و با هدف تعییــن »تاکتیک های« موردنیاز برای 
پرداختن به موضوع های استراتژیک، مهمترین اولویت ها، 
اهداف و اقدام های اســتراتژیک شرکت )به طور جزیی تر( 
مشخص می شوند. اهداف و اقدام های استراتژیک گل گهر 
به تفکیک موضوع های استراتژیک پنج گانه، به ترتیب زیر 

است. 

*■تأمین■سنگ■آهن■
■توسعه■عملیات■اکتشافی■■
زه■کشی■مناسب■■■
پايداری■شیب■■
تأمین■سنگ■از■ساير■معادن■■■

*■کاهش■قیمت■تمام■شده■محصول■
اصالح■و■بهینه■سازی■خطوط■تولید■■
برنامه■ريزی■کار■آمد■انبارش،■بارگیری■و■حمل■محصول■■■
مديريت■مصرف■انرژی■■
توسعه■خدمات■آنالیزی■و■بهبود■کیفیت■محصول■■■■
نگهداری■و■تعمیرات■کارآمد■■
دستیابی■به■دانش■فنی■و■ساخت■داخلی■قطعات■و■تجهیزات■■■
بهبود■سیستم■انتقال■محصول■استراتژيک■■

*تأمین■مالی■طرح■های■توسعه■ای■
کاهش■قیمت■تمام■شده■تأمین■منابع■مالی■■■
تأمین■منابع■به■موقع■پروژه■های■و■طرح■های■توسعه■ای■■

*■تأمین■زير■ساخت■■های■موردنیاز■)آب،■برق،■گاز■و■حمل■و■نقل(■■
مديريت■کارآمد■سبد■پروژه■های■توسعه■■ای■■■■
مديريت■ريسک■پروژه■ها■)تحقق■منابع■آب■منطقه(■■■

*■توسعه■توان■و■ظرفیت■اجرای■پروژه■ها:■
استقرار■سیستم■مديريت■پروژه■بر■مبنای■استاندارد■■■

PMBOK
■■)PMP(■تربیت■مديران■حرفه■ای■پروژه
ظرفیت■ها■و■نقشه■های■پیش■روی■گل■گهر■■

ایران کشــوری در حال توســعه و توسعه معادن یکی 
از محورهای توســعه اقتصادی کشــور به شما می رود. 
بخش های معادن و صنایع معدنی را می توان پشــتیبان  
اصلی صنایع و اقتصاد کشــور دانست. حرکت کشور در 
مسیر توســعه باعث رشــد روزافزون نیاز به فوالد برای 
پروژه ها و ایجاد زیرســاخت های توســعه شده است. با 
توجه به سهم باالی منطقه گل گهر از ذخایر سنگ آهن، 
این پتانسیل برای شرکت معدنی و صنعتی گل گهر وجود 
دارد که به یکی از نقش آفرینان اصلی تولید فوالد کشور 
تبدیل شود. چشــم انداز منطقه گل  گهر مبنی بر ایجاد 
ظرفیت های الزم برای تولید 24 میلیون تن کنسانتره، 21 
میلیون تن گندله و 5 میلیون تن انواع محصوالت فوالدی 

نقش آفرینی فعال »گل گهر« در آینده صنعت کشور

ارائه یکپارچه خدمات پشتیبانی تولید

زنجیره ارزش فوالد

انسجام بخشی و پشتیبانی کسب و کار

زنجیره ارزش شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

یکپارچگی رو به عقبیکپارچگی رو به جلو

آب

برق حمل و بازرگانی

گاز

فوالد نورد
خام

آهن 
اسفنجی

اکتشافاستخراجخردایشکنسانترهگندله

خدمات مهندسی
و مدیریت طرح

موسسه مالی 
و اعتباری

فن آوری
 اطالعات

پژوهشگاه 
سنگ آهن و فوالد

زیرساخت رفاهی، 
اداری و اجتماعی
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جهان فوالد سیرجان - ذوب و نورد شماره 2 
)1 میلیون تن(

جهان فوالد سیرجان - نورد میلگرد 
)0/5 میلیون تن(

توسعه آهن و فوالد )ذوب و نورد( 
)3 میلیون تن(

1393 و قبل 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 و بعد

گندله 
)21 میلیون تن(

ذوب و نورد
)5 میلیون تن(

کنسانتره 
)24 میلیون تن(

آهن اسفنجی
)5/7 میلیون تن(

گل گهر
)5 میلیون تن(

گل گهر - شماره 2 
)5 میلیون تن(

توسعه آهن و فوالد - خط 2 
)2 میلیون تن(

جهان فوالد سیرجان - ذوب شماره 
1 )1 میلیون تن(

جهان فوالد سیرجان - خط 1 
)1 میلیون تن(

توسعه آهن و فوالد - خط 1 
)1/7 میلیون تن(

جهان فوالد سیرجان )نورد بردسیر( 
)0/5 میلیون تن(

گل گهر - خط 7
 )2 میلیون تن(

گل گهر
)8 میلیون تومان(

گل گهر - خط 5 و 6 
)4 میلیون تن(

گهرزمین - فاز 1 
)4 میلیون تن(

افزایش زیر سقف 
گندله سازی گهرزمین 

)2 میلیون تن(
گهرزمین - فاز 1
)5 میلیون تن(

افزایش زیر سقف خطوط 
گل گهر و گهرزمین

 )4 میلیون تن(

گهرزمین - فاز 2 
)2 میلیون تن(

افزایش زیر سقف 
گندله سازی 1 و 2 

)4 میلیون تن(

چشم انداز منطقه گل گهر
تولید 24 میلیون تن کنسانتره، 21 میلیون تن گندله و 5 میلیون تن انواع محصوالت فوالدی

جهان فوالد سیرجان - خط 2 
)2 میلیون تن(

نقش آفرینان چشم انداز منطقه گل گهر

معدنی و صنعتی گل گهر 
16 میلیون تن کنسانتره 14 

میلیون تن گندله

سنگ آهن گهر زمین
8 میلیون تن کنسانتره

7 میلیون تن گندله

توسعه آهن و فوالد گل گهر
3/7 میلیون تن اسفنجی

3 میلیون تن فوالد

جهان فوالد سیرجان
2 میلیون تن اسفنجی

2 میلیون تن فوالد

تامین و انتقال آب خلیج فارس
ظرفیت انتقال 130 میلیون 

مترمکعب در سال به 
استان های کرمان - یزد

شرکت گهرانرژی سیرجان
فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی 

سیرجان فاز دوم نیروگاه 
سیکل ترکیبی سیرجان

با توجه به این امر تعیین شــده است. بدیهی است که 
تحقق این چشــم انداز به دو عامل اساسی وابسته است. 
نخست افزایش ظرفیت تولید موجود از یک سو و تامین 
زیرساخت های مربوطه )آب، برق، گاز و غیره( از سوی 

دیگر و دوم در اختیار داشتن معدن.
مطابــق نقشــه اســتراتژی، بهبود بهــره وری نیز از 
طریق »کاهش قیمت تمام شده محصول« و »برداشت 
اقتصادی از معدن« محقق می شــود. وجه دوم نقشــه 
اســتراتژی شرکت، به ویژگی های مورد انتظار مشتریان 
از محصــول )حمل کارآمد محصول، ارائه محصوالت با 
کیفیت مطلوب و رعایــت زمان تحویل( می پردازد. در 
وجه ســوم به فرایندهای اســتراتژیک شرکت که برای 
تحقق نیازهای مشــتری ضروری اســت، اشــاره شده 
اســت. این وجــه مهم ترین فرایندهــای گل گهر را در 
چهار گروه مدیریت پروژه های توســعه ای«، »مدیریت 
بازرگانی«، »مدیریت تولید محصول« و »تأمین سنگ« 
دســته بندی کرده است. چهارمین و آخرین وجه نقشه 
اســتراتژی گل گهر، الزام های زیرساختی مورد نیاز برای 
توسعه سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و زیرساخت های 

 

کاهش قیمت تمام شده  
 محصول

 برداشت اقتصادی از معدن
 

رعایت زمان 
 تحویل

 

ا ارائه محصوالت ب
 کیفیت مطلوب

حمل کارآمد  
 محصول

 سودآوری پایدار و بلند مدت
 

وریبهبود بهره  رشد درآمد 
 

لی
 ما

ف
هدا

ا
 

یتتولید با حداکثر ظرف توسعه ظرفیت  
رى

شت
ی م

رها
ظا

 انت

 تامین سنگ مدیریت تولید محصول مدیریت بازرگانی ایهای توسعهمدیریت پروژه
ای  مدیریت کارآمد سبد پروژه

 ایتوسعه
ریزی انبارش، بارگیری و حمل  برنامه

 محصول
 مدیریت مصرف انرژی

آنالیزی و بهبود  توسعه خدمات 
 کیفیت محصول

 توسعه عملیات اکتشافی

های  تامین مالی کارآمد پروژه
 ایتوسعه

فروش کارآمد با تمرکز بر بازارهای  
 صادراتی

نگهداری و تعمیرات  
 کارآمد

 خطوط تولیدسازی  اصالح و بهینه
  پایداری شیب و زهکشی

 مناسب
  هامدیریت ریسک پروژه

 تحقق منابع آب()
کارآمد با تمرکز بر ساخت  تامین 

 داخلی تجهیزات
  بهبود سیستم انتقال

 محصول
 محیطیهای زیستکاهش آالینده

  تامین سنگ از سایر
 معادن

 

ت
اخ

رس
زی

ژی
رات

ست
ی ا

ها
 

 های پشتیبانزیر ساخت سرمایه سازمانی
 

 سرمایه انسانی

مشارکت موثر   مدیریت دانش
 کارکنان

 

  نظام پرداخت بر
عملکرد مبنای  

مشارکت در 
توسعه زیر ساخت  
های فرهنگی و 
 اجتماعی منطقه

 

توسعه یکپارچه  
نرم افزارها و  

تجهیزات ارتباطی 
 و اطالعاتی

 

های  زیرساخت
ایمنی و آتش  

 نشانی

ارائه یکپارچه  
خدمات پیمانی  
 پشتیبانی تولید

 

-توسعه زیرساخت
های آزمایشگاه 

 کنترل کیفی

ریزی،  برنامه
تامین و توسعه  

توانمندی  
 کارکنان

 

بهبود رضایت  
 کارکنان

 

مدیریت ایمنی 
وبهداشت شغلی 

 و پیمانکارانکارکنان
 

توسعه توان و  
 ظرفیت

 مدیریت پروژه

ایمنی، آزمایشگاهی و فناوری اطالعات را ارائه می نماید. 
جمع■بندی■جهت■گیری■های■استراتژيک■■■

تداوم رشد گل گهر در آینده، عالوه بر توجه به توسعه 
ظرفیت های منطقه، مســتلزم داشتن رویکردی فعال و 
ورود به حوزه های جدید اســت. مهم ترین سیاست های 
اســتراتژیک شــرکت گل گهر در انجام این مهم، از قرار 

ذیل است:  
• توجه به پتانســیل های بالقوه شرکت های کوچک و 

متوسط منطقه جنوب شــرق و به ویژه استان کرمان در 
حوزه های پایین دستی با هدف توسعه خوشه صنعتی فوالد 
• تالش برای خروج از تک محصولی و ســرمایه گذاری 
در معــادن غیر آهنی با هدف کاهش ریســک عملیات 

شرکت در آینده 
• ســرمایه گذاری در معادن و صنایع معدنی خارج از 
کشور با هدف ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کاهش ریسک 

تامین سنگ خام



فوری ترین 
تحلیل های بورسی

گروه رسانه ای »دنیای اقتصاد« در 
جهت ارایه سرویسی جدید به فعاالن بازار 

سهام، تیم تخصصی »دنیای بورس« را تشکیل 
داده است که به صورت لحظه ای بیش از 100متغیر 

اثرگذار بر سهام را در سه سطح رصد می کند:

 متغیرهای اثرگذار بر فضای کالن بورس
 متغیرهای اثرگذار بر صنایع بورسی

 متغیرهای اثرگذار بر شرکت های بورسی
»دنیای بورس« متعهد است همه این متغیرهای اثرگذار 
را مانیتور کرده و تغییرات را به صورت آنالین به گروه 
مخاطبان خود اعالم کند و تاثیر فعال شدن هر یک از 

این متغیرها را بر سهام یک شرکت خاص، صنایع 
 مختلف و نیز فضای کالن بــورس 

 در اسرع وقت به اطلـاع 
مخاطبان برساند. 

 
تصمیمات مالی خود را بهینه کنید

 w w w. d o n y a y e b o u r s e . c o m





دوست مشمار آن که در نعمت زند
الف یاری و بـرادر خــــــواندگی

دوست آن دانم که گیرد دست دوست
در پریشــــان حالی و درمـــاندگی

گلستان سعدی
به تصحیح محمدعلی فروغی

ارتباط مشتری 2807  021

Sinalnsurance.com
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