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 کسر ی که با اوراق 
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رفــاه  و  پس انــداز  بازنشســتگی،  صندوق هــای 
ــه منظــور حصــول اطمینــان  کارکنــان صنعــت نفــت ب
از منافــع اقتصــادی آتــی و جریــان نقــدی پایــدار 
ــر  ــواره مدنظ ــد را هم ــرمایه گذاری های مول ــعه س توس
ــداف  ــرمایه گذاری اه ــن راه س ــت، در ای ــرار داده اس ق
صندوق هــای  ســرمایه گذاری های  مدیریــت  متولــی 
صنعــت  کارکنــان  رفــاه  و  پس انــداز  بازنشســتگی، 
ــی  ــرور اجمال ــه م ــزارش ب ــن گ ــد، در ای ــت می باش نف
ــداف  ــرمایه گذاری اه ــعه ای س ــرمایه گذاری های توس س

ــت. ــده اس ــه ش پرداخت
ــعه  ــروک آذر )توس ــعه س ــی و توس ــرکت مهندس ش
میــدان نفتــی آذر( بــا حجــم ســرمایه گذاری 1.44 
ــل اســفند  ــع متقاب ــرارداد بی ــب ق ــورو در قال ــارد ی میلی
1399 بــه بهره بــرداری رســیده اســت. شــرکت مذکــور 
ــده  ــر عه ــام را ب ــت خ ــد 65000 بشــکه در روز نف تولی

دارد.

 شرکت دیگری که در اسفند 1399 به بهره برداری 
رسید پترو پاالیش کنگان )طرح بازیابی اتان( با 

ظرفیت 3.5 میلیون تن محصول در سال مشتمل بر 
واحدهای اجرایی استحصال اتان ، پروپان ، بوتان ، 

C5 + و یوتیلیتی می باشد. این پروژه با 440 میلیون 
یورو سرمایه گذاری ارزی و31.000 میلیارد ریال 

سرمایه گذاری به بهره برداری رسیده است. همچنین 
با توجه به اینکه  محصوالت این شرکت در ابتدای 

زنجیره ارزش قرار دارند و خوراک واحدهای پایین دست 
پتروشیمی را تامین  می کند طرح های زیر در راستای 

زنجیره ارزش آن تعریف و در حال اجرا می باشد
 طــرح توســعه پتروشــیمی کنگان )اتیلــن( بــا 

ــال ــن در س ــون ت ــک میلی ــت ی ظرفی
 طــرح نگیــن مهســتان کنــگان )پلی اتیلــن ســبک 
خطــي و پلــي اتیلــن ســنگین( بــا ظرفیــت 300 هــزار 

تــن در ســال

 طــرح ســروش مهســتان عســلویه )پلی اتیلــن 
ــال ــن در س ــزار ت ــت 300 ه ــا ظرفی ــنگین( ب س

 پــروژه پلی اتیلــن ســنگین بــا ظرفیــت 300 هــزار 
تــن در ســال

 پروژه PDH با ظرفیت 450 هزار تن در سال
ــوارد  ــه م ــوان ب ــعه ای می ت ــای توس ــایر پروژه ه از س

زیــر اشــاره کــرد:
 طرح پتروپاالیش دهلران )شیرین سازی و تفکیک 
گاز و بازیابي اتان NGL3100( با ظرفیت 240 میلیون 

فوت مکعب در روز
 طرح پتروشیمی دهلران )الفین( با ظرفیت یک 

میلیون تن در سال
 طرح توسعه مخازن و بندر فراسکو عسلویه با 

ظرفیت یک میلیون مترمکعب در سال )فاز1(
 پتروشیمی امیرسرتیپ شهید رسولی با ظرفیت 15 

هزار تن پنتا اریتریتول در سال

سرمایه گذاری اهداف در مسیر توسعــــه

گزارشگزارش
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بازار سرمایهبازار سرمایه

ــور  ــه ط ــادرات ب ــپهر ص ــی س ــروه مال ــرمایه گذاری گ ــرکت س ش
مســتقیم مالــک 10 درصــد ســهام بانــک صــادرات اســت کــه در کنار 
آن بــه طــور غیرمســتقیم در بازارگردانی ســپهر بازار ســرمایه و ســپهر 
صــادرات نیــز ســهیم اســت. باتوجــه بــه الزامــات حاکمیتــی، شــرکت 
در زمــان عرضــه اولیــه نبایــد ســهامدار شــرکت اصلــی باشــد و طبــق 
ــی تحــت  ــزان ســهام فعل ــن می ــد ای ــاد ناظــر بای دســتور العمــل نه

مالکیــت نیــز کاهــش یابــد. 
ــت خــود در ســهام  ــش مالکی ــرای افزای ــه ای ب ــذا شــرکت برنام ل
ــازار در صــورت  ــه شــرایط ب ــا توجــه ب ــا ب ــدارد ام ــک صــادرات ن بان
لــزوم حمایت هــای الزم را انجــام خواهــد داد. شــرکت بــرای تعییــن 
ســود انتظــاری خــود از محــل ســهام ایــن بانــک، در انتظــار اعــام 
ســود ســاالنه بانــک صــادرات اســت کــه پــس از اتمــام ســال مالــی 
1399 مشــخص می شــود؛ چــرا کــه طبــق الزامــات تقســیم ســود، 
ــد در  ــی بای ــال مال ــان س ــده در پای ــب ش ــود کس ــد از س 10 درص
بیــن ســهامداران تقســیم شــود و درصــد بیشــتر از ایــن مقــدار نیــز 
ــخص و  ــاالنه مش ــادی س ــع عمومی ع ــات مجم ــه تصمیم ــوط ب من
تقســمی خواهد شــد کــه بانــک عمومــا ایــن مجمــع را در تیــر مــاه 

ــد. ــزار می کن برگ

وضعیت پورتفوی بورسی و غیر بورسی »سپهر«
وضعیــت ســرمایه گذاری های شــرکت بــه صــورت ماهانــه در 
ســامانه کــدال منتشــر می شــود کــه بــرای تمامی افــراد قابــل 
ــر  ــرکت های حاض ــن ش ــم تری ــن، مه ــن بی ــت. در ای ــاهده اس مش
ــر«،  ــکن«، »مفاخ ــادر«، »ثمس ــامل »وبص ــی ش ــوی بورس در پورتف
»آریــان« و »وخــارزم« اســت کــه بیش تریــن درصــد مالکیــت 
ــه ســهام »وبصــادر« و  شــرکت ســرمایه گذاری گــروه مالــی ســپهر ب

ــاص دارد.  ــکن« اختص ــپس »ثمس س
ــی ســپهر  ــز شــرکت های بازارگردان ــر بورســی نی در پورتفــوی غی
ــع  ــکر و صنای ــرکت نیش ــپهر، ش ــرژی س ــرکت ان ــرمایه، ش ــازار س ب
جانبــی آن، شــرکت ســرمایه گذاری توســعه ســاختمان ســپهر تهــران، 
ــپهر  ــعه اوج س ــران و توس ــرمایه گذاری عم ــاران، س پتروشیمی گچس
اصفهــان و تأمیــن ســرمایه ســپهر از مهم متریــن ســهام تحــت 
مالکیــت شــرکت هســتند. در ایــن بیــن بیش تریــن مالکیــت شــرکت 

در ســرمایه گذاری عمــران و توســعه اوج ســپهر اصفهــان اســت کــه 
ــود. ــامل می ش ــرکت را ش ــن ش ــهام ای ــد س 100 درص

معامــات بلوکــی ســهام شــرکت های بورســی در نیمــه دوم 
ل سا

ــه  ــچ گون ــی ســپهر صــادرات در طــی ســال 1399 هی ــروه مال گ
عرضــه قابــل توجهــی از ســهام شــرکت های زیــر مجموعــه نداشــته 
اســت بــا ایــن وجــود در چنــد مــورد معامــات عمــده وارد شــد کــه 
ــان« را در  ــارس آری ــر« و »پ ــکن«، »مفاخ ــون »ثمس ــهامی  همچ س
ــرکت ها  ــن ش ــهام ای ــرد. س ــداری ک ــده خری ــات عم ــوی معام تابل
ــا هــدف متنــوع ســازی عملیــات و پورتفــوی بورســی،  بــه ترتیــب ب
تکمیــل زنجیــره گــروه بانــک صــادرات و تصمیــم گیری هــای 
مدیریتــی بــه منظــور بهبــود وضعیــت پرتفوی بورســی و غیر بورســی 

ــداری شــدند. شــرکت خری

هدف مندی واگذاری های »سپهر« در بازار سرمایه
عمــده واگذاری هــای انجــام شــده در بــازار ســرمایه توســط 
ــور  ــه منظ ــادرات ب ــپهر ص ــی س ــروه مال ــرمایه گذاری گ ــرکت س ش
ــوده اســت.  ــده ب ــام ش ــود انج ــایی س ــبد و شناس ــه مجــدد س موازن
نتیجــه ایــن تصمیــم عمدتــاً در عملکــرد قطعــی 3 ماهــه و 6 ماهــه 
گــزارش شــده اســت لــذا باتوجــه بــه اینکــه تــا پایــان ســال فاصلــه 
ــب  ــرای کس ــریعی ب ــدام س ــوان اق ــًا نمی ت ــود دارد عم ــی وج اندک

ــام داد. ــد انج ــود و درآم س

حضــور فعــال »ســپهر« در تأمیــن مالــی شــرکت های 
زیرمجموعــه

ــه منظــور تکمیــل و توســعه  ــن شــرکت در نیمــه دوم ســال ب ای
پروژه هــای نیمــه کاره اعــم از خــط تولیــد شــرکت های زیــر مجموعــه 
ــرژی  ــیراف ان ــا و س ــامل شــرکت ســبان، دن ــه ش ــپهر ک ــرژی س ان
اســت، در کنــار پــروژه پتروشیمی گچســاران مبــادرت داشــته اســت. 
لــذا در ایــن راســتا بــه تأمیــن نقدینگــی الزم از محــل منابــع داخلــی 
بــا فــروش ســهام و اســتقراض پرداختــه اســت تــا ســرمایه الزم بــرای 

ــی کنــد. ــداوم پروژه هــای مذکــور را تأمیــن مال ت

اقدامات »سپهـــــر« در نیمه دوم سال1399

ــا  ــورس تهــران ب از آغــاز ســال2020میادی شــاخص کل ب
ــک  ــا ی ــازار را ب ــی ب ــود و اهال ــراه ب ــده ای هم ــد خیره کنن رش
شــگفتی بــزرگ روبــرو ســاخت. رشــدی کــه خیلــی از بــزرگان 
بــازار ســرمایه را بــه تعجــب واداشــت و البتــه ســودهای بســیار 

ــاخت. ــرمایه گذاران س ــد س ــی را عای خوب
ــهام  ــی از س ــش بزرگ ــاال، بخ ــی ب ــن بازده ــه الی ای در الب
ــدی را  ــد درص ــد ص ــای چن ــش قیمته ــع افزای ــازار و صنای ب
تجربــه نمودنــد و بــه نوعــی انتظــارات ســرمایه گذاران را از ایــن 
حــوزه اقتصــادی بــه شــدت بــاال بــرد. شــاخص در ایــن فاصلــه 
ــدی  ــزار واح ــدوده 350ه ــری از مح ــا 6براب ــد تقریب ــا رش ب
ــید کــه ایــن  بــه عــدد تقریبــی 2.1میلیــون واحــدی رس
ــری  ــه رشــدهای 10براب ــازار ب ــهام ب نســبت در بســیاری از س
ــود  ــوع خ ــه در ن ــودی ک ــت صع ــن حرک ــید. ای ــم می رس ه
بی ســابقه بــود از دالیــل متعــددی سرچشــمه می گرفــت 
ــه قیمت هــای جــذاب  ــوان ب کــه از مهمتریــن عوامــل آن می ت
ســهام، قرارگیــری در نقــاط کلیــدی بازگشــتی، حمایــت تمــام 
قــد دولــت و ورود حجــم باالیــی از نقدینگــی بخــش حقوقــی، 
ــا  ــیوع پاندمی کرون ــن ش ــانه ای و همچنی ــیع رس ــات وس تبلیغ
ــود  ــه و رک ــب و کار جامع ــن کس ــرار گرفت ــعاع ق ــت الش و تح
ناشــی از آن و در نتیجــه جــذب ســرمایه های ســرگردان 
ــه  ــیخته ای ک ــار گس ــای افس ــران تورم ه ــرای جب ــه ب مردمی ک
ــه زد  ــه اقتصــاد کشــورمان ضرب ــکا ب ــای آمری ــل تحریم ه بدلی

ــرد. ــاد ک ــد، ی ــازار ســرمایه گردی متوجــه ب
در ادامــه امــا بــا تجربــه چنیــن رشــدی بــه نظــر می رســید 
بــازار در مقطــع زمانــی مــرداد مــاه بــا مقاومتــی روبــرو 
خــواد بــود. بــا بررســی های میدانــی در آن بــازه زمانــی 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــاال ب ــی ب ــوع اصــاح قیمت ــال وق احتم
ــال  ــن احتم ــازار ای ــد ب ــه رش ــت رو ب ــرعت حرک ــش س کاه
ــوالد و  ــه ف ــروش آن و تعرف ــت و ف ــا آزاد ســازی ســهام عدال ب
ــه در آن مقطــع انتشــار  ــز و درشــت دیگــر ک ــل ری ــد عام چن
ــزش  ــاهد ری ــگان ش ــه هم ــورد و در ادام ــد خ ــت، کلی می یاف
 بــازار بــا همــان ســرعتی کــه رشــد کــرده بــود مواجــه 

گردیدند.
ــی  ــه زمان ــه در فاصل ــود ک ــدی ب ــه ح ــزش ب ــرعت ری س
ــت  ــازار می گذش ــاح ب ــروع اص ــه از ش ــه( ک ــی )6ماه کوتاه

ارزش اکثــر ســهام بــازار بــه 1/4 رســید و متاســفانه بســیاری از 
افــراد مبتــدی )تــازه واردان( و حتــی افــراد قدیمــی و حرفــه ای 

ــد و متضــرر شــدند. ــن حــوزه آن مواجــه گردیدن در ای
ــد  ــبت آن، رش ــه نس ــدی ب ــزش 50 درص ــا ری ــاخص ب ش
ــه ســرمایه های  خیــره کننــده ضررهــای جبــران ناپذیــری را ب
ــن  ــه ای ــای ب ــری پ ــد براب ــودهای چن ــد س ــه امی ــه ب مردمی ک

ــرد. ــل ک ــد، تحمی عرصــه گذاشــته بودن
پــس از ریــزش مــورد اشــاره، بــازار بــا رســیدن بــه 
ــه  ــدام ب ــروش اق ــار ف ــش فش ــی و کاه ــای حمایت محدوده ه
برگشــتهای نصــف و نیمــه ای کــرد کــه البتــه همــه آن حمایتها 
بخــش کوچکــی از اصــاح بزرگتــر بودنــد. همچنیــن بــا اعمــال 
قانــون دامنــه نوســان نامتقــارن نیــز عمــا اجــازه ادامــه رونــد 
ــازار را در فشــار فروش هــای  ــه شــد و ب ــازار گرفت طبیعــی از ب
ــان ســال از ایــن  ــه پای ــا نزدیــک شــدن ب اخیــر قفــل کــرد. ب
ــه  ــاز ب ــا و نی ــار کارگزاری ه ــه تســویه اعتب ــا ک ــار فروش ه فش
نقدینگــی انتهــای ســال ســرمایه گذاران از دالیــل آن هســتند 
کاســته شــد. پرونــده ســال جــاری بــا همــه افــت و خیزهــای 
ــول  ــد موک ــه ســال جدی ــز ب ــش بســته و همــه چی ــد و خوب ب
ــش  ــال افزای ــد احتم ــال جدی ــدای س ــازار در ابت ــرای ب ــد. ب ش
تقاضــا وجــود خواهــد داشــت. البتــه احتمــاال وضعیــت مــورد 
ــا  ــا مدته ــاید ت ــازار ش ــدار باشــد و ب ــد پای ــی نمی توان پیش بین

ــه دهــد. ــه کار خــود ادام بصــورت نوســانی ب
 میروحید مقیمی اصل کارشناس بازار سرمایه  

بــازار بــورس در آخریــن ســال قــرن 13 شمســی فــراز و 
ــز  ــه چی ــه در هم ــوری ک ــرد، بط ــه ک ــادی را تحرب ــای زی فرود ه
رکــورد جدیــد ثبــت کــرد. از حجــم معامــات گرفتــه تــا بیشــترین 

ــاخص کل! ــی ش ــت تاریخ ــترین اف ــد و بیش رش
ــورم  ــر ت ــال اب ــاخص کل در س ــم ش ــاز ه ــال ب ــن ح ــا ای ــا ب ام
ــا  ــد را ت ــش از 140درص ــازده بی ــی، ب ــورد تحریم ــی و رک تاریخ
واپســین روزهــای ســال بــه ثبــت رســانده اســت. هرچنــد بر اســاس 
آمــار می تــوان گفــت کــه بــازار بــورس بهتریــن بازدهــی را در بیــن 
بازارهــای رقیــب داشــته امــا بایــد بگویــم کــه بــورس مــا امســال 

ــود! ــده ی از پیــش باختــه ب یــک برن
ــکل  ــهام ش ــازار س ــد ب ــر  در رون ــال اخی ــه در س ــی ک اتفاقات
ــا زده جهــان  ــود. در دوران کرون گرفــت در نــوع خــود بــی نظیــر ب
ــا در  ــب و کاره ــب کس ــه اغل ــی و از جمل ــای جهان ــه کل بازاره ک
ایــران، رکودی تریــن روزگار خــود را ســپری می کردنــد و از طرفــی 
کشــور شــاهد شــدیدترین تحریم هــا بــود، بــازار ســهام بــه ســوگلی 
بازارهــای ایــران تبدیــل شــد و بــا حمایــت همــه جانبــه دولــت و 

همــه مقامــات کشــور، روزهــای رویایــی را ســپری کــرد. 
ــه بازدهــی حیــرت انگیــز 300  بطوری کــه در کمتــر از 6 مــاه ب
ــد  ــاه بای ــر از 5 م ــاال در کمت ــه ح ــل از اینک ــید. غاف ــدی رس درص
ــت  ــان دول ــن می ــد. در ای ــت بده ــی را ازدس ــن بازده ــی از ای نیم
ــورس در  ــاالنه ب ــی س ــن بازده ــا وجــود بهتری ــزرگ بود.ب ــده ب بازن
ــنگین  ــت س ــر اف ــه بخاط ــت!  ن ــت باخ ــود، دول ــای خ ــان رقب می
ــت،  ــازار اس ــز ذات ب ــت و خی ــال اف ــه هرح ــه ب ــازار ک ــریع ب و س
بلکــه بــه خاطــر ایجــاد بــی اعتمــادی عمیــق در بیــن مردمی کــه 
اغلــب فعــال بــازار ســرمایه بــه آن دچــار شــده بودنــد. مردمی کــه 
شــاید تــا چنــد مــاه پیــش اطاعــات و شــناختی از بــورس ســهام 
نداشــتند امــا بــا تبلیغــات گســترده و اصــرار عالــی تریــن مقامــات 
دولتــی راهــی بــازار ســرمایه شــده بودنــد.  امــا وقتــی کــه  دولــت 
موفــق بــه تحقــق اهــداف بودجــه ای و کســب درآمــد خــود ازبــازار 
ســرمایه شــد، بــازار ســهام را رهــا کــرد و افــراد زیــادی زیــان دیدنــد 
ــال تاریخــی  ــه بیشــترین اقب ــی ک ــا. در حال ــازه وارده بخصــوص ت
عمــوم جامعــه بــه بــورس در یــک ســال اخیــر شــکل گرفتــه بــود 
کــه بــه خــودی خــود می توانســت رخــداد مبارکی باشــد و شــروعی 
ــازار پــول باشــد؛ امــا  ــازار ســرمایه و ب ــه تعــادل رســاندن ب ــرای ب ب
ــاد  ــا اعتم ــازار ســرمایه ســبب شــد ت ــت از ب ــزاری دول اســتفاده اب
ــه شــدت خدشــه دار شــود  ــه دماســنج اقتصــاد کشــور ب جامعــه ب
ــس  ــز کاری ب ــه نی ــن اعتمــاد از دســت رفت ــدن ای و حــاال بازگردان

مشــکل اســت.  همیــن بــی اعتمــادی منجــر شــد تــا قیمت هــای 
ــد و از  ــرار گیرن ــده ق بســیاری از ســهام در ســطوح منطقــی و ارزن
طرفــی قیمت هــای جهانــی در شــرایط بســیار مطلوبــی قــرار دارنــد 
و قیمــت دالر هــم در محــدوده منطقــی متعــادل شــده اســت. بــه 
رغــم ایــن شــرایط مناســب بــاز هــم جســارت خریــد در نــزد فعالین 
بــازار وجــود نــدارد و بــازار پــس از اصاحــی تنــد و تیــز  وارد فــاز 
فرسایشــی شــد.  شــاید بتــوان گفــت کــه فــارغ از سیاســت دولــت 
کــه در بــاال صحبــت شــد، مهمتریــن و تاثیــر گذارتریــن رخــداد در 
نیمــه اول ســال، بحــث کرونــا بــود کــه تاثیــرات خاصــی بــر اقتصــاد 
داشــت و مهمتریــن رخــداد نیمــه دوم ســال هــم انتخابــات آمریــکا 
بــود کــه تاثیــرات خــاص بــر بــازار مــا داشــت و تلقی هــا از بازگشــت 
ســریع آمریــکا بــه برجــام ایــن تصــور را ایجــاد کــرده بــود کــه افــت 
ــرمایه گذاران را  ــم س ــوع ه ــن موض ــت. ای ــی اس ــدید دالر قطع ش
ــازار ســهام دامــن زد. هرچنــد،  منفعــل کــرد و بــه رکــود و افــت ب
هرچــه زمــان گذشــت مشــخص شــد کــه از آن تغییــرات ســریع و 
شــدید خبــری نیســت امــا تــرس و بــی اعتمــادی ترکیبــی اســت 
ــی یافــت. امیــد  ــارش رهای ــار زیانب ــوان از آث ــه ســختی می ت کــه ب
ــدر  ــس ق ــن پ ــرم اقتصــادی کشــور زی ــه مســئولین محت اســت ک
ــازار ســرمایه را  ــرای توســعه و رشــد ب ــده ب ــش آم ــای پی فرصت ه
بیشــتر بداننــد و و مجــددا در ایــن خصــوص فرصت هــا را بــه تهدیــد 
تبدیــل نکننــد. در حــال حاضــر وضعیــت شــاخص کل و بــورس بــه 
گونــه ای اســت کــه بــازار پتانســیل و آمادگــی بازگشــت بــه ریــل 
منطــق و رشــد معقــول را دارد و بــا ایجــاد آرامــش و اعتمادســازی 

قطعــا آمــاده یــک رونــد رو بــه رشــد و مناســب خواهــد بــود.
  علی ابتهاج کارشناس بازار سرمایه   

فرصت های از دست رفتهآنچه بر سر شــــاخــص آمد
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ــازار ســرمایه  ــاالن ب بســیاری از ســهامداران و فع
وضعیــت روزهــای بــد بــازار را در مــاه پایانی ســال به  
اقــدام دولــت مبنــی بــر انتشــار اوراق دولتــی نســبت 
می دهنــد. اقدامی کــه بــازار را بــه ســمت قفــل 
شــدن هدایــت کــرده اســت. اگرچــه امیــد می رفــت 
کــه بــا پایــان تامیــن نقدینگی دولــت از محل انتشــار 
اوراق بدهــی،  مجــددا پــول بــه ســمت بــازار ســهام 
ــه از  ــت ک ــم داش ــت تصمی ــا دول ــد، ام ــت کن حرک
ــازار ســرمایه در اســفندماه  تمامــی  روزهــای کاری ب
ــده کســری خــود را  ــی  باقی مان ــد و تمام ــره جوی به

ــازار ســرمایه تامیــن نمایــد.   در ایــن ســال از ب
بازارهــای مالــی تشــکیات پیچیــده  ای هســتند 
کــه ســاختار اقتصــادی و ســازمانی خــاص خــود را 
ــا  ــازار ایف ــذاری ب ــی در قیمت گ ــش مهم ــد و نق دارن
می کننــد. بازارهــای مختلــف فرابــورس شــرایط 
متفاوتــی در شــاخصه هایی چــون ارزش، حجــم 
ــه  ــوط ب ــداول مرب ــتند و ج ــات داش ــداد معام و تع

ــود. در  ــز ب ــو از اعــدادی ســبز و قرم ــار ممل ــن آم ای
بررســی بازارهــای مختلف فرابــورس بر اســاس ارزش 
معامــات از پیشــتازی بــازار دوم بــه ویــژه در ماه های 
پایانــی ســال حکایــت دارد.  بــازار ســرمایه در 
ماه هــای پایانــی ســال متاثــر از انتشــار اوراق بدهــی 
ــت  ــای دول ــرکت ها و زیرمجموعه ه ــود. ش ــت ب دول
ــمت  ــه س ــتوری ب ــتوری و غیردس ــورت دس ــه ص ب
ــان  ــد. در زم ــرده بودن ــت ک ــن اوراق حرک ــد ای خری
منفــی بــودن بــازار، بیــش از ۷0درصــد از معامــات 
ــی  ــات اوراق بده ــه معام ــوط ب ــورس مرب ــوی ب تابل
بــود؛ بــه صــورت کلــی حجــم محــدود مبــادالت در 
بــازار اوراق بدهــی دولتــی بــه محدودیــت اساســی در 
مســیر انتشــار اوراق بــه خصــوص اوراق بــا سررســید 
ــه نظــر می رســید  ــود. ب ــل شــده ب کوتاه مــدت تبدی
ــادالت  ــم مب ــودن حج ــن ب ــی پایی ــل اصل ــه عام ک
در ایــن بــازار، بــاال بــودن نــرخ کارمــزد انجــام ایــن 
معامــات در بــازار ثانویه باشــد. از ایــن رو، برای درک 

بهتــر هزینــه واقعــی کارمــزد، از روزهــای الزم بــرای 
ــود. پوشــش ایــن هزینــه اســتفاده شــده ب

ــازار ســرمایه پیش بینــی  کارشناســان و فعــاالن ب
می کردنــد کــه بــا توجــه بــه کاهــش معامــات اوراق 
بدهــی دولــت و  همچنیــن ثبــات نســبی نــرخ ارز و 
ــه  ــازار ســرمایه نســبت ب ــای ب ــت جذابیت ه در نهای
ــود  و  ــهام ش ــی وارد س ــوازی، نقدینگ ــای م بازاره
رونــد بــازار بهبــود یابــد. بهــروز زندی فــر کارشــناس 
ــازار  ــود کــه نقدینگــی در ب ــازار ســرمایه معتقــد ب ب
ســهام، حالــت انتظــار پیــدا کــرده اســت بــه طــوری 
ــت  ــان دول ــد چــه زم ــا ببین ــد ت ــه منتظرن ــه هم ک
ــاند  ــام می رس ــه اتم ــود را ب ــی خ ــروش اوراق بده ف

تــا نقدینگــی وارد بــازار ســهام شــود.

نگرانی سهامداران 
منتشــرکنندگان  بزرگتریــن  از  یکــی  دولــت 
اوراق بدهــی در بــازار ســهام اســت و بزرگتریــن 
مثــل  بــزرگ  حقوقی هــای  هــم  آن  خریــداران 
بانک هــا و شــرکت های حقوقــی اســت. زنــدی 
ــت،  ــر در میــان انتشــار اوراق بدهــی از ســوی دول ف
ــاغ قوانیــن  ــی ســهامداران در خصــوص اب ــه نگران ب
ــاره  ــرمایه اش ــازار س ــال در ب ــی س ــای پایان در ماه ه
می کنــد کــه تصمیمــات نهادناظــر در اجــرای دامنــه 
نوســان نامتقــارن در کنــار انتشــار اوراق بدهــی 
ــوت  ــا رخ ــازار را ب ــال ب ــی س ــاه پایان ــت در دوم دول
مواجــه کــرده اســت. انتظــار بــه اتمــام برنامــه دولــت 
در تامیــن نقدینگــی از محــل انتشــار اوراق بدهــی، 
ــی  ــای فرسایش ــل روزه ــه تحم ــه ب ــود ک ــدی ب امی
ــم  ــازار ک ــر ب ــار دیگ ــا ب ــود ت ــازار ســرمایه شــده ب ب
جــان ســرمایه شــاهد ورود مجــددا پــول به ســمتش 
ــازار ســرمایه  ــن آقابزرگــی کارشــناس ب باشــد. فردی
هــم بــا تاکیــد بــر تحــت تاثیــر قــرار داشــتن حجــم 
معامــات اســفندماه 99 از معامــات اوراق بدهــی، بر 
ــاور بــود کــه  ۸0درصــد حجــم معامــات در  ایــن ب
ــازار را معامــات اوراق تشــکیل می دهــد. عــده ای  ب
از کارشناســان نقطــه ضعــف را در عملکــرد ســازمان 
بــورس می داننــد. پوریــا کارشــناس بــازار ســرمایه در 
تحلیــل ایــن موضــوع می گویــد: متاســفانه بســیاری 

از ســهام عرضــه اولیــه  طــی 5 الــی 6 مــاه گذشــته، 
حــدود 20 الــی 30 درصــد ریــزش قیمــت نســبت به 
روز اول خــود داشــتند. ایــن موضــوع ســازمان بــورس 
را بــر آن داشــت تــا  ایــن مبــادرت بــه تغییــر شــیوه 
عرضــه اولیــه کنــد. موضوعــی کــه حکایــت از عــدم 
ــرای  ــورس ب ــازمان ب ــوی س ــجم از س ــه منس برنام
حمایــت از بــازار داشــت. ایــن بی برنامــه بــودن 
ســازمان بــورس بســیاری از ســهامداران را ترســانده 
و منجــر بــه ســلب اعتمــاد آنهــا  از بــازار شــده بــود. 
در حالــی کــه در ایــن برهــه زمانــی نقدینگــی یکــی 
از مهــم تریــن عواملــی بــود کــه می توانســت ریــزش 
ــران  ــرای جب ــه ای ب ــد و نقط ــف کن ــازار را متوق ب

ــد.  ــال باش ــی س ــای پایان ــای ماه ه ریزش ه

احتمال رشد آتی
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه معتقــد اســت کــه 
ــانه  ــد نش ــان می توان ــا در جه ــروس کرون ــار وی مه
ــه  ــد. ب ــان باش ــد اقتصــاد در جه ــرای رش ــی ب مثبت
رغــم رشــدی کــه در کامودیتی هــا، نفــت و مشــتقات 
نفتــی وجــود دارد، تنهــا عاملــی کــه از ســوی فعاالن 
بــازار ســرمایه در تغییــر رونــد بــازار نــام بــرده 
ــان کارشناســان  ــا در می ــرخ ارز اســت. ام می شــد، ن
بــازار ســرمایه بهــروز زنــدی فــر نــگاه بســیار 
خوشــبینامه ای بــه پایــان بــازار در ســال 99 داشــت. 
وقتــی در تمــام اظهــارات خــود، پیش بینــی روزهــای 
بهتــر در  روزهــای آتــی بــازار ســرمایه در اســفندماه 
را داشــت. 23 تــا 24 هــزار تومانــی در بــازار ســرمایه  
ــا توجــه  ــود. بســیاری از ســهم ها ب پذیرفتــه شــده ب
بــه نــرخ  ارز مــورد معاملــه در بــازار آزاد، بــا رقم هــای 
بســیار پایین تــری در حــال معاملــه بودنــد و ایــن یک 
امتیــاز بــرای بــازار ســرمایه محســوب می شــد، از آن 
حیــث کــه بازارهــای مــوازی از جذابیــت الزم بــرای 
ــد.      ــوردار نبودن ــی برخ ــر قیمت ــرمایه گذاری از نظ س
زنــدی فــر در حالــی بــه رشــد بــازار معتقــد بــود 
کــه دیگــر کارشناســان بــازار از جملــه پوریــا اعتقــاد 
داشــتند کــه بــورس صرفــا بــه محــل تامین کســری 
ــه گفتــه  ــت تبدیــل شــده اســت. بنــا ب بودجــه دول
پوریــا؛ کمتــر تحلیلگــری پیــدا می شــود کــه اعتقــاد 

ــی ارزندگــی  ــازار ســرمایه کنون داشــته باشــد کــه ب
نــدارد. آنچــه کــه بــازار ســرمایه در ماه هــای پایانــی 
ــود را  ــت خ ــا حرک ــت ت ــاز داش ــدان نی ــال 99 ب س
شــروع کنــد حمایــت دولــت از طریــق صندوق هــای 
وابســته بــه بانک هــا یــا صندوق هایــی کــه ســازمان 
بــود.  دارد،  آنهــا  در  حاکمیتــی  نقــش  بــورس 
ــا را  ــداد و امیده ــز رخ ن ــه ســرانجام نی موضوعــی ک

ــه ناامیــدی بــدل ســاخت.    ب

اجرای دامنه نوسان نامتقارن
بــه عقیــده بســیاری از کارشناســان یکــی از دالیل 
پیشــتازی فرابــورس نســبت بــه بــازار بــورس اجــرای 
ــا  ــه ای کــه ب ــه گون ــود ب دامنــه نوســان نامتقــارن ب
اجــرای آن، نقدشــوندگی بــازار بــه طــور محسوســی 
ــل  ــاالن و تحلی ــن فع ــم ای ــه زع ــت. ب ــش یاف کاه
ــود  ــی ب ــز اضاف ــارن ترم ــه نوســان نامتق ــران دامن گ
کــه ســازمان بــورس گذاشــت تــا از ریــزش قیمــت 
ســهام جلوگیــری کنــد. تاشــی بــود تــا زمــان اتمام 
ــزش  ــری از ری ــا جلوگی ــت، ب ــی دول ــن نقدینگ تامی
ــظ شــود.   ــا  حف ــی آنه ــاد قیمــت ســهام، ارزندگ زی
ــی  ــه نقدینگ ــازار ب ــاز ب ــه نی ــی ب ــر در حال ــدی ف زن
اشــاره می کنــد کــه بســیاری از کارشناســان اعتقــاد 
دارنــد کــه قوانیــن بــدون پشــتوانه کارشناســی بــازار 
را بــه ســمت رونــد نزولــی کشــانده اســت. زنــدی فــر 
برخــاف دیگــر فعالیــن بــازار بــه  دفــاع از تغییــرات 
ــرا گامــی  در جهــت  ــه نوســان، آن ــارن در دامن نامتق
ــن  ــد و ای ــوان می کن ــر ســهام عن ــزش چشــم گی ری
تغییــرات را بــرای حجــم مبنــای ســهام شــرکت های 
بــزرگ کــه بــه صــورت ناگهانــی برداشــته نمی شــود، 
مثبــت ارزیابــی می کنــد. و بارهــا در اظهــارات خــود 
بــر حفــظ ارزندگــی ســهام بــا اجــرای دامنــه نوســان 
نامتقــارن تــا پایــان فــروش اوراق بدهی دولــت تاکید 
ــن اوراق،  ــان عرضــه ای ــه محــض پای ــد کــه ب می کن
بــازار ســرمایه بــه مــدار صعــودی بازخواهــد گشــت. 
ــکال  ــات اظهــارات خــود، بررســی های تکنی و در اثب
بــازار ســرمایه را مــورد اســتناد قــرار می دهــد کــه بــه 
موجــب آن  تحلیل هــا بســیاری از ســهم ها متوقــف 
شــده و فاقــد رشــد و یــا ریــزش چشــم گیری بودنــد.

دامنه نوسان نامتقارن؛ به کمک اوراق بدهی آمد 

بورس از       فــرابــورس جا ماند  

ــا  ــتگی ب ــاوری بازنشس ــورانه فن ــرمایه گذاری جس ــدوق س صن
هــدف ســرمایه گذاری بــر روی کســب و کارهــای نوپــا و تأمیــن 
ــب  ــور کس ــه منظ ــان ب ــرکت های دانش بنی ــا و ش ــی طرح ه مال
بــازده بــاال در برابــر پذیــرش ریســک بــاال از یــک طــرف و ارتقــای 
ســطح زندگــی بازنشســتگان عزیــز از طریــق توســعه اســتارتاپ ها 
از طــرف دیگــر تشــکیل شــده اســت. ایــن صنــدوق با جمــع آوری 
منابــع مالــی و ســرمایه گذاری در اوراق مالکیــت اشــخاص حقوقی 
بــا موضــوع فعالیــت فــوق نیــاز صندوق هــای بازنشســتگی را بــه 
ــده  ــاد ش ــای ی ــازی دارایی ه ــاری س ــرداری و تج ــور بهره ب منظ
تشــکیل شــده اســت. لــذا ایجــاد این صنــدوق بــه ســرمایه گذاران 
ــد پرتفــوی خــود  ــا بتوانن ــد ت ــی کمــک می کن حقیقــی و حقوق
فن آوری هــای  و  نوظهــور  صنایــع  در  ســرمایه گذاری  بــا  را 
ــوداری از  ــه برخ ــدوق زمین ــن صن ــند. ای ــوع بخش ــرفته، تن پیش
ــدون درگیــر  ــا را ب ــع نوپ ــا و منافــع ســرمایه گذاری در صنای مزای
ــرمایه گذاری  ــت س ــای صنع ــا و پیچیدگی ه ــا چالش ه ــدن ب ش
ــدوق  ــن صن ــد. ســرمایه گذاری در ای ــم می کن ــز فراه مخاطره آمی
بــا ریســک بســیاری همــراه اســت کــه ناشــی از ماهیــت اینگونــه 
ــدات الزم اندیشــیده شــده  ــه تمهی ــرمایه گذاری ها اســت. البت س
اســت تــا ســرمایه گذاری های ایــن صنــدوق ســود آور باشــند. لــذا 
ــرای کاهــش ریســک صنــدوق  طبــق الزامــات ســرمایه گذاری، ب
ــک  ــود را در ی ــتقیم خ ــع مس ــد مناب ــش از 35 درص ــد بی نبای
شــرکت خــاص ســرمایه گذاری کنــد. همچنیــن، صنــدوق تنهــا 
ــود  ــع خ ــد مناب ــقف 45 درص ــا س ــرکت ت ــک ش ــد در ی می توان
ــن  ــی از ای ــا اجــرای محدودیت های ــذا ب ــد. ل را ســرمایه گذاری کن
ــود  ــرل می ش ــدوق کنت ــرمایه گذاری صن ــک های س ــت ریس دس
تــا ســرمایه گذاری های خــود را بــه درســتی و بــا کنتــرل ریســک 
ــدوق در  ــن صن ــد.  ای ــه کنن ــرمایه پذیر عرض ــرکت های س در ش
ــت  ــوز فعالی ــذ مج ــه اخ ــق ب ــاه 139۸ موف ــخ 11 خردادم تاری
از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار تهــران گردیــد و بخشــی 

از ســرمایه آن را از طریــق پذیره نویســی عمومــی در بــورس 
ــا  ــدوق طرح ه ــن صن ــت ای ــرد. موضــوع فعالی ــد ک ــن خواه تأمی
ــا  ــی ب ــن آوری مال ــوزه »ف ــه در ح ــای نوآوران ــرکت های نوپ و ش
ــات و  ــاوری اطاع ــات فن ــه ای و خدم ــن آوری بیم ــر ف ــز ب تمرک
ارتباطــات موردنیــاز صندوق هــای بازنشســتگی« اســت.  تمرکــز 
ــه  ــوغ اولی ــذاری )Seed( و بل ــه پایه گ ــرکت در مرحل ــی ش  اصل
)Early Stage( اســت. انــدازه شــرکت 100 میلیــارد ریــال بــوده 
کــه بــه صــورت 100 هــزار واحــد ســرمایه گذاری بــا ارزش 
ــه  ــدوق ب ــن صن ــال می باشــد. ای ــون ری اســمی هر واحــد 1 میلی
ــی  ــرد اصل ــرمایه گذاری ها، راهب ــه س ــی ب ــوع بخش ــور تن منط
ــت در  ــهامدار اکثری ــه س ــدن ب ــل ش ــودداری از تبدی ــود را خ خ

ــت.  ــرار داده اس ــرکت ها ق ش
صنــدوق  مدیریــت  خدمــات  و  ســرمایه گذاری  شــرکت 
ــکیل  ــا تش ــدوق ب ــر صن ــوان مدی ــه عن ــوری ب ــتگی کش بازنشس
کمیتــه ســرمایه گذاری شــامل افــراد مجــرب و متخصــص 
ــاندن ســود حاصــل از ســرمایه گذاری  ــر رس ــه حداکث درصــدد ب
در طرح هــا و پروژه هــای دانــش بنیــان و منتفــع ســاختن 
ــای  ــه طرح ه ــرم اســت. از جمل ســرمایه گذاران و مؤسســان محت
ــه نظام هــای پرداخــت، وام دهــی )فــرد  دانــش بنیــان می تــوان ب
بــه فــرد، جمع ســپاری و ...(، بــاک چیــن و پول هــای رمزنــگاری 
ــه  ــرد ک ــاره ک ــا( اش ــگ دیت ــی )بی ــای مال ــل داده ه شــده، تحلی
شــامل بخش هــای امــاک و مســتغات، امنیــت اطاعــات، بیمــه 

ــوند.  ــات ارز می ش ــازار معام ــط و ب ــات مرتب و خدم
ــور  ــدوق مذک ــبد صن ــای س ــر ارزش دارایی ه ــال حاض در ح
شــامل 15 میلیــارد ریــال اوراق بــا ســهم 16.12 درصــدی، 
4میلیــارد ریــال وجــه نقــد بــا ســهم 4.2۸ درصــدی و ۷4 میلیارد 
ــه  ــبد را ب ــدی از س ــهم ۷۷ درص ــه س ــا ک ــایر دارایی ه ــال س ری
ــدوق  ــات صن ــن گزارش ــق آخری ــد. طب ــاص داده ان ــود اختص خ

ــت.  ــال اس ــارد ری ــا 32 میلی ــص دارایی ه ارزش خال
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ــه  ــه ب ــت باتوج ــواره دول ــته هم ــال های گذش ــه روال س ب
ــدی  ــل مشــکات درآم ــه دلی ــع در دســت و ب مصــارف و مناب
و در جهــت تامیــن هزینه هــای دولــت اقــدام بــه انتشــار اوراق 
ــی، در  ــه رســم ســنت قبل ــه اســامی می نمود. ب و اســناد خزان
بوجــه ســال 1399 نیــز مقــرر گردیــده بــود دولــت از طریــق 
انتشــار اوراق و اســناد خزانــه اســامی ۸00 هــزار میلیــارد 
ــه  ــا توج ــا ب ــد. ام ــر نمای ــذب و اوراق منتش ــع ج ــال مناب ری
ــه،  ــای اوراق مرابح ــه در قالب ه ــت ک ــره دول ــه اوراق منتش ب
ــی اراد ۸4  ــای اراد31 ال ــت در نماده ــی، اوراق منفع اوراق رهن
صــورت گرفــت، دولــت موفــق شــد تــا جمعــا بــه ارزش 1.344 
ــی  ــن مال ــر و تأمی ــازار منتش ــال اوراق در ب ــارد ری ــزار میلی ه
ــال آن از  ــارد ری ــزار میلی ــغ، حــدود 250ه ــن مبل ــد. )از ای کن
ســوی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه مربــوط بــه نمادهــای 
 اراد۷6 الــی اراد ۸4 اســت، بــه صــورت کامــل خریــداری نشــده 

است(. 
ــار اوراق  ــق انتش ــاری از طری ــال ج ــت در س ــن دول همچنی
ــی اخــزا  ــه اســامی که در نمادهــای اخــزا 901 ال اســناد خزان
ــوع اوراق  ــن ن ــه ای ــه اینک ــه ب ــا توج ــت )ب ــورت گرف 911 ص
می بایســتی بــه کســر از مبلــغ اســمی هر ورقــه  یــک میلیــون 
ریــال منتشــر شــود( جمعــا بــه ارزش 25۸هــزار میلیــارد ریــال 
تامیــن مالــی کــرد. بــر ایــن اســاس  از مجمــوع دو نــوع اوراق 
ذکــر شــده در حــدود 1.602 هــزار میلیــارد ریــال اوراقــی کــه 
ــورت  ــی ص ــن مال ــود، تأمی ــر نم ــال 1399 اوراق منتش درس
ــن  ــه در آن تامی ــاری ک ــال ج ــه س ــا مقایســه بودج ــت. ب گرف
ــت  ــود، دول ــده ب ــن ش ــال تعیی ــارد ری ــزار میلی ــی ۸00ه مال
توانســت دوبرابــر مبلــغ تعییــن شــده را از طریــق انتشــار اوراق 

دولتــی جــذب و تامیــن مالــی کنــد. 
ــت  ــه مســتحضر هســتید در ســال جــاری دول همانطــور ک
ــود را  ــود خ ــه موج ــری بودج ــت کس ــف توانس ــرق مختل از ط
جبــران کنــد. در بودجــه ســال 1400 نیــز مقــرر شــده اســت 
کــه 1.250 هــزار میلیــارد ریــال اوراق دولتــی و اســناد خزانــه 
اســامی برای تامیــن هزینه هــا و کســری بودجــه منتشــر 
کنــد کــه مشــاهده می شــود ایــن رقــم از مجمــوع رقــم اوراق 
ــف  ــن توصی ــا ای ــت. ب ــر اس ــم ت ــال 1399 ک ــره در س منتش
پیش بینــی می شــود بــا وجــود شــرایط موجــود و نبــود 
منابــع درآمــدی حاصــل از فــروش نفــت مبلــغ منتشــره اوراق 
ــه  ــده در بودج ــن ش ــم تعیی ــش از رق ــه بی ــال 1400 ب  در س

برسد.

مزایا و معایب انتشار اوراق برای اقتصاد 
یکــی از مزیت هــای اقتصــادی انتشــار اوراق را می تــوان 
ــره  ــرخ به ــودن ن ــخص ب ــل مش ــه دلی ــورم ب ــرخ ت ــفافیت ن ش
ایــن اوراق عنــوان کــرد. همچنیــن بــه نســبت ســایر روش هــای 
ــوده  ــع ب تامیــن کســری بودجــه روش بهتــری در تامیــن مناب
ــکاران  ــه پیمان ــت ب ــی دول ــویه بده ــاماندهی تس ــب س و موج
ــوع  ــن ن ــار ای ــی در انتش ــر معایب ــوی دیگ ــد. از س ــد ش خواه
اوراق وجــود دارد بــه مهمتریــن آن می تــوان بــه بزرگتــر 
ــرل و  ــز در کنت ــدم تمرک ــت و ع شــدن ســهم هزینه هــای دول
ســاماندهی هزینه هــای دولتــی اشــاره کــرد. از طرفــی موجــب 
جایگزینــی بخــش عمومی بــه جــای بخــش خصوصــی خواهــد 
ــا  ــط ب ــر طرح هــای مرتب ــودن اکث ــن انتفاعــی نب شــد. همچنی
ایــن اوراق هــا نیــز از دیگــر معایــب انتشــار ایــن اورق محســوب 

می شــود. 

بــرای  اوراق  بازدهــی  و  بانکــی  ســود  نرخ هــای   تغییــر 
سرمایه گذاری

بانــک مرکــزی و  اتخــاذ سیاســت های پولــی دولــت و 
همچنیــن تغییــر و افزایــش حجــم انتشــار اوراق دولتــی و اســناد 
خزانــه منجــر بــه تغییــر نرخ هــای ســود بانکــی و بازدهــی اوراق 
ــا انتشــار  ــه طــوری کــه ب ــرای ســرمایه گذاری خواهــد شــد؛ ب ب
ــار  ــورد انتظ ــازده م ــر ب ــه تغیی ــر ب ــن اوراق منج ــه ای ــی وقف ب
ســرمایه گذاران و کاهــش تقاضــا متناســب بــا عرضه هــای 

ــد شــد. ــا خواه ــن اوراق ه ــه ای ــازار ثانوی ســنگین در ب

امــکان جــذب و تامیــن اوراق توســط اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی

ــت در انتشــار اوراق دولتــی، نبــود  یکــی از نگرانی هــای دول
منابــع در دســت اشــخاص حقیقــی و حقوقی اســت کــه باوجود 

شــرایط اقتصــادی و عــدم هدایــت صحیــح ســرمایه گذاران بــه 
ایــن ســو منجــر بــه عــدم تامیــن منابــع مــورد نیــاز دولــت از 
ایــن طریــق خواهــد شــد. بطــوری کــه در ایــن میــان مشــاهده 
شــده اســت در ایــن شــرایط بــا اتخــاذ قوانیــن جدیــد پولــی و 
بانکــی و تغییــر در مقــررات بــازار ســرمایه ایــن موانــع کنتــرل 

شــده اســت. 

ســهم اوراق و اســناد خزانــه اســامی در ترکیــب دارایــی 
ثابــت درآمــد  بــا  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 

در جهــت جــذب کامــل اوراق منتشــره دولــت شــاهد اتخــاذ 
ــی  ــر ترکیــب دارای ــورس ب ــی ب ــی از ســوی شــورای عال قوانین
بوده ایــم.  ثابــت  درآمــد  بــا  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
ــه  ــت ک ــورت اس ــن ص ــه ای ــب ب ــن ترکی ــر ای ــال حاض در ح
از  40درصــد  حداقــل  می بایســتی  صندوق هــا  نــوع  ایــن 
ــناد  ــی و اس ــد اوراق دولت ــرف خری ــدوق را ص ــای صن دارایی ه
ــرمایه  ــم س ــترش حج ــا گس ــه ب ــامی می کردند ک ــه اس خزان
ــن اوراق  ــوع صندوق هــا شــاهد بزرگتــر شــدن ســهم ای ــن ن ای
اوراق  در  ســرمایه گذاری  دارایــی صندوق هــای  ترکیــب  در 

ــت خواهــد شــد.  ــد ثاب ــا درآم ــادار ب به

آثــار مخــرب و زیــان احتمالــی در تغییــر نــرخ بهــره اوراق بــر 
ســرمایه گذاران

بــا نــگاه بــه ســال های گذشــته انتشــار اوراق توســط 
ــل  ــه دلی ــی ب ــی در مواقع ــت های پول ــاذ سیاس ــت و اتخ دول
نبــود تــوازن در حجــم عرضــه و تقاضــا، ایــن احتمــال وجــود 
ــه  ــدت منجــر ب ــاه م ــه ســرمایه گذاران در اوراق در کوت دارد ک
زیــان تغییــر قیمــت شــوند چــرا کــه تغییــر نــرخ بهــره بانکــی 
ــی  ــد حت ــرمایه گذاری را می توان ــوع س ــن ن ــی اوراق ای و بازده
ــی اوراق  ــرخ بازده ــال ن ــرای مث ــد. ب ــه نمای ــک مواج ــا ریس ب
ــد  ــدود 21درص ــر در ح ــال حاض ــامی در ح ــه اس ــناد خزان اس
ــه اوراق  ــار و عرض ــش انتش ــا افزای ــا ب ــن نرخ ه ــا ای ــت ام اس
ــت  ــش قیم ــه کاه ــی ب ــال 1400 حت ــد در س ــد می توان جدی
معاماتــی ایــن اوراق منجــر شــود و در نتیجــه ســرمایه گذار بــا 
وجــود نگهــداری در کوتــاه مــدت متضــرر گــردد. لــذا میــزان 
ــرار  ــورد توجــه ق ــوع اوراق می بایســتی م ــن ن ــازار ای  کشــش ب

گیرد. 

 سجاد میرزایی سوینی، کارشناس بازار سرمایه 

داتکــس، شــرکتی کــه 12 ســال گذشــته را بــه ارائــه 
خدمــات نــرم افــزاری در بــازار ســرمایه معطــوف کرده  
و در ایــن مــدت، همــواره حرکتــی در مســیر بهبــود 
ــن  ــت. ای ــته اس ــود داش ــات خ ــه خدم ــتمر ارائ مس
ــا تیــم متخصــص خــود در بخــش برنامــه  شــرکت ب
 ،trade tech نویســی و ارائــه خدمــات پشــتیبانی
تــداوم و تــاش بــی وقفــه ای در ارتقــای بخــش نــرم 
ــازار ســرمایه  افــزاری بازارهــای مالــی بــه خصــوص ب
ــا حجــت  ــا ب ــه ای شــد ت ــن موضــوع بهان دارد. همی
الــه فرهنگیــان، مدیرعامــل ایــن شــرکت بــه گفــت و 

گــو بپردازیــم. 

ــد و در خصــوص  ــی کنی ــا داتکــس را معرف  لطف
موضــوع فعالیــت ایــن شــرکت توضیــح دهیــد. 

شــرکت داده پــردازان تدبیرســرمایه )داتکس( از ســال 
13۸۸ تاســیس شــد. ابتــدا ایــن شــرکت از همــکاری 
دو شــرکت Xtrade soft  اتریــش کــه بــرای مذاکرات 
فــروش هســته معامــات در ایــران حضــور داشــت و 
شــرکت فنــاپ شــکل گرفــت و توانســت بــا ســرعت 
ــده  ــه دهن ــرکت ارائ ــن ش ــوان اولی ــه عن ــی ب باالی
ــی( در  ــریک خارج ــزاری )ایرانی-ش ــرم اف ــات ن خدم

ــه  ــا ب ــد. ام ــی یاب ــگاه خوب ــران جای ــرمایه ای ــازار س ب
خاطــر بــه وجــود آمــدن شــرایط تحریمــی و نوســانات 
قیمــت ارز، همــکاری بــا طــرف خارجــی ادامــه نیافت 
و در ســال های 90 تــا 92، بــه طــور داخلــی و کامــل 
ــدا  ــس از ابت ــرکت داتک ــات در ش ــامانه های معام س
نوشــته شــد تــا در طــول ۸ ســال گذشــته همچنــان 
توســعه می یابــد.  تاکنــون ایــن توســعه در حــدود 14 
ــس  ــب و کار داتک ــت. کس ــته اس ــه داش ــخه ادام نس
بــر تکنولــوژی معاماتــی )trade tech( متمرکــز 
ابزارهــای معاماتــی در بــازار  اســت و خدمــات 
ــتریان  ــن و مش ــد. مخاطبی ــه می ده ــرمایه را ارائ س
ــا،  ــم از کارگزاری ه ــی اع ــای مال ــن شــرکت، نهاده ای
صندوق هــا، ســبد گردان هــا و شــرکت هایی هســتند 
کــه راهکارهــای نویــن تکنولوژی هــای معاماتــی 

ــد. ــت ایجــاد کن ــا مزی ــرای آنه ــد ب می توان

 در ایــن ســال ها، داتکــس چــه ســهم بــازاری را بــه 
دســت آورده  اســت ؟

داتکــس در حــال حاضــر از لحــاظ معامــات آنایــن 
ــام  ــود انج ــامانه های خ ــر روی س ــه ب ــی ک الکترونیک
می دهــد، در بخــش بازارســرمایه در حــدود 2.5 

درصــد از معامــات الکترونیکــی را مدیریــت می کنــد. 
ــد از  ــا 100 درص ــکل ارزی تقریب ــازار متش ــا در ب ام
معامــات ارزی از طریــق ســامانه های داتکــس انجــام 
ــاز  ــازار ب ــات ب ــش عملی ــن در بخ ــرد. همچنی می گی
بانــک مرکــزی هــم 100 درصــد معامــات از طریــق 
ســامانه های داتکــس انجــام می شــود. از لحــاظ 
ــس 4  ــا، داتک ــوزه کارگزاری ه ــتری در ح ــداد مش تع
کارگــزاری در حــال پشــتیبانی دارد کــه مهمتریــن و 
پــر تراکنــش تریــن آن هــا کارگــزاری بانــک پاســارگاد 

اســت.

 در خصــوص عملکــرد  ســال ۹۹، بحران هــا و 
ــد. ــتید، بفرمایی ــال داش ــن س ــه در ای مشــکالتی ک

ــش و  ــر چال ــیار پ ــال بس ــل س ــه 2 دلی ــال 99 ب س
ســختی بــود. دلیــل اول بحــران همــه گیــری کرونــا 
بــود کــه موجــب شــد بــه خاطــر ســامتی همــکاران 
و مســائل بهداشــتی مجبــور بــه اجــرای راه حل هــای 
دورکاری باشــیم. از طرفــی داتکــس بــه عنــوان 
شــرکت معامــات آنایــن بایــد همــواره مشــتریان را 
ــرد. در  ــازار پشــتیبانی می ک ــی ب ــای معامات در روزه
واقــع در زمانــی کــه بــورس درحــال فعالیــت اســت، 

فعالیــت شــرکت های نــرم افــزاری هــم برقــرار اســت 
و امــکان تعطیلــی وجــود نــدارد. نــوع کارکرد شــرکت 
ــا مســائل  ــواره ب ــه هم ــه نحــوی اســت ک ــز ب ــا نی م
جدیــد روبــرو هســتیم، روتین وجــود ندارد و پیوســته 
ــن موضــوع،  ــم. ای ــی را حــل کنی ــائل نوین ــد مس بای
نیــاز بــه ســطح باالیــی از تعامــل در میــان نیروهــای 
ــرای  ــن دورکاری ب ــد. بنابرای ــب می کن شــرکت را طل
مــا بــه عنــوان یــک چالــش بســیار جــدی بــود. امــا 
بــا همــکاری تیــم داتکــس و حمایــت هیــات مدیــره، 

ــم. ــا را پشــت ســر بگذاری ــن چالش ه توانســتیم ای
چالــش مهــم دوم اســتقبال بــی نظیــر از بازار ســرمایه 
ــه در ســال  ــراد و نقدینگــی ک ــود. حجــم ورودی اف ب
ــا  ــاله م ــق 5 س ــم، در اف ــرمایه دیدی ــازار س 99 در ب
ــه  ــه در هم ــتیم ک ــوری داش ــزام ف ــن ال ــود.  بنابرای ب
ــزار و  ــرم اف ــگاه داده، ن ــاختی و پای ــای زیرس حوزه ه
ــا ایجــاد  ــه ســرعت اصــاح و ارتق ــع پشــتیابی ب مناب
ــم در کســب  ــت و ه ــم در رقاب ــم ه ــا بتوانی ــم ت کنی

ــق باشــیم. ــت مشــتری موف رضای

ــال ۱۴۰۰  ــرکت در س ــعه ای ش ــای توس   برنامه ه
را بفرماییــد. 

داتکــس چشــم انــدازی بــرای 3 ســال آتی پیــش روی 
ــات در حــوزه  خــود دارد کــه ســبدی کامــل از خدم
ــال  ــد. در ح ــه کن ــی را عرض ــای معامات فن آوری ه
حاضــر مــا تقریبــا بیــش از نیمــی از چشــم انــدازی که 
ــرده  ــی ک ــال های 1400 و 1401 پیش بین ــرای س ب
بودیــم را تکمیــل کــرده ایــم و بخش هــای مختلفــی 
ــدی ورود  ــور ج ــه ط ــوز ب ــه هن ــی ک را در حوزه های
نکــرده ایــم، داریــم. مثــا در حــوزه ســبدگردانی و در 
حــوزه بــک آفیــس، حــوزه هــوش مصنوعــی و رمــز 
ارزهــا نیــز در ســال 1400 هــم مثــل ســایر ســال های 
گذشــته ســرویس های خوبــی بــرای مشــتری ها 
ایجــاد خواهیــم کــرد کــه عــاوه بــر ایجــاد ســهولت 
ــز  ــا نی ــرای م ــوزه trade tech، ب ــران ح ــرای کارب ب

ــی شــود.  ــای رقابت موجــب ایجــاد مزیت ه

ــن  ــرای ای ــزی ب ــه ری ــون کــه در حــال برنام  اکن
چشــم انــداز هســتید، چــه مزیت هــای رقابتــی داریــد 
کــه ماحصــل فعالیــت ســال های پیــش داتکس باشــد؟ 
مــا در داتکــس، برنامــه ریزی هــای خــود را بــر مبنــای 
ــز  ــات متمرک ــه خدم ــش ارائ ــودن در بخ ــاوت ب متف
ــم در  ــوع را می توانی ــن موض ــداق ای ــم. مص ــرده ای ک
ــم.  ــاهده کنی ــده، مش ــه ش ــرویس های ارائ ــوع س ن
داتکــس بــر عکــس بســیاری از رقبــا و همکارانــی کــه 

در بــازار دارد، ســرویس اشــتراکی نــدارد کــه ســرویس 
ــد،  ــه کن ــادی مشــتری ارائ ــداد زی ــه تع واحــدی را ب
بلکــه بــرای گرفتــن ســهم بــازار، ســرویس اختصاصی 
ارائــه می کنــد. کارگزارانــی کــه بــه دنبــال کیفیــت و 
ســرویس اختصاصــی هســتند کــه بــرای آنهــا مزیــت 

ــه ســراغ مــا می آینــد.   رقابتــی ایجــاد کنــد، ب
ــه  ــی ب ــای مال ــادی از نهاده ــداد زی ــون تع ــه اکن البت
ــا  ــد ام ــه ان ــرویس ها رفت ــن س ــدازی ای ــراغ راه ان س
آنچــه کــه ما بــه عنــوان رویکــرد جدیــد به مشــتریان 
ارائــه می کنیــم، ایــن اســت کــه نیــازی نیســت چــرخ 
ــات  ــامانه معام ــدا س ــد و از ابت ــراع کنن را از اول اخت
را بنویســند، بلکــه می تواننــد از ســامانه هایی کــه 
ــه  ــا ارائ داتکــس روی سیســتم معامــات کارگزاری ه
ــد  ــی کنن ــبه ط ــک ش ــاله را ی ــود، راه چندس می ش
ــه  ــند ک ــته باش ــود را داش ــی خ و OMS  اختصاص
ــرل  سیســتم های  ــت و کنت ــکان  مدیری ــا ام ــه آنه ب
خــود را می دهــد. همچنیــن می تواننــد هرگونــه 
اختصاصــی ســازی در ظاهــر و ویژگی هــا و ابزارهــای 
معاماتــی کــه نیــاز دارنــد را بــه صــورت اختصاصــی 
ــه عنــوان مزیــت از آن  ــرای خــود ایجــاد کننــد و ب ب
 back اســتفاده کننــد تــا درگیــر چالش هــای توســعه
ــر UI و مزیت هــای  end نباشــند و تمرکــز خــود را ب

ــد. رقابتــی آن بگذارن

 آینــده trade tech  را در ایــران چطــور پیش بینی 
می کنیــد؟ 

حــوزه rade tech  در ایــران 14 ســال قدمــت دارد که 
ــروزه  ــر اســت. ام ــا عقــب ت ــع 25 ســال از دنی در واق
مســیر توســعه بــازار ســرمایه از حــوزه تکنولــوژی آغاز 
می شــود و ســپس بــه ارکان ارائــه می شــود. در نهایــت 
ــد  ــار آن می آی ــتورالعمل ها در کن ــن و دس ــز قوانی نی
ــن  ــر ای ــن اگ ــد. بنابرای ــاح می کنن ــر را اص و همدیگ
مســیر در ایــران نیــز بــه درســتی طــی شــود، می تواند 
مزیــت رقابتــی ورود ســرمایه گذاران بــه بــازار ســرمایه 
ــکان و  ــن ام ــز ای ــا نی ــن م ــد. همچنی ــش ده را افزای
ــا در  ــه تنه ــه ن ــت ک ــم داش ــل را خواهی ــار عم اختی
بــورس، بلکــه دربــازار کاال و رمــز ارزهــا هــم  خدمــات 
متنوعــی را بــه مشــتریان و کارگزاری هــا ارائــه کنیــم 
ــی و  ــی در ابزارهــای معامات ــوع کامل و همینطــور تن
تحلیلــی داشــته باشــیم.  UI هــای متنوعــی بــه افــراد 
بــا توانایــی و دانــش مالــی مختلــف ارائــه کنیــم که به 
 آنهــا مزیــت رقابتــی می دهــد و در نهایــت بــرای تمــام 
ــاد ارزش  ــد، ایج ــا کار می کنن ــا م ــه ب ــی ک ذی نفعان

می کنــد. 

کســــــری که با اوراق جمـــع شد
دولت با انتشار اوراق بدهی دوبرابر بیش از رقم پیش بینی شده خود در بودجه از محل 

انتشار اوراق درآمد کسب کرد

Trade Tech داتکـــــس، پیشـــرو  در  صنعت
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ــی و عضــو  ــاون اقتصــادی و بازرگان  مع
نفــت  پاالیــش  شــرکت  هیئت مدیــره 
اصفهــان گفــت: رویکــرد و چشــم انداز 
ــه  ــدن ب ــتان تبدیل ش ــن اس ــگاه ای پاالیش
پتــرو پاالیــش و هلدینــگ بــزرگ در ایــن 

ــت. ــش اس بخ
افــزود:  صرامی فروشــانی  مهــدی 
پاالیشــگاه اصفهــان گام نخســت خــود 
در ایــن رویکــرد را بــا خریــدن ســهام 
زیــرا  برداشــته،  پتروشــیمی اصفهان 
ــره  ــی زنجی ــل و هم افزای ــا تعام ــد ب می توان

کنــد. اقتصادی تــر  را  تولیــد 
ــان  ــگاه اصفه ــه پاالیش ــان اینک وی بابی
صددرصــد خــوراک پتروشــیمی این اســتان 
را تأمیــن می کنــد، اظهــار داشــت: بــا 
تبدیل شــدن پاالیشــگاه بــه پتــرو پاالیــش 
ــتي  ــع پایین دس ــرمایه گذاری در صنای و س
کــه وابســتگی بــه پاالیشــگاه دارنــد، نیــاز 

ــود. ــن می ش ــع تأمی ــایر صنای س
پاالیشــگاه  داشــت:  صرامی اظهــار 
ــات خــوراک  ــا، ثب ــان در دوران کرون اصفه
داشــت و بــا ظرفیــت کامــل خــود کارکــرد.

ــگاه  ــه پاالیش ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
اصفهــان حــدود 25 درصــد ســوخت مایــع 
ــن  ــور را باوجــود محدودیت هــا تأمی کش
می کنــد، گفــت:  ایــن شــرکت روزانــه 
12 میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو 5 کــه 
پاک تریــن ســوخت اســت را در کشــور 
تولیــد و ســوخت 16 اســتان را تأمیــن 

. می کنــد
عضــو هیئت مدیــره پاالیشــگاه اصفهــان 
بــا اشــاره بــه اینکــه آمــار و فراینــد 
تولیــد در ایــن شــرکت رو بــه بهبــود 
ــد  ــول جدی ــرد: 2 محص ــه ک ــت، اضاف اس
ــزان«   ــال هگ ــامل » نرم ــرکت ش ــن ش ای
و»پنتــان« ارزآوری خوبــی بــه همــراه 
خواهــد داشــت و مقدمــات بازاریابــی آن در 

ــت. ــام اس ــال انج ح
ــرد: رشــد ســودآوری  ــح ک صرامی تصری
در پاالیشــگاه اصفهــان در ســال جــاری بــا 
وجــود محدودیت هــای بــازار انــرژی در 

ــا، بهتــر از پارســال اســت. دوران کرون
معــاون اقتصــادی و بازرگانــی پاالیشــگاه 
اصفهــان بابیــان اینکــه باوجــود تحریم هــا، 

 94 ســال  در  ســازی  بنزیــن  طــرح 
ــه  ــر س ــد تقطی ــد و واح ــرداری ش بهره ب
َــر طــرح اســت ســال گذشــته  کــه یــک اَب
در مــدار بهره بــرداری قــرار گرفــت، تأکیــد 
ــرکت رو  ــن ش ــزرگ ای ــای ب ــرد: طرح ه ک

ــل اســت. ــه تکمی ب
وی بابیــان اینکــه طــرح بــزرگ تصفیــه 
گازوئیــل )ســوخت دیــزل( بــا بودجــه ۷00 
میلیــون یورویــی در مراحــل پایانــی قــرار 
دارد، خاطرنشــان کــرد: ایــن طــرح در 
ــده  ــزات اســت و عم ــه نصــب تجهی مرحل
ــی  ــده و مانع ــاز آن واردش ــات موردنی قطع

ــدارد. ــود ن ــدازی آن وج ــب و راه ان در نص
ــرد  ــودآوري و رویک ــار س ــه آث صرامی ب
ــرح  ــن ط ــادی ای ــت محیطی و اقتص زیس
پیش بینــی  کــرد:  اضافــه  و  اشــاره 
می شــود ایــن طــرح اواســط ســال آینــده 
ــیدن آن  ــا رس ــه ب ــود ک ــرداری ش بهره ب
ــهامداران  ــد، س ــت تولی ــه تثبی ــه مرحل ب
ــزرگ  ــرح ب ــن ط ــای ای ــگاه از مزای پاالیش

می شــوند. بهره منــد 
ــش  ــرکت پاالی ــره ش ــو هیئت مدی عض
نفــت اصفهــان بــه دیگــر طــرح بــزرگ این 
ــرارداد  ــت: ق ــرد و گف ــاره ک ــه اش مجموع
اجــرای طــرح گوگردزدایــي از ته مانــده 
ــد و  ــد ش ــال منعق ــر پارس ــای تقطی برج ه

ســفارش گذاری تجهیــزات آن در حــال 
ــت. اجراس

ــرح  ــن ط ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
رویکــرد کامــًا اقتصــادی و زیســت محیطی 
دارد، افــزود: بیشــتر قطعــات موردنیــاز آن 
در ســه تــا چهــار ســال آینــده و در داخــل 

ــود. ــن می ش ــور تأمی کش
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  صرامــي 
در  و  اســت  ملــی  مذکــور،  طرح هــای 
اجراشــده  ظالمانــه  تحریم هــای  دوران 
ــد  ــا 90 درص ــرد: ۸0 ت ــح ک ــت، تصری اس
از قطعــات موردنیــاز ایــن طرح هــا توســط 
ــود  ــد می ش ــی تولی ــدگان داخل تولیدکنن
زمینــه   ایــن  در  خوبــی  تجربه هــای   و 

داریم.
ــرکت  ــی ش ــادی و بازرگان ــاون اقتص مع
پاالیــش نفــت اصفهــان بابیــان اینکــه 
ــز  ــام نی ــت خ ــت نف ــی قیم ــد افزایش رون
در ســودآوری ایــن مجموعــه مؤثــر اســت، 
خاطرنشــان کــرد: ۸5 درصــد تولیــدات 
پاالیشــگاه اصفهــان بــه 6 فــرآورده اصلــي 
ــوره، نفــت  ــن، نفــت ســفید، نفــت ک بنزی
جــت  ســوخت های  و  مایــع  گاز  گاز، 
ــوع فرآورده هــا  ــن ن اختصــاص دارد کــه ای
خــام  نفــت  بهــاي  تســویه  به منظــور 
ــت  ــه دول ــل ب ــور کام ــده به ط خریداری ش

تحویــل می شــود.
 30 بالغ بــر  داد:   ادامــه  صرامــي 
ــر  ــی دیگ ــژه و غیراصل ــرآورده وی ــوع ف ن
پاالیشــگاه )15 درصــد( در اختیــار شــرکت 
ــک و  ــت کوچ ــع پایین دس ــت و صنای اس
بزرگــی ماننــد نفــت ســپاهان، نفــت جــی، 
و  پتروشــیمی اصفهان  پتروشــیمی اراک، 
ــرکت های  ــران و ش ــیمیایی ای ــع ش صنای
را   صنعتــي  شــهرک هاي  در  مســتقر 

تأمیــن خــوراک می کنیــم.
بیشــتر  حمایــت  ضــرورت  بــر  وی 
ــع  ــرای رف ــان ب ــتان اصفه ــئوالن اس مس
بــه  ماننــد  محدودیت هــا  از  برخــی 
بهره بــرداری  پروانه هــای  رســانی  روز 
تأکیــد کــرد و گفــت: اگــر موانــع موجــود 
ــاز  ــی موردنی ــع مال ــود، مناب ــته ش برداش
ــرای  ــزرگ و ب ــای ب ــرای طرح ه ــرای اج ب
 بســیاری از صنایــع تأمیــن خــوراک، ایجــاد 

می شود.
اشــتغال زایی  بــه  همچنیــن  وی 
اضافــه  و  اشــاره  اصفهــان  پاالیشــگاه 
ــروی  ــزار و 500 نی ــر 2 ه ــاوه ب ــرد: ع ک
نفــت  پاالیــش  شــرکت  مســتقیم 
اصفهــان، حــدود 6 تــا ۷هــزار نفــر نیــز در 
طرح هــای بــزرگ شــرکت مشــغول کار 
ــت  ــه روز دریاف ــود را ب ــوق خ ــدند و حق  ش

کردند.
ــری  ــان، جهت گی ــه کارشناس ــه گفت ب
امــروز کشــورهای پیشــرفته دنیا به ســمت 
ایجــاد واحدهــای پتــرو پاالیشــی )تجمیــع 
پاالیشــگاهی(  پتروشــیمی  و  واحدهــای 
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــه از اهمی ــت ک اس
می باشــد و از مزایــای آن می تــوان بــه 
افزایــش حاشــیه ســودآوری نفــت، کاهــش 
آلودگــی، کاهــش هزینــه تأمین خــوراک و 

مدیریــت یکپارچــه اشــاره کــرد.
اصفهــان  نفــت  پاالیــش  شــرکت 
)پاالیشــگاه اصفهــان( فعالیــت خــود را 
ــت  ــش نف ــه پاالی ــال 135۸ در زمین از س
ــی  ــای نفت ــواع فرآورده ه ــد ان ــام، تولی خ
ــیمی و  ــع پتروش ــوراک صنای ــن خ و تأمی
ــرد و  ــاز ک ــتی آغ ــع پایین دس ــر صنای دیگ
نمــاد 40 ســال بالندگــی پــس از انقــاب 

می آیــد. شــمار  اســامی به 

شــاخص کل فرابــورس ایــران)IFX( در اولیــن روز معاماتــی 
ــرد.  ــاز ک ــود را آغ ــد کار خ ــه 6591 واح ــال 1399 از نقط س
ــازار ســرمایه  ــه ب ــا هجــوم روز افــزون نقدینگــی ســرگردان ب ب
باعــث صعــود ایــن شــاخص تــا نقطــه 21536 واحــد در تاریــخ 
ــه  ــرمایه از آن نقط ــازار س ــفانه ب ــد. متاس ــاه ش ــرداد م 19 م
ــا 169۸4  ــزش آن ت ــه ری ــه ای ک ــه گون ــد داد، ب ــر رون تغیی

ــاه ادامــه داشــت.   ــا 15 اســفند م واحــد ت
ارزش بــازار کل شــرکت های عضــو فرابــورس در اولیــن 
روز معاماتــی ســال 1399 از مبلــغ 6.955.1۷9  میلیــارد 
ــفند  ــال در 15 اس ــارد ری ــم 1۸.290.34۸ میلی ــه رق ــال ب ری
مــاه 99 افزایــش یافــت. و همچنیــن در همیــن دامنــه زمانــی 
ــغ  ــران بال ــورس ای ــات در فراب ــزارش ارزش کل معام ــه گ تهی
بــر15.431.۷2۷ میلیــارد ریــال بــوده کــه از ایــن مبلــغ 
5.333.2۸6  میلیــارد ریــال ارزش معامــات اوراق بدهــی 
ــای »اراد«  و اوراق  ــا نماده ــی ب ــه دولت ــص اوراق مرابح باالخ
منفعــت دولتــی بــا نمادهــای »افــاد« و اوراق خزانــه اســامی با 

ــت.  ــزا« اس ــای »اخ نماده
ــهام  ــاره س ــوک اج ــون صک ــی همچ ــره اوراق بده ــرخ به ن
ــرای  ــر حــدود 19 درصــد ب ــرخ موث ــا ن در نیمــه اول امســال ب
ــای  ــعه پروژه ه ــل و توس ــاخت، تکمی ــت س ــی جه ــن مال تامی
شــرکت های تولیــدی در دســترس متقاضیــان قــرار می گرفــت.

ــازار  ــی در ب ــی از اوراق دولت ــرش انبوه ــا پذی ــفانه ب  متاس
ــای  ــب صندوق ه ــویق و ترغی ــت تش ــورس، جه ــی در فراب بده
بــزرگ بــرای خریــد ایــن اوراق برخــاف مصوبــات شــورای پول 
ــرخ ســود  ــورد ســقف پرداخــت ســود بانکــی، ن ــار در م و اعتب
موثــر در بــازار بدهــی بــه رقــم 22 درصــد افزایــش داده شــد. 
ــت  ــت جه ــدام دول ــن اق ــورس از ای ــران ب ــی مدی ــم پوش چش
تامیــن کســری بودجــه، صدمــات زیــادی بــه شــرکت هایی کــه 
نیازمنــد تامیــن مالــی از ایــن محــل داشــتند، وارد کــرد. اثــرات 
تورمی بلنــد مــدت ایــن بــی توجهــی مدیــران همچنــان گریبان 
ــال های  ــن اوراق را  در س ــدار ای ــای خری ــورس و صندوق ه ب

آتــی خواهــد گرفــت. 
در ســال 1399 فرابــورس توانســت ســهام  20 شــرکت 
جدیــد  در صنایــع مختلــف را در بــازار عرضــه نمایــد و حــدودا 
ــرش و درج در  ــد پذی ــام فراین ــود اتم ــا وج ــز ب 10 شــرکت نی

لیســت ناشــرین فرابــورس، همچنــان در انتظــار نهایــی شــدن 
ــد. ــر می برن ــه س ــه سهامشــان ب ــه اولی ــد عرض فراین

ســال 1399 بــا اقبــال عمومی آحــاد مــردم، بهتریــن فرصــت 
بــرای اســتفاده از نقدینگی هــای ســرگردان و هدایــت آن جهــت 
بهره گیــری در تولیــد ملــی فراهــم گشــت. متاســفانه بــه علــت 
ــروز  ــود زیرســاخت های ب ــح، نب ــای صحی ــه ریزی ه ــدم برنام ع
فنــاوری در شــرکت های بــورس و فرابــورس کــه موجــب 
ــتورالعمل  ــن دس ــد، تدوی ــات می گردی ــامانه معام ــی س قطع
ــر  ــاد ناظ ــلیقه ای نه ــای س ــی، نظارت ه ــکال بازارگردان ــر اش پ
ــه  ــا ب ــی نماده ــات برخ ــال معام ــخاص، انتق ــات اش در معام
تایــم بعــد از ظهــر بــه بهانــه جوابگــو نبــودن هســته معامــات 
ــورس و  ــران ب ــبانه مدی ــات ش ــازار، تصمیم ــم ب ــول تای در ط
ــتوالعمل ها، فــروش  ــر قوانیــن و دس ــی در تغیی غیرکارشناس
ســیری ناپذیــر ســهام و اوراق بدهــی از جانــب وزارت اقتصــاد 
ــون  ــی همچ ــتوری کاالهای ــای دس ــی، قیمت گذاری ه و دارای
ــب وزارت  ــیمی و ... از جان ــوالت پتروش ــودرو، محص ــوالد، خ ف
صمــت باعــث بــی اعتمــادی عمومی بــه بــازار ســرمایه گشــت. 
ــهامداران  ــیاری از س ــان بس ــبب زی ــا س ــی اعتمادی ه ــن ب ای
خصوصــا ســهامداران تــازه وارد گردیــد و باعــث خــروج 
ــایل  ــن مس ــفانه ای ــت. متاس ــرمایه گش ــازار س ــی از ب نقدینگ
باعــث ریــزش شــاخص بــازار ســرمایه و توقــف عرضــه اولیه هــا 
در بــازار ســرمایه گردیــد. ورود 20 شــرکت جدیــد بــه لیســت 
ناشــرین فرابــورس ایــران در ســالی کــه می توانســت باالتریــن 
رکــورد عرضــه اولیه هــا ثبــت گــردد، بــه هیــچ عنــوان کارنامــه 

ــی نیســت.  ــل قبول قاب
 روح اهلل پوریا کارشناس بازار سرمایه  

یکــی از راه هــای تأمیــن مالــی دولــت کــه در ســال جــاری بــه 
کــرات مشــاهده شــد، انتشــار اوراق بــوده اســت کــه در ســال 99 در 
انــواع اوراق رهنــی، مرابحــه و منفعــت عرضه شــد. انتشــار ایــن اوراق 
ــال  ــان س ــا پای ــروع و ت ــال 99  ش ــاه س ــای خردادم ــه از نیمه ه ک
مزبــور بــا نمــاد »اراد« ادامــه داشــته اســت حــدود یــک میلیــارد و 
3۸4 میلیــون ســهم بــه ارزش کل 1.344.152 میلیــارد ریــال بــوده 
اســت. تمامــی اوراق دارای ارزش اســمی یک میلیــون ریــال و موعــد 
پرداخــت ســود 6 ماهــه هســتند. در ایــن مدت عمــده اوراق منتشــر 
شــده از نــوع اوراق »مرابحــه« بــه حجــم یــک میلیــارد و 54 میلیون 
بــه ارزش 1.026.599 میلیــارد ریــال بــوده اســت. ایــن اوراق مرابحه 
ــه  ــه متناســب ب ــی هســتند ک ــیدهای مختلف ــخ سررس دارای تاری
ــال های 1401  ــدت اوراق برخــی در ســال 1400 و برخــی در س م

تــا 1403 بــه تاریــخ سررســید خــود می رســند.
بــا وجــود ارزش اسمی یکســان تمامــی اوراق، از نــرخ ســود 
علــی الحســاب یکســانی برخــوردار نیســتند. از بیــن ۸4 نــوع اوراق 
مرابحــه، منفعــت و اجــاره منتشــر شــده بــا نــام »اراد« 420 میلیون 
ورقــه دارای نــرخ ســود 15 درصــد، 2۷6.6 میلیــون ورقــه بــا نــرخ 
15.9درصــد، 169 میلیــون ورقــه بــا نــرخ 1۷ درصــد و 221 میلیون 
ورقــه بــا نــرخ ســود علــی الحســاب 1۸ درصــد منتشــر شــده اند کــه 

ــخ سررســید 1403 می باشــند. دارای تاری
ــاً  ــرخ ســود علــی الحســاب 15 درصــد عمدت ــا ن اگرچــه اوراق ب
دارای سررســید 1400 هســتند امــا اوراق بــه نرخ هــای باالتــر دارای 
ــا  ــده ب ــر ش ــذا اوراق منتش ــتند. ل ــا 1403 هس ــید 1401 ت سررس
نمــاد »اراد« بــا نــرخ ســود علــی الحســاب 1۸ درصــد تماماً در ســال 
1403 سررســید می شــوند. ایــن درحالــی اســت کــه عمــده اوراق 
ــذا تنهــا 34.5  منتشــر شــده از نــوع منفعــت و مرابحــه هســتند ل
ــوع اوراق  ــال از ن ــارد ری ــا ارزش کل 32.9۷5 میلی ــه ب ــون ورق میلی
رهنــی منتشــر شــده اســت کــه دارای 50 مــاه اعتبــار بــا سررســید 
2۷ مــرداد مــاه 1403 اســت. نکتــه قابــل توجــه در خصــوص اوراق 
»اراد« زمــان انتشــار ایــن اوراق اســت. ایــن اوراق کــه در روزهــای 
ــاه  ــه خردادم ــاً از نیم ــده عمدت ــر ش ــرمایه منتش ــازار س ــی ب منف
ــازار  ــودن ب ــان منفــی ب ــه اینکــه در زم عرضــه شــده اند. باتوجــه ب
ــی  ــمت اوراق جهت ده ــه س ــود را ب ــی خ ــرمایه گذاران نقدینگ س
ــه  ــدام ب ــازار اق ــی ب ــرابط منف ــتفاده از ش ــا اس ــت ب ــد، دول می کنن
ــی کــه تاریخ هــای انتشــار  ــره نویســی اوراق کــرده اســت. زمان پذی

اولیــه ایــن اوراق را بــه تغییــرات بــازار ســرمایه مطابقــت می دهیــم 
ــی  ــای منف ــن اوراق در بازه ه ــار ای ــه انتش ــود ک ــخص می ش مش
شــاخص کل بــورس صــورت گرفتــه اســت. عــاوه بــر ایــن، در بیــن 
اوراق منتشــر شــده تنهــا 3۸9 میلیــون ریــال ورقــه مجــدداً معاملــه 
شــدند کــه عمدتــاً بــا نــرخ ســود علــی الحســاب 1۸ درصــد همــراه 
بودنــد. تاریــخ معامــات ثانویــه ایــن اوراق از دهــه اول مردادمــاه آغاز 
شــد کــه بــازار ســرمایه رونــد نزولــی خــود را آغــاز کــرده بــود. الزم 
بــه ذکــر اســت کــه بیشــتر معامــات ثانویــه ایــن اوراق در ابتــدای 
شــهریور و بعضــاً در آذر مــاه شــروع شــده و تــا 30 دی مــاه ســایر 
ــازار ســرمایه معاملــه  ــار در ب ــرای دومیــن ب ــا نمــاد »اراد« ب اوراق ب
شــدند کــه در مجمــوع از ارزش پذیــره نویســی 3۸0.900 میلیــارد 

ریــال برخــوردار بودنــد.
ــه انتشــار  در کنــار اوراق »اراد« دولــت در ســال جــاری اقــدام ب
اوراق »اخــزا« نیــز کــرد کــه دارای نــرخ ســود صفــر هســتند. ایــن 
اوراق بــه میــزان 41۷ میلیــون ورقــه بــه ارزش کل 25۸.1۷1 
میلیــارد ریــال منتشــر شــده اند حــدود 25 درصــد ارزش کل اوراق 
ــی الحســاب  ــرخ ســود عل ــا ن ــه ب منتشــر شــده »اراد« هســتند ک
مختلــف عرضــه شــده اند. لــذا همــان طــور کــه مشــاهده می شــود 
ارزش اوراق بــدون سررســید »اخــزا« یــک چهــارم اوراق با سررســید 
ــای  ــف در زمان ه ــای مختل ــا اســتفاده از ابزاره ــه ب »اراد« اســت ک

متفــاوت منتشــر شــده و سررســیدهای متفاوتــی دارد.
اگرچــه مبلــغ کل اوراق »اخــزا« منتشــر شــده حــدود 25۸.1۷0 
ــوردار  ــی برخ ــه متفاوت ــغ عرض ــا از مبل ــت ام ــال اس ــارد ری میلی
ــزار عرضــه  ــر از 600 ه ــا نرخ هــای باالت هســتندکه بیشــتر اوراق ب
ــن  ــه »اخــزا« کــه در ای ــک ورق ــرخ ی ــه طــور متوســط ن شــدند. ب
دوره منتشــر شــده اســت حــدود 623.210 ریــال بــوده اســت. در 
خصــوص زمــان عرضــه اوراق »اخــزا« نیــز نکاتــی وجــود دارد کــه 
بــه رخدادهــای مــوازی بــازار بــورس و فرابــورس مربــوط می شــود.
39 درصــد ایــن اوراق در تاریــخ 20 اردیبهشــت مــاه ســال جاری 
ــدت را  ــاح کوتاه م ــک اص ــرمایه ی ــازار س ــه ب ــده اند ک ــر ش منتش
آغــاز کــرد. باتوجــه بــه اینکــه ایــن اصــاح تــا دهــه اول خردادمــاه 
ادامــه داشــت دولــت به عرضــه ســایر نمادهای»اخــزا« نیــز پرداخت 
ــا تاریــخ مذکــور بــه 11۷ میلیــون  و حجــم عرضــه ایــن اوراق را ت
ورقــه رســاند. ســایر نمادهــای اوراق »اخــزا« در مهرمــاه، آبــان و آذر 
منتشــر شــد کــه همزمــان بــا اصاحــات بــازار ســرمایه بــوده اســت.

بازار فـــرابورس تطبیــــق زمان پذیره نویسی اوراق دولتی با اصــالحات بازار و تمامی برنـــدگان 

چشم انداز یک پاالیشی؛ چشم انداز یک پاالیشی؛ 

پاالیشگاه اصفهان به یک هلـــدینگ پاالیشگاه اصفهان به یک هلـــدینگ 
پتروپاالیشی تبدیل می شودپتروپاالیشی تبدیل می شود
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ــا،  ــیوع کرون ــرایط ش ــل از ش ــای حاص ــام محدودیت ه ــم تم ــه رغ ب
شــاهد رشــد 14 درصــدی کاتــد و 1۸ درصــدی آنــد نســبت بــه مــدت 
ــل  ــعدمحمدی مدیرعام ــیر س ــتیم.  اردش ــته هس ــال گذش ــابه س مش
شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: از ابتدای 
ســال جــاری تــا پایــان بهمــن مــاه 225 هــزار و ۷۸۷ تــن کاتــد و 324 
هــزار و 160 تــن آنــد تولیــد شــده کــه بیانگــر ایــن اســت شــرکت مــس 

از تولیــد ســال گذشــته قاطعانــه عبــور کــرده اســت.
ــا اشــاره بــه تحریــم  مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران ب
ــی  ــود برخ ــرایط وج ــن ش ــزود: در ای ــس اف ــر م ــرکت و عنص ــن ش ای
ــای  ــن مشــکات موفقیت ه ــم ای ــی علیرغ ــوده ول ــی ب مشــکات طبیع
ــا  ــن موفقیت ه ــی از ای ــوان یک ــه می ت ــت ک ــده اس ــت آم ــی بدس خوب
را در حــوزه اکتشــافات حفــاری91 هــزار متــری دانســت کــه بــه امیــد 
خــدا تــاش خواهیــم کــرد تــا پایــان ســال بــه 100 هــزار متــر برســیم. 
ســعدمحمدی بــا اشــاره بــه انتشــار کارنامــه 11 ماهــه شــرکت مــس از 
شــرایط مطلــوب ایــن شــرکت در حــوزه تولیــد و فــروش خبــر داد. وی 
بــا قدردانــی از زحمــات صادقانــه پرســنل شــرکت کــه در ایــن شــرایط 
ــای  ــا حمایت ه ــن دارم ب ــت: یقی ــد گف ــه می کنن ــام وظیف ــاص انج خ
ــه ســمت دســتیابی  ــز و تاش هــای پرســنل، شــرکت ب مســئولین عزی

ــت. ــت اس ــدی در حرک ــی جدی ــای تاریخ ــه رکورد ه ب

 رشــد 101درصــدی ســود عملیاتــی شــرکت مــس در  ماهــه 
ــال جاری ــت س نخس

ــزارش  ــاس گ ــرکت براس ــن ش ــت: ای ــس گف ــرکت م ــل ش  مدیرعام
ــرای هــر ســهم ســود  ــال ب ــغ ۸69 ری ــت مبل 9 ماهــه تفســیری مدیری
محقــق کــرده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد 

101درصــدی داشــته اشــت.

 ارتقای 2 برابری درآمد شرکت مس در افق 1404
ــال  ــرکت در ح ــن ش ــبختانه ای ــت: خوش ــعدمحمدی گف ــیر س اردش
ــه عــاوه 30  حاضــر دو میلیــارد و چهارصــد و هشــتاد میلیــون یــورو ب

ــرا دارد. ــت اج ــرح در دس ــب 29 ط ــان در قال ــارد توم ــزار میلی ه
ســعدمحمدی بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: امیــدوار هســتیم بــا اجرای 
ــس را از 2  ــرکت م ــد ش ــرایط درآم ــال 1404 ش ــا س ــا ت ــن طرح ه ای
میلیــارد دالر در شــرایط فعلــی، بــه 4 و نیــم میلیــارد دالر ارتقــا دهیــم 
و بــا اجــرای ایــن طرح هــا جــزو 10 شــرکت برتــر دنیــا در تولیــد مــس 
ــال  ــده در س ــث ش ــرکت باع ــی در ش ــزود: همدل ــم. وی اف ــرار بگیری ق
ــو و دره زار و فلوتاســیون ســرباره وارد  آینــده کارخانــه کنســانتره دره آل
مــدار شــود، مفهــوم ایــن موضــوع 400 هــزار تــن کنســانتره اســت کــه 
ــزار  ــا ارز 22 ه ــه ب ــت ک ــون دالر اس ــز ۸00 میلی ــدد نی ــن ع ارزش ای

تومانــی حــدود 1۷ هــزار میلیــارد تومــان اســت.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران تاکیــد کــرد: طرح هــای 
شــرکت ملــی صنایــع مس ایــران در مســیری کامًا شــفاف و مشــخص و 

خوبــی ریــل گــذاری شــده اســت. وی تصریــح کــرد:  پاالیشــگاه، کارخانه 
کنســانتره 300 هــزار تنــی بــه همــراه اکتشــافی کــه در ســریدون شــکل 
ــظ  ــاز 3 تغلی ــدوک، ف ــظ می ــاز 2 تغلی ــن احــداث ف ــرد و همچنی می گی
ســونگون و کارخانــه فلوتاســیون حاصــل از ســرباره های ذوب خاتون آبــاد 
بیانگــر رونــد رو بــه جلویــی اســت کــه در حــال طــی کــردن هســتیم و 
ــا  ــری را در دنی ــای بزرگت ــس حرف ه ــرکت م ــه ش ــد ک ــان می ده نش

ــد.  ــد بزن می توان
ــزان  ــد مــس، می ــا انجــام پروژه هــای جدی ســعدمحمدی ادامــه داد: ب
ــد  ــش می یاب ــن افزای ــزار ت ــون و 500ه ــه دو میلی ظرفیــت کنســانتره ب
و خوشــحالیم کــه اســتان های یــزد ، اردبیــل، آذربایجــان غربــی و 
ــد مــا هســتند  محــدوده ای از سیســتان و بلوچســتان، اســتان های جدی

ــه خواهنــد کــرد. ــه تولیــدات مــس اضاف کــه در آینــده ب
ــا  ــران خاطرنشــان کــرد: ب مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ای
توجــه بــه تقاضــای رو بــه رشــد دنیــا در بازارهــای جهانــی، شــرکت مس 
برنامه ریــزی کــرده تــا بتوانــد میــزان تقریبــا دو درصــد از ســهم فــروش 
ــی  ــه عملیات ــازار ترکی ــه ب ــد، ورود ب ــران کن ــا را از آن ای ــی دنی بین الملل
ــا  ــه 5-9 معــروف اســت و مــس ب شــده و کیفیــت مــس مــا در دنیــا ب

ــود . ــد می ش ــار 99.999 تولی عی
ــون و  ــا 23 میلی ــر در دنی ــال حاض ــد: در ح ــادآور ش ــعدمحمدی ی س
ــن در  ــزار ت ــون و ۸00ه ــود، 9 میلی ــد می ش ــس تولی ــن م ــزار ت 900ه
ــه  ــد دنیاســت و ب ــران 1.1 درصــد تولی ــس ای ــد م ــهم تولی ــن و س چی

ــم. ــتور کار داری ــری را در دس ــای دو براب ــل ارتق ــن دلی همی
ــر اینکــه  ــد ب ــا تاکی ــران ب ــع مــس ای ــی صنای مدیرعامــل شــرکت مل
ســال آینــده ســه کارخانــه جدیــد کنســانتره در کرمــان شــامل درآلــو، 
دره زار و معــدن ۷2هزارتنــی حاصــل از ســرباره های مــس افتتــاح 
خواهیــم کــرد، گفــت: روش ipcc بــرای اولین بــار در معــدن سرچشــمه 
اجــرا می شــود کــه سیســتم انتقــال بــار کامــا مکانیــزه شــکل می دهــد 
ــادن  ــه مع ــرد ک ــورت می گی ــار ص ــته ب ــال پیوس ــی انتق ــر ایمن و از نظ

ــد. ــتفاده می کنن ــن سیســتم اس ــا از ای ــزرگ دنی ب
ســعدمحمدی ادامــه داد: 40 دســتگاه تــراک جدیــد 136تنــی 
ــال  ــده و به دنب ــداری ش ــمه خری ــاوگان سرچش ــز ن ــرای تجهی ــار ب ب
ــران،  ــار در ای ــرای اولین ب ــی ب ــای 240 تن ــه تراک ه ــتیم ک ــن هس ای
ــا  ــم ت ــال دهی ــادن انتق ــه مع ــه بقی ــم و ب ــدازی کنی در سرچشــمه راه ان

هزینه هــای بارگیــری و حمل ونقــل و اســتخراج کاهــش یابــد.
ســعدمحمدی بــه پروژه های شــرکت مــس در بخــش ورزش نیز اشــاره 
و عنــوان کــرد: ســه ورزشــگاه در اســتان کرمــان در دســت احــداث اســت 
ــگاه  ــک ورزش ــده ی ــال آین ــه ماه اول س ــا در س ــده ت ــزی ش و برنامه ری
30هــزار نفــری در کرمــان و 15هــزار نفــری مــدرن در رفســنجان و یــک 

ورزشــگاه 15هــزار نفــری در شــهربابک افتتــاح شــود.
وی اضافــه کــرد: ۷0 زمیــن چمــن مصنوعــی هــم در روســتاهای ایــن 
اســتان اجــرا شــده اســت تــا بــرای جوانــان عاقه منــد بــه ورزش کاری 

انجــام شــده باشــد و ایــن حمایت هــا ادامــه خواهــد داشــت.

مدیرعامل شرکت مس چشم انداز ۱۴۰۴ را تشریح کرد

ملی مس در فهرست ده شرکت برتر تولید مس جهان قرار می گیرد

نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی با کلیــات 
طــرح مهــم توســعه و تولیــد پایــدار زنجیــره فــوالد 
ــد و  ــت تولی ــرح در جه ــن ط ــد. ای ــت کردن موافق
ــوالدی  ــوالت ف ــواع محص ــامان یافته ان ــع س توزی
ــوی  ــوده و جل ــت ب ــز اهمی ــیار حائ ــور بس در کش
ــم  ــن محصــول مه ــت و فســاد را در عرضــه ای ران
ــه گفتــه نماینــدگان  و اســتراتژی می گیــرد. بنــا ب
ــرای  ــی ب ــت مالیات ــرح معافی ــن ط ــس، در ای مجل
محصــوالت میانــی و ابتدایــی فوالد برداشــته شــد، 
امــا محصــوالت انتهــای زنجیــره فــوالد همچنــان 
معافیــت مالیاتــی خواهنــد داشــت. ایــن تصمیــم 
بــه ایــن علــت گرفتــه شــد تــا تولیــد بــه ســمت 
انتهــای زنجیــره پیــش بــرود و از خام فروشــی 

ــری شــود. جلوگی
ــدگان  ــه تولیدکنن ــرح کلی ــن ط ــاس ای ــر اس ب
ــوالت  ــر از محص ــوالد غی ــره ف ــوالت زنجی محص
لولــه و پروفیــن بــا رعایــت مفــاد بنــد ج مــاده 36 
قانــون احــکام دائمی برنامــه ششــم توســعه کشــور 
بــرای فــروش داخلــی ملــزم بــه عرضــه و فــروش 
در بــورس کاال شــدند و معاملــه محصــوالت فــوالد 
در خــارج از بــورس ممنــوع می شــود. مــواردی در 
ــع  ــیون صنای ــی های کمیس ــرح در بررس ــن ط ای
ــرد  ــامی تغییر ک ــورای اس ــس ش ــادن مجل و مع
ولــی مســائلی مثــل عرضــه کل زنجیــره فــوالد در 

ــه تصویــب رســید. ــورس ب ب

هزینه ساالنه تولید فوالد
یکــی از دالیلــی کــه نماینــدگان مجلــس طــرح 
مذکــور را ارایــه کــرده اســت، هزینــه ســالیانه فوالد 
اســت. بنــا بــه اعــام مجلــس بــرای تولیــد فــوالد، 
گاز یارانــه ای بــه میــزان 40 هــزار میلیــارد تومــان 
ــه  ــش از یاران ــه بی ــرد ک ــق می گی ــال تعل در س
توزیعــی میــان مــردم اســت. همچنیــن دســتمزد 
کارگــران فــوالد در کشــورمان 400 دالر اســت کــه 
ــه 4 هــزار دالر  ــزان ب ــن می در خــارج از کشــور ای
می رســد؛ لــذا هزینــه تولیــد فــوالد بســیار پاییــن 
اســت امــا نتیجــه آن فــروش گران تــر ایــن میــزان 
ــت  ــتر از قیم ــزان 100 دالر بیش ــه می ــازار ب در ب

ــده  ــای نماین ــا گفته ه ــق ب ــت. مطاب ــی اس جهان
شــورای  مجلــس  در  طــارم  و  زنجــان  مــردم 
ــوالد  ــازار ف ــی ب ــردش مال ــاالی گ اســامی حجم ب
کــه بالــغ بــر 900 هــزار میلیــارد تومــان در ســال 
اســت، ایــن مبلــغ دو برابــر بودجــه عمومی دولــت 
ــش  ــته جه ــال گذش ــه س ــبت ب ــه نس ــت ک اس
ــذا  ــه ل ــی هزینه هــای آن افزایــش نیافت داشــته ول
ــه  ــه ب ــا توج ــوالد ب ــره ف ــاماندهی زنجی ــرای س ب
کاربــرد وســیع آن در ســاختمان، وســایل خانگــی و 

ــم. ... نیازمنــد ســاماندهی بودی
ــول  ــرح موردقب ــات ط ــه جزیی ــرایطی ک در ش
نیســت،  فوالدســازان  تائیــد  مــورد  مجلــس 
فوالدســازان طــی نامــه ای مراتــب اعتــراض خــود 
را بــه گــوش انجمــن فــوالد رســاندند تــا مجلــس 
ــان بهره منــد گــردد. در  ــات آن ــد از نظری نیــز بتوان
ــر  ــازان ب ــان فوالدس ــه بی ــه ب ــن نام ــاد ای ــی مف پ
ــگاه کارشناســی و دقیــق  ــا ن ــا ب خــود دانســتیم ت
ــب وکار  ــر کس ــی آن ب ــات احتمال ــه تبع ــبت ب نس
کشــور  فــوالد  بــازار  و  تولیــدی  شــرکت های 
ــن  ــرادات همچنی ــرح ای ــی و ط ــه بررس ــبت ب نس
ارائــه راهکارهــای اصاحــی بــه هــر چه بهتــر 
شــدن ایــن طــرح قبــل از تصویــب نهایــی کمــک 

ــم. نمایی
پیگیری هــای  پــی  در  اســاس  ایــن  بــر 
ــه  ــه گفت ــا ب ــازان، بن ــط فوالدس ــده توس انجام ش
کارشناســان صنعــت فــوالد در ایــن خصــوص قــرار 
ــوارد  ــتورالعمل و م ــت دس ــه وزارت صم ــت ک اس
اجرایــی الزم را تدویــن کــرده و بــه مجلــس ارائــه 
دهــد تــا مجلــس آن را به صــورت قانــون تصویــب 
ــوالد  ــع ف ــذاری صنای ــه قیمت گ ــد. درحالی ک کن
اکنــون بــر اســاس شــیوه نامه فــوالد تعییــن 
ــن  ــی ای ــازان مبن ــراض فوالدس ــا اعت ــود، ام می ش
ــه مســئولیت رصــد  ــی ک ــه در کار گروه اســت ک
ــون  ــری پیرام ــوالد و تصمیم گی ــازار ف ــش ب و پای
مولفه هــای عرضــه و تقاضــا و قیمــت پایــه بــورس 
ــی  ــی تخصص ــکل های صنف ــرا تش کاال را دارد چ
ــدون  ــند ب ــدگان می باش ــده تولیدکنن ــه نماین ک

حــق رأی در نظــر گرفته شــده اند؟

موارد مورد نیاز به اصاح از منظر فوالدسازان
ــره  ــف زنجی ــف در تعری ــد ال ــک بن ــاده ی در م
ــنگ  ــامل س ــی ش ــه معدن ــواد اولی ــه م ــوالد ب ف
آهــن، کنســانتره، گندلــه و آهــن اســفنجی اشــاره 
گردیــده و در مــاده 2 بــر حســب همیــن تعریــف 
ــه  ــواد اولی ــه م عرضــه همــه محصــوالت و از جمل
ــا  ــت. ام ــده اس ــزام ش ــورس کاال ال ــی در ب معدن
ــوردار  ــژه ای برخ ــت وی ــه از اهمی ــن نکت ــر ای ذک
اســت کــه تنهــا چهــار شــرکت معدنــی گل 
ــده  ــن کنن ــنگان تامی ــق و س ــو، باف ــر، چادرمل گه
ــوالد  ــی ف ــه مصرف ــواد اولی ــش از 90 درصــد م بی
ســازان کشــور کــه تعــداد آنهــا نیــز انگشــت شــمار 
اســت، می باشــند. لــذا الزم اســت از ســنگ آهــن 
ــارج  ــن طــرح خ ــاده 2 ای ــه از شــمول م ــا گندل ت
و مشــابه ســایر فوالدســازان دنیــا و هماننــد 
گذشــته از طریــق قــرار دادهــای بلندمــدت، 
قیمــت بــا توافــق طرفیــن و بــا ضریبــی از قیمــت 
شــمش صــورت گیــرد. بدیهــی اســت کــه وزارت 
ــا  ــود را ایف ــی خ ــش نظارت ــد نق ــت می توان  صم

نماید. 
ــه  ــت ک ــنهاد داده اس ــن پیش ــت انجم  درنهای
ــه و  ــه ) ســنگ آهــن، کنســانتره، گندل ــواد اولی م
ــرح  ــن ط ــاده 2 ای ــمول م ــفنجی( از ش ــن اس آه

ــردد.  ــارج گ خ
درمــاده 2 ایــن قانــون بــه الــزام عرضــه و 
ــاره  ــورس کاال اش ــوالت در ب ــه محص ــروش کلی ف
نمــوده اســت امــا بــه ایــن موضــوع توجــه نشــده 
اســت کــه محصــوالت فــوالدی تخــت بــا توجــه به 
ــب  ــا و تناس ــاد و کیفیت ه ــه ابع ــتردگی دامن گس
آن بــا نیــاز خــاص هــر مشــتری و ضــرورت ارتبــاط 
فنــی مــداوم بیــن تولیدکننــده و مصــرف کننــده، 
ــرورت  ــته و ض ــه عمومی نداش ــکان عرض ــا ام غالب
ــورت  ــتراتژیک بص ــع اس ــاز صنای ــن نی دارد تامی
ــا  ــق عرضــه اختصاصــی ی ــدار از طری منظــم و پای
فــروش در محــل کارخانــه تولیــد کننــده و ثبــت 
الکترونیــک آن در بــورس کاال بــه قیمــت میانگیــن 
انجــام  کاال  بــورس  در   مــوزون کشــف شــده 

پذیرد. 

بــر ایــن اســاس پیشــنهاد می شــود مــاده 
ــاری  ــوالت تج ــرای محص ــا ب ــون صرف ــن قان 2 ای
ــاص  ــی خ ــوالت صنعت ــده و محص ــوب گردی مص
) سفارشــی( از طریــق عرضــه اختصاصــی یــا 
فــروش در محــل کارخانــه تولیــد کننــده و ثبــت 
الکترونیــک آن در بــورس کاال بــه قیمــت میانگیــن 
مــوزون کشــف شــده در بــورس کاال انجــام پذیــرد. 
همچنیــن محصــوالت خــارج از اســتاندارد کیفــی 
از شــمول ایــن مــادده خــارج گردیــده و از طریــق 
مراکــز خدماتــی وخــرده فروشــی در سراســر 

ــردد.  ــع گ کشــور توزی
ــص  ــر تخصی ــز ب ــاده 2 تمرک ــره 1 م در تبص
ــوده اســت.  ــاب ب ســهمیه طبــق ســامانه بهیــن ی

بــر ایــن اســاس بــه گفتــه فــوالد ســازان پیشــنهاد 
شــده اســت ســهمیه بهیــن یــاب در صــورت 
ــی  ــر کارشناس ــا نظ ــی ب ــتریان فعل ــراض مش اعت
فوالدســازان ) متناســب بــا ظرفیــت عملیاتــی 
تناســب  گرفتــن  نظــر  در  و  شــرکت ها  ایــن 
 بیــن نــوع و حجــم فعالیــت آنهــا ( اصــاح 

گردد. 
در مــاده 3 صــادرات منــوط بــه عرضــه هفتگــی 
ــه میــزان مــازاد عرضــه، مجــاز  ــورس کاال و ب در ب
ــره  ــه زنجی ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ش
ــاری و  ــای ج ــن نیازه ــرای تامی ــور ب ــوالد کش ف
ــه  ــته ب ــود وابس ــی خ ــه مصرف ــواد اولی واردات م
ــود  ــای خ ــادرات کااله ــل از ص ــن ارز حاص  تامی

اعتراض نمایندگان فوالد به نمایندگان مجلس؛ اعتراض نمایندگان فوالد به نمایندگان مجلس؛ 

چهــــارچهــــار پیشنهاد برای ساماندهی صنعت  پیشنهاد برای ساماندهی صنعت فــــوالدفــــوالد  

دریچهدریچه
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ــازان در خصــوص  ــه پیشــنهاد فوالدس ــا ب دارد. بن
ــوان  ــن عن ــورس کاال ، چنی ــی در ب ــه هفتگ عرض
ــف  ــت ک ــر رعای ــی ب ــاده قانون ــن م ــه ای ــد ک ش
ــادرات  ــوده و ص ــز نم ــی تمرک ــای تکلیف عرضه ه
محصــوالت تولیــدی مــازاد بــر کــف عرضــه بــدون 
اعمــال محدودیــت از قبیــل تیــک صادراتــی وزارت 

ــردد.  ــام گ ــع اع ــت، بامان صم

از دست دادن بازار صادرات 
ــا اجــرای بندهــای  ــه نظــر فوالدســازان ب ــا ب بن
مبنــی بر حــذف معافیــت مالیاتــی و وضــع عوارض 
ــوالد،  ــره ف ــوالت زنجی ــه محص ــر هم ــی ب صادرات
ــکان  ــه و ام ــش یافت ــادرات افزای ــه ص ــا هزین قطع

رقابــت دربازارهــای بین المللــی را از بیــن خواهــد 
بــرد. کــه ایــن امــر مغایــر بــا اهــداف برنامــه ششــم 
توســعه و فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری و تاکید 
ــاد  ــی اقتص ــت های کل ــرای سیاس ــر اج ــان ب ایش
مقاومتــی و کاهــش وابســتگی بــه درآمدهــای 

ــد.  ــی می باش نفت
در پــی ارایــه ایــن مــاده فوالدســازان پیشــنهاد 
ــا  ــاده 3 صرف ــای 2 و 3 م ــه تبصره ه ــد ک داده ان
ــوالد اجــرا  ــد ف ــه باالدســتی تولی ــواد اولی ــرای م ب
ــی، از  ــام فروش ــری از خ ــن جلوگی ــا ضم ــردد ت گ
ــی  ــادرات غیرنفت ــعه ص ــه توس ــیب ب ــاد آس ایج
شــامل محصــوالت میانــی و نهایــی زنجیــره فــوالد 

ــردد.  ــری گ جلوگی

امضاهای طایی
فوالدســازان در پــی اعتــراض بــه بندهــای طرح 
زنجیــره فــوالد بــه مــوردی اشــاره کــرده انــد کــه 
منجــر بــه اعطــای امضاهــای طایــی و رانتخــواری 
ــه  ــکیل کمیت ــه تش ــاده 4 ب ــد. در م ــد ش خواه
رصــد و پایــش بــازار فــوالد اشــاره گردیــده اســت 
ــای عرضــه  ــن مولفه ه ــل تعیی ــی از قبی و اختیارات
و تقاضــا، تعییــن قیمــت پایــه محصــوالت جهــت 
ــه  ــی ک ــر اختیارات ــورس کاال و دیگ ــه در ب معامل
ــن  ــرای ای ــی را ب ــای طای ــائبه امض ــد ش می توان
ــار وزرای  ــی آن در اختی ــب اصل ــه ترکی ــه ک کمیت
صمــت و اقتصــاد یــا معاونیــن ایشــان اســت، ایجاد 
نمایــد. از طرفــی حضــور انجمن هــای تخصصــی و 
شــرکت بــورس کاالی ایــران در ایــن کمیتــه بدون 
حــق رای در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه خــود 
جــای ســوال دارد.ایــن در حالــی اســت کــه بنــا بــه 
ــزرگ کشــور حضــور انجمــن  نظــر فوالدســازان ب
تولیــد کننــدگان فــوالد ایــران بــه دلیــل جامعیــت 
و اشــرافیت بــر بــازار فــوالد همچنیــن شــرکت های 
بــزرگ تولیــد کننــده فــوالد از جملــه فوالدمبارکه، 
فــوالد خوزســتان و ذوب آهــن اصفهــان که ســابقه 
ــا  ــد ب ــوالد کشــور دارن ــازار ف ــی درب حضــور طوالن
ــه الزامی اســت.  ــن کمیت داشــتن حــق رای در ای

برایــن اســاس مطابــق بــا نظــر فوالدســازان  در 
مجمــوع ایــن طــرح در صــورت تبدیــل شــدن بــه 
قانــون بــرای مــدت مشــخصی بایــد تصویــب گردد 
زیــرا هــدف اصلــی ایــن طــرح تنظیــم بــازار اســت 
کــه در شــرایط فعلــی بــه علــت تحریم هــا ملتهــب 
ــن  ــا قوانی ــا قطع ــش تحریم ه ــا کاه ــده و ب گردی
جــاری کشــور پاســخگو شــرایط بــازار خواهــد بود. 

 
چرا فوالد خوب صادر نکرد؟

ــتی  ــوالد، بایس ــداز ف ــم ان ــند چش ــق س مطاب
تولیــد فــوالد کشــور در ســال 1404 بــه 55  
بنظــر  یابــد،  افزایــش  ســاالنه  تــن  میلیــون 
ــود در  ــای موج ــه محدودیت ه ــه ب ــد باتوج می رس
رابطــه بــا توســعه زنجیــر فــوالد )بویــژه در بخــش 
ــا  ــه ب ــفنجی(، مشــکات در رابط ــن اس ــد آه تولی

ــی  ــوالد بواســطه تحریم هــای بین الملل صــادرات ف
ــوالد  ــان، آهنــگ رشــد توســعه ف ــه کشــور م علی
ــوده اســت.  طــی ســالیان اخیــر رضایــت بخــش ب
شــایان ذکــر اینکــه مطابــق آمــار 10 ماهــه 99 و 
در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال گذشــته، شــاهد 
رشــدی معــادل حــدود 11درصــد می باشــیم. 
ــد  ــن تولی ــط انجم ــره توس ــار منتش ــق آم مطاب
ــوم ،  ــام ) بل ــوالد خ ــد ف ــوالد، تولی ــدگان ف کنن
بیلــت و تختــال فــوالدی ( طــی 10 ماهه ســال 99 
ــوده  ــن ب ــون و 362 هزارت ــر 25 میلی ــغ ب رقمی بال
اســت کــه چنانچــه تولیــد طــی 2 مــاه باقیمانــده 
ــداوم داشــته باشــد،  ــت ت ــن وضعی ــا همی ســال ب
ــت و  ــوم، بیل ــوالد )بل ــی ف ــد محصــوالت میان تولی
ــن  ــون ت ــدود 31 میلی ــوالدی( رقمی ح ــال ف تخت
خواهــد بــود . مشــکات موجــود در زنجیــره فــوالد 
ابتــدا در بخــش تولیــد آهــن اســفنجی اســت کــه 
ــل ماحظــه و ســپس  نیازمنــد ســرمایه گذاری قاب
در رابطــه بــا تولیــد فــوالد خــام اســت کــه عــاوه 
بــر نیــاز بــه ســرمایه گذاری ســنگین در ایــن 
 بخــش، مشــکات موجــود بــر ســر راه واردات 
ــتی  ــاز بایس ــورد نی ــزات م ــین آالت و تجهی ماش
مرتفــع گــردد. الزم بــه ذکــر اســت طــی ســالیان 
ــه واســطه  ــوالد ب ــت ف ــی از صنع ــر، بخش های اخی
ــا  توانایــی بوجــود آمــده در بخــش  مهندســی و ب
ــازی  ــی، بومی س ــین داخل ــوان مهندس ــه ت ــکاِ ب ات
مهندســی  فنــی  شــرکت های  و  اســت  شــده 
توانمنــدی در ایــن زمینــه وجــود دارد. همچنیــن 
باتوجــه بــه مصــرف داخلــی فــوالد طــی ســالهای 
ــا فــوالد  ــوان صــادرات کشــور در رابطــه ب اخیــر ت
ــه  ــت ک ــوده اس ــال ب ــی امس ــم فعل ــتر از رق بیش
ــادرات  ــش ص ــده کاه ــل عم ــد دلی ــر می رس بنظ
ــه  ــدم برنام ــارت از ع ــال 99 عب ــی س ــوالد ط ف
و  کشــور  صــادرات  بــرای  ثبــات  یــا  ریــزی 
ــای  ــطه تحریم ه ــود بواس ــات موج ــپس معض س
ــور  ــادرات کش ــد ص ــه فرآین ــت ک ــی اس بین الملل
 بویــژه در بخــش فــوالد را بــا مشــکل مواجــه کــرده 

است.
طــی 10 مــاه اخیــر ســال جــاری، تولیــد فــوالد 

خــام شــامل بیلــت، بلــوم و تختــال فــوالدی 
رقمی بالــغ بــر 25 میلیــون و 362 هــزار تــن بــوده 
اســت. ایــن رقــم طــی مدت مشــابه ســال گذشــته 
ــم  ــوده اســت. رق ــن ب ــزار ت ــون و ۸۷3 ه 22 میلی
ــزار  ــادل 5ه ــال 1399 مع ــه س ــادرات 10 ماه ص
ــدت  ــه م ــبت ب ــه نس ــت ک ــوده اس ــن ب و 136 ت
مشــابه ســال9۸ کــه رقمی بالــغ بــر 5 هــزار 
ــدود  ــی ح ــه کاهش ــت ک ــوده اس ــن ب و ۸21 ت
ــه  ــر اینک ــایان ذک ــت. ش ــته اس ــد داش 12درص
شــامل  فــوالد  نهایــی  محصــوالت  صــادرات 
ــوالد  ــع ف ــایر مقاط ــرد، ورق و س ــن، میلگ تیرآه
ــزار  ــون و 3۷3 ه ــر 2 میلی ــه اخی ــی 10 ماه ط
ــدت مشــابه  ــه م ــه نســبت ب ــوده اســت ک ــن ب ت
ســال گذشــته -کــه رقــم مزبــور معــادل 2 
میلیــون و 9۸4 هــزار تــن بــوده اســت، کاهشــی 
حــدود 20درصــد را تجربــه نمــوده اســت. بــا ایــن 
حســاب مجمــوع صــادرات کل محصــوالت فــوالد 
ــغ  ــی رقمی بال ــوالد نهای ــام و ف ــوالد خ ــامل ف ش
بــر ۷ میلیــون و 509 هــزار تــن بــوده اســت کــه 
نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 15درصــد 
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــت ای ــته اس ــش داش کاه
ــادی  ــرایط اقتص ــه ش ــته ک ــالهای گذش ــی س ط
کشــور ثبــات بیشــتری داشــته اســت و مشــکات 
ناشــی از تحریم هــای امریــکا در ایــن حــد نبــود، 
صــادرات  محصــوالت فــوالدی بــه باالتــر از 
ــذا چنانچــه  ــود. ل 12میلیــون تــن نیــز رســیده ب
برنامــه ریــزان اقتصــادی کشــور توجــه بیشــتری 
بــه رفــع معضــات زنجیــره فــوالد داشــته باشــند 
ــه  ــوالد برنام ــا موضــوع صــادرات ف ــه ب و در رابط
تولیــد  باشــند،  منسجمی داشــته  و  مشــخص 
ــال  ــا 5 س ــداز ت ــم ان ــند چش ــر در س ــورد نظ م
پایانــی )ســال1404( دســت یافتنــی خواهــد 
بــود و از ایــن حیــث ، عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال 
بیشــتر در کشــور ، ارز آوری بســیار خوبــی از 
ــد  ــور خواه ــب کش ــوالد نصی ــادرات ف ــل ص مح

شــد .
 محمودرضا الهی فرد مدیرعامل شرکت کارگزاری 
سی ولکس   
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شــرکت فــوالد ســپبد فــراب کویــر در 11 ماهــه نخســت ســال مالــی درآمــد 
عملیاتــی ۷2 هــزار میلیــارد ریالــی را بــا رشــد ۸5.5 درصــدی نســبت بــه دوره 
ــی 139۸  ــه ســال مال ــش ۷0 درصــدی نســبت ب مشــابه ســال گذشــته و افزای
کســب کــرد.  عملکــرد یــک ماهــه بهمــن ســال جــاری ســهم 11 درصــدی از 
درآمــد کســب شــده دارد. در شــکل زیــر رونــد فــروش محصــوالت »کویــر« را در 

ــم. ــی مشــاهده می کنی ــی و صادرات ــازار داخل دو ب
ــر دو  ــاوه در ه ــر ع ــراب کوی ــپید ف ــوالد س ــرکت ف ــوالت ش ــازار محص  ب
ــه  ــه دوره مشــابه ســال گذشــته و 12 ماه ــی و خارجــی نســبت ب بخــش داخل
کامــل 139۸ رشــد قابــل توجهــی داشــته کــه تنهــا ناشــی از افزایــش قیمــت در 
ــان  ــرایط پاندمی نیســت. هم ــود ش ــل بهب ــه دلی ــی ب ــی و خارج ــای داخل بازاره
ــوالد  ــد بازارهــای محصــول میلگــرد شــرکت ف طــور کــه در ادامــه خواهیــد دی
ســپید فــراب کویــر نســبت بــه ســال گذشــته توســعه یافتــه اســت. لــذا حجــم 

ــه اســت. ــن شــرکت افزایــش یافت ــازاری ای ب

ــا  ــاری ب ــال ج ــت س ــه نخس ــر در 11 ماه ــراب کوی ــپید ف ــوالد س ــرکت ف ش
ــعه  ــه توس ــق ب ــال موف ــی س ــای ابتدای ــی و محدودیت ه ــرایط کرونای ــود ش وج
بــازار فــروش صادراتــی خــود شــد. الزم بــه ذکــر اســت افزایــش تقاضــای ایــن 
ــروش  ــش نرخ هــای ف ــا وجــود افزای ــوب آن ب ــل کیفیــت مطل ــه دلی محصــول ب
صادراتــی در بازارهــای جهانــی ایــن رشــد را تــداوم بخشــید. لــذا در پایــان دوره 
11 ماهــه نخســت ســال جــاری فــروش محصــوالت صادراتــی »کویــر« بــا رشــد 

5 درصــدی همــراه بــود.
ــوالت  ــرخ محص ــش ن ــود افزای ــا وج ــود، ب ــاهده می ش ــه مش ــور ک ــان ط  هم
فــوالدی در دو بــازار داخلــی و صادراتــی تنــاژ فــروش در کنــار محدودیت هــای 
طــی ســال درآمــد 11 ماهــه نخســت ســال جــاری فــوالد ســپید فــراب کویــر را 
تحــت تأثیــر قــرار نــداد. لــذا مدیریــت بــه هنــگام و اســتراتژیک ایــن شــرکت بــا 
ــار  ــد خــود را در کن ــق شــد درآم ــروش موف ــای ف ــق در بازاره ــزی دقی برنامه ری

ــد. ــک ســاله رشــد ده ــای ی بحران ه

توسعه بازار صادراتی »کـــویـــر« در کنار شرایط اپیدمی

دریچهدریچه
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 بیشــترین تراکــم عرضــه اولیــه در مــرداد مــاه ســال 99 اتفــاق 
ــا ارزش پایــه ای معــادل 5  افتــاد. در ایــن میــان نمــاد »شســتا« ب
هــزار و ۷62 میلیــارد تومــان بزرگتریــن عرضــه اولیــه ســال 99 بود 
کــه بیــش از 41 درصــد از کل ارزش عرضه هــای اولیــه ســال 99  
را بــه خــود اختصــاص داد. بعــد از »شســتا«، »ســیتا« بــا  2 هــزار 
و ۷9 میلیــارد تومــان و »صبــا« بــا یکهــزار و ۸00 میلیــارد تومــان 
بــا ارزش تریــن عرضه  هــای اولیــه ســال 99 بودنــد. از ســوی دیگــر، 
»غگیــا« ، »شــاروم« و »رافــزا« نیــز کوچکتریــن عرضــه اولیه هــای 

ســال 99 بودنــد. 

 عرضه های اولیه درسال 98 
ــاه  ــفارش از دی م ــت س ــه روش ثب ــرکت ها ب ــه ش ــه اولی عرض
1395 در بــازار ســرمایه کشــور آغــاز شــد و از آن زمــان تــا پایــان 
اردیبهشــت 99،  66 شــرکت بــه ایــن روش در بــورس و فرابــورس 
بــا موفقیــت کشــف قیمــت شــدند. رونــد تعــداد عرضه هــا همــواره 
ــر  ــال 139۸ در ه ــه در س ــکلی ک ــه ش ــت. ب ــوده اس ــودی ب صع
ــه  ــور )ب ــرکت های مذک ــت. ش ــده اس ــذار ش ــرکت واگ ــاه 2 ش م

ترتیــب فراوانــی( در صنایــع متنوعــی نظیــر کشــاورزی، خدمــات 
مالــی، شــیمیایی، دارویــی تکنولــوژی، فلــزات، خدمــات غیرمالــی، 
محصــوالت غذایــی، کاالهــای مصرفــی، انــرژی و ســاختمان قــرار 
داشــته اند. از منظــر ارزش شــرکت های عرضــه شــده نیــز شــرایط 
ــت 99 در  ــا اردیبهش ــه دی 95 ت ــه در فاصل ــوده ک ــکلی ب ــه ش ب
ــای  ــل عرضه ه ــان از مح ــارد توم ــزار میلی ــدود 1۷ ه ــوع ح مجم
اولیــه تامیــن مالــی صــورت گرفتــه اســت. در همیــن دوره، 
شــرکت ها نیــز مبلــغ 91 هــزار میلیــارد تومــان تامیــن مالــی نیــز 

ــد. ــواع روش هــای افزایــش ســرمایه صــورت داده ان ــق ان از طری

بزرگترین و کوچکترین عرضه اولیه در سال 99 
ــورس در  ــازار ب ــق ب ــه لطــف رون ــای ســال 99 ب عرضــه اولیه ه
ــرای شــرکت های  ــی  کــه ب ــی آن، معافیت هــای مالیات نیمــه ابتدای
تــازه وارد بــه ایــن بــازار در نظــر گرفتــه شــد، حمایت هــای دولــت و 
سیاســت های بعضــی ســازمان ها و نهادهــای بــزرگ مثــل ســازمان 
تامیــن اجتماعــی و امثــال آن، خیلــی پــر تــب و تــاب بــود ه اســت. 
در مجمــوع طــی شــش مــاه ابتدایــی ســال 99،  19 شــرکت عرضه 

ــورس و 11 شــرکت از  ــق ب ــه ۸ شــرکت از طری ــه داشــتند ک اولی
ــه  ــورس عرضــه شــدند. بیشــترین تراکــم عرضــه اولی ــق فراب طری
ــاد ســهام عرضــه  ــان نم ــن می ــاد. در ای ــاق افت ــاه اتف ــرداد م در م
شــده »شســتا« معــادل 5 هــزار و ۷62 میلیــارد تومــان بــه عنــوان 
بزرگتریــن عرضــه اولیــه ســال 99 بــود کــه بیــش از 41 درصــد از 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــال را ب ــه امس ــای اولی کل ارزش عرضه ه
اســت. بعــد از »شســتا«، »ســیتا« بــا 2 هــزار و ۷9 میلیاردتومــان و 
»صبــا« بــا  یکهــزار و ۸00 میلیــارد تومــان بــا ارزش تریــن عرضــه  
اولیه هــای ســال 99 بوده انــد. از ســوی دیگــر »غگیــا«، »شــاروم« 
ــان  ــارد توم ــا 42.5، 52.9 و 65 میلی ــه ترتیــب ب ــز ب ــزا« نی و »راف

ــد. کوچکتریــن عرضــه اولیه هــای ســال 99 بودن

ــت  ــه نخس ــه در نیم ــه اولی ــان عرض ــارد توم ــزار میلی 14 ه
ــال 99 س

ــه  ــاه 99 شــاهد عرضــه اولی ــا خــرداد م ــدای ســال 99 ت از ابت
پنــج ســهم جدیــد در بــازار بودیــم کــه در ایــن میــان یــک شــرکت 
در بــورس تهــران و چهــار شــرکت دیگــر در فرابــورس ایــران وارد 
ــتیک  ــع الس ــع صنای ــن، مجتم ــرمایه گذاری صباتامی ــدند. س ش
یــزد، شیرپاســتوریزه پــگاه گیــان و پلیمــر آریا ساســول از جملــه 
شــرکت هایی بودنــد کــه امســال شــاهد عرضــه اولیــه ســهام خــود 
ــز  ــورس تهــران نی ــد. در همیــن راســتا ب ــران بودن ــورس ای در فراب
پذیــرای عرضــه اولیــه ســهام ســرمایه گذاری تامین اجتماعــی 
)شســتا( بــود کــه یکــی از بزرگ تریــن عرضه هــای اولیــه در بــازار 
ســهام شــناخته شــد. در نیمــه ابتدایــی ســال 99 در مجمــوع 12 
ــهم در 145 روز  ــزار و 600 س ــون و 553 ه ــارد و 2۸2 میلی میلی
ــن  ــه عمــوم عرضــه شــده کــه مجمــوع ارزش ای نخســت ســال ب
ســهام در روز عرضــه اولیــه حــدود 14 هــزار میلیــارد تومــان ) 13 

هــزار و 992 میلیــارد تومــان( بــوده اســت.

عرضه های اولیه در سال 99
ــا شــامل شــرکت  ــاه 1399 تنه ــن م ــه فروردی ــای اولی عرضه ه
ــود کــه در  ــا نمــاد »شســتا« ب ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی ب
بیســت و هفتــم فروردیــن مــاه در بورس انجام شــد. شیرپاســتوریزه 
ــا نمــاد »غگیــا« 10 اردیبهشــت 1399و شــرکت  پــگاه گیــان ب
مجتمــع صنایــع الســتیک یــزد بــا نمــاد »پیــزد«  31 اردیبهشــت 
ــورس عرضــه اولیــه داشــتند. همچنیــن شــرکت  مــاه  99 در فراب
پلیمــر آریــا ساســول بــا نمــاد »آریــا« در فرابــورس  ۷ خــرداد 99 
ــورس  ــا« در فراب ــاد »وپوی ــا نم ــا  ب ــرمایه گذاری پوی ــرکت س و ش

چهــارم تیرمــاه 99، عرضــه داشــتند و بعــد از ایــن عرضه هــا نوبــت 
ــا عرضه هــای اولیــه شــرکت ســرمایه گذاری ســیمان  ــورس ب ــه ب ب
تامیــن بــا نمــاد »ســیتا« یازدهــم تیرمــاه،  لیزینــگ پارســیان بــا 
نمــاد »ولپــارس«  هجدهــم تیرمــاه صــورت گرفــت. رایــان هــم افزا 
ــورس  ــه فراب ــاه ب ــر م ــارم تی ــزا« هــم بیســت و چه ــا نمــاد »راف ب
آمــد. تولیــد نیــروی بــرق آبــادان بــا نمــاد »آبــادا« در بــورس  یکــم 
ــورس  ــزر« در ب ــاد » غ ــا نم ــاکارون ب ــی زر م ــاه و صنعت ــرداد م م
ــان«  ــا نماد«گی ــان ب ــرق گی ــیر ب ــعه مس ــرداد،  توس ــتم م هش
هشــتم مــرداد مــاه در فرابــورس، شــرکت پتروشــیمی ارومیه 
ــاه،  تامیــن  ــرداد م ــورس چهاردهــم م ــا نمــاد »شــاروم« در فراب ب
ســرمایه امیــن بــا نمــاد »امیــن« پانزدهــم مــرداد مــاه در بــورس و 
شــرکت کشــاورزی و دامپــروری مــارد شــیر  بــا نمــاد  »زمــارد« 
در فرابــورس بیســت و یکــم مــرداد مــاه و همچنین بهســاز کاشــانه 
ــورس  ــاه در ب ــرداد م ــا نمــاد »ثبهســاز« بیســت و دوم م تهــران ب
بــوده اســت. شــرکت دنــا آفریــن فــدک بــا نمــاد »گدنــا« بیســت و 
هشــتم مــرداد مــاه آخریــن عرضــه ایــن مــاه بــود کــه در فرابــورس 

انجــام شــد.
 شــرکت بــرق و انــرژی پیونــد گســتر پــارس بــا نمــاد »بپیونــد« 
یازدهــم شــهریور مــاه 99 در فرابــورس عرضــه شــد. دیگرشــرکتها 
ــد شــامل  ــاه 99  داشــته ان ــه در شــهریور م کــه  عرضه هــای اولی
ــه در  ــود ک ــاد »ســامید« ب ــا نم ــد ب ــران امی شــامل توســعه و عم
بــورس  انجــام شــد. همچنیــن ســرمایه گذاری گــروه مالــی ســپهر 
صــادرات بــا نمــاد »وســپهر« نیــز در فرابــورس انجــام شــد. صنایــع 
ــورس، شــرکت  ــا نمــاد »چخــزر« در فراب چــوب خــزر کاســپین ب
ــورس  ــن« در فراب ــاد »وکبهم ــا نم ــن ب ــر بهم ــرمایه گذاری کوث س
ــورس  ــا نمــاد »بوعلــی« در ب و شــرکت پتروشــیمی بوعلی ســینا ب
عــرض شــد. شــرکت ســپیدار سیســتم آســیا بــا نمــاد »ســپیدار« 
در فرابــورس هفدهــم دی مــاه تنهــا عرضــه اولیــه بــود کــه در ایــن 
ــه  ــوط ب ــاه 99 مرب ــن م ــه بهم ــای اولی ــد عرضه ه ــام ش ــاه انج م
شــرکت زغــال ســنگ پــروده طبــس بــا نمــاد کزغــال در فرابــورس 

بــود کــه در بهمــن مــاه انجــام شــد. 
ــا  عرضــه اولیــه شــرکت فــرآوری معدنــی اپــال کانــی پــارس ب
نمــاد »وپــال« نیــز ششــم اســفند مــاه در بــورس انجام شــد. عرضه 
اولیــه شــرکت ریــل پــرداز نوآفریــن بــا نماد)حآفریــن( کــه مقــرر 
ــه  ــن عرضــه اولی ــود در 19 ام اســفندماه انجــام شــود و همچنی ب
شــرکت مدیریــت ســرمایه مداربــا نمــاد )مــدار( بــا تاریــخ عرضــه 
ــر ایــن اســاس در ســال جــاری 2۸  20 اســفند، کنســل شــدند. ب

نمــاد عرضــه اولیــه شــدند.

روزهای    طــالیی طــالیی  بورس برای          تازه واردها 
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ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــاده 16 قان ــاس م ــر اس ب
ــه در  ــور ک ــی کش ــام مال ــای نظ ــر و ارتق رقابت پذی
تمامی بانک هــا  تصویــب شــد،  خردادمــاه 1394 
و مؤسســات اعتبــاری موظــف شــدند از تاریــخ 
الزم االجــرا شــدن ایــن قانــون تــا مــدت ســه ســال 
ــم از  ــود اع ــوال خ ــد ام ــل 33 درص ــاالنه حداق س
ــک  ــه تمل ــه ب ــرقفلی را ک ــول و س ــول، غیرمنق منق
ــه  ــده و ب ــا درآم ــه آن ه ــرکت های تابع ــا و ش آن ه
ــک مرکــزی  ــار و بان ــول و اعتب تشــخیص شــورای پ
ــع  ــع موان ــون رف ــد. قان ــذار کنن ــت، واگ ــازاد اس م
تولیــد رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی کشــور  2۷ 
ــور  ــه وزارت ام ــرا ب ــت اج ام اردیبهشــت 1394 جه
ــارت  ــدن و تج ــت مع ــی وزارت صنع اقتصــاد و دارای

ــاغ شــد.  اب

جزییات دستورالعمل 
در دســتورالعمل نحــوه واگــذاری امــوال مــازاد 
بانک هــا، ایــن نهادهــای مالــی بایــد حداقــل چهــار 
مزایــده در ســال را بــا فاصلــه زمانــی حداقــل 
ــک  ــام بان ــر اع ــد. بناب ــزار می کردن ــه برگ یک ماه
ــد  ــع تولی ــع موان ــون رف ــب قان ــه  موج ــزی ب مرک

رقابت پذیــر و ارتقــای نظــام مالــی، در مــواردی کــه 
بانــک یــا مؤسســه اعتبــاری غیربانکــی مــورد تائیــد 
ــات الزم  ــورس، اقدام ــازمان ب ــا س ــزی ی ــک مرک بان
ــاده  ــن م ــوع ای ــای موض ــذاری دارایی ه ــرای واگ ب
ــک  ــارج از اراده بان ــی خ ــه علل ــی ب را انجــام داده ول
ــذاری آن ممکــن نشــده  ــاری، واگ ــا مؤسســه اعتب ی

ــود. ــد ب ــرر نخواه ــازات مق ــمول مج ــد، مش باش

بنــگاه داری در  عملکردبانک هــا در خــروج از 
ســال 99 

شــاید تعلــل بانک هــا در عمــل بــه ایــن قانــون بــود 
کــه ســبب شــد تــا فرهــاد دژپســند طــی نامــه ای 
ــاون اول رییــس جمهــور  ــه مع ــاه 9۷ ب در بهمــن م
ــک  ــت تمل ــهام تح ــازاد و س ــوال م ــذاری ام از واگ
امــور  در  فعــال  تابعــه  شــرکت های  و  بانک هــا 
غیربانکــی بــه عنــوان اولویت هــای وزرات اقتصــاد نام 
بــرد. دژپســند بــا اســتناد بــه ایــن اولویــت بــود کــه 
شــکل گیــری کمیتــه ویــژه واگــذاری امــوال مــازاد 
بانک هــا در دی مــاه 1396 در وزارت خانــه متبوعــش 
ــکاری  ــل هم ــه ماحص ــرار داد ک ــاره ق ــورد اش را م
فــروش  مــازاد،  امــوال  فــروش  بــرای  بانک هــا 

بیــش از یکصــد هــزار میلیاردریــال ســهام و امــاک 
ــا دژپســند  ــوده اســت. ام ــازاد طــی آن یکســال ب م
می دانســت کــه ایــن ارقــام کافــی نیســت و گویــای 
خــروج از بنــگاه داری بانک هــا نبــوده اســت؛ بــر ایــن 
اســاس بــود کــه در ادامــه نامــه خــود بــه جهانگیــری 
ــوال  ــذاری ام ــر واگ ــود ب ــع موج ــکات و موان مش
مــازاد را مــورد تاکیــد قــرار داد. عــدم وجودمقــررات 
واضــح و مشــخص بــرای قیمت گــذاری شــرکت های 
بورســی و غیربورســی و بــه تبــع آن رجــوع بانک هــا 
بــه ســخت تریــن شــیوه های قیمت گــذاری بــه 
ــا دســتگاه های  منظــور پوشــش خــود در مواجهــه ب
نظارتــی اولیــه موضــوع مــورد اشــاره دژپســند بــود. 
دومیــن مــورد از منظــر دژپســند عــدم انعطــاف در 
نــرخ ســود فــروش اقســاطی و مــدت زمــان اقســاط و 
در نظــر گرفتــن حداقــل زمــان و باالتریــن نرخ ســود 
فــروش اقســاطی در سیســتم بانکــی تعلــق داشــت.
ــه مســایلی  ــوق ب ــر دو مشــکل ف ــاوه ب دژپســند ع
نظیــر وضعیــت بــازار ســهام، عــدم توانمنــدی بخــش 
ــز  ــا نی ــران بنگاه ه ــل مدی ــدم تمای ــی و ع خصوص
ــا  ــی را ب ــای بانک ــه واگذاری ه ــود ک ــرده ب ــاره ک اش
ــرای  ــاس ب ــن اس ــر ای ــازد. ب ــه می س ــکل مواج مش

تســهیل و تســریع در امــر واگــذاری بنگاه هــا و 
شــرکت های بورســی و غیربورســی بانک هــا وی 
ــود. و  ــته ب ــروری دانس ــاص را ض ــرره خ ــوه مق وج
در انتهــای نامــه خــود پیــش نویــس مصوبــه نحــوه 
واگــذاری ســهام شــرکت های وابســته بــه موسســات 
ــات  ــرح در هی ــتور ط ــدور دس ــرای ص ــاری را ب اعتب
وزیــران پیوســت نامــه خــود بــه جهانگیــری کــرده 

ــود.  ب

پیگیری های معاون اول رییس جمهور
 نامــه دژپســند در نهایــت ســبب شــد تــا جهانگیری 
ــا طــرح آن در جلســه بیســت و نهــم اردیبهشــت  ب
ســال 9۸ در هیــات وزیــران،  مصوبــه ای را بــه 
اســتناد اصــل یکصــدو ســی و هشــتم قانــون اساســی 

بــرای دژپســند دریافــت کنــد .  
در مصوبــه هیــات وزیــران بــه اجــرای بنــد شــش و 
ــا   ــور بانک ه ــی اداره ام ــه قانون ــاده 6 الیح هشــت م
اشــاره شــده بــود کــه بــه موجــب آن  مجمــع 
قیمت گــذاری،  شــیوه  دولتــی  عمومی بانک هــای 
اقســاطی  فــروش  چگونگــی  واگــذاری،  نحــوه 
و دریافــت بهــای ســهام حــق تقــدم و دارایــی 
را  بنگاه هــا  و  شــرکت ها  در  دولتــی  بانک هــای 
بــا توجــه بــه آییــن نامه هــای قانــون اجــرای 
ــون  ــارم قان ــل و چه ــل چه ــی اص ــت های کل سیاس
اساســی تعییــن و ارکان تصمیــم گیــر و اجــرای آن را 

حســب مــورد مشــخص می کنــد. 

ــه  ــزی ب ــک مرک ــارت بان ــاون نظ ــوم مع اولتیمات
بانکــداران

بــا اتمــام مهلــت ســه ســاله بانک هــا و در پــی تعلــل 
بانک هــا در اجــرای ایــن قانــون، اینبــار فرهــاد 
حنیفــی کــه از هلدینــگ چندرشــته ای بانــک ملــی 
بــه بانــک مرکــزی آمــده بــود، بــه پشــتوانه جایــگاه 
ــر آن  ــزی ب ــک مرک ــارت بان ــت نظ ــود در معاون خ
ــه  ــد ک ــدار ده ــا هش ــران بانک ه ــه مدی ــا ب ــد ت ش
اگــر تــا پایــان ســال 139۸ عملکــرد قابــل قبولــی در 
ــا 5 ســال  ــگاه داری نداشــته باشــند، ت خــروج از بن
فاقــد صاحیت هــای الزم بــرای عضویــت در هیــات 
ــا  ــی بانک ه ــمت مدیرعامل ــدی س ــا تص ــره و ی مدی
اعــام می شــوند. از ســوی دیگــر نیــز  ســید ناصــر 

موســوی الرگانــی عضــو کمیســیون اقتصــادی 
مجلــس نیــز در انتقــاد و اعتــراض بــه میــزان بــاالی 
ــه  ــا، ورود ب ــوال و دارایی ه ــا در ام ــت بانک ه مالکی
معامــات و خریــد زمیــن و ساخت وســاز مســکن را 
ــع موفقیــت بانک هــا  مــورد اشــاره قــرار داد کــه مان
در عرصــه بانکــداری شــده بــود و حتــی جــان رونــق 
ــداران  ــه بانک ــود. اگرچ ــه ب ــد گرفت ــم از تولی را ه
ایرانــی نظــری مخالــف ایــن عقیــده داشــتند. در پــی 
ــهام  ــپه  س ــک س ــا بان ــن هشــدارها واولتیماتوم ه ای
شــرکت مدیریــت ســرمایه گذاری امیــد را بــه عنــوان 
ــرای  ــه خــود ب ــن شــرکت های تابع یکــی از مهمتری
فــروش در بــازار ســرمایه چندبــاری آگهــی کــرد. بــر 
ایــن اســاس بــه رغــم آگهی هــای متعــدد واگــذاری 
آن، در ظاهــر بانــک ســپه هنــوز مشــتری مشــخصی 
ــده  ــود ندی ــه خ ــدی ب ــوک ۷0 درص ــن بل ــرای ای ب
ــپه  ــک س ــه بان ــی معتقدندک ــه برخ ــر چ ــت. اگ اس
ــاال در نظــر  ــه حــدی ب قیمــت ســهام »وامیــد« را ب

ــد نباشــد. ــه خری ــل ب ــا، کســی مای ــرد ت می گی

و باز هم نشانه ای برای مقاومت
ــگاه داری  ــد از بن ــا بای ــال بانک ه ــن ح ــا ای ــا ب ام
خــارج شــوند. بــر ایــن اســاس بودکــه کــورش 
ــک پارســیان اعــام کــرد  ــل بان ــان، مدیرعام پرویزی
ــک  ــع تولیــد، بان ــع موان کــه در راســتای اجــرای رف
ــذاری  ــه واگ ــدام ب ــزی، اق ــه ری ــا برنام ــیان ب پارس
امــوال و امــاک راکــد و مــازاد خــود از طریــق مزایده 
ــترش  ــرکت گس ــاس ش ــن اس ــر ای ــرد. ب عمومی ک
ــر  ــرکت های زی ــیان  از ش ــوس پارس ــاختمان لوت س
مجموعــه بانــک پارســیان، نســبت بــه فــروش اماک 
مشــروح مالــک از طریــق مزایــده عمومــی و در قالــب 
شــرایط واگــذاری بــه صــورت نقــد و اقســاط اقــدام 
ــده کــرد. همچنیــن شــرکت های  ــه برگــزاری مزای ب
گــروه مالــی پارســیان، بیمــه پارســیان و چنــد 
ــرمایه گذاری  ــهام س ــه، 100 درصــد س شــرکت تابع
بــه  را  ســهامی خاص(  )زیرمجموعــه  پارســیان 
مزایــده گذاشــت و بــه متقاضیــان مهلــت دادنــد تــا 
ــا 2۷  ــر ت ــات حداکث ــده و کســب اطاع اســناد مزای
ــه رغــم اعــام آمادگــی  ــه دهنــد. امــا  ب بهمــن ارای
شــرکت های ســنگ آهنــی بــرای خریــد ایــن 

ــد نشــدند.   ــه خری ــق ب ــوک، موف بل

مدیرعامــل بهتــاش ســپاهان از برنامــه ای توســعه ای ایــن 
ــوالت  ــل محص ــازار حم ــهم از ب ــش س ــرای افزای ــرکت ب ش

ــر داد.   ــن شــرکت خب ــوالدی ای ف
خیراله ســلیمیان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شــرکت 
بهتــاش در خصــوص برنامه هــای ایــن شــرکت بــرای توســعه 
ــی  ــبختانه ط ــت: خوش ــار داش ــل، اظه ــت حمل ونق  در صنع
ــا توســعه ســایر صنایــع ضــرورت  ســال های اخیــر همــگام ب
ــن  ــد. تبیی ــاس ش ــتر احس ــی بیش ــل ریل ــعه حمل ونق توس
ــعه  ــیر توس ــور از مس ــعه کش ــیر توس ــه مس ــئله ک ــن مس ای
از  وی  نیســت.   اغــراق  می گــذرد،  ریلــی  حمل ونقــل 
سیاســت گذاری های جدیــد خــود درخصــوص شناســایی 
چشــمه های جدیــد بــار خبــر داد. همچنیــن دســت یابــی بــه 
ــه عنــوان  بازارهــای جدیــد از جملــه بازارهــای بین المللــی ب
 دیگــر اقداماتــی نــام بــرد کــه ایــن شــرکت در صدد توســعه و 

بهینه سازی خدمات خود است. 
اکثــر  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  داد:  ادامــه  ســیلیمان 
ــار نســبت بــه افزایــش حــق مالکانــه  شــرکت های صاحــب ب
ــرخ حــق دسترســی  ــا ن شــرکت های حمل ونقــل متناســب ب
ــل  ــرکت های حمل ونق ــود ش ــیه س ــد، حاش ــن نکرده ان تمکی
کاهــش  چشــمگیری  شــکل  بــه  را  خصوصــی   بخــش 

داد.
مدیرعامــل بهتــاش ســپاهان تصریــح کــرد: ایــن مســئله 
ــل  ــرکت های حمل ونق ــوددهی ش ــر س ــی ب ــل تامل ــر قاب تاثی
ریلــی گذاشــته کــه شــرکت بهتــاش ســپاهان از ایــن قاعــده 

مســتثنی نیســت.  
ــوان  ــه عن ــور ب ــی کش ــوط ریل ــعه خط ــه از توس وی ک
ــعه  ــت توس ــن گام در جه ــی تری ــن و اساس ــی تری زیربنای
ــات  ــعه خدم ــر توس ــه ب ــرد ک ــام می ب ــی ن ــل ریل حمل ونق
ریلــی شــرکت های بخــش خصوصــی تاثیــر بســزایی داشــته 
و دارد، تصریــح کــرد: در ایــن مســیر بــا عنایــت بــه مطلــب 
پیــش گفتــه همــکاری و مشــارکت در خصــوص توســعه  بــر 
شــرکت های حمل ونقــل ریلــی بخــش خصوصــی فــرض 

اســت. 
ســلیمیان ادامــه داد: برایــن اســاس شــرکت بهتــاش 
ســپاهان در جهــت نیــل بــه اهــداف خــود و برنامــه ی 

توســعه ای خطــوط ریلــی کشــور از هیــچ تــاش و همــکاری 
ــرد.  ــد ک ــی نخواه کوتاه

وی نقــش موثــر شــرکت بهتــاش ســپاهان در تامیــن مــواد 
اولیــه  زنجیــره تولیــد فــوالد و همچنیــن حمــل محصــوالت 
فــوالدی را مــورد تاکیــد قــرار داد و اضافــه کــرد: ایــن 
ــازار خــود  ــر آن اســت کــه ضمــن حفــظ ســهم ب شــرکت ب
در ایــن عرصــه نســبت افزایــش ســهم خــود بــا ایجــاد بهــره 
ــرکت راه  ــکاری ش ــا هم ــرداری ب ــره ب ــری در به وری حداکث

ــدام کنــد. ــار اق ــان ب آهــن ج.ا.ا و صاحب
مدیرعامــل بهتــاش ســپاهان بــا اشــاره تنــوع واگنــی ایــن 
شــرکت از جملــه واگن هــای مســقف، فعالیــت شــرکت 
ــرار  ــد ق ــورد تاکی ــز م ــه محصــوالت پتروشــیمی را نی  در زمین

داد.  
ــه  ــرکت در زمین ــن ش ــات ای ــده عملی ــه وی؛ عم ــه گفت ب
ــول  ــیمیائی و گران ــود ش ــه ک ــدود ب ــیمی  مح کاالی پتروش
اســت کــه بــا توجــه بــه محدودیت هــای موجــود در نــوع کاال 
ــکل  ــیمی به ش ــوالت پتروش ــده محص ــته بندی آن، عم و بس
ــح  ــرد.  ســلیمیمان تصری ــرار می گی ــورد حمــل ق جــاده ای م
ــار و  ــان ب ــدی صاحب ــر ج ــه تجدیدنظ ــن زمین ــرد: در ای ک
ــرکت  ــی و ش ــل ریل ــرکت های حمل ونق ــاق ش ــی و وف همدل
راه آهــن ج.ا.ا می توانــد چشــم انــداز جدیــد و ســهم بــار 
ــل   ــرکت های حمل ونق ــل و ش ــه ری ــر عرص ــمگیری را ب چش

ــی بگشــاید. ریل

سلیمیان  خبر داد:

 خیز                   بهتاش سپاهان             برای               افزایش سهم 
        از               بازار                حمل فوالد

شکســــتشکســــت از  از خــــروجخــــروج  
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ــر و  ــازار ســرمایه شــاهد تغیی ــا توســعه ب در ســال 1399 ب
تســهیل برخــی از قوانیــن از جملــه قانــون افزایــش ســرمایه از 
ــر  ــات ب ــم. حــذف مالی ــا بودی ــی دارایی ه ــد ارزیاب محــل تجدی
ــرای  ــا ب ــی دارایی ه ــد ارزیاب ــل تجدی ــرمایه از مح ــش س افزای
شــرکت ها در مرتبــه اول، موجــب شــد تــا ایــن مســیر افزایــش 
ــوده  ــرکت ها نب ــه ش ــی ب ــث ورود نقدینگ ــه باع ــرمایه اگرچ س

امــا همچنــان جذابیــت فراوانــی داشــته باشــد.
ــه افزایــش  ــدام ب ــن بیــن، عمــده شــرکت هایی کــه اق در ای
ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا نموده انــد، از 
ســایر شــیوه های افزایــش ســرمایه همچــون آورده ســهامداران 
ــرکت هایی  ــه ش ــد. از جمل ــره برده ان ــز به ــته نی ــود انباش و س
ــل  ــرمایه از مح ــش س ــنهاد افزای ــاری پیش ــال ج ــه در س ک

ــد  ــه کردن ــه مجمــع عمومی ارائ ــی دارایی هــا را ب ــد ارزیاب تجدی
شــامل گــروه بانــک و بیمه، غذایــی، کشــاورزی و خودروســازان 

بوده انــد. 
باتوجــه بــه اینکــه افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابی 
باعــث بهبــود کفایــت ســرمایه بانک هــا و توســعه پرتفــوی بیمه 
ــه ای  ــرکت های بیم ــرای ش ــازاری ب ــهم ب ــش س ــار افزای در کن
ــرای  ــن شــیوه جذابیــت آن را ب ــی ای می شــود، تســهیل مالیات
ــرکت های  ــه ش ــش داد؛ چراک ــه افزای ــک و بیم ــت بان دو صنع
بیمــه ای و بانــک بــه دلیل توســعه شــعب خود در ســطح کشــور 
 از دارایی هــای قابــل توجهــی بــرای تجدیــد ارزیابــی برخــوردار 

هستند.
در بیــن گــروه خودرویــی نیــز از انتهــای ســال گذشــته تــا 
ــرمایه  ــش س ــه افزای ــدام ب ــماری اق ــرکت های بیش ــون ش کن
از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی هــای خــود کرده انــد تــا 
ــن  ــود بخشــند. ای ــود را بهب ــی خ ــاختار مال ــق س ــن طری از ای
ــر  ــع حاض ــا و صنای ــن گروه ه ــرمایه در بی ــش س ــیوه افزای ش
ــای  ــن گروه ه ــی را در بی ــترین متقاض ــرمایه بیش ــازار س در ب
ــته  ــت داش ــاورزی و زراع ــراه کش ــه هم ــذا و دارو ب ــک غ کوچ
ــدون پرداخــت  ــیوه ب ــن ش ــه ای ــرکت ها ب ــه ش ــرا ک اســت؛ چ
ــعه  ــود را توس ــه خ ــد ترازنام ــه اول می توانن ــات در مرتب  مالی

دهند. 
بــا ایــن وجــود توجــه بــه ســایر روش هــای افزایــش ســرمایه 
بــه دلیــل نیــاز بــه نقدینگــی در تولیــد کاهــش نیافــت. 
ــازار  ــه ای کــه شــرکت های متعــدد در صنایــع مختلــف ب به گون
بــورس و فرابــورس در کنــار افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد 
ــی دارایی هــا، متقاضــی افزایــش ســرمایه از محــل آورده  ارزیاب

ســهامداران و ســود انباشــته نیــز بودنــد.
افزایــش  تقاضــای  بیش تریــن  یــک ســال گذشــته  در 
ســرمایه از ســوی بانــک دی ارائــه شــده اســت کــه بــه مبلــغ 
ــر ایــن، شــرکت قنــد  ــود. عــاوه ب ــال ب 24۸.600 میلیــارد ری
ــد  ــش ســرمایه از محــل تجدی ــن درصــد افزای ــان باالتری اصفه
ــرده  ــه ک ــد ارائ ــزان 5314 درص ــه می ــا را ب ــی دارایی ه ارزیاب
ــا ایــن طریــق ســاختار مالــی خــود را بهبــود بخشــد.  اســت ت
از بیــن 124 شــرکت متقاضــی افزایــش ســرمایه از محــل 
ــا  ــی اســفندماه، تنه ــه پایان ــا ده ــا ت ــی دارایی ه ــد ارزیاب تجدی
53 شــرکت موفــق بــه ثبــت افزایــش ســرمایه خــود شــدند. بــه 
عنــوان ختــام گــزارش در نمــودار زیــر نمــای کلــی از صنایــع 

ــه شــده اســت. ــش ســرمایه ارائ متقاضــی افزای
ــغ  ــن مبل ــودرو بیش تری ــت خ ــودار، صنع ــن نم ــق ای  طب
تقاضــای افزایــش ســرمایه را در یــک ســال گذشــته ارائــه داده 
ــر متقاضــی افزایــش  ــگاه دوم پ ــک در جای اســت و صنعــت بان
ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا بــوده اســت. ایــن 
درحالــی اســت کــه برخــی از شــرکت های صنعــت خــودرو در 
پایــان ســال گذشــته تقاضــای افزایــش ســرمایه از ایــن محــل 
را بــه مجمــع ارائــه کــرده و در ســال جــاری بــه ثبــت رســیدند 

کــه در ایــن نمــودار نیــز در نظــر گرفتــه شــدند. 
در بیــن گــروه بانکــی بیشــترین افزایــش ســرمایه از محــل 
تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا توســط بانــک دی بــه میــزان 
ــه  ــران ب ــاه ای ــک رف ــال و ســپس بان ــارد ری ــزار میلی 24۸.6 ه
ــال پیشــنهاد شــده اســت. در  ــارد ری ــغ 1۸5.6 هــزار میلی مبل
بیــن گــروه خودرویــی کــه از پایــان ســال گذشــته درخواســت 
افزایــش ســرمایه از ایــن محــل داشــته انــد، دو شــرکت 
ــنهاد  ــغ را پیش ــترین مبال ــن بیش ــروه بهم ــودرو و گ ــران خ  ای
داده انــد. دو شــرکت بیمــه ملــت و بیمــه رازی دو شــرکت حاضر 
در صنعــت بیمــه هســتند کــه باالترین میــزان پیشــنهاد افزایش 
ــع  ــه مجام ــا را ب ــی دارایی ه ــد ارزیاب ــل تجدی ــرمایه از مح س
خــود ارائــه کرده انــد. شــرکت های پاالیــش نفــت بنــدر عبــاس 
ــش  ــنهاد افزای ــزان پیش ــن می ــب بیش تری ــه ترتی ــان ب و اصفه
ــارد  ــزار میلی ــغ 112 ه ــه مبل ــاری ب ــال ج ــرمایه را در س س
ــود  ــع عمومی خ ــه مجام ــال ب ــارد ری ــزار میلی ــال و ۷۷ ه  ری

دادند.
ــران  ــیلیس ای ــدید و فروس ــی س ــروه صنعت ــرکت های گ ش
ــه  ــتند ک ــی هس ــزات اساس ــت فل ــر در صنع ــرکت حاض دو ش
در ســال جــاری اقــدام بــه افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد 
ــن دوره  ــغ را در ای ــد و بیشــترین مبال ــا نمودن ــی داراییه ارزیاب
پیشــنهاد دادنــد تــا بــه بهبــود ســاختار مالــی خــود بپردازنــد. 
ــام« و  ــرکت »زقی ــز دو ش ــت نی ــاورزی و زراع ــت کش در صنع
»جویــن« بیشــترین پیشــنهاد افزایــش ســرمایه داشــتند کــه 
در دو مــاه پایانــی ســال جــاری بــه ثبــت نهایــی رســیدند. لــذا 
ــرای شــرکت های  ــه ب ــی ک ــل مزایای ــه دلی ــش ســرمایه ب افزای
ــا تســهیل  ــه همــراه داشــته اســت ب ــازار ســرمایه ب ــف ب مختل
قانونــی، تقاضــای بســیاری را بــه خــود اختصــاص داد تــا ایــن 
ــود بخشــیده و در صــورت  ــی خــود را بهب ــق ســاختار مال طری

ــر رســانند. ــه صف ــاً ب ــل و گاه ــان انباشــته، آن را حداق زی

 تسهیل قانونی عامل توجه صنایع 
به شیوه تجدید ارزیابی دارایی ها

فوکوسفوکوس

 پتروشــیمی پارس بــه دلیــل اجــرای طــرح  ملــی محیــط یــار 
ــوان صنعــت  ــه عن ــط زیســت، ب ــرای حفــظ محی ــاش ب و ت
ســبز کشــور از ســوی ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت 

انتخــاب و معرفــی شــد.
تندیــس  عمومی پتروشــیمی پارس،  روابــط  گــزارش  بــه 
ســیمین صنعت ســبز کشــور در مراســمی در همایــش صنعت 
ســبز بــه مســعود حســنی مدیرعامــل پتروشــیمی پارس 

اهــدا شــد.
طــرح محیــط یــار، بــا هــدف ارائــه آمــوزش محیــط زیســتی 
ــارکت اداره کل  ــا مش ــی ب ــع ابتدای ــوزان مقط ــش آم ــه دان ب
ــرکت  ــرورش و ش ــوزش و پ ــت، آم ــط زیس ــت محی حفاظ

ــد. ــرا ش ــهر اج ــتان بوش ــیمی پارس در اس پتروش
ــات  ــرح، اقدام ــن ط ــرای ای ــر اج ــیمی عاوه ب ــن پتروش ای
ــت  ــوزه محیط زیس ــری در ح ــدد دیگ ــی متع ــت محیط زیس
ــش  ــتم های پای ــب سیس ــه نص ــوان ب ــه می ت ــام داده ک انج

ــع  ــت، رف ــط زیس ــده محی ــر آالین ــع نش ــن روی مناب آنای
آلودگــی خــاک بــا بــه روزتریــن روش هــای روز دنیــا از انبــار 
ــار  ــن بخ ــیدن الی ــول و کش ــد LD آریاساس ــری واح بارگی

ــرد. ــاره ک ــر 991 اش ــوزی فل ــت بهس جه
ایــن پتروشــیمی همچنین پیــش از ایــن موفــق بــه دریافــت 
جهانــی  بنیــاد   Special Prize ویــژه  جایــزه  تندیــس 
ــروژه  ــرای پ ــل اج ــه دلی ــوزه Earth ب ــرژی در ح 201۷ ان
ــلویه و  ــتانو عس ــه بس ــگل در منطق ــعه جن ــاد و توس »ایج
 EAST ــزه ــت جایِ ــی آن«، دریاف ــی و رفاه ــهرک تفریح ش
پروژه هــای  انجــام  پــاس  بــه  انــرژی  بنیــاد جهانــی  از 
ــه  ــذ گواهینام ــروژه LCA ، اخ ــام پ ــتی و انج ــط زیس محی
 محاســبه ردپــای کربــن و آب در خصــوص پــروژه ســبز شــده 

بود.
ــی اســت، پتروشــیمی پارس از ســال 1394 در لیســت  گفتن

عــدم آالیندگــی صنایــع قــرار گرفتــه اســت.

شــرکت واســپاری ملــت بــا هــدف توســعه فعالیتهــا و متنــوع 
ــهیات در  ــای تس ــودرو اعط ــات خ ســازی پرتفــوی خدم
ــرای  ــال را ب ــای دیجیت ــی و کااله ــوازم خانگ ــای ل حوزه ه

ــود. ــی نم ــن شــرکت اجرای ــار در ای ــن ب اولی
بــا توجــه بــه شــرایط بــروز کرونــا و توســعه آمــوزش مجــازی 
ــات در  ــه خدم ــاز ب ــش نی ــنل ادارات، افزای و دور کاری پرس
حــوزه دیجیتــال و در نتیجــه افزایــش تقاضــای خانواده هــا و 
ــاپ، تبلــت و موبایــل  ــر، لــپ ت ــه کامپیوت مصرف کننــدگان ب

ــد. ــاز گردی ــا آغ ــن بخش ه اعطــای تســهیات در ای
ــدی و  ــوط درآم ــه خط ــی ب ــوع بخش ــن تن ــرح ضم ــن ط ای
ــری  ــک و جلوگی ــه ریس ــت بهین ــرکت، مدیری ــودآوری ش س
از ریســک تمرکــز و وابســتگی بــه یــک تامیــن کننــده 
ــق  ــتای تحق ــی در راس ــت و از طرف ــد داش ــی خواه را در پ
شــرایط  بــه  توجــه  بــا  شــرکت  اجتماعــی  مســئولیت 
 کرونــا و پاســخگویی بــه نیــاز کســب و کار و خانواده هــا 

می باشد.

برگزاری همایش صنعت سبز در استان بوشهر
 تندیس سیمین صنعت سبز کشور                  به
 شرکت پتروشیمی      پارس اهدا      شد

 شرکت واسپاری ملت طرح متنوع سازی پرتفوی تسهیالت
 در حوزه های مختلف را در سال 99 کلید زد

برنامه های توسعه ای و زیرساختی شرکت

ــا و  ــعه فعالیت ه ــتای توس ــت در راس ــپاری مل ــرکت واس ش
ــره و مجــوز  ــت مدی ــت هیئ ــا موافق ــق پیــش رو ب ــق اف تحق
ــرمایه  ــت س ــدد اس ــت در ص ــاز مل ــگ بهس ــرکت هلدین ش
شــرکت از مبلــغ ۸00 میلیــارد ریــال بــه یــک هــزار و 
ــوی در  ــیلی ق ــد و پتانس ــش ده ــال افزای ــارد ری 500 میلی
جهــت ســودآوری و پوشــش تقاضــای موجــود داشــته و 
ــران  ــهر ته ــد در ش ــعبه جدی ــدازی 5 ش ــاح و راه ان ــا افتت ب
و ایجــاد کانالهــای جدیــد فــروش و بازاریابــی، توســعه 
 جغرافیایــی ارائــه خدمــات را در برنامــه خــود خواهــد 

داشت. 
شــرکت در 9 ماهــه اول ســال 99 توانســته ســودآوری 
ــه  ــه ب ــا توج ــی رود ب ــد م ــوده و امی ــق نم ــبی را محق مناس
حوزه هــای  در  زیرســاختی  فعالیت هــای  و  اقدامــات 
طرحهــای نویــن، فنــاوری اطاعــات، توســعه و آمــوزش 
ــع انســانی و رضایــت مشــتریان، توســعه کمــی و کیفــی  مناب
در خدمــات واســپاری در ســال آتــی را شــاهد باشــیم 
ــت در  ــک مل ــد بان ــور برن ــی در خ ــب جایگاه ــن کس و ضم
بــازار خدمــات لیزینــگ، نقشــی در اعتــا و گســترش صنعــت 
ــدگان و  ــرف کنن ــاه مص ــش رف ــور و افزای ــگ در کش لیزین

ــد. ــا نمای ــد ایف ــش تولی ــش و جه ــه افزای ــک ب کم
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اصــاح ســاختار مالــی و افزایــش ظرفیــت وام گیــری، تأمیــن 
ــی پروژه هــای  ــی طــرح افزایــش ظرفیــت تولیــدی، تأمیــن مال مال
بهینه ســازی و … از جملــه اهــداف مختلــف شــرکت ها بــرای 
انجــام افزایــش ســرمایه اســت. در میــان انــواع تامیــن مالــی ازطریق 
بــازار ســرمایه از محــل افزایــش ســرمایه، تجدیــد ارزیابــی دارایــی 
طــی ســال های اخیــر بیشــتر مــورد توجــه ســهامداران قــرار گرفتــه 
اســت. اگرچــه ایــن نــوع افزایــش ســرمایه منابعــی را بــه شــرکت 
ــی  ــه اجرای ــن تجرب ــر اســاس آنچــه از اولی ــا ب ــد ام ــق نمی کن تزری
ــا  ــا ت ــی دارایی ه ــد ارزیاب ــازاد تجدی ــل م ــرمایه از مح ــش س افزای
ــه امــروز مشاهده شــده از زمــان انتشــار گــزارش طــرح توجیهــی  ب
ــا قبــل از برگــزاری مجمــع،  افزایــش ســرمایه در ســامانه کــدال ت
نمــاد بــا اقبــال ســهامداران همــراه شــده و بعضــا رشــدهای چنــد 

ــت. ــرده اس ــود ک ــرمایه گذاران خ ــد س ــدی را عای صددرص

جذابیت های تجدید ارزیابی دارایی ها 
اگرچــه فعــاالن بــازار ســرمایه معتقدنــد کــه ایــن اقبال یک مســئله 
روانــی بــوده و شــاید تنهــا دلیــل بنیــادی آن، رشــد قیمت ســهم در 
ــش  ــع آن افزای ــه تب ــای شــرکت و ب ــر شــدن دارایی ه ــی بزرگ ت پ
ــزات،  ــاختمان، تجهی ــن، س ــد. زمی ــرکت ها باش ــری ش ارزش دفت
ــه در  ــوند ک ــوب می ش ــی محس ــه دارایی های ــین آالت از جمل ماش
افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا مــورد ارزیابــی 

کارشناســان دادگســتری قــرار می گیــرد .

دغدغه هــای ناشــران در اجــرای افزایــش ســرمایه از محــل 
ــا  ــی دارایی ه ــد ارزیاب تجدی

ــال  ــرمایه ها اقب ــش س ــوع افزای ــن ن ــرمایه از ای ــازار س ــه ب هرچ
ــن افزایــش ســرمایه از ســوی ناشــران  ــد ای ــا طــی رون ــد ام می کن
فعــال در بــازار ســرمایه با مشــکاتی همــراه اســت. اما دســتورالعمل 
ــی دارایی هــا،  ــی ارزیاب ــط تکمیل ــورس درخصــوص ضواب ســازمان ب
ــی  ــا ابهامات ــی را ب ــان قانون ــرمایه بازرس ــش س ــام افزای ــت انج جه
مواجــه کــرده اســت.  در اولیــن بنــد دســتورالعمل ســازمان بــورس 
ــه غیــر از  ــه دو روش ب آمــده اســت کــه کارشناســان رســمی باید ب
اســمی و دفتــری، دارایی هــا را ارزیابــی کننــد امــا در ایــن بنــد، ایــن 
روش هــا بــر عهــده کارشناســان بــوده و همیــن امــر ابهاماتــی را بــه 
وجــود آورده اســت کــه کــدام روش بــرای ســازمان مــورد مقبــول 
تــر اســت! آیــا روش ارزیابــی مــورد نظــر آنهــا، مــورد تائیــد ســازمان 
بــورس قــرار خواهــد گرفــت؟ از ســوی دیگــر در بنــد دوم ســازمان 
بــورس اعــام کــرده اســت کــه بــرای شــرکت های پذیرفتــه شــده 
ــورس، روش میانگیــن ســه مــاه گذشــته، مــورد قبــول اســت  در ب
ــرکت ها در  ــن ش ــرای ای ــی ب ــقف قیمت ــوان س ــه عن ــد ب و می توان

نظــر گرفتــه شــود. بنابــر  ایــن مــاده می تــوان گفــت کــه ســازمان 
ــقف  ــود س ــورت وج ــف، در ص ــای مختل ــان روش ه ــورس در می ب

قیمــت، ســقف قیمتــی 3 مــاه اخیــر را تائیــد می کنــد. 
بنــد ســه: در ایــن بنــد کارشناســان رســمی و بازرســان در صورتــی 
ــد در  ــد، بای ــرار بدهن ــورد اســتفاده ق ــری را م ــای دیگ ــه روش ه ک
گــزارش خــود بــه صراحــت اعــام کننــد کــه بــه چــه دلیــل ایــن 
ــه از  ــد ک ــان آزادن ــه کارشناس ــد. در نتیج ــاب کرده ان روش را انتخ
هــر روشــی کــه می خواهنــد بــرای ارزشــیابی اســتفاده کننــد کــه 
ــی را افزایــش می دهــد  ــن امــر، ابهامــات بررســی بازرســان قانون ای
کــه آیــا ایــن روش، بــرای ارزیابــی مناســب بــوده اســت یــا خیــر!

ــا  ــی ارزش دارایی ه ــرمایه بررس ــش س ــن افزای ــار:  در ای ــد چه بن
بــر اســاس ارزش ذاتــی مــورد تاییــد ســازمان بــورس اســت درایــن 
میــان اگــر  در شــرکت های پذیرفتــه شــده در بــازار ســرمایه روش 
ــه قیمــت کمتــر  ــرار گیــرد، روشــی کــه ب دیگــری مــورد تائیــد ق
منتــج شــده اســت، مــاک قــرار خواهــد گرفــت. در ایــن بنــد بــا 
تاکیــد بــر اینکــه قیمــت پاییــن مــاک قــرار می گیــرد منجــر شــده 
اســت کــه بازرســان و کارشناســان در ایــن ابهــام بماننــد کــه کــدام 
روش بررســی و ارزیابــی مناســب اســت و قیمــت کــف را در اختیــار 

ــد. ــرار می ده ــا ق آنه

و اما نگاه نهاد ناظر به مقوله تجدید ارزیابی ها 
ــت  ــار و ثب ــر انتش ــارت ب ــس اداره نظ ــب زاده ریی ــم طهماس   میث

اوراق بهــادار ســرمایه ای در خصــوص اباغیــه ســازمان بــورس بــرای 
بررســی میــزان افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی، اظهــار 
داشــت: ســازمان بــورس چنــد نکتــه در اباغیــه خــود در خصــوص 
بررســی افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی ســرمایه گذاری 
ــر  ــا را در نظ ــان آنه ــا کارشناس ــت ت ــرده اس ــاغ ک ــدت اب بلندم
بگیرنــد. در ایــن اباغیــه آمــده اســت کــه کارشناســان رســمی  چه 
ــی  ــای توجیح ــرار داده و گزارش ه ــود ق ــر خ ــد نظ ــواردی را م م
خــود را چگونــه ارائــه دهنــد. بــه عنــوان مثــال اگــر کارشناســی در 
خصــوص زمیــن و ســاختمان می خواهــد گــزارش ارزیابــی خــود را 
ارائــه دهــد، حتمــا بایــد در مــورد اســناد مالکیــت، اظهارنظــر بازرس 
قانونــی را ذکــر کنــد. همچنیــن بایــد بیــان شــود کــه کــدام یــک از 
مســتغات ایــن شــرکت دارای ســند مالکیــت و کــدام یــک بــدون 
ســند مالکیــت هســتند. در صــورت وجــود مشــکل نیــز، حتمــا در 
گــزارش ارزیابــی خــود، بــه صراحــت ایــن مشــکات را ذکــر کــرده و 

ارزش دارایــی را اعــام کننــد. 
ســرمایه گذاری های  ارزیابــی  در  زاده؛  طهماســب  گفتــه  بــه 
ــان  ــورس، کارشناس ــده در ب ــرش ش ــرکت های پذی ــدت ش بلندم
بایــد عــاوه بــر ارزیابــی اســمی و دفتــری، حداقــل دو روش دیگــر 
ــد. کارشناســان  ــن ســرمایه ها در نظــر بگیرن را در ارزش گــذاری ای
می تواننــد از روش هایــی همچــون روش جریــان نقــدی، ســودآوری 
بــازار اســتفاده  ارزیابــی   و روش هــای ان ای وی و روش هــای 

کنند.

سقف قیمتی
ــای  ــی روش ه ــورس ارزیاب ــازمان ب ــب زاده؛ س ــه طهماس ــه گفت ب
بررســی دارایی هــا را بــر عهــده کارشناســان گذاشــته اســت؛ بــا ایــن 
ــازار  ــه شــده در ب ــی ســهام شــرکت های پذیرفت ــرای ارزیاب حــال ب
ســرمایه، ســقف قیمتــی در نظــر گرفتــه اســت. بــه عبــارت دیگــر 
ــق  ــد از طری ــه می خواه ــرکت هایی ک ــهام ش ــت س ــر قیم حداکث
تجدیــد ارزیابــی ســرمایه گذاری های بلنــد مــدت، افزایــش ســرمایه 

دهنــد، میانگیــن قیمــت ســه ماهــه تابلــو بــازار ســرمایه اســت.
ــوی  ــت از س ــن محدودی ــن ای ــر گرفت ــت در نظ ــه داد: عل وی ادام
ســازمان بــورس  از برخــی تخلفــات از جملــه دســتکاری در قیمــت 
ســهم کــه منجــر بــه افزایــش کاذب ارزش ســهم می شــود، 
ــورس در بررســی های خــود مشــاهده  جلوگیــری شــود. ســازمان ب
ــه  ــازار اقــدام ب کــرد کــه برخــی شــرکت ها در اوج خــوش بینــی ب
ــد و میانگیــن ســه ماهــه  ــی دارایی هــای خــود کردن تجدیــد ارزیاب
ــازار دچــار  ــرا ب ــود؛ زی ــا قیمــت روزشــان بســیار متفــاوت ب آنهــا ب

ــود.  ریــزش شــده و قیمــت ســهام نیــز افــت کــرده ب
ــادار ســرمایه ای  ــت اوراق به ــر انتشــار و ثب رییــس اداره نظــارت ب
ــی  ــورس در اینجــا جــای خال ــح کــرد: در نتیجــه ســازمان ب تصری
مبنایــی را دیــد. برایــن اســاس عــاوه بــر میانگیــن 3 ماهــه تابلــو، 
توجــه بــه قیمــت روز ســهام را نیــز مبنــا قــرار داد بطــوری کــه اگــر 
قیمــت میانگیــن 3 ماهــه ســهمی با قیمــت روز اختــاف داشــت، بــر 

اســاس ارزش واقعــی ســهم، ارزش گــذاری انجــام شــود

کف قیمت شرکت ها 
ایــن گــزارش می افزایــد: متاســفانه کارشناســان رسمی دادگســتری 
ــند و  ــزارش می نویس ــاوی گ ــرای دع ــا ب ــه عموم ــل اینک ــه دلی ب
ــاوی،  ــا در دع ــه عموم ــه اینک ــه ب ــا توج ــد؛ ب ــر می کنن ــار نظ اظه
نــگاه جداســازی اســت و بــرای فیصلــه دادن بــه دعــوا، دیــدگاه بــه 
ســمت تعییــن قیمــت در کــف حرکــت می کنــد. بنابرایــن ایــن امــر 
منجــر شــده اســت کــه بســیاری از دارایی هــای ثابــت شــرکت ها از 
کــف قیمتــی برخــوردار شــود؛ بطــوری کــه  ناشــران  مجبــور شــوند 
کــه بــا کمتریــن میــزان قیمــت کارشناســی، مجــوز خــود را دریافت 
کــرده و اقــدام بــه افزایــش ســرمایه دهنــد. بدیهــی اســت در ایــن 
راســتا ممکــن اســت ایــن میــزان قیمــت آنقــدر پاییــن باشــد کــه 
ــر  ــن ام ــرکت را از ای ــش داده و ش ــرمایه را کاه ــش س ارزش افزای
منصــرف کنــد.  در ایــن راســتا ناشــران فعــال در بــازار ســرمایه از 
نهــاد ناظــر ایــن انتظــار را دارنــد کــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار 
ــد  ــل تجدی ــرمایه از مح ــش س ــرای افزای ــود ب ــای موج چالش ه
ارزیابــی ســرمایه گذاری بلنــد مــدت، را بهتــر ببینــد و راهکار هــای 

ــرای ایــن شــرکت ها ایجــاد کنــد.  مناســبی را ب

بندهای دست و پا گیر برای تجدیدی ها بندهای دست و پا گیر برای تجدیدی ها 

فوکوسفوکوس

شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در 11 ماهــه نخســت ســال 
جــاری بــا ارائــه خدمــات ارتباطــی درآمــد 214 هــزار 
ــه دوره  ــد نســبت ب ــن درآم ــی کســب کــرد. ای ــارد ریال میلی
 مشــابه ســال گذشــته از رشــد 24 درصــدی برخــوردار بــوده 

است. 
ــاری،  ــی و اعتب ــوط دائم ــرد خط ــه کارک ــد نتیج ــن درآم ای
ارائــه امکانــات متقابــل شــبکه، فــروش خطــوط تلفــن همــراه 
ــد  ــه درآم ــه مقایس ــت. در ادام ــزوده اس ــات ارزش اف و خدم

حاصــل از بخش هــای مختلــف را مشــاهده می کنیــم.
 شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در 11 ماهــه گذشــته عمــده 
درآمــد خــود را از محــل کارکــرد مشــترکین اعتبــاری کســب 
کــرده اســت کــه نســبت بــه دوره مشــابه ســال گذشــته 26 
ــترکین  ــرد مش ــد کارک ــت. درآم ــه اس ــش یافت ــد افزای درص
دائمی دومیــن منبــع درآمــدی »همــراه« اســت کــه نســبت 
بــه دوره مشــابه ســال گذشــته 1۷ درصــد رشــد یافتــه اســت.
ــرکت  ــت ش ــه خدم ــه ارائ ــل توج ــرد قاب ــر عملک ــاوه ب ع
ارتباطــات ســیار ایــران درخواســت افزایــش ســرمایه از محــل 
ــا  ــه کــرده اســت ت تجدیــد ارزیابــی دارایی هــای خــود را ارائ
ــی  ــاختار مال ــاح س ــق اص ــی از طری ــاد قانون ــرای مف ــا اج ب
ــی  ــد ارزیاب و کارآمــد ســازی افزایــش بهــای ناشــی از تجدی

بــه ایجــاد اشــتغال و رونــق تولیــد بپــردازد. عــاوه بــر ایــن 
ــرکت  ــت، ش ــن درخواس ــا ای ــع ب ــق مجم ــورت تواف در ص
 نســبت های بدهــی و ســاختار مالــی خــود را بهبــود خواهــد 
ــت  ــرمایه هیئ ــش س ــت افزای ــرش درخواس ــا پذی ــید. ب بخش
مدیــره، حــد اعتبــاری شــرکت افزایــش یافتــه و صورت هــای 
مالــی بــه خوبــی ارزش بــازاری و منصفانــه دارایی هــای 
شــرکت را نشــان خواهنــد داد. بــا افزایــش ســرمایه شــرکت 
ــات  ــازار خدم ــت در ب ــا و رقاب ــرای ارتق ــری ب ــی باالت توانای
ارتباطــی خواهــد داشــت و حقــوق صاحبــان ســهام بــه ارزش 

واقعــی خــود نزدیــک خواهــد شــد.
ــرای افزایــش ســرمایه  ــن برآوردهــای شــرکت ب طبــق آخری
ــی زمیــن و ســاختان، مبلــغ مذکــور  ــد ارزیاب از محــل تجدی
ــال اســت کــه معــادل افزایــش  ــارد ری حــدود36 هــزار میلی
ــه  ــن درخواســت ک ــی اســت. ای 1۸۸ درصــدی ســرمایه فعل
ــی  ــه شــد نتیجــه ارزیاب در دهــه ابتدایــی اســفند 1399 ارائ
اثــر  و  کــرده  ذکــر  را  رسمی دادگســتری  کارشناســان 
ــش  ــاری، افزای ــک اعتب ــش ریس ــر کاه ــی را ب ــد ارزیاب تجدی
رتبــه اعتبــاری و بهبــود ظرفیــت اســتقراض شــرکت از 
محــل تجدیــد ارزیابــی زمیــن و ســاختمان را توجیــه پذیــر 

دانســته اند. 

نگاهــی بــه عملکــرد ســال های مالــی 9۸ و 99 شــرکت 
ــران )شــیران( نشــان از  ــع شــیمیایی ای ســرمایه گذاری صنای
عملکــرد متفــاوت ایــن شــرکت طــی دو ســال گذشــته دارد. 
شــرکتی کــه در ســال 139۷ بــا فــروش 9614 میلیــارد ریال  
ــک شــرکت  ــال در رده ی ــارد ری ــص 339۸ میلی و ســود خال
بــا عملکــرد متوســط و ضعیــف قــرار داشــت، در طــی ســال 
مالــی 9۸ بــا دســتیابی بــه فــروش 1۸430 میلیــارد ریــال و 
ســود خالــص 10106 میلیــارد ریــال و در ســال مالــی 99 بــا 
ثبــت رکــورد فــروش 2۸516 میلیــارد ریــال و ســود ریالــی 
ــازار  ــیمیایی ب ــول ش ــت غ ــال در قام ــارد ری 2۸21۸ میلی
ــیمیایی های  ــایر ش ــرای س ــرده و ب ــدام ک ــرض ان ــرمایه ع س

ــازار خــط و نشــان کشــیده اســت.  ب
ــته  ــال گذش ــی 2 س ــیران ط ــر در ش ــر دیگ ــاق بی نظی اتف
نیروکلــر  تصاحــب کرســی های هیــات مدیــره شــرکت 
)شــکلر( و بــه دســت گرفتــن مدیریــت ایــن شــرکت 
ــر  ــاوه ب ــت. ع ــوده اس ــی ب ــر آلکال ــت کل ــتاز در صنع پیش
ــی و  ــرکت بازرگان ــدی ش ــت 100 درص ــیران مالکی ــن، ش ای
خدمــات بنــدری ایــران کــه در اســفند مــاه 99 اولیــن اســکله 
تخصصــی صادراتــی مــواد اولیــه شــوینده را در بنــدر بوشــهر 
بهره بــرداری نمــود و مالکیــت 2۷ درصــدی کارگــزاری 

ــت دارد.  ــان در دس ــز همچن ــدن را نی ــت و مع صنع
ایــن مزیت هــا باعــث شــده اســت شــیران بــه یــک شــیمیایی 

شــود. چشــم انداز  تبدیــل  ســرمایه  بــازار  در  بی رقیــب 
ــا و  ــا ظرفیت ه ــال 1400 ب ــرکت در س ــن ش ــازی ای سودس
پتانســیل های بالقــوه نهفتــه در ایــن شــرکت بســیار باالســت 
ــهریور  ــی در ش ــرایط تحریم ــن ش ــه در بدتری ــی ک و در حال
99 تعمیــرات اساســی شــیران بــا موفقیــت ســپری می شــد، 
بافاصلــه شــاهد آغــاز طــرح نوســازی 24 ماهــه از آبــان مــاه 
ــن طــرح پیشــرفت حــدود  ــر گزارشــات، ای ــم و بناب 99 بودی
10 درصــدی را در پایــان اســفند مــاه داشــته اســت طرحــی 
اصلــی  )محصــول   LLL تولیــد کــه می توانــد ظرفیــت 
ــد. الزم  ــش ده ــن در ســال افزای ــزار ت شــیران( را یکصــد ه
بــه ذکــر اســت کــه محصــوالت شــیران در شــرایط کرونــا بــا 
اقبــال بســیار خوبــی از ســوی مشــتریان مواجــه بــوده اســت. 
ــر  ــث حداکث ــرکت در بح ــن ش ــران ای ــه مدی ــی ک در حال
ــات  ــد، از اصاح ــاش بوده ان ــد در ت ــت تولی ــودن ظرفی نم
ــی نیــز غافــل نبــوده و در ماه هــای  ســاختاری در حــوزه مال
ــدی را  ــدود 20 درص ــرمایه ح ــش س ــال 99 افزای ــر س آخ
ــرمایه از محــل  ــش س ــام افزای ــات انج ــوده و مقدم ــت نم ثب
تجدیــد ارزیابــی دارایی هــا را انجــام داده تــا در ســال 1400 
ــری از  ــراز باالت ــیران را در ت ــرمایه، ش ــش س ــن افزای ــز ای نی

ــد.  ــرار ده ــی ق ــار مال ــدی و اعتب توانمن
ــرای شــیران  ایــن ظرفیت هــا نویــد ســال بســیار متفاوتــی ب

ــازار ســرمایه می دهــد. ــی ب ــه همــه اهال را ب
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ــن  ــود روغ ــار کمب ــه اخب ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــورت  ــای ص ــام تاش ه ــم اع ــه رغ ــدارد و ب تمامی ن
ــن  ــد روغ ــه تولی ــواد اولی ــن م ــرای تامی ــه ب گرفت
ــن  ــود ای ــا کمب ــان ب ــی همچن ــازار داخل ــی، ب خوراک
کاالی خوراکــی مواجــه اســت. هــر چــه بــه روزهــای 
ــری از  ــار داغ ت ــک میشــدیم اخب ــال نزدی ــی س پایان
کمبــود روغــن بــه گــوش می رســید و حتــی اعــام 
شــد کــه در بســیاری از فروشــگاه های کشــور، روغنی 
ــرای فــروش نیســت. متولیــان امــر می گوینــد کــه  ب
ــن  ــن کشــور از مســیر واردات تأمی ــاز روغ ــده نی عم
می شــود و ضریــب وابســتگی بــه واردات در ایــن کاال 

نســبت بــه کاالهــای دیگــر بیشــتر اســت. 
در ماه هــای پایانــی ســال، کمبــود و گرانــی 
روغــن بــه یکــی از دغدغه هــای مهــم در بــازار 
خوراکی هــا تبدیل شــد. کمبــودی کــه البتــه بــا 
برنامه هــای وزارت صمــت بعــد از مدتــی به طــور 
مقطعــی رفــع شــد. به طورکلــی میــزان نیــاز ســاالنه 
روغــن خوراکــی کشــور یک میلیــون و 500 تــا 
یک میلیــون و 600 هــزار تــن اســت. مطابــق آمارهــا 
در ۷ مــاه نخســت ســال بالغ بــر 950 هــزار تــن 
ــاز مصــارف خانگــی و صنعــت تولیــد  روغــن موردنی
ــن  ــون ت و عرضه شــده اســت. ســال گذشــته 2 میلی
روغــن خوراکــی توســط کارخانه هــای روغــن تولیــد 
و بــه بــازار عرضــه شــد کــه 400 هــزار تــن بیــش از 

ــود. ــاز ســاالنه مصــرف کشــور ب نی

انبار خانگی روغن
همچنــان کمبــود برخــی از انــواع روغــن در بــازار 
مشــهود اســت و در ســه مــاه منتهــی بــه پایــان ســال 
بــازار روغــن بــه یکــی از بازارهــای پــر نوســان تبدیــل 
ــه ای کــه دو ضلــع مصرف کننــدگان و  ــه گون شــد؛ ب
تولیدکننــدگان بــا چالش هــای خــاص خــود مواجــه 
ــه  ــواد اولی ــم واردات م ــر ه ــرف دیگ ــدند؛  از ط ش
ــود.  ــا کنــدی مواجــه ب تهیــه و تولیــد روغــن هــم ب
بنــا بــه بررســی ها آنچــه کــه در بــازار کمیــاب شــده 
اســت مربــوط بــه روغــن جامــد اســت. ایــن در حالــی 
ــر انجمــن روغــن و  اســت کــه ســیامک ربیعــی دبی
چربی هــای خوراکــی هرگونــه کمبــود روغــن در 
ــارات وی؛  ــه اظه ــا ب ــرد. بن ــل را رد می ک ــازار داخ ب
ــن  ــزار ت ــش از 1۸5 ه ــن بی ــاه دی و بهم ــی دوم ط

ــه نســبت  ــه اگرچ ــده اســت؛ البت در کشــور تولیدش
بــه ســال گذشــته میــزان تولیــد روغــن کمتــر شــده 
اســت؛ امــا ایــن نگرانــی مــردم بیشــتر جنبــه روانــی 
ــا تشــدید  ــی قیمــت و ی دارد ناشــی از احتمــال گران
ــکیل  ــه تش ــاش ب ــاس ت ــن اس ــت برای ــرایط اس ش

ــد.  انبارهــای خانگــی دارن
ســیامک ربیعــی معتقــد اســت کــه افــراد بیــش 
ــن  ــد روغ ــه و خری ــه تهی ــادرت ب ــود مب ــاز خ از نی
ــون  ــر 25 میلی ــر ه ــه اگ ــه ای ک ــه گون ــد. ب می کنن
ــوار مبــادرت بــه خریــد یــک کارتــن روغــن بــه  خان
ــن  ــد، ای ــن کن ــی روغ ــا قوط ــب ی ــک حل ــای ی ج
ــی  ــازار داخل ــود در ب ــه کمب ــر ب ــن منج ــن روغ تامی
می شــود. بــر ایــن اســاس بــود کــه بــرای جلوگیــری 
ــد  ــه ش ــم گرفت ــی تصمی ــازی های خانگ از ذخیره س
بســته بندی هــا ازحلــب بــه پاســتیکی تغییــر 
یابــد و روغــن بــا بســته بنــدی جدیــد و بــه صــورت 
ــن  ــر ای ــا تغیی ــود. ب ــه ش ــازار عرض ــتیکی در ب پاس
ــد در  ــن جام ــه روغ ــس از عرض ــدی و پ ــته بن بس
کیســه های پاســتیکی، صدیــف بیــک زاده مدیــرکل 
دفتــر امــور بازرگانــی وزارت صمــت تــاش کــرد تــا 
بــرای شــفاف ســازی اذهــان عمومی بگویــد تــا  عموماً 
پاســتیکی  پت هــای  داخــل  مایــع  روغن هــای 
هســتند و روغن هــا در احجــام بــاال بــرای مانــدگاری 
ــه  ــد و نیم ــای جام ــرای روغن ه ــژه ب ــتر به وی بیش
جامــد کــه احتمــال خورندگــی دارنــد، در ظرف هــای 
ــرای کاهــش  ــز بســته بندی می شــوند. ب ــی و فل حلب
هزینه هــای تولیــد و جلوگیــری از احتــکار و نگهداری 
ــن شــد  ــر ای ــم ب ــدت، تصمی ــرای طوالنی م ــن ب روغ
ــای  ــزی در روغن ه ــدی فل ــته بن ــای بس ــه ج ــه ب ک
ــت و  ــس پ ــا جن ــته بندی هایی ب ــی از بس 5 کیلوگرم

پاســتیک اســتفاده شــود.
اگــر در بســته بندی فلــزی مانــدگاری روغــن 1 تــا 
2 ســال باشــد در بســته بندی پاســتیکی مانــدگاری 
ــن وجــود  ــه روغ ــاز ب ــه نی ــد. ازآنجاک کاهــش می یاب
تصمیــم  ذخیره ســازی  از  جلوگیــری  بــرای  دارد 

گرفتــه شــد از بســته بندی پاســتیکی اســتفاده و بــه 
بــازار در عرضــه شــود.

مصــرف خانگــی ماهیانــه روغــن در کشــور حداکثر 
حــدود 130 هــزار تــن اســت  کــه این میــزان مصرف 
در برخــی از بازه هــای زمانــی ماننــد  شــب عیــد، مــاه 
مبــارک رمضــان و یــا مــاه محــرم بــه 140 تــا 150 
ــزان  ــه می ــت ک ــن درحالیس ــد؛ ای ــن می رس ــزار ت ه
تولیــد روغــن خوراکــی بطــور ماهیانــه 1۸0 هــزار تن 
ــح  ــان تصری ــاالن و کارشناس ــه فع ــور ک اســت. آن ط
ــی از ســوی  ــای روغن ــرخ دانه ه ــش ن ــد افزای می کنن
روســیه و بازارهــای جهانــی، تأثیــرات افزایــش قیمــت 
جهانــی بــر بــازار، تولیــد، افزایــش تقاضــا و افزایــش 
ــران در  ــای ای ــد همســایه ها و رقب ــف قیمــت خری ک
ــه  ــان ب ــازار جه ــل ب ــم شــدن می ــه و ک ــازار منطق ب
ارائــه خدمــات بــه تجــار ایرانــی بــه دلیــل مشــکات 
ــازار  ــه ب ــده ک ــث ش ــد باع ــای خری ــت به در پرداخ
ایــران بــا کمبــود روغــن مواجــه شــود.  امــا ربیعــی 
ــن،   ــد روغ ــار تولی ــه آم ــه ب ــا توج ــد ب ــد می کن تأکی
درســت نیســت کــه بگوییــم بــا کمبــود تولیــد مواجه 
ایــم، در واقــع ایــن هیجــان مــردم اســت کــه منجــر 

شــده اســت تــا بــازار بــا کمبــود مواجــه شــود.

کاالهــای رســوبی همــه ارز صنعــت روغــن را 
ربودنــد

ــا  ــی نهاده ه ــازی و باق ــت روغن س ــه در صنع آنچ
ــت؛  ــی اس ــص ارز 4200 تومان ــت، تخصی ــرح اس مط
زیــرا ایــن اقــام، کاالهــای اساســی کشــور محســوب 
می شــوند. کارشناســان معتقدنــد کــه از زمانــی 
ــاد  ــع ارز در دســت وزارت جه ــص و توزی ــه تخصی ک
ــه امــروز کــه وزارت صمــت ارز  ــا ب ــود ت کشــاورزی ب
را بــه صنایــع مختلــف تخصیــص می دهــد، مدیریــت 
توزیــع ارز مناســب نبــوده اســت زیــرا باوجــود تعریف 
و تخصیــص ارز از ســوی دولــت بــرای صنایع مختلف، 
نظارتــی در ایــن بیــن وجــود نــدارد تا مشــخص شــود 
روغــن بــا چــه قیمتــی وارد و  بــه دســت تولیدکننــده 

رســیده و می رســد. ایــن موضــوع ســب شــکل 
ــده ای در صنعــت روغن ســازی خوراکــی  ــری پدی گی
ــه  ــر ب ــه منج ــت ک ــده اس ــوبی ش ــام کاالی رس بان

ــود.  ــرایط می ش ــدید ش تش
ــه  ــه ب ــا توج ــرکت ها ب ــی ش ــر برخ به عبارت دیگ
ــرده  ــی را وارد ک ــام خوراک ــن خ ــود، روغ ــرایط خ ش
ــان  ــا داد و فغ ــپس ب ــد و س ــرک می گذارن و در گم
این کــه ایــن روغن هــا، در گمــرک رســوبی شــده اند، 
دولــت را مجبــور می کننــد تــا ارز را بــه آن هــا 
اختصــاص دهــد؛ درنتیجــه به مرورزمــان بســیاری از 
شــرکت ها تــوان رقابــت خــود را از دســت داده  و بــه 
ــن خــام  ــج واردات روغ ــه تدری ــه ب نظــر می رســد ک
خوراکــی انحصــاری خواهــد شــد؛ بــا توجــه بــه ایــن 
توضیحــات کارشناســان و فعــاالن صنعــت بــر عــدم 
ــد.  ــد می کنن ــص ارز تاکی ــب تخصی ــت مناس مدیری
ــی  ــای خوراک ــن و چربی ه ــن روغ ــر انجم ــا دبی ام
ــاف  ــر خ ــوع دارد و ب ــن موض ــه ای ــری ب ــگاه دیگ ن
ــا حــذف  ــه ب ــد ک ــاالن صنعــت می گوی ــارات فع اظه
ــال  ــی در س ــن خوراک ــرای روغ ــی ب ارز 4200 تومان
آینــده، مســلماً روغــن گــران می شــود و اینکــه آن هــا 
ــی از  ــت و این یک ــد نیس ــان ب ــد، برایش ــره کنن ذخی
ــردم  ــوی م ــن از س ــت روغ ــره و انباش ــی ذخی دالیل

بــود.
پــس از ایــن اعــام نگرانــی، وی بــا اظهــار 
ــی  ــاص ارز 4200 تومان ــداوم  اختص ــندی از ت خرس
ــه  ــرای کاالهــای اساســی ازجملــه روغــن، هــر گون ب
ــی  ــن را ب ــود روغ ــت و کمب ــش قیم ــی از افزای نگران

می دانــد.  دلیــل 

پــی  در  بــازار  در  روغــن  قیمــت  افزایــش 
جهانــی قیمــت  افزایــش 

از ســوی دیگــر بســیاری از کارشناســان معتقدنــد 
شــرکت بازرگانــی دولتــی نیــز مشــکاتی را در ایــن 
خصــوص بــه وجــود آورده اســت، شــرکت بازرگانــی 
دولتــی طبــق مصوبــات شــورای امنیــت ملــی، وظیفه 

ــظ  ــره و حف ــتراتژیک را ذخی ــای اس ــا کااله  دارد ت
کند. 

ایــن شــرکت ســاالنه بایــد 30 درصــد از کاالهــای 
ذخایــر  ایــن  تــا  کــرده  تهاتــر  را  ذخیره شــده 
ایــن  به عبارت دیگــر  شــوند؛  حفــظ  به درســتی 
شــرکت بــا هــدف حفــظ و نگهــداری کاالهــای 
ــه  ــود را ب ــن خ ــد از روغ ــد 30 درص ــتراتژیک بای اس
شــرکتی در بخــش خصوصــی ارائــه دهنــد و در ازای 
ــه و آن را  ــل گرفت ــن را تحوی ــدار روغ ــان مق آن، هم
ــا  ــروز م ــه ام ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــره کن ذخی
ــب  ــن رقی ــن شــرکت بزرگ تری ــه ای ــم ک ــاهد آنی ش
ــت و  ــده اس ــص ارز  ش ــی در تخصی ــش خصوص بخ

روغــن خــام وارد می کنــد.
ــن  ــت روغ ــش قیم ــی افزای ــر برخ ــوی دیگ از س
ــی آن  ــش قیمــت جهان ــه افزای ــی را ب ــازار داخل در ب
نســبت می دهنــد. امــا برخــی کارشناســان در مقابــل 
ایــن دیــدگاه، معتقدنــد کــه افزایــش قیمــت جهانــی 
ــه  ــی را در حــوزه روغــن ب ــد ایــن میزان گران نمی توان
ــد  ــری می کنن ــه گی ــت نتیج ــود آورد و در نهای وج
ــژه در  ــه وی ــی ب ــن خوراک ــکل روغ ــا مش ــه تنه ک
هفته هــای پایانــی ســال، نبــود روغــن در بــازار 
اســت؛ بنابرایــن دولــت بایــد بــا ورود در ایــن حــوزه 

ــردازد. ــری بپ ــارت دقیق ت ــه نظ ب
حــال بــا توجــه بــه تصویــب حــذف تدریجــی ارز 
ــه  ــود ک ــرح می ش ــوال ط ــن س ــی، ای 4200 تومان
دولــت در خصــوص ایــن ارز بــرای کاالهــای اساســی 

ــه تصمیــم خواهــد گرفــت!  چگون
آیــا قــرار اســت کــه ارز یارانــه 4200 تومانــی باقی 
بمانــد؟ آیــا قــرار اســت ارز روغــن بــه عــده ای خــاص 
تخصیــص داده شــود یــا همــه قــادر بــه دریافــت ایــن 
ارز یارانــه ای هســتند؟ برخــی کارشناســان معتقدنــد 
ــه عــده ای خــاص درصورتی کــه  کــه تخصیــص ارز ب
نظــارت دقیقــی وجــود داشــته باشــد، چنــدان ایــده 
ــه  ــود ک ــخص می ش ــرا مش ــود زی ــد ب ــدی نخواه ب
روغــن واردشــده بــا چــه قیمتــی وارد و با چــه قیمتی 
بــه دســت تولیدکننــده می رســد و تولیدکننــده نیــز 
قیمــت نهایــی خــود را چگونــه اعــام می کنــد. همــه 
ایــن مــوارد، در ســامانه تجــارت تعریف شــده اســت و 
تنهــا الزم اســت کــه دولــت اقدامــات نظارتــی خــود 

را افزایــش دهــد.

کمبــود  روغـن، اهمال کاری دولت یا انبارهای خانگی مــردم؟
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ــرداری  ــا بهره ب ــران طــی 11 ماهــه امســال ب ــای ای شــرکت آلومین
از تکنولوژی هــای نویــن )ســنجش از دور RS( و پی جویی هــای 
اکتشــافی انجــام شــده، بــه 22 محــدوده امیدبخــش معدنــی 

ــت. بوکســیت دســت یاف

دریافــت پروانه هــای اکتشــاف، گواهــی کشــف و پروانــه 
بهره بــرداری

مدیرعامــل شــرکت آلومینــای ایــران بــا اشــاره بــه اقدامــات 
ــت  ــت: دریاف ــر گف ــه اخی ــی 11 ماه ــرکت ط ــن ش ــافی ای اکتش
پروانــه بهره بــرداری معــدن بوکســیت دارســینوئیه )کرمــان(، 
دریافــت پروانــه اکتشــاف عمومــی و تفصیلــی معــدن ناویــا )در حــال 
ــه  ــک محــدوده اکتشــافی در منطق ــت ی اکتشــاف- جاجــرم( و ثب
ــتان  ــت اس ــاف- دهدش ــه اکتش ــت پروان ــال دریاف ــدون ) در ح من

ــت. ــات اس ــن اقدام ــه ای ــد(، از جمل ــه و بویراحم کهگیلوی
وی افــزود: گواهــی کشــف بوکســیت در معــدن بلبلوئیــه )کرمــان( 
ــوی  ــدن از س ــن مع ــرداری ای ــه بهره ب ــز پروان ــده و نی ــت ش دریاف
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت کرمــان در حــال صــدور 
ــار و  ــاحت 1550 هکت ــه مس ــی ب ــه توپوگراف ــه نقش ــت. تهی اس
تهیــه نقشــه زمیــن شناســی بــا مقیــاس 1:100000 بــه مســاحت 
ــات  ــر اقدام ــرم، از دیگ ــان و جاج ــادن کرم ــار در مع  1۸62 هکت

است.

1۶۶.۵ هزار متر حفاری مغزه گیری تاکنون
زارع خاطرنشــان کــرد: میــزان حفاری هــای مغــزه گیــری در 
حــوزه بوکســیت توســط شــرکت آلومینــای ایــران از ابتــدای شــروع 

ــت. ــر اس ــزار و 500 مت ــون، 166 ه ــاف تاکن اکتش
ــودر  ــده پ ــا تولیدکنن ــتین و تنه ــران ، نخس ــای ای ــرکت آلومین ش
آلومینــا در ایــران اســت کــه تاکنــون عمدتــا بــا اســتفاده از 
بوکســیت معــدن جاجــرم در خراســان شــمالی، ایــن مــاده اولیــه 
تولیــد شــمش آلومینیــوم را تولیــد کــرده اســت. تــورج زارع بــا بیان 
ایــن مطلــب اظهــار داشــت: شــرکت آلومینــای جاجــرم بــا هــدف 
دســتیابی بــه معــادن بوکســیت بــه عنــوان مــاده اولیــه تولیــد پــودر 
آلومینــا، از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان بهمــن 99، در اســتان های 
مختلــف 16 هــزار کیلومتــر مربــع پی جویــی اکتشــافی و 10 هــزار 

متــر حفــاری مغــزه گیــری انجــام داده اســت. 
وی ادامــه داد: نتایــج ایــن پی جویی هــا در حــوزه بوکســیت 
ــه 16محــدوده امیدبخــش در اســتان ســمنان،  شــامل دســتیابی ب
4 محــدوده امیدبخــش در اســتان فــارس و 2 محــدود امیدبخــش 
ــر احمــد اســت. زارع همچنیــن گفــت  ــه و بوی در اســتان کهگیلوی
ــزو 5  ــژه، ج ــدرات وی ــد هی ــا تولی ــران ب ــای ای ــرکت آلومین : ش
کشــور تولیــد کننــده ایــن مــاده ارزشــمند قــرار می گیــرد. طبــق 
ــدار  ــده وارد م ــه فجــر ســال آین ــوق در ده ــروژه ف ــا پ پیش بینی ه
تولیــد می شــود. بــه گفتــه زارع، تولیــد هیــدرات ویــژه، بــا اســتفاده 

ــد. ــد ش ــام خواه ــی انج ــرکت های ایران ــش ش از دان

اشتغال در بخش کارخانه و معدن
مدیــر عامــل آلومینــای ایــران در ادامــه گفــت: طــی ســه ســال اخیر 
ــد  ــای تولی ــدن، کارخانه ه ــای توســعه ای در مع ــا اجــرای طرح ه ب
ــه  ــن مجموع ــوم در مجمــوع 1500 شــغل در ای ــا و آلومینی آلومین
ایجــاد شــده اســت. وی بــا اشــاره بــه انجــام فعالیت هــای اکتشــافی 
ــیت از  ــی بوکس ــاده معدن ــره م ــش ذخی ــا افزای ــت: ب ــار داش اظه
۷ میلیــون بــه 30میلیــون تــن، مــدت زمــان فعالیــت بــرای 
ــت. ــرده اس ــدا ک ــش پی ــال افزای ــه 30 س ــدن ب ــرداری از مع بهره ب

زارع در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت: کســب عناوینــی 
همچــون رتبــه نخســت و دریافــت تندیــس برنزیــن در جایــزه ملــی 
بهــره وری معــدن و صنایــع معدنــی )ایمیــدرو(،  رتبــه نخســت در 
ــزه بهداشــت،  ایمنــی و محیــط زیســت ایمیــدرو و نیــز رتبــه  جای
ــر بیــن 500 شــرکت در رشــد ســریع، از جملــه دســتاوردهای  برت

ــران اســت. شــرکت آلومینــای ای
تولیــدی  واحــد  جاجــرم،  شهرســتان  در  ایــران  آلومینــای 
ــا در کشــور اســت  ــودر آلومین ــده پ ــا تولیدکنن ــرد و تنه منحصربف
کــه ایــن محصــول بــه عنــوان مــاده اولیــه چهــار واحــد تولیــدی از 
جملــه ایرالکــو، المهــدی، ســالکو و نیــز تولیــد شــمش در جاجــرم 

ــد.   ــرف می رس ــه مص ب

  
ــرم در 1۵0  ــتان جاج ــران در شهرس ــای ای ــع آلومین مجتم
کیلومتــری جنــوب بجنــورد و ۵ کیلومتــری شــمال شــهر 
جاجــرم واقــع اســت کــه در ســال 1۳۷۵ بــه بهره بــرداری 

رســیده اســت. 
ایــن مجتمــع صنعتــی، کــه قطــب تولیــد پــودر آلومینیوم 
در کشــور اســت، تاکنــون 2000 فرصــت شــغلی مســتقیم 

داشــته اســت.  

گام های آلومینـــــــا برای توسعه 
آلومینا در ســال 99 به 22 محدوده امیدبخش معدنی بوکسیت دست یافت

پروژه های توسعه ای شرکت آلومینای ایران
ــده  ــد کنن ــا تولی ــوان تنه ــران بعن ــای ای ــرکت آلومین ش
ــرای  محصــول اســتراتژیک آلومینــا در کشــور، گام مهمی ب
ــن  ــت. ای ــته اس ــود برداش ــت خ ــش ظرفی ــعه و افزای توس
ــدرو و  ــن ایمی ــی مابی ــه ف ــا در راســتای تفاهــم نام طرح ه

ــامل: ــمالی ش ــان ش ــتانداری خراس اس
1.  پروژه افزایش ظرفیت تولید

2.  احــداث کارخانــه فــرآوری بوکســیت بــه روش واســطه 
ســنگین 

3.  احداث واحد تولید هیدرات های ویژه می باشد.



گــزارش
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