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ــرای  ــا ســپری شــدن پاییــز وتمــام احتمــاالت مثبتــی کــه ب ب
بــازار ســرمایه پیــش بینــی میشــد امــا همچنــان شــاهد بــازاری 
نوســانی، پــر اســترس، خســتهکننده و مــال اور بودیــم. علیرغــم 
همــه صحبتهــا و بــه ظاهــر تاشهــای متولیــان امــر امــا 
ــوان ان را  ــه بت ــن بازخــوردی ک ــا اینجــای کار کمتری متاســفانه ت
بــه نکتــه مثبتــی بــرای بــازار ارزیابــی کــرد نبودیــم. تیــم اقتصادی 
دولــت در تــاش بــرای ایجــاد ثبــات نــرخ ارز تــا اینجــای کار نمــره 
خوبــی دریافــت نخواهــد کرد.بــه نظــر میرســد همچنــان وضعیــت  
کان اقتثصــادی تحتتاثیــر مذاکــرات قــرار دارد و متاســفانه 
دســتکم در ایــن برهــه امیــد چندانــی بــه حــل و فصــل ان نیســت.

ــت  ــه وضعی ــد ک ــام میکن ــم اع ــت ه ــرم دول ــت محت ریاس
بیثبــات ارزی کشــور ناشــی از دخالــت دســتهای پنهــان و 

ــا ســفره مــردم اســت. امــا نکتــه  بــه جهــت گــرهزدن مذاکــرات ب
مهــم بــرای بــازار ســرمایه فقــدان قــدرت تصمیمگیــری در اجــرای 

درســت قوانیــن اســت.
اعمــال قوانیــن بصــورت ناقــص و گاهــاً ســلیقهای بیمــاری بــازار 
ــر کــرده اســت. نارضایتــی  را از حالــت طبیعــی خــود نیــز وخیمت
ــازار و  ــهای ب ــیو حرف ــاالن قدیم ــاق فع ــه اتف ــب ب ــت قری اکثری
ــن  ــر ای ــی ب ــز گواه ــی و اقتصــادی نی ــان مال ــن کارشناس همچنی
مدعاســت. البتــه در مــورد ایــن مشــکات نبایــد دولــت و مســوالن 
فعلــی را مقصــر دانســت. ایــن نتیجــه عملکــرد چندیــن دهــهای 

ــت. ــف اس ــای مختل ــان در دولته متولی
ــازار ســرمایه همــه اعتبــار خــود را از بخــش تولیــد و  ــاً ب قاعدت
رونــق ان دریافــت میکنــد. بخشــی کــه متأســفانه بیمــاری ان نیــز 

در ابعــاد مختلــف همــه ارکان مالــی و اقتصــادی و اجتماعی کشــور 
را درگیــر خــود کــرده اســت و بــه نوعــی بیمــاری خــود را بــه همــه 

بخشهــای کشــور ســرایت داده اســت.
ــان  ــات همچن ــال در در صنعــت خودروســازی و قطع ــرای مث ب
پــس از گذشــت ســالها همچنــان هیــچ دولتــی تــوان مقابلــه بــا 
مافیــای حاکــم بــر ان را نداشــته و بــه طبــع و بــه گــواه مطلعیــن و 
کارشناســان چشــمانداز روشــنی در مســیر راه ایــن صنعــت دیــده 
نمیشــود. همچنیــن درصنعــت ســیمان، انبوهســازی، کاغــذ، 
پتروپاالیشــی، بانــک و بیمــه، صندوقهــا، غذایــی، دارویــی و باقــی 
صنایــع، وضعیــت بهتــر از وضعیــت صنعــت خودروســازی نیســت.
مســیری کــه در حــال ســپری کــردن آنیــم احتمــاال بــه 
ــاد خواهــد رفــت. در دولــت محتــرم خصوصــاً ریاســت آن،  ناکجاآب
ارادهای قــوی بــرای تغییــر ایــن مســیر اشــتباه دیــده میشــود امــا 
بایــد دیــد کــه ایــن اراده قــوی ایــا توانایــی بالفعــل شــدن را هــم 
داراســت یــا نــه. عنــوان کــردن ایــن مشــکات و معضــات بــه قصد 
ــا  ــت. ب ــی نیس ــتگاههای متول ــدی دس ــا ناکارام ــی و ی ــیاه نمای س
یــادآوری مشــکات موجــود میتــوان اوال بــرای تغییــر رویــه اشــتباه 
بــا کمــک کارشناســان خبــره و کاردان اقــدام کــرد و ثانیــا در جهــت 

سیاســتگذاری درســت اینــده نیــز تصمیمــات دیگــری گرفــت.
ــرن و  ــزرگ ق ــه ای ب ــکاری منطق ــوان از هم ــال میت ــرای مث ب
احیــای جــاده ابریشــم بعنــوان نقطــه عطفــی در تاریــخ ایــران یــاد 
کــرد. همــکاری گســترده ای کــه اگــر اهمیــت ان دانســته شــود 
ــود. ــرای اقتصــاد کشــورمان خواهــد ب یقینــاً راه نجــات بزرگــی ب

ــه ایــن موهبــت  امیدواریــم در دولــت جنــاب دکتــر رییســی ب

ــت  ــرد و از موقعی ــورت گی ــژهای ص ــام وی ــه و اهتم ــی توج تاریخ
بســیار ممتــاز و ویــژهای کــه کشــورمان در ایــن مســیر داراســت به 
نحــو شایســتهای اســتفاده گــردد. امــا در بخــش انتهایــی، اشــارهای 

تحلیلــی  نیــز بــه وضعیــت بــازار ســرمایه داشــته باشــیم:
بــازار ســرمایه در ســه مــاه پاییــز علیرغــم همــه امیدواریهایــی 
کــه وجــود داشــت نتوانســت پیشبینیهــا را محقــق کنــد. بــازای 
ــا  ــازاری ب ــرد. ب ــود را دل زده ک ــاالن خ ــه فع ــه هم ــان ک ــر نوس پ
ــک  ــد ی ــای تکــراری. صــف خری ــدان شــدید نقدینگــی و روزه فق
میلیــاردی کــه امــروز شــکل گرفتــه فــردا تبدیــل بــه صــف فــروش 
ــاد ان  ــث ایج ــی باع ــاق خاص ــه اتف ــردد. چ ــاردی میگ ــک میلی ی
ــل  ــده عام ــک روز این ــی ی ــدی در ط ــر ب ــه خب ــد و چ ــف خری ص
ایجــاد ایــن صــف فــروش شــده. جــواب فقــط یــک جملــه اســت. 
)بــازار بیمــار اســت( امــا رفتــه رفتــه بــه لحــاظ تحلیــل نمــوداری 
میتــوان رگههایــی از پایــان یــک دوره پــر نوســان و ورود بــه یــک 
دوره صعــودی را مشــاهده کــرد. شــاخص بــا گــذر از مقاومــت کوتاه 
مدتــی خــود یعنــی یــک میلیــون و سیصدوهشــتاد هــزار واحــدی 
ســودای رشــد در ســر دارد.رشــدی کــه ایســتگاه اول ان یکمیلیــون 
ــک  ــد ی ــه بع ــود و در مرحل ــد ب ــدی خواه ــزار واح ــصد ه و شش

میلیــون و نهصــد هــزار واحــد منتظــر شــاخص خواهــد بــود.
احتمــاالً تــا پایــان ســال بــازار بــا رشــد خوبــی همــراه خواهــد 
بــود و میتــوان بــا مــوج ان همراهــی کــرد. تقریبــاً اکثریــت قریــب 
ــه لحــاظ قیمتــی جــذاب هســتند و  ــازار ب ــاق نمادهــای ب ــه اتف ب
میتــوان بــا انتخــاب ســهام بنیــادی مناســب از موقعیتهــای بــه 

ــد شــد.  ــده بهرهمن وجــود ام

بازار ســــرمایه  در ســودای ثبــــــات و رشــــــد

ــه آمارهــای منتشــر شــده نشــان میدهــد،  ــر کســی پوشــیده نیســت؛ آنطــور ک ــران ب ــه شکســت خــورده خصوصیســازی در ای تجرب
طــی ۲۰ ســال گذشــته ۲۷۴ هــزار میلیــارد تومــان خصوصیســازی انجــام گرفتــه کــه از میــزان ســهم بخــش خصوصــی واقعــی تنهــا ۳۰
درصــد بــوده اســت! از ایــن میــزان ۱۰ درصــد در قالــب ســهام عدالــت، ۳۹ درصــد رد دیــون و انتقــال ســهام بــه طلبــکاران و ۲۲ درصد ســهم 
واگــذاری نهــادی همچــون انتظامــی، نظامــی، انقــاب اســامیو ...  بــوده اســت.  ایــن در حالــی اســت کــه از ۳۰ درصــدی کــه بــه بخــش 

خصوصــی واگــذار شــده، ۲ تــا ۳ درصــد در قالــب صندوقهــای ایتــیاف واگــذار شــده اســت. 

مقیمیاصل میروحید
سرمایه کارشناسبازار
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ــه  ــری بودج ــران کس ــرای جب ــیزدهم ب ــت س ــون دول اکن
خــود، در نظــر دارد تــا از فــروش امــوال مــازاد نیــز بــه عنــوان 
یکــی از راه هــای تامیــن مالــی بهــره جویــد کــه در ایــن مســیر 
قرعــه بــه نــام فــروش بخشــی از ســهام هلدینــگ خلیــج فــارس 

و پاالیشــگاه شــازند در بــازار ســرمایه خــورده اســت.
بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن نــام هلدینــگ پتروشــیمی خلیج 
ــازی،  ــازمان خصوصی س ــای س ــت واگذاری ه ــارس در فهرس ف
مقــرر شــد بلــوك 18 درصــدی ســهام ایــن شــرکت در قالــب 
ــود؛  ــذار ش ــورس واگ ــدی در ب ــک درص ــای 15، 2 و ی بلوك ه
ــر  ــه در حال حاض ــرد ک ــورت می پذی ــی ص ــدام در حال ــن اق ای
ــتگی  ــدوق بازنشس ــگ، صن ــن هلدین ــهامدار ای ــن س بزرگ تری

نفــت اســت.

ایــن واگــذاری بــه نوعــی بزرگتریــن عرضــه تاریــخ بــورس و 
ــد  ــازی خواه ــخ خصوصی س ــه تاری ــن عرض ــن بزرگتری همچنی
بــود. هلدینــگ خلیــج فــارس یــک شــرکت بورســی اســت کــه 
18 درصــد آن در دســت دولــت باقی  مانــده اســت کــه براســاس 

قانــون بایــد بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــود.

  نحوى فروش ســهام خلیج فارس 

ــه مســئوالن ســازمان خصوصی ســازی، ارزش  براســاس گفت
ــزار  ــدود 90 ه ــارس ح ــج ف ــگ خلی ــد هلدین ــن 18 درص ای
میلیــارد تومــان اســت کــه قــرار اســت در ســه بلــوك یــک، 2 و 
15 درصــدی بــه فــروش برســد. یکــی از دالیــل فــروش بلوکــی 

ــب  ــظ ترکی ــی و حف ــروش تدریج ــکان ف ــدم ام ــهم ع ــن س ای
مدیریتــی آن عنــوان شــده اســت. ســهام دولــت در هلدینــگ 
خلیــج فــارس در شــرکت مادرتخصصــی یعنــی شــرکت ملــی 
پتروشیمی اســت کــه از طریــق مزایــده و از طریــق بــازار 
بــورس بــه متقاضیــان واگــذار خواهــد شــد. در حــال حاضــر  8

شــرکت دیگــر از هلدینــگ خلیــج فــارس شــامل مبیــن انــرژی، 
ــان،  ــول، تندگوی ــیمی پارس، آریاساس ــیمی فجر، پتروش پتروش
پتروشــیمی بوعلی،  پتروشــیمی ارومیه،  پتروشــیمی بوعلی، 
بــازار ســرمایه  شــده اند  لــردگان وارد  پتروشــیمی نوری و 
ســرمایه  بــازار  در  آینــده  در  هــم  رکت هــا  مابقــی  و 
ــازمان  ــالم س ــن اع ــاس آخری ــر اس ــد. ب ــد  ش ــه خواهن عرض
خصوصی ســازی، بلوك هــای 1 و 2 درصــدی ســهام ایــن 
ــه ترتیــب در روزهــای 11 و 12 ــه صــورت نقــدی ب شــرکت ب
دی مــاه و بلــوك 15 درصــدی ســهام آن شــرکت بــه صــورت 
30 درصــد نقــد و مابقــی اقســاط 4 ســاله اقســاط در روز 15

ــد شــد. ــذار خواه ــورس واگ ــاه در ب دیم

  سرنوشــت هلدینگ خلیج فارس بعد از 
واگذارى

ــه  ــود ک ــرح ش ــوال مط ــن س ــاید ای ــیاری ش ــرای بس ــا ب ام
بعــد از واگــذاری ایــن ســهام چــه اتفاقــی بــرای ایــن مجموعــه 
ــاد؟ رئیــس ســازمان خصوصی ســازی در خصــوص  خواهــد افت
ایــن ســوال در بیــن اهالــی رســانه اینگونــه توضیــح داده بــود 
کــه از ســال 92 و پــس از واگــذاری ایــن شــرکت شــاهد بهبــود 
ــا  ــم. وی ب ــتغال و .. بودی ــودآوری، اش ــر س ــرایط آن از نظ ش
اســتناد بــه اوضــاع مناســب ایــن هلدینــگ پــس از واگــذاری، 
اظهــار خرســندی نمــوده بــود کــه  بــا ایــن واگــذاری، کارایــی 
ــد.  ــش یاب ــارس افزای ــیمی خلیج ف ــگ پتروش ــه هلدین مجموع
از ســال 91 بــا واگــذاری ســهام شــرکت های پتروشــیمی قرار 
ــا مجموعــه ســهام شــرکت های پتروشــیمی در  ــر ایــن شــد ت ب
ــهام  ــاس س ــن اس ــر همی ــوند و ب ــذار ش ــگ واگ ــب هلدین قال
هلدینــگ پتروشــیمی خلیج فــارس در ســال 92 در بــورس 
ــگ  ــن هلدین ــرکت وارد ای ــان 15 ش ــد. در آن زم ــه ش عرض
شــدند کــه از ایــن 15 شــرکت، 6 شــرکت زیانــده بودنــد، امــا 
بــر اســاس اظهــارات مدیــران هلدینــگ، دیگــر هیــچ شــرکتی 

ــت.  ــده نیس ــارس» زیان ــه «ف ــرکت های زیرمجموع از ش
گفتــه می شــود کــه ســرمایه ایــن شــرکت نســبت بــه قبــل 

از واگــذاری 20 برابــر شــده اســت؛ بــه طــوری کــه در ســال 91
ســرمایه هلدینــگ خلیــج فــارس حــدود 250 میلیــارد تومــان 
ــی کــه ســال گذشــته ســرمایه پتروشــیمی خلیج  ــود، در حال ب
ــه 28 هــزار و 700 میلیــارد تومــان رســید و ممکــن  فــارس ب
اســت تــا پایــان ســال جــاری ایــن عــدد بــه 50 هــزار میلیــارد 

تومــان برســد.

  آخرین وضعیت خصوصى سازى 
پاالیشگاه شازند

ــدای  ــل ص ــا قب ــه از مدت ه ــرکتهایی ک ــر از ش ــی دیگ یک
پاالیشــگاه شــازند  بــود،  بلنــد شــده  آن  خصوصی ســازی 
ــث  ــور باع ــازی در کش ــخ خصوصی س ــای تل ــا تجربه ه ــود. ام ب
ــن  ــر ای ــود؛ برخــی ب ــر  شــده ب ــن ام ــا ای مخالفــت بســیاری ب
ــون  ــزی همچ ــتان مرک ــازند در اس ــگاه ش ــه پاالیش ــد ک باورن
ــه  ــورت بی ضابط ــه ص ــق ب ــازی های ناموف ــی خصوصی س برخ

ــد.  ــد ش ــذار خواه واگ
ایــن نگرانی هــا در حالــی قــوت می گیــرد کــه ســال گذشــته 
ایــن پاالیشــگاه، بــه عنــوان تنهــا پاالیشــگاه کشــور موفــق بــه 
تولیــد محصــوالت خاصــی چــون نرمــال هگــزان و نرمــان پنتان 
شــد کــه نیــاز کشــور بــه واردات را رفــع کــرد. ایــن پاالیشــگاه 
ــارم  ــه چه ــور را رتب ــوراك در کش ــد خ ــزان تولی ــر می از نظ

کشــور قــرار دارد.
ــگاه  ــذاری پاالیش ــرای واگ ــئوالن، ب ــه مس ــاس گفت ــر اس ب
شــازند، 211 هــزار میلیــارد تومــان قیمــت تعییــن شــده اســت؛ 
ــی  ــد چگونگ ــه بای ــد ک ــد دارن ــه تاکی ــان مربوط ــا کارشناس ام
ــه مــردم و  ــه  صــورت واضــح و شــفاف ب کشــف ایــن قیمــت ب

ــالم شــود. مســئولین اع
البتــه آنطــور کــه از ســوی ســازمان خصوصی ســازی مطــرح 
شــده اســت، قــرار اســت کــه تنهــا 10  درصــد از ســهام ایــن 
ــا ایــن اقــدام بازهــم  پاالیشــگاه در بــورس عرضــه  شــود کــه ب
کنتــرل و مدیریــت ایــن شــرکت همچنــان در اختیــار  دولــت 

باقــی خواهــد مانــد. 
گفتنــی اســت بــه غیــر از پاالیشــگاه شــازند برخــی دیگــر از 
پاالیشــگاه ها و شــرکت های دولتــی دیگــر نیــز ماننــد پاالیــش 
نفــت آبــادان، پاالیــش نفــت خوزســتان و ماشین ســازی تبریــز 
در  خصوصی ســازی  ســازمان  واگذاری هــای  لیســت  جــزء 

ــد.  ــرار گرفته ان ــال 1400 ق س

 ک�� �ازار ســــــــــــرما�� در ����ی سازی 

تجربــه شکســت خــورده خصوصی ســازی در ایــران بــر کســی پوشــیده نیســت؛ آنطــور کــه آمارهــای منتشــر شــده نشــان می دهــد، طــی 
20 ســال گذشــته 274 هــزار میلیــارد تومــان خصوصی ســازی انجــام گرفتــه کــه از میــزان ســهم بخــش خصوصــی واقعــی تنهــا 30 درصــد 
ــکاران و 22 درصــد ســهم  ــه طلب ــت، 39 درصــد رد دیــون و انتقــال ســهام ب ــزان 10 درصــد در قالــب ســهام عدال ــوده اســت! از ایــن می ب
واگــذاری نهــادی همچــون انتظامــی، نظامــی، انقــالب اســالمی و ...  بــوده اســت.  ایــن در حالــی اســت کــه از 30 درصــدی کــه بــه بخــش 

خصوصــی واگــذار شــده، 2 تــا 3 درصــد در قالــب صندوق هــای ای تــی اف واگــذار شــده اســت. 

بــا ســرمایه ای  ایــن شــرکت هم اکنــون 
بــازار  در  ریــال  میلیــارد  هــزار   6 معــادل 
ــت  ــه نخس ــد. در نیم ــت می کن ــرمایه فعالی س
تراکنــش  تعــداد  1400بیشــترین  ســال 
ــب  ــه ترتی ــت ب ــن صنع ــرش ای ــای پذی ابزاره
بــه پرداخــت الکترونیــک ســامان، بــه پرداخــت 
ملــت و تجــارت الکترونیــک پارســیان و ســایر 
شــرکت ها تعلــق دارد. 57 درصــد ســهام ایــن 
شــرکت بــه گــروه داده پــردازی بانک پارســیان، 
ــه  ــد ب ــارت، 6 درص ــک تج ــه بان ــد ب 13 درص
4درصــد  پارســیس،  آتیــه  ســرمایه گذاری 
ــق  ــیان و... تعل ــک پارس ــی بان ــروه مال ــه گ ب

دارد.
ــیان در  ــک پارس ــارت الکترونی ــرکت تج ش
نیمــه نخســت ســال 1399 ســود خالصــی 
معــادل یــک هــزار میلیــارد و 460 میلیــون و 
ــود  ــهامداران خ ــرای س ــال را ب ــزار ری 927 ه
ــاری  ــال ج ــت س ــه نخس ــه در نیم ــم زد ک رق
ــا رشــدی معــادل 21 درصــد بــه یــک هــزار  ب
ــال  ــزار ری ــون و 859 ه ــارد و 765 میلی میلی
رســیده اســت. در دوره یک ماهــه آذر ســال 
1400 ایــن شــرکت بابــت خدمــات ارائــه 
ــارد  ــادل 2 هــزار میلی داده خــود درآمــدی مع
و 766 میلیــون و 503 هــزار ریــال کســب 
ــد  ــه درآم ــد آن ب ــه 65 درص ــت ک ــوده اس نم
ــراه، 34 ــن هم ــارژ تلف ــروش ش ــل از ف حاص

درصــد بــه اجــاره دســتگاه های کارتخــوان 
و  شــاپرك  عملیــات  دریافتــی  کارمــزد  و 
شــتاب، و مابقــی بــه کارمــزد دریافتــی از 
دارنــدگان و آبونمــان کارت اعتبــاری تعلــق 

دارد. 
ســهم شــرکت تجــارت الکترونیــک پارســیان 
ــت  ــای نخس ــا نیمه ه ــر ت ــرکت های دیگ از ش
شــرکت  ســهام  درصــد   40  ،1400 ســال 
آتیــه پارســیس پــارس، 70 درصــد تابــان 
آتــی پــرداز، 25 درصــد گســترش تجــارت 
الکترونیکــی کاالی کیــش، 20 درصــد تأمیــن 
خدمــات سیســتم های کاربــردی کاســپین، 
30 درصــد تأمیــن اندیــش پــارس، 30 درصــد 
آتــی شــهر هوشــمند ایرانیــان، 35 درصــد 
پارســیان همــراه لوتــوس، و 15 درصــد از 
ــک پارســیان  ســهام شــرکت تجــارت الکترونی
کیــش را بــه خــود اختصــاص داده اســت کــه از 

ــن  ــن ســرمایه گذاری های خــود در ای محــل ای
دوره 19 میلیــارد و 441 میلیــون ریــال ســود 
بلندمــدت  ســرمایه گذاری های  فــروش  از  و 
خــود 263 میلیــارد و 130 میلیــون ریــال 

ــت.  ــوده اس ــب نم ــود کس س

در طــول ایــن دوره حاشــیه ســود ناخالــص 
ســود  حاشــیه  درصــد،   15 شــرکت  ایــن 
ــص  ــود خال ــیه س ــد و حاش ــی 13درص عملیات
12 درصــد بــوده اســت. در 9 ماهــه منتهــی بــه 
30 آذر 1399، ایــن شــرکت درآمــدی بیــش از 

15 هــزار میلیــارد ریــال کســب نمــوده اســت 
ــا رشــدی حــدود 48 درصــد در دوره 9 ــه ب ک

ماهــه ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته 
ــال  ــارد ری ــه مبلغــی بیــش از 23 هــزار میلی ب
ــه اســت. در دوره 9 ماهــه ســال  ــش یافت افزای

ــه هــر ســهم از ســهام  گذشــته ســودی کــه ب
ایــن شــرکت تعلــق گرفتــه بــود برابــر بــا 347
ــه  ــغ آن در 9 ماه ــه مبل ــت ک ــوده اس ــال ب ری
ــی  ــال پیش بین ــش از 420 ری ســال 1400، بی

ــده اســت.  گردی
ــی  ــرکت آگه ــن ش ــه ای ــری ک ــه آخ مرتب
افزایــش ســرمایه خــود را در  بــه  مربــوط 
مربــوط  می کنــد  منتشــر  کــدال  ســامانه 
ــد  ــاری می باش ــال ج ــت س ــه 25، اردیبهش ب
ــرکت  ــرمایه ش ــه س ــده ک ــد ش ــه در آن قی ک
از مبلــغ 3هــزار میلیــارد و 643 میلیــون و 
ــال  ــارد ری ــزار میلی ــه 6 ه ــال ب ــزار ری 408 ه
افزایــش می یابــد کــه ایــن افزایــش ســرمایه از 
محــل ســود انباشــته، آورده نقــدی و مطالبــات 

ــت. ــده اس ــام ش ــرکت انج ــهامداران ش س
تاکنــون  و  کلــی  به طــور  شــرکت  ایــن 
یــازده مرتبــه فرآینــد افزایــش ســرمایه رو 
ــن  ــام ای ــه تم ــت ک ــته اس ــر گذاش ــت س پش
ــدی و  ــل آورده نق ــرمایه ها  از مح ــش س افزای

ــت. ــوده اس ــات ب مطالب
انجــام  ســرمایه های  افزایــش  بیشــترین 
شــده ایــن شــرکت در ســال 1387 بــا نســبت 
ــال  ــد از آن در س ــدی و بع ــدود 251 درص ح
1390 بــا نســبت حــدود 146 درصدی نســبت 
بــه ســرمایه قبلــی خــود انجــام پذیرفتــه اســت. 
یکــی از اهدافــی کــه در پــی آن شــرکت قصــد 
ــارد را دارد  ــزار میلی ــا 6 ه ــرمایه ت ــش س افزای
توســعه، نوســازی و اصــالح اکوسیســتم شــبکه 

ــد.  ــت می باش پرداخ
ایــن شــرکت در تاریــخ 28 شــهریور 1400

مبلــغ 2 هــزار میلیــارد ریــال تســهیالت از 
ــرای  ــا ب ــد ت ــت می کن ــیان دریاف ــک پارس بان
ــتگاه  ــدادی دس ــود تع ــای خ ــش درآمده افزای

ــد. ــت نمای ــداری و دریاف ــوان خری کارتخ
ــادل 32 ــازاری مع ــا ارزش ب ــاپ ب ــاد رت نم

ــو  ــال در تابل هــزار میلیــارد و 760 میلیــون ری
ــرار دارد.  ــورس ق ــازار ب ــی ب اصل

ــی  ــال 1399 مبلغ ــان س ــاد در پای ــن نم ای
بــا 400 ریــال را بــه هــر ســهم  معــادل 
تخصیــص داد. ایــن نمــاد در 3 ماهــه گذشــته 
ــگ  ــا رن ــورس ب ــی ب ــوی اصل 32 روز را در تابل
ســبز نمایــان شــد و از بیــن ســهم های مثبــت 
بــازار ســرمایه در رتبــه دوازدهــم قــرار گرفــت. 

رشد ٤٨  در�دی س�د «رتاپ» 
در ٩ ما�� ام�ال 

ــواع خدمــات پرداخــت  ــه ان ــک مرکــزی جمهــوری اســالمی  ایران در خصــوص ارائ ــه شــده از بان ــه موجــب مجوزهــای گرفت شــرکت تجــارت الکترونیــک پارســیان ب
ــوان  ــتگاه های کارتخ ــتیبانی از دس ــب و پش ــن، نص ــای تأمی ــود را در زمینه ه ــت خ ــزار، فعالی ــرم اف ــد ن ــه تولی ــادن در زمین ــع و مع ــن از وزارت صنای ــی و همچنی الکترونیک
ــاری، ارائــه سیســتم های  ــواع کارت هــای پیــش پرداخــت و اعتب ــه خدمــات پرداخــت مجــازی از طریــق اینترنــت و موبایــل، صــدور و شخصی ســازی ان فروشــگاهی، ارائ
نرم افــزاری در حــوزه مدیریــت تراکنش هــای پرداخــت و خدمــات ســوییچ بــه بانک هــا و موسســات مالــی و غیــره متمرکــز ســاخته اســت. ایــن شــرکت از ســال 1379

ــد. ــاز می کن ــود را آغ ــت خ فعالی
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بــا ســپری شــدن پاییــز و تمــام احتمــاالت مثبتی کــه بــرای بازار 
ســرمایه پیش بینــی می شــد امــا همچنــان شــاهد بــازاری نوســانی، 
پراســترس، خســته کننده و مــالل آور بودیــم. علی رغــم همــه 
ــفانه  ــا متاس ــر ام ــان ام ــای متولی ــر تالش ه ــه ظاه ــا و ب صحبت ه
ــه  ــه نکت ــوان آن را ب ــه بت ــوردی ک ــن بازخ ــا اینجــای کار کمتری ت
ــازار ارزیابــی کــرد نبودیــم. تیــم اقتصــادی دولــت  مثبتــی بــرای ب
در تــالش بــرای ایجــاد ثبــات نــرخ ارز تــا اینجــای کار نمــره خوبــی 
دریافــت نخواهــد کــرد. به نظــر می رســد همچنــان وضعیــت کالن 
ــرار دارد و متاســفانه دســت کم  ــرات ق ــر مذاک اقتثصــادی تحت تاثی

در ایــن برهــه امیــد چندانــی بــه حــل و فصــل آن نیســت.
ــت  ــه وضعی ــد ک ــالم می کن ــم اع ــت ه ــرم دول ــت محت ریاس
بی ثبــات ارزی کشــور ناشــی از دخالــت دســت های پنهــان و 

ــا ســفره مــردم اســت. امــا نکتــه  بــه جهــت گــره زدن مذاکــرات ب
مهــم بــرای بــازار ســرمایه فقــدان قــدرت تصمیم گیــری در اجــرای 

درســت قوانیــن اســت.
ــاری  ــلیقه ای بیم ــاً س ــص و گاه ــورت ناق ــن بص ــال قوانی اعم
ــت.  ــرده اس ــر ک ــز وخیم ت ــود نی ــی خ ــت طبیع ــازار را از حال ب
ــه اتفــاق فعــاالن قدیمــی  و حرفــه ای  نارضایتــی اکثریــت قریــب ب
بــازار و همچنیــن کارشناســان مالــی و اقتصــادی نیــز گواهــی بــر 
ایــن مدعــا اســت. البتــه در مــورد ایــن مشــکالت نبایــد دولــت و 
مســوالن فعلــی را مقصــر دانســت. ایــن نتیجــه عملکــرد چندیــن 

ــت. ــف اس ــای مختل ــان در دولت ه ــه ای متولی ده
ــازار ســرمایه همــه اعتبــار خــود را از بخــش تولیــد و  ــاً ب قاعدت
ــاری آن  ــفانه بیم ــه متأس ــی ک ــد. بخش ــت می کن ــق آن دریاف رون

نیــز در ابعــاد مختلــف همــه ارکان مالــی و اقتصــادی و اجتماعــی 
کشــور را درگیــر خــود کــرده اســت و بــه نوعــی بیمــاری خــود را 

ــای کشــور ســرایت داده اســت. ــه بخش ه ــه هم ب
ــان  ــات همچن ــال در در صنعــت خودروســازی و قطع ــرای مث ب
پــس از گذشــت ســال ها همچنــان هیــچ دولتــی تــوان مقابلــه بــا 
مافیــای حاکــم بــر آن را نداشــته و بــه طبــع و بــه گــواه مطلعیــن و 
کارشناســان چشــم انداز روشــنی در مســیر راه ایــن صنعــت دیــده 
نمی شــود. همچنیــن درصنعــت ســیمان، انبوه ســازی، کاغــذ، 
پتروپاالیشــی، بانــک و بیمــه، صندوق هــا، غذایــی، دارویــی و باقــی 
صنایــع، وضعیــت بهتــر از وضعیــت صنعــت خودروســازی نیســت.
مســیری کــه در حــال ســپری کــردن آنیــم احتمــاال بــه 
ــاد خواهــد رفــت. در دولــت محتــرم خصوصــاً ریاســت آن،  ناکجاآب
ــود  ــده می ش ــتباه دی ــیر اش ــن مس ــر ای ــرای تغیی ــوی ب اراده ای ق
ــا توانایــی بالفعــل شــدن را  امــا بایــد دیــد کــه ایــن اراده قــوی آی
هــم داراســت یــا نــه. عنــوان کــردن ایــن مشــکالت و معضــالت بــه 
قصــد ســیاه نمایــی یــا ناکارآمــدی دســتگاه های متولــی نیســت. بــا 
یــادآوری مشــکالت موجــود می تــوان اوال بــرای تغییــر رویه اشــتباه 
بــا کمــک کارشناســان خبــره و کاردان اقــدام کــرد و ثانیــا در جهــت 
ــت. ــز تصمیمــات دیگــری گرف ــده نی سیاســت گذاری درســت آین

ــرن و  ــزرگ ق ــه ای ب ــکاری منطق ــوان از هم ــال می ت ــرای مث ب
ــران  ــخ ای ــی در تاری ــوان نقطــه عطف ــاده ابریشــم به عن ــای ج احی
یــاد کــرد. همــکاری گســترده ای کــه اگــر اهمیت آن دانســته شــود 

یقینــاً راه نجــات بزرگــی بــرای اقتصــاد کشــورمان خواهــد بــود.
ــه ایــن موهبــت  امیدواریــم در دولــت جنــاب دکتــر رییســی ب

ــت  ــرد و از موقعی ــورت گی ــژه ای ص ــام وی ــه و اهتم ــی توج تاریخ
بســیار ممتــاز و ویــژه ای کــه کشــورمان در ایــن مســیر داراســت به 
نحــو شایســته ای اســتفاده گــردد. امــا در بخــش انتهایــی ، اشــاره ای 

تحلیلــی  نیــز بــه وضعیــت بــازار ســرمایه داشــته باشــیم:
بــازار ســرمایه در ســه مــاه پاییــز علی رغــم همــه امیدواری هایــی 
ــازای  کــه وجــود داشــت نتوانســت پیش بینی هــا را محقــق کنــد. ب
پرنوســان کــه همــه فعــاالن خــود را دل زده کــرد. بــازاری بــا فقــدان 
شــدید نقدینگــی و روزهــای تکــراری. صــف خریــد یــک میلیــاردی 
ــک  ــروش ی ــف ف ــه ص ــل ب ــردا تبدی ــکل گرفته ف ــروز ش ــه ام ک
ــاد آن صــف  ــث ایج ــاق خاصــی باع ــه اتف ــردد. چ ــاردی می گ میلی
خریــد و چــه خبــر بــدی در طــی یــک روز آینــده عامــل ایجــاد ایــن 
صــف فــروش شــده. جــواب فقــط یــک جملــه اســت )بــازار بیمــار 
ــوان  ــوداری می ت ــل نم ــاظ تحلی ــه لح ــه ب ــه رفت ــا رفت ــت( ام اس
ــک دوره  ــه ی ــان و ورود ب ــر نوس ــک دوره پ ــان ی ــی از پای رگه های
ــاه  ــت کوت ــذر از مقاوم ــا گ ــاخص ب ــرد. ش ــاهده ک ــودی را مش صع
مدتــی خــود یعنــی یــک میلیــون و سیصدوهشــتاد هــزار واحــدی 
ســودای رشــد در ســر دارد. رشــدی کــه ایســتگاه اول ان یک میلیــون 
و ششــصد هــزار واحــدی خواهــد بــود و در مرحلــه بعد یــک میلیون 

و نهصــد هــزار واحــد منتظــر شــاخص خواهــد بــود.
احتمــاالً تــا پایــان ســال بــازار بــا رشــد خوبــی همــراه خواهــد 
بــود و می تــوان بــا مــوج  آن همراهــی کــرد. تقریبــاً اکثریــت قریب 
ــه لحــاظ قیمتــی جــذاب هســتند و  ــازار ب ــاق نمادهــای ب ــه اتف ب
می تــوان بــا انتخــاب ســهام بنیــادی مناســب از موقعیت هــای بــه 

وجــود آمــده بهره منــد شــد. 

�ازار ســــرما��  در ســ�دای �بــــــات و رشــــــد

ــه آمارهــای منتشــر شــده نشــان می دهــد،  ــر کســی پوشــیده نیســت؛ آن طــور ک ــران ب ــه شکســت خــورده خصوصی ســازی در ای تجرب
طــی 20 ســال گذشــته 274 هــزار میلیــارد تومــان خصوصی ســازی انجــام گرفتــه کــه از میــزان ســهم بخــش خصوصــی واقعــی تنهــا 30
درصــد بــوده اســت! از ایــن میــزان 10 درصــد در قالــب ســهام عدالــت، 39 درصــد رد دیــون و انتقــال ســهام بــه طلبــکاران و 22 درصد ســهم 
واگــذاری نهــادی همچــون انتظامــی، نظامــی، انقــالب اســالمی   و ...  بــوده اســت.  ایــن در حالــی اســت کــه از 30 درصــدی کــه بــه بخــش 

خصوصــی واگــذار شــده، 2 تــا 3 درصــد در قالــب صندوق هــای ای تــی اف واگــذار شــده اســت. 

میروحید مقیمى اصل
 کارشناس بازار سرمایه 
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بازار سرمایهبازار سرمایه

مهرداد فرهمندزاده
مدیر سرمایه گذارى هلدینگ کاوه پارس

شــفافیت در خریــد و فــروش و اخــذ مالیــات در لحظــه انجــام 
معاملــه، عــدم امــکان فــرار مالیاتــی از جملــه ویژگی هــای 
مالیــات دهنــدگان در بــازار ســرمایه می باشــد. حــال ایــن 
ــت  ــر، دول ــع دیگ ــه در صنای ــد ک ــرار دهی ــر ق ــوع را مدنظ موض
بــه منظــور اخــذ مالیــات و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی، نیازمنــد 
ــت  ــد و در نهای ــانی می باش ــروی انس ــادی و نی ــه م صــرف هزین
ــع هســتیم و  ــه صنای ــی در هم ــرار مالیات ــاهد ف ــاله ش ــه س هم
ــدازه بودجــه 5 طبــق صحبت هــای نماینــده محتــرم مجلــس ان

اســتان در کشــور، دارای فــرار مالیاتــی هســتیم و ایــن رقــم در 
ــده اســت.  ــرآورد ش ــر ب ــنوات اخی ــارد دالر در س حــدود 4 میلی
ــوق  ــات مع ــان مالی ــارد توم ــزار میلی ــدودا 270 ه ــن ح همچنی
ــن  ــرف کمتری ــا ص ــم ب ــن مه ــرمایه ای ــازار س ــی در ب ــم ول داری
ــازار  ــت ب ــرد.  پتانســیل های بســیار مثب ــه صــورت می پذی هزین
ســرمایه حاکــی از آن اســت کــه دولــت بــا بهبــود فضــای بــازار 
ســرمایه و التیــام فضــای منفــی شــکل گرفتــه پیرامــون بــورس، 
امــکان افزایــش حداقــل 6 برابــری درآمــد مالیاتــی خــود از محــل 
ــی، در  ــد مالیات ــش درآم ــار افزای ــرمایه را دارد. در کن ــازار س ب
ــای ســرمایه ای  ــذاری دارایی ه ــکان واگ ــازار، ام ــق ب صــورت رون
دولــت و همچنیــن انتشــار اوراق نیــز بیــش از پیــش خواهد شــد 
و هماننــد ماه هــای اخیــر، فــروش اوراق بــه شــدت مــورد انتقــاد 

قــرار نخواهــد گرفــت. در ســال 1399، 680 هــزار میلیــارد تومان 
طبــق صحبت هــای جنــاب آقــای دژپســند، وزیــر وقــت اقتصــاد 
از بــازار ســرمایه تامیــن مالــی بــرای دولــت صــورت گرفتــه بــود. 
بــه یــاد داشــته باشــیم کــه بــا رونــق بــازار دولــت تنهــا از محــل 
ــارد  ــزار میلی ــش از 5.7 ه ــت بی ــتا توانس ــهام شس ــذاری س واگ
تومــان تامیــن مالــی نمایــد. حــال در شــرایط فعلــی حتــی امکان 
ــه  ــا نیســت و هرگون عرضــه اولیــه ســهم های کوچــک نیــز مهی
ــا انتقــادات فــراوان همــراه می شــود.  عرضــه اوراق دولتــی نیــز ب
ــل و  ــی از نق ــی ناش ــد مالیات ــال 1401،  درآم ــه س در بودج
انتقــال ســهام بــا کاهــش 39 درصــدی نســبت بــه بودجــه 1400

ــت در  ــه  دول ــن اســت ک ــی از ای ــه حاک مواجــه شــده اســت ک
ــدارد.  ــازار ســرمایه ن ســال جــاری نیــز پیــش بینــی رونــق در ب
از طرفــی طبــق بودجــه، مقــرر گردیــده اســت مالیــات حاصــل از 
ســود مســتقیماً بــه صنــدوق تثبیــت بــازار واریــز گــردد تــا بتوان 
از آن بــرای بهبــود شــرایط بــازار اســتفاده نمــود. همچنیــن  در 
ــر ســود ســپرده بانکــی اشــخاص  ــات ب بودجــه ســال بعــد مالی
حقوقــی در نظــر گرفتــه اســت و بــه نظــر صندوق هــای 
ــود.  ــد ب ــپرده خواهن ــی س ــت مالیات ــرمایه گذاری دارای معافی س
ــاهد  ــوان ش ــر می ت ــه نظ ــردد ب ــد گ ــر تایی ــن ام ــر ای ــال اگ ح
ــای  ــه صندوق ه ــی ب ــخاص حقوق ــی اش ــپرده های بانک ورود س
ــت  ــه معافی ــی ک ــا اوراق دولت ــت و ی ــد ثاب ــرمایه گذاری درآم س
مالیاتــی دارنــد، باشــیم. هرچنــد کــه بــرآورد نتیجــه ایــن تصمیم 
در حــال حاضــر دشــوار اســت ولــی  می تــوان امیــدوار بــود کــه 
ایــن امــر باعــث بهبــود شــرایط فعلــی بــازار در ســال آتــی شــود.

عطاهللا بابایى 
مدیرکل سرمایه گذارى هاى بیمه ایران

توســعه  و  رشــد  اخیــر  دهه هــای  طــی  مالــی  بازارهــای 
ــاد  ــد اعتم ــن رش ــده ای ــل عم ــد دالی ــته ان ــه ای داش ــل مالحظ قاب
ــود  ــات و وج ــفافیت اطالع ــع و ش ــه موق ــردم ب ــرمایه گذاران و م س
ــی  ــن یک ــد. بنابرای ــاد می باش ــوی در تمامی ابع ــررات ق ــن و مق قوانی
ــی از  از مولفه هــای اساســی در جهــت رشــد و توســعه بازارهــای مال
جملــه بــازار ســرمایه اعتمــاد مــردم و ســرمایه گذاران بــه ایــن بازارهــا 
ــر  ــور موث ــت حض ــا جه ــت تقاض ــور تقوی ــه منظ ــه ب ــد البت می باش
ســرمایه گذاران و ورود نقدینگــی الزم بایــد بــه مــوارد زیــر توجــه کرد: 
ــا  ــه ب ــت در رابط ــت های دول ــته سیاس ــنوات گذش ــی س 1. ط
ــوراك  ــرخ خ ــر ن ــت، تغیی ــوده اس ــر نم ــررا تغیی ــع مک ــده صنای عم
ــه معــادن، سیاســت های مالیاتــی و ارزی  پتروشــیمی ها، بهــره مالکان
از جملــه مــواردی اســت کــه باعــث سردرگمی ســرمایه گذاران و 
ســلب اعتمــاد آنهــا شــده اســت. بنابرایــن دولــت بایــد بــدون توجــه 
بــه کســری بودجــه وکاهــش درآمدهــای نفتــی خــود سیاســت های 
مشــخصی حداقــل جهــت پنــج ســال آینــده را تدویــن و ابــالغ نماید. 
ــد  ــا بای ــی، نظارت ه ــای مال ــوازات رشــد و توســعه بازاره ــه م 2. ب
بصــورت سیســتماتیک اجــرا گــردد متاســفانه نظــارت در ایــن بازارهــا 
متناســب بــا رشــد و توســعه صــورت نگرفتــه و ایــن نقص عمــالً باعث 

ایجــاد زمینــه تخلفاتــی شــده اســت.
ــوی و اجــرای آن در جلوگیــری از  3. وجــود قوانیــن و مقــررات ق
تخلفــات احتمالــی موثــر بــوده و خــال قانونــی و یــا نبــودن آن عمــاًل 
ــد  ــم خواه ــات گســترده را فراه ــت ایجــاد تخلف بســترهای الزم جه
ــوی پشــتوانه  ــن ق ــود قوانی ــز وج ــف نی ــروز تخل ــرد. در صــورت ب ک
مناســبی جهــت برخــورد بــا متخلفیــن بــوده و اعتمــاد عمومــی  را بــه 

همــراه خواهــد داشــت.
4. ارائــه بــه موقــع اطالعــات و شــفافیت بــه موقــع آنهــا از طــرف 
ــرش و  ــی پذی ــا متقاض ــده و ی ــه ش ــرکت های پذیرفت ــرین و ش ناش
ــورس اوراق  ــا در ســامانه شــرکت ها، ســازمان ب ــع آنه ــه موق اعــالم ب
بهــادار و شــرکت های بــورس و فرابــورس بــه طــور همزمــان و امــکان 
دسترســی عمــوم بــدون هرگونــه محدودیتــی باید جــزء تعهــدات آنها 
ــون  ــن قان ــن از ای ــران و متخلفی ــا مدی ــد ب ــان بای ــن می باشــد. در ای
ــی  ــت های مدیریت ــدی پس ــای تص ــا ممنوعیت ه ــی ی ــات مال تنبیه

درنظــر گرفتــه شــود.
ــورس  ــه ب ــرکت ها ب ــگام ورود ش ــه هن ــذاری منصفان 5. قیمت گ
ــفه  ــالف فلس ــه خ ــتوری ک ــای دس ــری از قیمت گذاری ه و جلوگی

ــد. ــی می باش ــای مال ــودی بازاره وج
6. اســتقالل کامــل صندوق هــای توســعه و تثبیــت بــازار و 
جایگزیــن نمــودن افــراد بــا تجربــه در هیات مدیــره ایــن صندوق هــا 
بــه جــای مدیــران فعلــی کــه عمومــا دارای تعــارض منافع می باشــند.

7. آمــوزش و توســعه و فرهنــگ ســرمایه گذاری و نحــوه فعالیــت 
آنــان. 

بررســی های صــورت گرفتــه طــی ســنوات اخیــر موید ایــن موضوع 
اســت کــه ســازمان بــورس اوراق بهــادار و شــرکت های بــورس اوراق 
بهــادار، بــورس کاال، بــورس انــرژی و فرابــورس بــه رغــم درآمدهــای 
ــت  ــه ای جه ــه هزین ــران هیچ گون ــه گ ــده از معامل ــب ش ــوب کس خ
آمــوزش و توســعه فرهنــگ ســرمایه گذاری صــرف نکرده انــد. رســالت 
ایــن شــرکت ها بــه جــای توجــه جــدی بــه مقولــه آمــوزش متاســفانه 
ســرمایه گذاری در حــوزه امــالك و مســتقالت و ســپرده گذاری بــوده 
ــه همــراه ســایر شــرکت های بورســی  ــد ب اســت. ایــن شــرکت ها بای
بخشــی از درآمــد خــود را صــرف آمــوزش و یــا بورســیه کــردن دانــش 
ــزام  ــا اع ــی و ی ــز علمی داخل ــگاه ها و مراک ــاز دانش ــگان ممت آموخت

دانشــجو بــه کشــورهای پیشــرو در بازارهــای مالــی نماینــد. 
ایــن مــوارد بخــش مختصــری از اقداماتــی اســت کــه بایــد متولیان 
امــر در جهــت جلــب اعتمــاد عمومــی  و تقویــت بخــش تقاضــا انجــام 
دهنــد. در صــورت عــدم توجــه بــه ایــن مقوله هــا بایــد منتظــر وقــوع 
بحران هــای بــه مراتــب بدتــر از ســال 1399 و 1400در بــازار ســرمایه 

کشــور در ســال های آتــی باشــیم.

سردر��ی  تقا�ا در �ازار سرما���ازار سرما�� و �� ��� �ای �رار ما��اتی   
طبــق آمــار و اطالعــات موجــود بــا وجــود رکــود نســبی بــازار ســرمایه در نیمــه نخســت ســال 1400، درآمــد مالیاتــی دولــت از محــل خریــد 
و فــروش ســهام توســط ســهامداران بالــغ بــر 2400 میلیــارد تومــان (حــدود صــادرات 1,2 میلیــون بشــکه نفــت) بــوده اســت کــه حــدود 2

درصــد از کل مالیات هــای دریافــت شــده بــوده اســت.  بــه بیانــی دیگــر بــازار در یکــی از بدتریــن دوران خــود، ســهم دو درصــدی در تامیــن 
منابــع دولتــی (صرفــا از طریــق مالیــات) داشــته اســت. الزم بــه ذکــر اســت در دی مــاه ســال 1399، ســهم مالیاتــی کــه ســهامداران از محــل 
خریــد و فــروش ســهام پرداخــت نمودنــد بــه تنهایــی برابــر 2,972 میلیــارد تومــان بــوده اســت کــه حاکــی از جایــگاه مهــم ایــن بــازار در 
اقتصــادی کشــور اســت. در شــرایط تحریمی فعلــی کــه صــادرات نفــت کشــور بــه ســختی صــورت می پذیــرد و ریســک های متعــدد بســیاری 
را بــرای دولــت فراهــم مــی آورد، درآمــد مالیاتــی نقــل و انتقــال ســهام در هــر مــاه در دوران رونــق بــازار، بــه تنهایــی برابــر صــادرات حداقــل 
یــک میلیــون بشــکه نفــت اســت؛ در حالــی کــه بــا پذیــرش و عرضــه بیشــتر ســهام شــرکت های دولتــی و خصوصــی در بــازار و افزایــش 
ــازار ســرمایه، تاحــدودی بخشــی از  ــق ب ــا رون ــوان ب ــی دیگــر می ت ــه بیان ــز خواهــد شــد. ب ــش نی ــش از پی ــغ بی ــن مبل ــالت ای ارزش معام

وابســتگی بودجــه بــه نفــت را برطــرف نمــود. 

انت�اب ��ات مد�ره �ق�قی �ت�وش��ی �ارک (س�امی �ام) 

کر�� و آب در  ��ا���ام� رد�ای  کر�� و آب در شرک� �ا��� ن�� �ی م�ت�ر �� د��ا�� او���  ��ا���ام� رد�ای  شرک� �ا��� ن�� �ی م�ت�ر �� د��ا�� او��� 
��ع� ن�� ا�ران��ع� ن�� ا�ران

بــه گــزارش روابــط عمومــی  شــرکت پتروشــیمی خارك، 
شــرکت  عمومــی  فوق العــاده  مجمــع  برگــزاری  بــا 
اشــخاص حقوقــی  )ســهامی عام(،  پتروشــیمی  خــارك 
ــده  ــال آین ــدت دو س ــرای م ــرکت ب ــن ش ــره ای هیات مدی

ــدند. ــاب ش انتخ
در ایــن مجمــع، رییــس مجمــع علــی کریمــی نماینــده 
گــروه پتروشــیمی تابــان فــردا علیرضــا بنی اســدی نماینــده 
ــتگی  ــدوق بازنشس ــرمایه گذاری صن ــده س ــو و نماین تاپیک
کشــوری بــه عنــوان ناظــر، خانــم ثنایــی بــه عنــوان 
دبیــر مجمــع و عبــدل نماینــده شــرکت ســرمایه گــذاری 
صنــدوق بازنشســتگی کشــوری،  نماینــده حسابرســی 
تدویــن و همــکاران  بــه عنــوان بــازرس و  نماینــده ســازمان 

ــورس حضــور داشــتند. ب
ــا  ــان صب ــرکت ارزش آفرین ــو، ش ــرکت تاپیک ــج ش پن
تجــارت، تــالش گســتران توســعه آینــده، شــرکت توســعه 

نفــت و گاز صبــا کارون و شــرکت مجتمــع صنعتــی نفــت 
ــده اعضــای  ــرای دو ســال آین ــگان ب ــا جمــع کن و گاز صب

ــود. ــد ب ــیمی خارك خواهن ــی پتروش حقوق
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سیدرضا گلگیر 
مدیرعامل شرکت کارگزارى امین آوید 

آن چــه ایــن روزهــا باعــث کاهــش رونــق بــازار ســرمایه و به 
عبارتــی کاهــش حجــم و ارزش معامــالت شــده اســت در واقــع 
ــی  ــرمایه گذاران حقیق ــالت س ــم معام ــش حج ــی از کاه ناش
اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ایــن قشــر از ســرمایه گذاران 
ــدت  ــرای م ــه ب ــت ک ــار می رف ــدند انتظ ــان ش ــل زی متحم
نســبتا طوالنــی شــاهد خــروج ایــن بخــش از ســهامداران بــازار 
ــه افزایــش  ســرمایه باشــیم کــه علــت اصلــی آن را می تــوان ب
ابهامــات و تصمیمــات خلــق الســاعه ای نســبت داد کــه بــه از 
ببیــن رفتــن اعتمــاد ایــن ســرمایه گذاران و در نهایــت خــروج 

ــازار ســرمایه منجــر شــد.  از ب
امــا بــه رغــم همــه اتفاقاتــی کــه در 1.5 ســال گذشــته در 
بــازار ســرمایه رقــم خــورده اســت، همچنــان بــا رویکردهایــی 
ــهامداران را  ــر از س ــن قش ــرمایه گذاری ای ــک س ــوان ریس می ت
ــی  ــان نقدینگ ــرای ورود جری ــا را ب ــددا فض ــش داد و مج کاه

فراهــم نمــود. 
ــازار  ــالت ب ــات در معام ــاد ثب ــرای ایج ــل ب ــتین عام نخس
در حــوزه قانون گــذاری و ابــالغ دســتورالعمل هایی اجرایــی 
اســت کــه تغییــرات مکــرر آن یکــی از آفت هــای اصلــی 
ــه  ــد اجــازه دهــد ک ــت بای ــع دول ــازار ســرمایه اســت. در واق ب
ــی  ــور طبیع ــه ط ــا و ب ــه و تقاض ــازوکار عرض ــا س ــا ب قیمت ه
دنبــال  قیمت گــذاری دســتوری  مســاله  و  کشــف شــوند 
نشــوند. ســرکوب قیمــت اثــرات منفــی  دارد کــه در ماه هــای 
ــوالد  ــودرو و ف ــر خ ــی نظی ــر بازار های ــر آن را ب ــته تاثی گذش
ــه  ــا مداخل ــتوری ب ــذاری دس ــع قیمت گ ــم. در واق ــاهد بودی ش

در تخصیــص منابــع، نــه تنهــا ســود واحــد تولیــدی را کاهــش 
می دهــد بلکــه در مــواردی می توانــد منجــر بــه زیــان آن 
شــود و ایــن ریســک بــه طــور مســتقیم بــه ســهامداران خــرد 

و کالن آن شــرکت منتفــل می شــود. 
ــول و  ــازار پ ــن ب ــادل بی ــردن تع ــرار ک ــکار، برق ــن راه دومی
ســرمایه اســت کــه از طریــق تنظیــم نــرخ بهــره بــازار بدهــی، 
ــود ایجــاد  ــف، بهب ــای مختل ــت کســری بودجــه از راه ه مدیری
ــانات  ــدن نوس ــر ش ــی پذی ــش بین ــالت و پی ــادل در معام تع

ــرد.  ــد صــورت گی ــازار ارز بای موجــود در ب
افزایــش تــورم و نرخ هــای بهــره کــه ســبب ایجــاد جذابیــت 
ــه  ــرای کســب ســود بــدون ریســک از ایــن طریــق نســبت ب ب
بــازار ســهام می شــود، از جملــه عواملــی اســت کــه بایــد بــرای 

تغییــر آن تصمیماتــی اتخــاذ شــود. 
ــی  ــهام، یک ــه س ــه نام ــان بیم ــا هم ــی ی ــار اوراق تبع انتش
ــر  ــان خاط ــرای اطمین ــا ب ــن راهکاره ــب تری ــر از مناس دیگ
ســهامداران بــه ویــژه ســهامداران خــرد بــوده و ریســک ســهام 

ــد داد.  ــش خواه را کاه
ــک  ــورت ی ــه ص ــی ب ــار اوراق تبع ــود انتش ــنهاد می ش پیش
ــرد و در  ــرار گی ــازار ســرمایه ق ــزام در دســتور کار ناشــران ب ال
واقــع ناشــری کــه بــه ارزش بــاالی ســهام خــود واقــف اســت، 
ــردازد  ــه بیمــه کــردن ســهام خــود بپ ــن اوراق ب ــا انتشــار ای ب
ــهم را  ــت از س ــه حفاظ ــاند ک ــهامداران برس ــالع س ــه اط و ب

ــده دارد.  برعه
ــت قیمــت  ــازار ســهام و اف ــی ب ــه شــرایط کنون ــا توجــه ب ب
ســهام کــه فشــار فــروش باالیــی از ســوی ســهامداران بــه بــازار 
ســرمایه وارد می شــود، ایــن روش می توانــد مانعــی بــرای 
ــرد  ــهامداران خ ــوی س ــژه از س ــه وی ــهام ب ــتر س ــروش بیش ف

باشــد. 

ــه  ــهامدار از بیمه نام ــه س ــی ک ــر، زمان ــارت دقیق ت ــه عب ب
ســهام اطــالع داشــته باشــد، دیگــر نگــران افــت قیمــت 
ــود را  ــهام خ ــد س ــه می توان ــان دارد ک ــود و اطمین ــد ب نخواه
ــه  ــاند. البت ــروش برس ــه ف ــب ب ــت مناس ــا قیم ــید ب در سررس
ضــروری اســت فرهنگ ســازی الزم جهــت افزایــش ســواد 
مالــی ســرمایه گذاران در خصــوص ابزارهــای مالــی نویــن 
صــورت گیــرد تــا شــاهد اقبــال بیشــتر ســهامداران نســبت بــه 

ــیم.  ــرمایه باش ــازار س ب
ــات بخشــی  ــه ثب ــد منجــر ب ــی کــه می توان از دیگــر اقدامات
ــت  ــش فعالی ــود، افزای ــازار ش ــالت ب ــادل در معام ــاد تع و ایج
توســعه ســرمایه گذاری  بــازار ســرمایه،  تثبیــت  صنــدوق 
تــداوم  ســرمایه گذاری،  صندوق هــای  طریــق  از  مســتقیم 
ــالش و  ــهام، ت ــناوری س ــش ش ــی، افزای ــازار گردان ــت ب فعالی
جهــت  بورســی  شــرکت های  و  هلدینگ هــا  برنامه ریــزی 
افزایــش ســرمایه و افزایــش معافیت هــای مالیاتــی شــرکت های 
بورســی اســت. اگرچــه فــارغ از ایــن مــوارد، اکنون ریســک های 
سیســتماتیک و ابهامــات زیــادی وجــود دارد کــه تاثیــر قابــل 

توجهــی در بــازار ســرمایه دارنــد کــه از جملــه آن می تــوان بــه 
ــرخ  ــیمی و ن ــرکت های پتروش ــوراك ش ــرخ خ ــذاری ن قیمت گ
ــرات  ــج مذاک ــوالدی، نتای ــیمانی و ف ــرکت های س ــوخت ش س
ــار اوراق  ــم انتش ــه 1401، حج ــرخ تســعیر ارز بودج ــام، ن برج
دولتــی و برخــی مــوارد دیگــر اشــاره کــرد کــه بایــد هــر چــه 
ــوارد  ــن م ــوص ای ــی در خص ــف نهای ــن و تکلی ــریع تر تعیی س

ــرد.  صــورت گی
ــوق،  ــوارد ف ــق م ــورت تحق ــه در ص ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــای 9 ــه گزارش ه ــه ب ــا توج ــه ب ــد را داد ک ــن نوی ــوان ای می ت

ماهــه شــرکت ها و همچنیــن افزایــش نــرخ دالر نیمایــی، ســود 
ــی محــور  ــه خصــوص شــرکت های کامودیت آوری شــرکت ها ب
ــد  ــته خواه ــال گذش ــن چندس ــر از میانگی ــدادی باالت ــه اع ب
رســید  و درایــن شــرایط می تــوان انتظــار داشــت کــه بــازار بــا 
یــک رونــق نســبی همــراه شــود. اگرچــه ســهامداران نبایــد از 
ــه دســت  ــه میــزان رشــد های ب ــازار ســهام انتظــار رشــدی ب ب
ــی  ــد بازده ــا می توان ــند؛ ام ــال های 98 و 99 باش ــده در س آم

ــد.  ــم بزن ــرمایه گذاران رق ــرای س ــی ب مقبول

عــزت طیبــی مدیرعامــل ســبدگردان کاریزمــا در گفت وگــو بــا 
ــا  ــدوق اهرمی کاریزم ــه صن ــان اینک ــا بی ــروز ب ــورس ام ــگار ب خبرن
ــازار ســرمایه کشــور توانســته  ــدوق اهرمی ب ــن صن ــوان اولی ــه عن ب
مجوزهــای الزم را از ســازمان بــورس کســب کنــد، اظهــار داشــت: 
ــخ  ــه تاری ــدوق ب ــن صن ــان در ای ــارد توم ــی 500میلی پذیره نویس
29 اذر در بــورس تهــران بــا موفقیــت صــورت گرفــت و بــا توجــه 
ــاه  ــا 8 دی م ــیم ت ــده، در تالش ــام ش ــای انج ــه ریزی ه ــه برنام ب
ــه برخــورداری  ــی ب ــرد. طیب ــه صــورت پذی شــروع معامــالت ثانوی
ــاز  اشــاره کــرد کــه ایــن  صندوق هــای اهرمــی از یونیت هــای ممت

ــوند. ــی می ش ــره نویس ــورس پذی ــا در ب یونیت ه
ــدوق  ــی از صن ــوان نوع ــه عن ــای اهرمی ب ــه از صندوق ه وی ک
صندوق هــای  داد:  ادامــه  می بــرد،  نــام  معاملــه  ســهامی قابل 
اهرمــی، از یــک صنــدوق صــدور ابطالــی درآمــد ثابــت هــم 
برخوردارنــد کــه یونیــت داران عــادی نامیــده می شــوند. بــه گفتــه 
ــدوق  ــهام صن ــه س ــتند ک ــرادی هس ــاز اف ــت داران ممت وی؛ یونی
ــا قــرض  ســهامی را دریافــت می کننــد و یونیــت داران عــادی نیــز ب
دادن پــول بــه یونیــت داران ممتــاز یــک بازدهــی ثابتــی را از آنهــا 

دریافــت می کننــد.
در  کاریزمــا؛  ســبدگردان  مدیرعامــل  اظهــارات  بــه  بنــا 

ــه و  ــه نوعــی دو صنــدوق ســهامی قابل معامل صندوق هــای اهرمی ب
صــدور ابطالــی درآمــد ثابــت یکدیگــر را پوشــش می دهنــد.

طیبــی می گویــد: یونیــت داران ممتــاز کــه ریســک را پذیرفتــه 
ــا  ــد ب ــد، می توانن ــداری کــرده ان ــد و ETF ســهامی اهرمی را خری ان
پــول یونیــت داران عــادی اهــرم بگیرینــد.  اهــرم بیــن 100 تــا 200

درصــد بســته بــه شــرایط بــازار قابــل تغییــر اســت.
او در توضییــح بیشــتر در مــورد فعالیــت صندوق هــای اهرمــی، 
صنــدوق «اهــرم» کاریزمــا را مثــال زد و گفــت: 500 میلیــارد تومان 
ــذب  ــت ج ــرم» اس ــاد آن «اه ــهامی که نم ــدوق ETF س در صن
شــده و ســازمان مجــوز فعالیــت آن راصــادر نمــوده اســت؛ در ادامــه 
منابعــی تــا ســقف 1000میلیــارد تومــان نیــز بــا عنــوان یونیت های 
عــادی از ســرمایه گذارانی کــه دنبــال بازدهــی ثابــت هســتند جــذب 
ــت  ــا نظــر مدیری ــع ب ــل 70 درصــد کل مناب ــد شــد و حداق خواه
صنــدوق صــرف خریــد ســهام می شــود. بــه گفتــه طیبــی؛ بازدهــی 
ــد  ــا 25 درص ــن 20 ت ــادی بی ــت ع ــان یونی ــاالنه صاحب ــت س ثاب
ــازار 25 درصــد و در  ــه ب ــن بازدهــی در شــرایط خــوب ب اســت؛ ای

شــرایط بــد بــازار 20 درصــد قابــل تغییــر اســت.
ــورداری  ــه برخ ــاره ب ــا اش ــا ب ــبدگردان کاریزم ــل س مدیرعام
ــور  ــه ط ــک ب ــوی و ریس ــت پرتف ــی از مدیری ــای اهرم صندوق ه

ــن  ــرمایه گذاری در ای ــر س ــرد: مدی ــح ک ــه، تصری ــزا و جداگان مج
نــوع صندوق هــا نیــز بــا انتخــاب پرتفــوی مناســب بــرای صنــدوق 
تــالش دارنــد تــا بــا فراهــم کــردن نقدشــوندگی بــاال در ایــن نــوع 
ــد. ــدوق برآین ــرمایه گذاران از صن ــروج س ــده خ ــا، از عه صندوق ه
ــایر  ــه س ــبت ب ــرم نس ــدوق اه ــرد صن ــوص کارک وی درخص
صندوق هــای  بدهــی  حداکثــر  گفــت:  فعلــی  صندوق هــای 
ســهامی فعلی  15 درصــد از منابــع اســت و فقــط  5 درصــد از ارزش 
ــار از کارگزاری هــا  دارایی هــای ایــن صنــدوق امــکان دریافــت اعتب

را دارد، ایــن درحالیســت کــه صنــدوق اهــرم ریســک بیشــتری دارد.
بــر اســاس گفتــه وی، صندوق هــای اهرمی بــرای کســانی 
ــازار  ــر در ب طراحــی شــده اســت کــه دنبــال ریســک و اهــرم باالت
ســرمایه هســتند. ایــن صندوق هــا بــرای مواقــع رکــود بــازار 
طراحــی شــده اســت تــا بــا اعتبــار باالتــر اقــدام بــه خریــد ســهام 
کنــد. طیبــی در پایــان خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه افــت بــازار 
ســرمایه و یکــه تــازی بازارهــای مــوازی، فرصــت بســیار مناســبی  

ــرار دارد. ــی  ق ــای اهرم ــش روی صندوق ه پی

را��ار�ای �����ادی �ونــــــــ� �ازار سرما�� 

��دوق «ا�ـــــــــــــــرم» �رای ���� ���ران 
�� �ازار می آ�د

ــزان آشــنایی  ــا می ــازار ســرمایه از طریــق ورود و افزایــش فعالیــت ســرمایه گذاران حقیقــی ب ــق ب در ســالهای 1398 و 1399 شــاهد رون
کمتــر و ســرمایه گذاری بــه صــورت مســتقیم در ایــن بــازار بودیــم. آزادســازی ســهام عدالــت یکــی دیگــر از اتفاقــات مهــم ســال گذشــته بازار 
ســرمایه بــه حســاب می آیــد؛ بــه طــوری کــه در حــال حاضــر فعــاالن بــازار ســرمایه بــه بیــش از 50 میلیــون نفــر می رســند. بــه گونــه ای 

کــه بــاالی 60 درصــد از افــراد جامعــه ســهامدار هســتند. 

ن�ا�ی �� م�ان��م ��دوق سرما�� ��اری س�امی ا�رمی کا���ما
صنــدوق ســرمایه گذاری ســهامی اهرمی کاریزما، نخســتین 
صنــدوق ســرمایه گذاری اهرمــی در بــازار ســرمایه کشــور 
اســت کــه امــکان ســرمایه گذاری همزمــان ســرمایه گذاران 
ــورس  ــزارش ب ــه گ ــر را دارد. ب ــک پذی ــز و ریس ــک گری ریس
ــردا  ــهامی اهرمی کاریزما ف ــدوق س ــی صن ــره نویس ــروز، پذی ام
دوشــنبه )29 آذرمــاه( انجــام شــد کــه تعــداد واحدهــای قابــل 
ــر واحــد  ــه قیمــت ه ــون واحــد اســت ک عرضــه آن 490 میلی
ــدوق،  ــن صن ــای ای ــال می باشــد. یکــی از ویژگی ه ــزار ری 10 ه
ــل  ــان از هــر دو ســازوکار صــدور و ابطــال و قاب اســتفاده همزم
ــت  ــال مالکی ــرمایه گذاری و انتق ــت س ــورس جه ــه در ب معامل
واحدهــای صنــدوق اســت. ایــن صنــدوق دارای دو نــوع واحدهای 
صنــدوق ممتــاز )نــوع اول و نــوع دوم( و عــادی اســت. از ویژگــی 
واحدهــای ســرمایه گذاری نــوع اول صنــدوق می تــوان بــه ارزش 
ــداد  ــات تع ــال، ثب ــزار ری اســمی واحدهای ســرمایه گذاری 10 ه
ــل  ــی قاب ــل ابطــال ول واحدهــا در طــول عمــر صنــدوق، غیرقاب
انتقــال بــه غیــر صرفــا در بــورس، دارای حــق حضــور و حــق رای 
در مجامــع صنــدوق و صــدور واحــد در قبــال آورده موسســین 
اشــاره کــرد. واحدهــای ســرمایه گذاری ممتــاز نــوع دوم از نــوع 
ــورس  ــه در ب ــل معامل ــال و قاب ــل ابط ــه غیرقاب ــت ک سهامی  اس
اســت. در ایــن واحــد ســرمایه گذاری امــکان حــق حضــور و حــق 

ــدارد. رای در مجامــع صنــدوق وجــود ن

 واحدهاى ممتاز

ــا  ــورس ی ــه در ب ــل معامل ــه صــورت قاب ــاز ب ــای ممت واحده
ETF بــوده و خریــد و فــروش آنهــا از طریــق کارگــزاری صــورت 
می گیــرد. منابــع حاصــل شــده از واحدهــای ممتــازدر ابزارهــای 
می تواننــد  واحدهــا  ایــن  می شــود.  سهامی ســرمایه گذاری 
ــار  ــه اعتب ــوند ک ــوردار ش ــرمایه گذاری برخ ــرم س ــت اه از مزی
ــرمایه گذاری  ــل س ــرم از مح ــاد اه ــرای ایج ــده ب ــرف ش مص

ــادی تامیــن خواهــد شــد. واحدهــای ع

 مکانیزم بازدهى صندوق

صنــدوق اهرمی کاریزمــا دارای دو نــرخ خالــص ارزش دارایــی 
یــا NAV می باشــد کــه مربــوط بــه واحدهــای عــادی و ممتــاز 

اســت. 
ــر از 20 درصــد باشــد،  ــدوق کمت ــی کل صن چنانچــه بازده
کــف ســود 20 درصــدی متعلــق بــه دارنــدگان واحدهــای عــادی 
از محــل دارایــی دارنــدگان واحدهــای ممتــاز تامیــن خواهد شــد 
و در مقابــل چنانچــه بازدهــی صنــدوق بیــش از 25 درصد باشــد، 
ــی  ــود یعن ــقف س ــا از س ــادی تنه ــای ع ــرمایه گذاران واحده س
25 درصــد برخــوردار خواهنــد شــد و مــازاد بــر آن متعلــق بــه 

ســرمایه گذاران واحدهــای ممتــاز خواهــد شــد.

 درجه اهرم صندوق

میــزان درجــه اهــرم ایــن صنــدوق بــرای دارنــدگان واحدهای 
ممتــاز بســتگی بــه حجــم دارایی هــای بخــش عــادی و ممتــاز 
ــن  ــادی در کمتری ــش ع ــای بخ ــم دارایی ه ــدوق دارد. حج صن
ــر  ــه میــزان دو براب ــال و در بیشــترین حالــت ب حالــت صفــر ری
حجــم دارایــی ممتــاز صنــدوق خواهــد بــود، امــا طبــق پیــش 
ــران صنــدوق میــزان اهــرم بعــد از شــروع فعالیــت،  بینــی مدی

ــود. حداقــل 70 درصــد و حداکثــر 200 درصــد خواهــد ب

 واحدهاى عادى

ــق  ــی از طری ــدور و ابطال ــورت ص ــه ص ــادی ب ــای ع واحده
ــا  ــن واحده ــد . ای ــد ش ــه خواهن ــال Charisma.ir معامل پورت
شــباهت بســیار زیــادی بــه واحدهــای صندوق هــای بــا درآمــد 

ــد. ــت دارن ثاب
ســود پیــش بینــی شــده بــرای دارنــدگان واحدهــای عــادی 

نرخــی بیــن 20 تــا 25 درصــد معــادل ســاالنه خواهــد بــود.



گــزارش
دی 1400 شماره 666

یک برشیک برش

سجاد میرزایى سوینى
 کارشناس بازار سرمایه 

در بیــن صندوق هــا، بیشــترین کاهــش ارزش یــا خــروج نقدینگی 
متعلــق بــه صنــدوق ســرمایه گذاری واســطه گــری مالــی یکــم رقــم 
خــورده اســت. همانطــور کــه مشــاهده می شــود دو صنــدوق از بیــن 
صندوق هــای دیگــر بــه نام هــای «توســعه اندوختــه آینــده» و 
«مشــترك پیشــتاز» بــر خــالف صندوق های دیگــر، تغییــرات مثبت 
داشــته و خالــص ارزش دارایــی آن هــا بــه ترتیــب 12 و 9.2 درصــد 

رشــد کــرده اســت. منطقــی اســت تغییــرات ارزش خالــص دارایــی 
ــاخص  ــش ش ــش و افزای ــر کاه ــهامی   تحت تاثی ــای در س صندوق ه
ــر  ــب مدی ــرد مناس ــا عملک ــی ب ــا در مواقع ــند ام ــازار می باش کل ب
تمامی  فرصت هــای ســرمایه گذاری و  از  بکارگیــری  صنــدوق در 
تعییــن اســتراتژی های مناســب و اســتفاده از مدیــران حرفــه ای و بــا 
تجربــه می توانــد در رشــد خالــص دارایــی و جــذب ســرمایه صنــدوق 
تاثیــر به ســزایی داشــته باشــد و ارزیابــی عملکــرد صنــدوق و مدیران 

آن هــا را می تــوان از بررســی متغیرهــای زیــر اســتفاده  نمــود:
ــه  ــدوق ومقایس ــف صن ــای مختل ــی دوره ه ــی بازده بررس

س�� ��دوق �ا از �ــــــ�وج �ـــــ�ل در ا�� شا��
 در ســه مــاه گذشــته بــا توجــه بــه مشــاهده شــاخص کل، تغییراتــی بــا افــت و خیــز از رونــد ورود و خــروج پــول در بــازار ســرمایه 
شــاهد بودیــم، از ابتــدای مهــر مــاه تــا پایــان آذر مــاه، شــاخص کل در حــدود 2 درصــد کاهــش ارزش داشــته اســت، در بازار ســرمایه 
ــر  ــرمایه گذاری ب ــای س ــط صندوق ه ــتقیم و توس ــور غیرمس ــر به ط ــی دیگ ــتقیم و بخش ــور مس ــول به ط ــروج پ ــی ازخ ــا بخش عمدت
بــازار ســرمایه اثــر گــذار اســت. در ایــن گــزارش بــه بررســی صندوق هــای ســرمایه گذاری در ســهام پرداختــه شــده اســت. در ســه 
مــاه گذشــته حــدود 5 هــزار میلیــارد تومــان خالــص ارزش دارایی هــای صندوق هــای ســرمایه گذاری کاهــش یافتــه اســت و عمــده 
ایــن موضــوع را می تــوان بــه ابطــال و خــروج ســرمایه گذاران عطــف داد؛ بــه ایــن معنــا کــه همیــن میــزان از فشــار فــروش بــازار 
ســرمایه عمدتــا از ســوی صندوق هــای ســرمایه گذاری در ســهام صــورت گرفتــه اســت. بگونــه ای کــه در پــی ایــن فشــار فــروش 
طــی ســه مــاه گذشــته حــدود 10 درصــد از مجمــوع دارایی هــای صندوق هــای ســرمایه گذاری در ســهام کاهــش یافتــه اســت . در 
صنــدوق بــزرگ از لحــاظ دارایــی و تغییــرات ارزش ریالــی نســبت تغییــرات آن در 3 مــاه گذشــته ارائــه شــده اســت. جــدول زیــر 20

صندوق هاى سرمایه گذارى از ردیف
نوع سهام

خالص ارزش 
دارایى 1مهر

خالص ارزش دارایى 
30 آذر

ارزش تغییرات 
ریالى

درصد 
تغییرات

%34.05137.1903.1399.2مشترك پیشتاز1

%10.93712.2501.31312.0توسعه اندوخته آینده2

%2.8-368-13.25212.884هستی بخش آگاه3

%6.7-432-6.4356.003همیان سپهر4

%6.3-567-9.0218.454سرو سودمند مدبران5

%10.6-572-5.4134.841آوای سهام کیان6

%10.7-575-5.3914.816مشترك توسعه ملی7

%8.1-590-7.2686.678مشترك نقش جهان8

%7.9-664-8.3857.721سپهر کاریزما9

%11.9-780-6.5735.793سپهر اول-کارگزاری بانک صادرات10

%2.6-795-31.05230.257مشترك پیشرو11

%9.4-861-9.2088.347مشترك آگاه12

%7.5-1.095-14.52413.429زرین پارسیان13

%17.5-1.188-6.7725.584مشترك یکم اکسیر فارابی14

%8.1-1.304-16.07414.770مشترك بانک خاورمیانه15

%16.9-1.540-9.1367.596ثروت آفرین تمدن16

%8.9-1.835-20.54618.711مشترك امید توسعه17

%15.3-2.475-16.13513.660مشترك ارزش کاوان آینده18

%11.5-13.538-117.942104.404پاالیشی یکم19

%18.6-18.131-97.57779.446واسطه گری مالی یکم20

%9.6-42.858-445.692402.834جمع

صنــدوق در میــان صندوق هــای دیگــر
بررســی و مقایســه بازدهــی نــوع صنــدوق بــا صنعــت مــورد 

ارزیابــی
بررســی رونــد افزایــش دارایــی و جــذب ســرمایه توســط مدیر 

صندوق
بررســی انجــام دادن تکالیــف و مقــررات قانونــی بــا توجــه بــه 

ــات حسابرسی گزارش
ــرایط  ــر و ش ــی مدی ــات  ده ــوه خدم ــی نح ــی اجمال بررس

آن وســهولت  ســرمایه گذاری 

بررســی عــدم اســتفاده از تعدیــل قیمت هــا و مقایســه قیمــت 
آمــاری و ابطــال اعــالم شــده در تارنمــای صندوق 

الزم بــه یــاد آوریســت کــه مدیــران صنــدوق فقــط می بایســتی 
تغییــرات قیمــت پایانــی بــا قیمت گــذاری تعدیلــی )دســتی( ســهام 
ــف شــده  ــل تعری ــا دالی ــق ب ــدوق را مطاب ــوی صن موجــود در پرتف
ــورس  ــادار مصــوب ســازمان ب ــذاری اوراق به دســتورالعمل قیمت گ
ــال  ــرخ ابط ــه ن ــاری ب ــرخ آم ــه ن ــد و هرچ ــل نماین ــام و تعدی انج
اعالمی صندوق هــا نزدیک تــر باشــد، نشــان دهنده کم تــر بــودن 

ــد.  ــدوق می باش ــوی صن ــود در پرتف ــای موج ــل قیمت ه تعدی

مدیرعامل فوالد خوزستان در سمینار چالش گاز در زنجیره فوالد:

�رنام� ���ی، ت�سع� ��ر سا�� و �رک� �� س�� س��� �ای �ا�����
راه �� م�ا�� �ا �ا�� �ای ان�ژی اس�

م��ق�ـــــ� ن�اد «��ــــــــراه» در �� ا��اد �� مق�ع تا���ی �د�د

امیــن ابراهیمی مدیرعامــل فــوالد خوزســتان در ســمینار 
چالــش گاز در زنجیــره فــوالد، برنامه ریــزی، توســعه زیــر ســاخت 
و حرکــت بــه ســمت ســوخت های جایگزیــن راه حــل مواجــه بــا 
ــوالد  ــل ف ــن ابراهیمی مدیرعام ــت. امی ــرژی دانس ــای ان چالش ه
ــاه 1400 ــم دی م ــه پنج ــش گاز ک ــمینار چال ــتان در س خوزس

در ســالن همایش هــای هتــل همــا تهــران و بــا حضــور جمعــی 
ــا موضــوع تحلیلــی بــر  از فعــاالن زنجیــره فــوالد برگــزار شــد، ب

ــرد. ــار آن ســخنرانی ک ــت مصــرف گاز در کشــور و آث وضعی
ــده گاز  ــومین تولیدکنن ــران س ــه ای ــان اینک ــا بی  ابراهیمی ب
طبیعــی دنیــا اســت،  افــزود: وجــود ذخایــر گازی بــرای کشــورمان 
یــک مزیــت بــه شــمار می آیــد،  اما بــا ایــن وجــود در فصل ســرما، 
بــا کمبــود تولیــد گاز مواجــه هســتیم و بــرای جبــران کوتاه تریــن 
مســیر، یعنــی قطــع گاز صنایــع فــوالدی و پتروشــیمی را انتخــاب 
می کنیــم، ایــن در حالــی اســت کــه ایــن صنایــع وابســته بــه گاز 

هســتند و امــکان اســتفاده از ســوخت جایگزیــن را ندارنــد.
 مدیرعامــل فــوالد خوزســتان در ادامــه گفــت: بــرای رســیدن 
ــه  ــن در افــق 1404، صنعــت فــوالد ب ــه  تولیــد 55 میلیــون تُ ب
ــر مکعــب گاز در ســال  ــون مت ــارد  و 200 میلی مصــرف 19 میلی
ــودن محدودیت هــای گازی در  ــه  قطعــی ب ــا توجــه ب نیــاز دارد. ب
ــش  ــتان بی ــوالد خوزس ــود، ف ــی می ش ــده، پیش بین ــای آین ماه ه
از 1000 میلیــارد تومــان ســود را از دســت خواهــد داد. از طرفــی 
طــرح احــداث نیــروگاه اختصاصــی 520 مگاواتــی بــرق بــا چالش  
تامیــن گاز مواجــه شــده اســت. بنابرایــن بایــد بــه صنعــت فــوالد 
نــگاه راهبــردی داشــت.  ابراهیمــی در ادامــه گفــت: ســرمایه گذاری 
نکــردن در توســعه ظرفیت هــای عرصه ی گاز متناســب بــا افزایش 
تقاضــای بخش هــای خانگــی، نیروگاهــی و صنعتــی، باعــث منفی 
شــدن تــراز تولیــد گاز کشــور شــده اســت. مصــرف گاز صنعــت 
ــب  ــرمایه گذاری قری ــم س ــت. علی رغ ــد اس ــا 5 درص ــوالد تنه ف
بــه 100 میلیــارد دالری در میــدان گازی پارس جنوبــی، و در نظــر 
ــا کاهــش  ــده ب ــال های آین ــن رشــد شــدید مصــرف در س گرفت
شــدید تولیــد گاز مواجــه می شــویم. افزایــش رقــم مصــرف گاز و 
رســیدن بــه 850 میلیــون مترمکعــب در زمســتان 1399، زنــگ 

خطــری بــرای نزدیــک شــدن رقــم تولیــد کشــور اســت.
ــوالد  ــه ی ف ــت رفت ــد از دس ــم از تولی ــه ای ه ابراهیمی  مقایس
ــد از  ــزان تولی ــزود: می ــر داشــت و اف خوزســتان در دو ســال اخی
ــه واســطه ی محدودیت هــای  دســت رفتــه ی ســال 1399 کــه ب
بــرق بــر شــرکت فــوالد خوزســتان تحمیــل شــد، 60 هــزار تُــن 
بــود کــه همیــن مقــدار بــا توجــه بــه محدودیت هــای بی ســابقه 
در ســال 1400 بــه 530 هــزار تـُـن رســید. در بخــش گاز در ســال 

گذشــته، نزدیــک بــه یــازده هــزار تُــن و تــا پایــان آذر مــاه ســال 
جــاری 27 هــزار تـُـن آهــن اســفنجی از دســت دادیــم. پیش بینــی 
ــن  ــر گرفت ــا در نظ ــال و ب ــده س ــه باقیمان ــه ماه ــود در س می ش
ــزی  ــد برنامه ری ــن از تولی ــزار تُ ــای پیــش رو، 144 ه محدودیت ه

شــده را از دســت دهیــم.
 مدیرعامــل فــوالد خوزســتان در پایــان به برخــی از راهکارهای 
برون رفــت از شــرایط فعلــی اشــاره کــرد و افــزود: مدیریــت بهتــر 
مصــرف گاز در کشــور و کاهــش محدودیت هــای گاز صنایــع 
مــادر همچــون فــوالد و اعــالم دقیــق برنامه هــا و ســاعات 
ــر و  ــه بهت ــت مواج ــل، جه ــد روز قب ــای گاز از چن محدودیت ه
اســتفاده از فرصت هــای تعمیراتــی، ایجــاد تفــاوت معنــادار 
ــر  ــن و غی ــای ارزش آفری ــرای فرآینده ــی ب ــه گاز مصرف در هزین
ــر  ــع غی ــرق از مناب ــد ب ــن و تولی ــوع ســبد تامی ــن، تن ارزش آفری
ــاك  ــوخت پ ــبز، س ــر، س ــای تجدیدپذی ــی )انرژی ه از گاز طبیع
ــا  ــعه گاز ب ــد و توس ــبکه تولی ــعه ش ــرمایه گذاری و توس و...(، س
ــتفاده از  ــت، اس ــور و صنع ــی کش ــی و آت ــع فعل ــه مناب ــه ب توج
ســوخت های جایگزیــن در نیروگاه هــا و تمرکــز بــر حــل مســائل 
ــع ســوخت های  ــه موق زیســت محیطی، تامیــن و ذخیره ســازی ب
جایگزیــن در نیــروگاه  و مکان هایــی کــه امــکان اســتفاده از ایــن 
گونــه ســوخت ها را دارنــد و توجــه بــه مبحــث 19 مقــرارت ملــی 
ــور  ــه منظ ــاری و عمومی ب ــکونی، تج ــه مس ــاختمان در ابنی س
کاهــش اتــالف و مصــارف در بخــش خانگــی، مــواردی هســتند 
کــه در صــورت پیاده ســازی، کمــک شــایانی بــه کاهــش 

می کننــد. گاز  محدودیت هــای 

ــم  ــاله، ه ــابقه 27 س ــا س ــران ب ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ش
ــارد و 200 ــزار میلی ــا 47 ه ــادل ب ــرمایه ای مع ــا س ــون ب اکن

ــرکت  ــن ش ــده ای ــهامدار عم ــت دارد. س ــال فعالی ــون ری میلی
شــرکت مخابــرات ایــران می باشــد کــه حــدود 90 درصــد ســهام 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــران را ب ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ش
اســت. روزگاری، ســیم کارت تلفــن همــراه در ایــران کیمیــا بــود. 
ــند  ــته باش ــاد آن را داش ــه زی ــا هزین ــتند ب ــراد کمی می توانس اف
امــا اکنــون دیگــر آن روزهــا گذشــته و تعــداد ســیم کارت هــا از 

ــده اســت. ــهروندان بیشــتر ش ش
رونــد واگــذاری ســیم کارت از ســوی همــراه اول را می تــوان در 

ســه مقطــع تاریخــی مــورد ارزیابی قــرار داد:
الــف: از ســال 1373 تــا پایــان 1384 کــه در ایــن مــدت تعداد 
ســیم کارت هــای واگــذار شــده بــه مــردم بــه عــدد 4 میلیــون و 

800 هــزار رســید.
ــان ورود  ــه زم ــال 1388 ک ــان س ــا پای ــال 1385 ت ب: از س
اپراتــور دوم تلفــن همــراه بــه بــازار می باشــد کــه بــه رغــم حضــور 
ــی همــراه اول توانســت  ــازار و وجــود مشــکالت دولت ــب درب رقی
4میلیــون و 310 هــزار ســیم کارت دیگــر واگــذار کنــد و همچنان 

برتــری خــود را در بــازار حفــظ کنــد.
ج: از ســال 1389 تــا اواســط ســال 1397 کــه پــس از خصوص 
ســاز و رفــع محدودیت هــای سیســتم دولتــی همــراه اول توانســت 
بــا واگــذاری بیــش از 57 میلیــون ســیم کارت دیگــر تعــداد ســیم 
کارت هــای واگــذار شــده حــدود  بــه 80 میلیــون عــدد برســاند. و 
تــا اوایــل ســال 1400 تعــداد آن بــه 100 میلیــون رســیده اســت.  
ــز  ــر نی ــال های اخی ــد در س ــای جدی ــا پروژه ه ــه ب ــا ک ــه بس چ
بتوانــد یــک مقطــع تاریخــی دیگــر را بــرای خود بــه ارمغــان آورد.

ــن شــرکت در ســال 1399، 92 درصــد از ســود حاصــل از  ای
ــدگان ســهام  فعالیــت خــود را در یــک دوره 12 ماهــه بیــن دارن
ایــن شــرکت تقســیم نمــوده اســت. و اکنــون در بــرج دهــم ســال 
ــد  ــرکت و فرآین ــن ش ــع ای ــکیل مجم ــه تش ــاکان ب 1400 کم
تقســیم ســود بیــن ســهامداران نزدیــک میشــویم. شــرکت 

ارتباطــات ســیار ایــران در پایــان ســال جــاری چــه میــزان ســود 
ــن  ــد درصــد ســود حاصــل را بی ــود و چن ــد نم ــق خواه را محق

ســهامداران خــود تقســیم خواهــد کــرد؟
نمــاد همــراه در دوره یکماهــه آذر ســال 1400، مبلــغ 24 هزار 
میلیــارد و 65 میلیــون و 856 هــزار ریــال درآمــد کســب نمــوده 
اســت کــه 56 درصــد آن بــه کارکــرد مشــترکین خطــوط اعتباری 
ــت و  ــاه، اینترن ــام کوت ــه، پی ــرویس های مکالم ــه س ــاط ب در ارتب
ــرد  ــه کارک ــل ب ــد حاص ــد از درآم ــوه ، و 36 درص ــک انب پیام

ــق دارد. ــوط دائمی تعل ــترکین خط مش
درآمــدی کــه در دوره 9 ماهــه منتهــی بــه ســال 1399
ــغ 171 ــود مبل ــن شــرکت ارتباطــی شناســایی شــده ب ــرای ای ب

ــوده کــه در  ــال ب ــارد و 940 میلیــون و 394 هــزار ری هــزار میلی
ســال جــاری بــا رشــدی معــادل 23 درصــد بــه مبلــغ 211 هــزار 

ــت. ــیده اس ــال رس ــزار ری ــون و 637 ه ــارد و 503 میلی میلی
کل مشــترکین شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در نیمــه 
نخســت ســال 1400 نســبت بــه دوره 12 ماهــه ســال 1399 بــا 
رشــد 4 درصــدی بــه 103 میلیــون و 590 هــزار و 965 مشــترك 
ــن شــرکت از 118 ــب نفــوذ ای ــه و همچنیــن ضری افزایــش یافت

درصــد بــه 122 درصــد پیشــرفت داشــته اســت. پیشــرفت  ایــن 
ــوط  شــرکت در پوشــش درصــد تحقــق برنامه هــای توســعه مرب
بــه جــاده و روســتا و شــهری کامــال مطابــق بــا برنامــه ریزی هــای 
ــاندن  ــرانجام  رس ــه س ــال در ب ــرکت کام ــن ش ــوده و ای ــود ب خ
ــای داده شــده  ــق وعده ه ــا و مطاب ــای توســعه خــود توان برنامه ه

عمــل کــرده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران از معــدود 
ــود  ــودی خ ــد صع ــب رون ــه مرات ــه ب ــد ک ــرکت هایی می باش ش
ــرده  ــظ ک ــت خــود حف ــای حاصــل از فعالی را در ایجــاد درآمده
اســت و اکنــون در حــال ارائــه ســرویس های جدیــدی بــر بســته 
ــه  ــش ادام ــد نویدبخ ــد می توان ــراه و 5G می باش ــت هم اینترن
ــد صعــودی خــود در کســب درآمدهــای حاصــل از  و حفــظ رون

ــرای ســهامداران نمــاد همــراه باشــد. ــای خــود ب فعالیت ه
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اخیــراً نــام دو وزیــر «صمــت» و «اقتصــاد» بــرای 
اســتیضاح از ســوی نماینــدگان شــنیده می شــود. حواشــی 
ــه  ــت دارد ک ــت اهمی ــر از آن جه ــن دو وزی ــون ای پیرام
ــی در  ــیار مهم ــر بس ــه تاثی ــر دو وزارتخان ــات ه تصمیم
اقتصــاد و خصوصــاً بــازار ســرمایه خواهنــد داشــت. 
اگرچــه سیاســت گذاری کالن اقتصــادی در کشــور توســط 
مجموعــه حاکمیــت و دولــت صــورت می پذیــرد امــا 
نحــوه اجــرا و هدایــت و بازخــورد ایــن سیاســت ها اهمیــت 

دارد.  به ســزایی 
بــا اینکــه دولــت ســیزدهم بــه تازگــی فعالیــت خــود را 
آغــاز کــرده اســت امــا همــواره در موســم بودجــه شــاهد 
پــروژه خواهــی نماینــدگان هســتیم. اگرچــه همســو 
ــش  ــی در پی ــیار مهم ــش بس ــس نق ــت و مجل ــودن دول ب
بــرد اهــداف کالن اقتصــادی در کشــور دارد امــا بــه طــور 
ــارات کالن  ــص اعتب ــدگان خواســتار تخصی ســنتی، نماین
بــه حــوزه انتخابیــه خــود هســتند. شــاید اگــر انتخابــات 
مجلــس بــه صــورت اســتانی برگــزار می شــد کمتــر 
ــران  ــطح تصمیم گی ــی در س ــاد منافع ــن تض ــاهد چنی ش
ــت  ــن وزرا و دول ــدم تمکی ــال، ع ــم. ااَلَیح ــور می بودی کش
ــوص  ــت در خص ــی دول ــر از توانای ــته های فرات ــه خواس ب
ــر  ــش فشــارها ب ــدگان، ســبب افزای ــروژه خواهــی نماین پ
ــده  ــتیضاح ش ــر اس ــی نظی ــای مختلف ــه روش ه ــت ب دول
ــش قیمــت  ــر افزای ــی نظی ــان بهانه های ــن می اســت. در ای
ــرغ  ــت م ــش قیم ــا افزای ــودرو ی ــت خ ــش قیم ارز، افزای
دلیــل ایــن اســتیضاح ها می شــود. بــه هــر حــال همــگان 
ــرایطی  ــه ش ــی اقتصــاد را در چ ــت فعل ــه دول ــد ک می دان
تحویــل گرفــت. دولتــی کــه 60 هــزار میلیــارد تومــان در 
ــزار  ــی، 10 ه ــد و از طرف ــد پرداخــت کن ــوق بای ــاه حق م
میلیــارد تومــان بابــت ســود بــرای اوراق گســترده ای کــه 
دولــت پیــش توزیــع کــرده اســت، بایــد پرداخت کنــد؛ کار 
دشــواری بــرای پیشــبرد رشــد اقتصــادی، بهبــود معیشــت 

ــد داشــت.  ــه خواه و اشــتغال جامع
ــا درخصــوص  ــن صحبت ه ــی رود ای ــن انتظــار م بنابرای

اســتیضاح وزراء توســط نماینــدگان مجلــس، فعــاًل چنــدان 
جــدی نباشــد و در جهــت همــان سیاســت پروژه خواهــی 
نماینــدگان تعریــف گــردد. از طرفــی همســو بــودن مجلس 
ــی  ــم حزب ــه ه ــات از جمل ــیاری از جه ــت در بس ــا دول ب
ــا بســیاری از  ــودن هــر دو طیــف ســبب خواهــد شــد ت ب
ایــن نــوع مشــکالت، در پشــت پــرده حــل و فصل گــردد و 
اصــوالً کار بــه بحران هایــی همچــون اســتیضاح نکشــد کــه 

هزینه هــای گزافــی بــه مملکــت تحمیــل خواهــد کــرد. 
البتــه بــا بــاال گرفتــن مشــکالت و بــی تفاوتــی احتمــال 
دولــت ممکــن اســت تــاب صبــر و تحمــل طیــف بیشــتری 
ــر  ــدی ت ــدام ج ــن اق ــد و در ای ــر آی ــه س ــدگان ب از نماین
باشــند. امــا بــا توجــه بــه جــدی بــودن دولــت در حــل و 
فصــل مشــکالت اقتصــادی فعــاًل بعیــد بــه نظــر می رســد 
چنیــن بینشــی در قاطبــه نماینــدگان وجود داشــته باشــد. 
خصوصــاً اینکــه همان طــور کــه عنــوان شــد دولــت 
فعالیــت خــود را بــه تازگــی شــروع کــرده اســت و بــرای 
ــت  ــه دول ــال ب ــک س ــل ی ــد حداق ــه بای ــول نتیج حص
ــر  ــت ب ــی بســیاری از نماینــدگان دول فرصــت داد. از طرف
ــد  ــد و می دانن ــور واقفن ــکالت کش ــودن مش ــاختاری ب س
کــه حــل مشــکالت 50 ســاله ایــن مملکــت در یک ســال، 
غیرممکــن و بســیار دشــوار اســت و بســیاری از تصمیمــات 

ــت نیســت.  ــارات دول کالن کشــور در حیطــه و اختی
بــه عنــوان مثــال رشــد یــا کاهــش نــرخ ارز در شــرایط 
ــته ای  ــرات هس ــج مذاک ــتقیمی با نتای ــاط مس ــی ارتب فعل
ــورم و  ــبب ت ــج س ــه تدری ــرخ ارز ب ــد ن ــش رو دارد. رش پی
ــی  ــای اساس ــه کااله ــا از جمل ــت تمامی کااله ــد قیم رش
خواهــد شــد و مــردم بــار دیگــر تحــت فشــار قــرار خواهند 

گرفــت. 
بنابرایــن دولــت کــه در عمــل نقــش چندانــی در 
ــوان از جلوگیــری  ــدارد، نات تصمیم گیری هــای هســته ای ن
از رشــد قیمت هــا خواهــد شــد و اســتیضاح وزیــر اقتصــاد 
ــن  ــرخ ارز در ای ــد ن ــری از رش ــدم جلوگی ــل ع ــه دلی ب

ــدارد. ــراب ن ــی از اع ــرایط محل ش

اســتضاح وزیــران در دولــت جمهــوری اســالمی  ایــران از جملــه 
اختیاراتــی اســت کــه بــه مجلــس شــورای اســالمی  اعطــا گردیــده 
ــه اســتیضاح  ــدام ب ــا در مــواردی کــه صــالح می داننــد اق اســت ت
و در صــورت لــزوم عــزل وزرای کابینــه نمایــد. هنــوز عمــر دولــت 
ســیزدهم بــه ســر نرســیده اســت کــه وزرای دولــت ســیزدهم در 
ــالمی قرار  ــورای اس ــس ش ــم مجل ــدگان دوره یازده ــررس نماین تی

گرفــت. 
احســان خانــدوزی وزیــر اقتصــاد دولت ســیزدهم یکــی از وزیران 
اســتیضاحی در ایــن دوره خواهــد بــود. یکــی از مهــم تریــن علــل 
اســتضاح خانــدوزی ایــن می توانــد باشــد کــه نــه تنهــا نتوانســت 
اهــداف و برنامه هایــش را درخصــوص بازگردانــدن اعتمــاد بــه بــازار 
ســرمایه بــرای تأمیــن مالــی توســعه اقتصــادی و احیــای اعتمــاد از 
دســت رفتــه مــردم را عملــی نمایــد بلکــه بــه اعتقــاد کارشناســان 
ــت.  ــده اس ــم بدترش ــل ه ــازار از قب ــن ب ــاع ای ــرمایه اوض ــازار س ب
عــدم توانایــی ایــن شــخص در بهبــود بــازار ســرمایه ایــن احتمــال 
ــتیضاح  ــز اس ــه می ــخص ب ــن ش ــه ای ــد آورد ک ــود خواه را بوج
کشــانده شــود. یکــی دیگــر از وزیــران دولــت وقــت در پــای میــز 
ــن  ــتیضاح  ای ــت اس ــد. عل ــن می باش ــا فاطمی امی ــتیضاح رض اس
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت افزایــش غیرقانونــی 18 درصــدی 
در قیمــت خــودرو اســت. فاطمــی  امیــن قبــل از انتصــاب بــه ایــن 
ســمت، وعــده داده بــود کــه قیمــت خــودرو ثابــت بمانــد و افزایــش 
ــه  ــد بلک ــق نگردی ــده محق ــن وع ــا ای ــه تنه ــا ن ــد ام ــته باش نداش
ــوالت  ــی در محص ــت قیمت ــته و ران ــان انباش ــی، زی ــوع بده مجم
ــوده  ــال 1399 ب ــی در س ــد نفت ــر بیشــتر از درآم ــودرو 40 براب خ
ــز  ــع نی ــر روی مناب ــت ب ــارت درس ــدم نظ ــن ع ــت. همچنی اس
ــده اســت. رضــا  ــن شــخص گردی ــس از ای ــی مجل ســبب نارضایت
فاطمی امیــن کــه بــا 205 رأی موافــق، و 60 رأی مخالــف و 6 رأی 
ممتنــع بــه ایــن ســمت منصــوب گردیــد حــال بــه دلیــل ناتوانایــی 
ــه خــود، در صــورت اســتیضاح،  ــوط ب ــی کــردن امــور مرب در عمل
اولیــن عضــو کابینــه دولــت ســیزدهم خواهــد بــود کــه دولــت را 
تــرك خواهــد کــرد. فاطمــی  امیــن یکــی از افــرادی می باشــد کــه 
ــا  ــازی قیمت ه ــتوری و آزادس ــذاری دس ــذف قیمت گ ــان ح خواه
بــوده و شــاید تــداوم حضــور ایشــان در ســمت خــود حداقل ســبب 

منتفــع شــدن بــازار ســرمایه گــردد.

از 26 وزیــر دولــت دوازدهــم طــی فعالیــت چهارســاله خــود از ســال 1396 تــا 
1400،  8 وزیــر از کار خــود کنــاره گیــری کردنــد. از ایــن تعــداد 2 وزیر اســتیضاح 

شــدند. 4 وزیــر اســتعفا دادنــد و یــک وزیرجــا بــه جــا و یــک وزیــر برکنــار شــد. 
اســتیضاح یــک واژه عربــی بــه معنــای درخواســت توضیــح اســت؛ فرآیندیســت 
کــه طــی آن یــک نهــاد قانونگــذار کــه بــه صــورت قانونــی دارای صالحیــت باشــد، 
اتهاماتــی را علیــه یــک مقــام مســئول بــه دلیــل ســوء رفتــار وی طــرح می کنــد. 
امــا مطــرح شــدن ایــن طــرح بــه معنــای برکنــاری مقــام مــورد اســتیضاح نیســت 
بلکــه نخســتین گام در ایــن مســیر تلقــی می شــود و اگــر پــس از توضیحــات ایــن 
ــه فــرد مــورد اســتیضاح رأی عــدم اعتمــاد داده  شــخص در رأی گیــری نهایــی ب

شــود ایــن فــرد از مقامــش برکنــار می شــود.
در دولــت دوازدهــم 4 نفــر از وزرای کشــور مــورد اســتیضاح قــرار گرفتنــد کــه 
شــامل عبــاس آخونــدی )وزیــر راه و شهرســازی(، علــی ربیعــی )وزیــر تعــاون، کار 
و رفــاه اجتماعــی(، محمــود حجتــی )وزیــر جهــاد کشــاورزی(، مســعود کرباســیان 
)وزیــر امــور اقتصــاد و دارایــی( اســت. در جریــان اســتیضاح ایــن ورزا، رئیــس دولت 

دوازدهــم در جلســات مجلــس حضوربــه عمــل نیــاورد.
ــر راه و شهرســازی  ــه ســمت وزی ــان انتصــاب خــود ب ــدی از زم ــاس آخون عب
3 بــار مــورد اســتیضاح گرفــت کــه بــار آخــر آن در دولــت دوازدهــم بــا 92 رأی 
موافــق و 152 رأی مخالــف و 2 رأی ممتنــع در نهایــت در ســمت خــود باقــی ماند.

علــی ربیعــی وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی در دولــت دوازدهــم دو مرتبــه 
مــورد اســتیضاح قــرار گرفــت کــه بــار اول موفــق بــه کســب رأی اعتمــاد اکثریــت 
آرای افــراد حاضــر در مجلــس در ســمت خــود باقــی مانــد. امــا در کمتر از یکســال 
بــرای بــار دوم در ایــن دولــت بــه علــت نقــض حقــوق بشــر مــورد اســتیضاح قــرار 
ــع  ــف و 3 رأی ممتن ــق و 111 رأی مخال ــا 129 رأی مواف ــت ب ــت و در نهای گرف
ــز  ــاد کشــاورزی نی ــر جه ــی وزی ــود حجت ــد. محم ــار گردی از ســمت خــود برکن
ــه علــت ممنوعیــت صــادرات محصــوالت مــازاد کشــاورزی و عــدم حمایــت از  ب
صادرکننــدگان، در دولــت حســن روحانــی مــورد اســتیضاح قــرار می گیــرد کــه بــا 
توضیحــات خــود توانســت رأی اعتمــاد اکثریــت افــراد حاضــر در مجلــس را جذب 

کنــد و بــه فعالیــت خــود در عرصــه وزارت کشــاورزی ادامــه دهــد.
ــادی و  ــه وزارت اقتص ــت در عرص ــال فعالی ــس از یکس ــیان پ ــعود کرباس مس
دارایــی کشــور ســرانجام در جلســه اســتیضاح دولــت دوازدهــم بــا 137 رأی و 121
رأی مخالــف و 2 رأی ممتنــع بــه فعالیــت خــود پایــان داد. علل اســتیضاح مســعود 
کرباســیان افــزوده شــدن روزانــه هــزار میلیــارد تومــان بــه حجــم نقدینگی کشــور، 
افزایــش 40 تــا 50 درصــدی قیمــت خــودرو، افزایــش 65 درصــدی متوســط یــک 
ــای  ــد دهک ه ــدرت خری ــدی ق ــش 50 درص ــکونی، کاه ــد مس ــع واح ــر مرب مت

درآمــد ضعیــف جامعــه، بازگشــت تــورم دو رقمــی  و غیــره بــوده اســت.
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2 ��ار و 459 در�دی مب�� �ـــــــ�وش رشــــــــد
در ن��� ن��� سال 1400

شــرکت نــورد فــوالد خراســان در ســال 1369 بــه 
ــال 1374 ــد و در س ــیس گردی ــهامی عام تاس ــورت س ص

نــام آن بــه شــرکت مجتمــع فــوالد خراســان تغییــر یافــت 
و در نهایــت ایــن شــرکت در ســال 1386 در بــورس اوراق 

ــه شــد. ــران پذیرفت ــادار ته به
شــرکت فــوق یکــی از بزرگتریــن شــرکت های تولیــدی 
در مقاطــع فــوالدی در کشــور مــا می باشــد. ســاالنه 
ــواع  ــوالدی، ان ــن، شــمش ف ــه آه ــر گندل ــی نظی محصوالت
میلگــرد، پروفیل هایــی از جنــس فــوالد آلیــاژی، اکســیژن 
ــی و آهــن  ــوالدی، ناودان ــواع نبشــی، تســمه ف ــی، ان صنعت
ــد  ــوالد، تولی ــده ف ــد کنن ــه تولی ــن کارخان ــفنجی در ای اس
ماهانــه  مالــی  آخریــن صورت هــای  می گــردد. طبــق 
ــی  ــرکت محصوالت ــن ش ــان 1400، ای ــه 30 آب ــی ب منته
همچــون گندلــه، آهــن اســفنجی و بریکــت، شــمش 
ــه  ــد و ب ــاختمانی را تولی ــبک س ــوالت س ــی و محص داخل

ــت. ــوده اس ــه نم ــازار عرض ب
ــان  ــوالد خراس ــرکت ف ــل ش ــوری مدیرعام ــری غف کس
اظهــار داشــت: میانگیــن تولیــد هــر مــاه فــوالد خراســان 
ــان ســال  296 هــزار و 266 تــن اســت کــه در یکماهــه آب
جــاری نســبت بــه یکماهــه گذشــته بــا رشــد 34 درصــدی 
ــه 399 ــد خــود را ب ــن شــرکت توانســته تولی ــد ای در تولی

ــروش  ــرخ ف ــتا ن ــن راس ــاند. در همی ــن برس ــزار و 74 ت ه
شــمش داخلــی در آبــان مــاه نســبت بــه یکماهــه گذشــته 

حــدود 5 درصــد رشــد داشــته اســت.
بــه گفتــه مدیرعامــل فخــاس؛ در دوره 6 ماهــه منتهــی 
بــه شــهریور 1400، ایــن شــرکت فــوالدی از محــل فــروش 
ــارد و  ــزار میلی ــر 52 ه ــغ ب ــدی بال محصــوالت خــود درآم
313 میلیــون و 602 هــزار ریــال کســب نمــوده کــه نســبت 
بــه دوره مشــابه در ســال 1399 بــا مبلغــی معــادل 2 هــزار 
ــغ  ــدی بال ــال رش ــزار ری ــون و 928 ه ــارد و 43 میلی میلی
بــر 2،459 درصــد را در صورت هــای مالــی خــود درج 
نمــوده اســت. علــت عمــده ایــن افزایــش در مبلــغ فــروش 
تغییــرات نــرخ محصــوالت تولیــدی در ســال جــاری نســبت 

ــه ســال گذشــته می باشــد.  ب
ــد  ــاری 70 درص ــال ج ــت س ــه نخس ــن در نیم همچنی
از محصــوالت تولیــدی در داخــل کشــور و 30 درصــد 
ــن  ــه ای ــت ک ــده اس ــه گردی ــور عرض ــارج از کش ــه خ ب
ــن  ــرخ ارز و همچنی ــانات ن ــر نوس ــده اث ــل نشــان دهن عام

ــن  ــودآوری ای ــد و س ــزات در درآم ــی فل ــای جهان قیمت ه
می باشــد. شــرکت 

ــد  ــت تولی ــه باب ــی ک ــه بهای ــه داد: از کلی ــوری ادام غف
ــه  محصــوالت ایــن شــرکت مصــرف گردیــده 60 درصــد ب
ــه ای  ــواد اولی ــته و م ــق داش ــی تعل ــتقیم مصرف ــواد مس م
ــت تولیــد محصــوالت خــود مصــرف  ــن شــرکت باب کــه ای
می کنــد عبارتنــد از: کنســانتره، گندلــه و ســایر مــواد 
اولیــه کــه در نیمــه نخســت ســال جــاری از کلیــه مبلغــی 
ــده 84 ــت گردی ــه پرداخ ــواد اولی ــداری م ــت خری ــه باب ک

ــون و  ــارد و 688 میلی ــزار میلی ــا 32 ه ــادل ب ــد مع درص
307 هــزار ریــال بــه کنســانتره تعلــق دارد. در ضمــن کلیــه 
ــل  ــرکت از داخ ــن ش ــده در ای ــداری ش ــه خری ــواد اولی م

ــه اســت. کشــور صــورت پذیرفت
مدیرعامــل فــوالد خراســان تصریــح کــرد: ســود خالصــی 
کــه ایــن شــرکت در طــول ایــن دوره بــرای خــود و 
ــا 17 هــزار  ــه ارمغــان آورده اســت معــادل ب ســهامداران ب
میلیــارد و 750 میلیــون و 982 هــزار ریــال در صورتهــای 
مالــی 6 ماهــه شــرکت ثبــت گردیــده اســت کــه نســبت بــه 
دوره مشــابه خــود در ســال گذشــته) ســود خالــص معــادل 
ــال(،  ــزار ری ــون و 862 ه ــارد و 907 میلی ــزار میلی ــا 9 ه ب

79 درصــد رشــد داشــته اســت.



گــزارش
دی 1400 شماره 866

دریچهدریچه

در الیحــه بودجــه 1401 زمزمه هایــی از گرانــی گاز مــورد اســتفاده در 
صنایــع مختلــف بــه گــوش می خــورد و همچنــان تحلیلگــران معترضنــد 
ــی  ــای اروپای ــد از هاب ه ــیمی ها بای ــوراك پتروش ــت گاز خ ــرا قیم ــه چ ک
ــا  ــت ت ــده اس ــبب ش ــودن گاز س ــه ب ــل معامل ــدم قاب ــد. ع ــت کن تبعی

چهارهــاب بــرای آن در نظــر گرفتــه شــود .و امــا در ایــن میــان یکــی از 
مشــکالتی کــه در تعییــن نــرخ گاز ایــران مطــرح می باشــد نحــوه تنظیــم 
فرمــول تعییــن کننــده قیمــت خــوراك گازی اســت؛ در ایــن فرمــول بــه 
ــذاری،  ــرای قیمت گ ــده ب ــورهای تولیدکنن ــرار دادن کش ــا ق ــای مبن ج

ــه  ــورت گرفت ــده ص ــورهای مطرح کنن ــاس کش ــت گاز براس ــن قیم تعیی
اســت بــه ویــژه آنکــه وزارت نفــت مبــادرت بــه الگوبــرداری از فرمــول 
ــکا و  ــیه، آمری ــت گاز روس ــه در آن قیم ــود ک ــا نم ــت گاز هندی ه قیم

ــادا لحــاظ شــده اســت.  کان

�ر�� ��ــــــــ�ی ��ـــــــــــــا�ع را  ک�  �ـــــــــــازی 

 فریدون امیرى 
رئیس امور مالى پتروشیمى پارس 

بــا توجــه بــه فصلــی کــه اروپــا اکنــون در آن قــرار دارد 
ــی  ــت کنون ــاید قیم ــه ش ــت ک ــوان گف ــدود می ت ــا ح ت
ــه  ــه ک ــن آنچ ــه یقی ــع ب ــد. قط ــی نباش ــا واقع گاز، تقریب
قیمــت را مشــخص می کنــد، اقتصــاد عرضــه و تقاضــا 

است.
تقاضایــی کــه بــه ویــژه در ایــن فصــل در اروپــا وجــود 
دارد بــه مراتــب بیشــتر اســت و از آنجایــی کــه تولیــد گاز 
در اروپــا کمتــر صــورت می گیــرد، شــاهد افزایــش قیمــت 

نــرخ گاز در اروپــا بودیــم. 
بــا توجــه بــه اینکــه در آمریــکا منابــع تولیــد گاز 
ــری  ــده کمت ــرف کنن ــر مص ــمت دیگ ــود دارد و از س وج
وجــود دارد، قیمــت گاز در امریــکا بــه نســبت اروپــا کمتــر

است. 
بســیاری از محصــوالت پتروشــیمی از هاب های دیگــر 
ــی  ــه فصل ــه ب ــا توج ــان ب ــن می ــد، در ای ــت می کنن تبعی
ــوان  ــدود می ت ــا ح ــرار دارد ت ــون در آن ق ــا اکن ــه اروپ ک
گفــت کــه شــاید قیمــت کنونــی گاز، تقریبــا واقعــی 

نباشد. 
در ایــن میــان می تــوان از تاثیرگــذاری روســیه بــر 
ــی  ــوان عوامل ــه عن ــا ب ــا اروپ ــا، اختــالف روســیه ب قیمت ه

ــت.  ــذار اس ــت گاز  تاثیرگ ــش قیم ــه در افزای ــرد ک ــام ب ن
در ایــن میــان الزم بــه ذکــر اســت کــه یــادآوری شــود 
بــرای  می دهــد  رخ  قیمت گــذاری  در  کــه  تغییراتــی 
شــرکت پتروشــیمی پارس طــی چهــار ســال مشــکلی 
ــوراك  ــت خ ــول قیم ــه فرم ــرا ک ــد، چ ــاد نمی کن را ایج
مشــخص اســت از همیــن روی  ایــن شــرکت  تابــع 

ــود.  ــد ب ــکل نخواهن ــه آن ش ــرات ب تغیی

 احمد مهدوى 
دبیر کل انجمن کارفرمایى صنعت پتروشیمى 

امــکان مقایســه قیمــت گاز اروپــا بــا آمریــکا وجــود نــدارد، 
اروپــا نــه بــه عنــوان تولیدکننــده گاز بلکــه همــواره واردکننــده 
گاز بــوده اســت؛ لــذا واردکننــده همیشــه بایــد بهــای بیشــتری 
بــرای نــرخ گاز  پرداخــت کنــد. امــا گــره خــوردن صــادرات گاز 
روســیه بــه اروپــا بــه مســائل سیاســی و بحــث اوکرایــن، اروپــا 
را بــا مشــکل و کمبــود گاز مواجــه کــرده اســت بــه طــوری کــه 
روســیه بــا اســتفاده از ایــن فرصــت بــه عنــوان یــک اهــرم، گاز 
ــه عــدم  ــا توجــه ب ــروش می رســاند.  ب ــه  ف ــر ب خــود را گران ت
امــکان مقایســه قیمــت گاز مصــرف کننــده بــا تولیدکننــده، در 
ــه  ــا مقایس ــا اروپ ــران ب ــد گاز ای ــود، نبای ــای موج میان هاب ه
شــود بلکــه ایــن قیــاس بایــد بــا گاز آمریــکا صــورت گیــرد. بــا 
حــذف قیمــت گاز هــاب اروپــا از قیمت گــذاری خــوراك صنایــع، 
قیمــت گاز ایــران هــم ردیــف قیمــت گاز آمریــکا خواهــد شــد. 
در حــال حاضــر قیمــت گاز ایــران حــدود 22 ســنت و قیمــت 

گاز آمریــکا 13.3 ســنت اســت.
 امــا بــا عــدم حــذف قیمــت گاز هــاب اروپــا از قیمت گــذاری 
خــوراك صنایــع، واحدهــای پتروشــیمی توجیه اقتصــادی خــود 

را از دســت خواهنــد داد و یــا سربه ســر خواهنــد شــد.
ــرخ  ــذاری ن ــا در قیمت گ ــاب اروپ ــی تعریف ه ــور کل ــه ط ب

خــوراك صنایــع بــه صــورت اقــدام غیرقانونــی انجــام پذیرفــت؛ 
ــون  ــیمی ها در قان ــوراك پتروش ــون خ ــب قان ــگام تصوی در هن
الحــاق 2 در مجلــس کــه بــه صــورت قانــون دائمی درآمــد، بــه 
هیــج وجــه اشــاره نشــد که هــاب اروپــا بــه ایــران وصــل شــود 
ــام  ــه انج ــادرت ب ــت مب ــش قیم ــرای افزای ــت ب ــا وزارت نف ام
ــذاری  ــوع قیمت گ ــن ن ــد ای ــه بای ــی ک ــرد. درحال ــر ک ــن ام ای
ــا  ــاب اروپ ــکان حذف ه ــاس ام ــن اس ــر ای ــود.  ب ــته ش برداش
ــن  ــر ای ــود دارد. ب ــع وج ــوراك صنای ــرخ خ ــذاری ن در قیمت گ
ــت،  ــکایت از وزارت نف ــا ش ــد ب ــیمی ها می توانن ــاس پتروش اس
مبــادرت بــه حــذف قیمــت گاز هــاب اروپــا از قیمــت خــوراك 

صنایــع شــوند.
صنعــت پتروشــیمی  مزیت کشــور مــا در مقابــل خــام 
ــرا  ــود چ ــت ش ــت حمای ــن صنع ــد از ای ــت، بای ــی اس فروش
کــه «لکوموتیــو حرکتــی اقتصــاد کشــور» اســت. اینکــه یــک 
صنعتــی ســرپا اســت و بــا صــادرات مناســب خــود بــه تامیــن 
ارز کشــور کمــک می کنــد، نبایــد بــا اقدامــات و سیاســت های 

ــم. ــن صنعــت کنی ــف چرخــه ای ــه توق ــدام ب ــط اق غل
در حــال حاضــر از منابــع هیدروکربنــی کشــور تنهــا 8 درصد 
مصــرف می شــود، ایــن در حالــی اســت کــه حــدود 6 میلیــاد 
ــم و از  ــیمی جلوگیری کرده ای ــوالت پتروش دالر از واردات محص
ســوی دیگــر حــدود 15میلیــارد دالر صــادرات در ســال جــاری 
ــا ایــن صنعــت برخــوردی شــود کــه  ــد ب ــذا چــرا بای ــم؛ ل داری

متوقــف شــود؟

 فرهنگ قراگوزلو 
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران 

هــر ســاله بــه بهانــه وجــود رانــت در گاز شــاهد قیمت گذاری 
ــا مقایســه نرخ هــای گاز  ــع هســتیم، اگرچــه ب دســتوری صنای
ــوان  ــه عن ــادا ب ــکا و کان LNG قطــر در منطقــه و هابهــای امری
نرخهایــی در مناطــق تولیــد کننــده گاز می تــوان وجــود رانــت 

در قیمــت گاز را بــه راحتــی رد کــرد. 
ــدل  ــت م ــت اس ــورد اهمی ــرخ گاز م ــه در ن ــه ک ــا آنچ ام
قیمت گــذاری گاز در ایــران بــا توجــه بــه ابالغیــه وزارت نفــت 
ــا  ــال 95 و ت ــدای س ــه، از ابت ــن ابالغی ــب ای ــه موج ــت. ب اس
آخــر ســال 1405 نــرخ گاز تحویلــی بــه عنــوان نــرخ خــوراك 
پتروشــیمی ها بــه صــورت ماهانــه از طریــق فرمــول زیــر تعییــن 
می شــود: قیمــت گاز خــوراك =  0.5 × متوســط قیمــت داخلــی 

گاز + 0.5× متوســط قیمــت گاز در 4 هــاب تعییــن شــده
کــه متوســط قیمــت داخلــی هــم از طریــق فرمــول مقابــل 

ــد: ــت می آی بدس
ــد حاصــل از صــادرات-  ــرای واردات+ درآم ــی ب )کل پرداخت
ــدار  ــادرات + مق ــدار ص ــیم بر)مق ــه واردات( تقس ــغ هزین مبل

ــادرات( ــدار ص ــروش داخلی-مق ف
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــای اروپای ــول در مورد  هاب ه ــن فرم در ای
هزینــه حمــل، دعواهــای سیاســی روســیه و اروپــا، بــرودت هــوا،  

قیمــت بــاالی زغــال ســنگ بــه دلیــل تعطیلــی معــادن زغــال 
ســنگ بابــت اعتصابــات فعــاالن محیط زیســت و سیاســت های 
کربــن زدایــی کشــورهای اروپایــی بــا کاهــش تمایــل اســتفاده 
گاز  کــه  )به گونــه ای  کشــورها  ایــن  در  ســنگ  زغــال  از 
ــه جــای ســوخت ذغــال  طبیعــی در حــال جایگزیــن شــدن ب
ــت گاز  ــن قیم ــاال رفت ــی ب ــث غیرطبیع ــود(، باع ســنگ می ش

ــت. ــده اس ــا ش ــای اروپ در  هاب ه
 بــر ایــن اســاس بــود کــه  قیمــت گاز از متوســط  15 ســنت 
ــز  ــنت نی ــاالی 100 س ــه ب ــای اعالمی ب ــب فاکتوره ــه موج ب

رســید. 
ــرخ  ــول ن ــه در فرم ــود ک ــنهاد می ش ــاس پیش ــن اس برای
ــا  ــی حــذف و ی ــای اروپای ــای صادراتی، هاب ه ــی در هاب ه داخل
ــای  ــازی ج ــرده س ــای فش ــس از هزینه ه ــر پ ــرخ LNG قط ن

گــذاری شــود. 
 در نهایــت مصــرف بــاالی گاز در بخــش خانگــی در کشــور 
یکــی از نتایــج مفت فروشــی انــرژی و مصــرف غیربهینــه آن در 
بخــش خانگــی اســت. طبــق ایــن محاســبات، ســرانه )ســالیانه( 
مصــرف گاز طبیعــی در بخــش خانگــی در ســطح دنیــا حــدود 
ــب و در  ــدود 400 مترمکع ــکا ح ــب، در آمری ــر مکع 150 مت

ایــران حــدود 1200 متــر مکعــب اســت. 
در ایــن راســتا بــرای توســعه تولیــد می بایســت کــه قیمــت 
گاز صنایــع و خانگــی یکــی شــده تــا صرفــه جویــی الزم در این 

امــر صــورت پذیــرد. 

 سیدعلى حسینى 
کارشناس صنعت پتروشیمى

در هاب هــای گازی بــه ماننــد بــورس عــالوه بــر  قیمــت 
ــرار داد. حجــم  ــز مــورد توجــه ق ــد حجــم معامــالت نی بای
ــه  ــت ک ــا حجمی اس ــر ب ــا براب ــه در اروپ ــورد معامل گاز م
قیمــت  متوســط  می شــود.  معاملــه  هنری هــاب  در 
ــا  ــاال برابــر ب هنری هــاب بــه دلیــل برخــورداری از حجــم ب
ــود  ــع وج ــت. در واق ــی اس ــع و خانگ ــرف گاز در صنای مص
ــت آن  ــاب» قیم ــده در «هنری ه ــده و مصرف کنن تولیدکنن

ــرار داده اســت.  ــع ق ــت مرج ــوان قیم ــه عن را ب
ــورداری از  ــدم برخ ــا ع ــا ب ــاب اروپ ــان گاز ه ــن می در ای
تولیدکننــده، تنهــا  از روســیه تامیــن می شــود کــه مبنــای 
خریــد آن، قیمــت خریــد از روســیه در نظــر گرفتــه شــده 

اســت. 
قیمــت گاز در هــاب اروپــا، تحــت تاثیــر  مصــرف شــدید 
ــرار  ــیه ق ــرف روس ــا و عرضــه از ط ــرف تقاض ــی از ط خانگ
ــه  ــی اســت کــه قیمــت آن ب ــا LNG واردات دارد.  گاز اروپ
ــاب  ــا یک ه ــاس هاب اروپ ــن اس ــر ای ــت اســت، ب ــد نف مانن
صددرصــد مصرف کننــده اســت و فروشــنده آن هــم تنهــا 
روســیه اســت. بــه همیــن دلیــل چنــدان قیمــت مرجعــی 
ــا در  ــد ت ــب ش ــه موج ــه ک ــا آنچ ــود. ام ــوب نمی ش محس
ــرار  ــرخ گاز ق ــار ن ــا معی فرمــول خــوراك صنایع، هــاب اروپ

گیــرد، پاییــن بــودن قیمــت قیمــت نفــت و قیمــت گاز هاب 
ــع  ــذاری صنای ــول قیمت گ ــن فرم ــگام تعیی ــا در هن اروپ
ــاد آور شــوم کــه فرمــول  ــه ذکــر اســت کــه ی ــود. الزم ب ب
ــود  ــه وج ــن ب ــش میانگی ــور افزای ــه منظ ــذاری ب قیمت گ
آمــده اســت، بنابرایــن مدنظــر قــراردادن قیمــت گاز اروپــا 
ــه  ــا توجــه ب ــا ب ــدارد. ام ــب منطقــی ن ــع داخل ــرای صنای ب
اینکــه هنری هــاب بــه بــازار ایــران شــباهت دارد کــه در آن 
ــول  ــد و  در فرم ــور دارن ــده حض ــده و مصرف کنن تولیدکنن
ــود دارد. و از  ــز وج ــادرات گاز نی ــت ص ــط قیم گاز، متوس
ــادرات گاز  ــت ص ــه قیم ــا ب ــت گاز اروپ ــر قیم ــوی دیگ س
ایــران بــه ترکیــه شــباهت دارد؛ بــر ایــن اســاس نمی تــوان 

ــرد.  ــرخ خــوراك صنایــع را زیــر ســوال ب فرمــول ن

آیا قیمت گاز در اروپا و آمریکا واقعی است؟

لزوم تغییرات در قیمت گاز صنایع شکایت از وزارت نفت برای قیمت گاز 

منطقی بودن قیمت  گاز در فرمول خوراك صنایع 
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ــت گاز در  ــر قیم ــزوم تغیی ــه ل ــه ب ــا توج ب
قیمت گــذارى  فرمــول  در  آیــا  صنایــع، 
خــوراك صنایــع، نــرخ گاز خانگــى و صنایــع 
ــد؟ ــته باش ــد داش ــى بای ــه تغییرات ــد چ بای

ــا اقتصــادی  ــرخ گاز خانگــی یــک مســاله بیشــتر سیاســی ت ن
اســت و بســیار بعیــد اســت در شــرایط فعلی مســئولین به یکســان 
ســازی ایــن دو بیندیشــد. در مــورد گاز ســوخت و خــوراك صنایــع 
ــای  ــرض حــذف قیمت گذاری ه ــا ف ــه نظــر می رســد ب ــف ب مختل
دســتوری قیمــت مطلــوب قیمــت گاز صادراتــی ایــران باشــد کــه 
ــه تجــارت بســیار کــم آن در حــال حاضــر نمی تــوان  ــا توجــه ب ب
ــالح  ــن اص ــوب تری ــد مطل ــر می رس ــه نظ ــرد. ب ــتفاده ک از آن اس
ــه  ــای گازی اســت ک ــته از هاب ه ــال حاضــر حــذف آن دس در ح
ــده نیســتند و معمــوال  کشــورهای اســتفاده کننده از آن تولیدکنن
تحــت نوســانات سیاســی دســتخوش تغییــرات عظیــم می شــوند 

کــه در عمــل تاثیــری بــر  قیمــت گاز تولیــد شــده در ایران نــدارد. 
ــای  ــر حذف هاب ه ــال حاض ــوری در ح ــالح ف ــت اص ــن جه از ای

اروپایــی از فرمــول محاســبه قیمــت گاز اســت.

ــا امــکان تــک نرخــى شــدن قیمــت گاز  آی
ــوراك)  ــوخت و خ ــارف (س ــراى تمامى مص ب

ــن فرمــول وجــود دارد؟  خانگــى در ای

ــوب  ــت مطل ــتوری حال ــذاری دس ــرض قیمت گ ــا ف ــم ب ــاز ه ب
یکســان شــدن قیمــت خــوراك و ســوخت و محاســبه قیمــت گاز 
بــر اســاس فرمــول بــدون داشــتن ســقف و کــف و اعطــای تخفیف 

بــه توســعه زنجیــره محصــول اســت.

آیــا بــه واســطه ایــن فرمــول امــکان حــذف 
ــود  ــت گاز وج ــتورى قیم ــذارى دس قیمت گ

ــاى  ــش هزینه ه ــش افزای ــراى کاه دارد؟ و ب
ــرى از  ــف و جلوگی ــاى مختل ــد کااله تولی
ــد اندیشــیده شــود؟ ــورم چــه تدابیــرى بای ت

سیاســت های  از  تابعــی  دســتوری  قیمت گــذاری  حــذف 
ــول  ــی در فرم ــه پیچیدگ ــر چ ــی ه ــت ول ــت اس ــادی دول اقتص
ــه  ــد زمین ــش یاب ــات آن کاه ــا و اضاف ــذاری و تبصره ه قیمت گ
بــرای حــذف قیمت گــذاری دســتوری فراهــم تــر خواهــد شــد. در 
واقــع در سیاســت گذاری اقتصــادی هــر چــه باید هــا بیشــتر گــردد 
زمینــه قیمت گــذاری دســتوری بــه بهانــه سیاســت های حمایتــی 
بیشــتر خواهــد شــد. بــا توجــه بــه تجربــه باقــی کشــورها و نیــز 
ــان سیاســت های  ــات انجــام شــده در کشــور خودم ــه اقدام تجرب
ــا  ــته و صرف ــورم نداش ــش ت ــا کاه ــرل ی ــری در کنت ــی اث حمایت

ــوند. ــع می ش ــف صنای ــث تضعی باع

ایــران،  در  گاز  تولیــد  بــه  توجــه  بــا 
کدام هــاب بایــد درایــن فرمــول قــرار 

گیــرد؟

هــاب مناطقــی کــه خودشــان تولیــد گاز دارنــد. بــا توجــه بــه 
ــرخ  ــرات ن ــرخ دالر و تغیی ــانات ن ــد نوس ــر مانن ــای متغی پارامتره
ــرای ایجــاد ثبــات در ایــن فرمــول، ســقف قیمــت  ــی گاز، ب جهان

ــد تعییــن شــود؟ ــی بای ــر اســاس چــه واحــد پول گاز ب
بــرای قیمــت گاز نبایــد ســقف تعییــن گــردد. اصــالح فرمــول، 
ــرای توســعه  ــف خــوراك ب ــذاری و اعطــای تخفی حــذف قیمت گ
ــت  ــت صنع ــرای تقوی ــری ب ــت بهت ــتی سیاس ــع پایین دس صنای

ــتوری  ــای دس ــقف قیمت گذاری ه ــن س ــض تعیی ــه مح ــت. ب اس
ــت. ــش خواهــد یاف افزای

ــت گاز  ــه قیم ــى منطق ــورهاى عرب در کش
ــرکت هاى  ــه ش ــى ب ــه نرخ ــاس چ را براس
پتروشــیمى خود ( مصــرف کننــده) بــه 

مى رســانند؟ فــروش 

ــاوت  ــی تف ــای اروپای ــت در هاب ه ــش قیم ــش از افزای ــا پی ت
معنــاداری بیــن بهــای تمــام شــده محصــول  در ایــران، عربســتان 

و قطــر نبــود. 
ــد اوره گاز را 11 ــی تولی ــرح توجیه ــه ط ــرای تهی ــر ب در قط

ــر  ــن ب ــد. همچنی ــر می گیرن ــنت در نظ ــول 15 س ــنت و متان س
اســاس جــدول زیــر نســبت بهــای تمــام شــده محصــول متانــول 
بــه درآمــد در پتروشــیمی  زاگــرس بــه عنــوان بزرگتریــن متانــول 
ســاز ایــران و کمپانــی شــیمیایی متانــول عربســتان، ایــن نســبت 
در پتروشــیمی  زاگــرس طــی ســال های اخیــر به رغــم بــاال بــودن 
نــرخ دســتمزدها در عربســتان، تــا حــدودی بیشــتر بوده که نشــان 
می دهــد بحــث گاز ارزان در ایــران در حــال حاضــر دیگــر وجــود 
نــدارد. البتــه در حــال حاضــر بــا فرمــول فعلــی و افزایــش نــرخ گاز 

در هــاب  اروپایــی ایــن تفــاوت بیشــتر هــم شــده اســت.
ــر اینکــه افزایــش نــرخ ســوخت از ســود شــرکت های  عــالوه ب
ــن،  ــن بی ــر در ای ــه مهم ت ــی نکت ــت ول ــد کاس ــیمیایی خواه ش
افزایــش بیــش از 10 هــزار میلیــارد تومانــی هزینه هــای یوتیلیتــی 
ایــن شــرکت ها از جملــه بــرق و اکســیژن اســت کــه می بایســت 

مدنظــر تحلیلگــران قــرار داده شــود.

�ـــــــاز ا�زان نــــــــدارد ا�ــــــــران 
مجمــوع ســرمایه گذاری های صــورت گرفتــه در صنعــت پتروشــیمی از ابتــدای ســال 1342 تــا انتهــای 1399،حــدودا 79 میلیــارد دالر 
بــوده اســت کــه از ایــن مقــدار، 67 میلیــارد دالر آن مربــوط بــه زیرســاخت ها و مجتمع هایــی اســت کــه بــه بهره بــرداری رســیده انــد 
و 13 میلیــارد دالر مربــوط بــه طرح هــای نیمــه تمــام می باشــند. از 4,16 میلیــارد دالر منابــع خارجــی، حــدود 7 میلیــارد دالر از کشــورهای 
میلیــارد دالر(مجموع  کشــور اروپایــی تامیــن شــده اســت. بــه عبارتــی از کل 79 ژاپــن، چیــن و امــارات و حــدود 4,9 میلیــارد دالر توســط 8
ارزی و ریالــی) تامیــن مالــی صنعــت پتروشــیمی، صرفــا 4,16 میلیــارد دالر از ســمت خــارج از کشــور صــورت گرفتــه کــه بخش عمــده آن 

ــه ســال های نزدیــک نمی باشــد ــوط ب هــم مرب
در ســال 2020 حــدود 3900 میلیــارد متــر مکعــب گاز طبیعــی در دنیــا تولیــد شــده اســت. یعنــی روزانــه حــدود 10500 میلیــون متــر 
میلیــون متــر مکعــب بــوده اســت. موضــوع تأســف بــار ایــن اســت کــه ایــران بــه عنــوان  مکعــب. تولیــد روزانــه ایــران حــدود 800
بزرگتریــن بازیگــر حــوزه گاز در منطقــه و جــزو بزرگتریــن تولیدکننــدگان و بیشــترین دارنــدگان ذخیــره گازی در دنیــا، بــه جــای اینکــه 
تبدیــل بــه یک هــاب بیــن المللــی تجــارت و یــک منبــع نــرخ گــذاری بــرای ایــن محصــول باشــد، کمــاکان بــا نــرخ گــذاری دســتوری گاز 
بــرای بخــش خانگــی و لینــک کــردن نــرخ گاز صنایــع بــه 4 هــاب خارجــی کــه 2 هــاب اروپایــی مصــرف کننــده هیچ شــباهتی به شــرایط 
کشــور ندارنــد، دســت و پنجــه نــرم می کنــد. در ســال های قبــل و بخاطــر فراوانــی گاز و عــدم دوراندیشــی تصمیــم گیرنــدگان وقــت، 
سیاســت تامیــن انــرژی بــرای بخــش خانگــی در کشــور مــا بــه شــکلی پیــاده ســازی شــد کــه عمــده مصــرف نهایــی آن بــه شــکل گاز 
طبیعــی باشــد. همانطــور کــه از نمودارهــا مشــخص اســت تامیــن انــرژی بخــش خانگــی در عمــده کشــورها بــه ایــن شــکل نیســت و 
بــرای مصارفــی همچــون پخــت و پــز و حتــی گرمایــش، بیشــتر از بــرق اســتفاده می شــود. طبــق بودجــه 1400 قیمــت گاز طبیعــی در 
ایــران بــرای بخــش خانگــی بــازه حــدودی 50 تــا 500 تومــان بــه ازای هــر متــر مکعــب (تفــاوت نــرخ براســاس مناطــق جغرافیایــی، 
فصــول ســرد و گــرم، میــزان مصــرف) تعییــن شــده کــه بــازه 100 الــی 150 تومــان بــه ازای هــر متــر مکعــب، مقــدار متعارفــی بــرای 
نــرخ گاز بــرای بخــش خانگــی می باشــد. ایــن شــکل تامیــن انــرژی بــرای بخــش خانگــی در کنــار نــرخ بســیار ارزان گاز بــرای ایــن 
بخــش، باعــث شــده تــا مصــرف گاز در بخــش خانگــی در کشــور بــه شــدت زیــاد و غیربهینــه باشــد. بــر ایــن اســاس مصاحبــه ای بــا 

فرهــاد ذاتعلی فــرد مدیــر ســرمایه گــذاری هلدینــگ خلیــج فــارس صــورت گرفتــه اســت کــه مشــروح آن در ذیــل آمــده اســت: 

نسبت بهاى تمام شده به درآمد پیش از کسر استهالك

پتروشیمى زاگرس کمپانى شیمیایى عربستان

نسبت (درصد) سال نسبت (درصد) سال

45 1400 44,7 2020

42 1399 38,9 2019

45 1398 37,6

40 1397

از دیــدگاه مســائل موجــود، اقتصــاد مقاومتــی الگویــی اســت 
کــه تــالش می کنــد بــا ترمیــم ســاختارهاي نامناســب اقتصــاد 
ــه  ــا درنظرگرفتــن اســتقالل کشــور ب داخلــی، از یــک حیــث ب
ــر  ــث دیگ ــد و از حی ــت یاب ــی دس ــت بین الملل ــادل در رقاب تع
ــت  ــره وري، در جه ــوآوري و به ــی، ن ــر کارآفرین ــد ب ــا تأکی ب
ــن  ــد. ای ــی را طــی کن ــاي عملیات ــده گام ه ــدار آین توســعه پای
بــدان معنــا اســت کــه از جملــه اقدامــات اجرایــی در جریــان 
شــکل گیري مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی، اصــالح و تقویــت همــه 
جانبــه نظــام مالــی کشــور بــا هــدف پاســخگویی بــه نیازهــاي 
ــگامی در  ــی و پیش ــاد مل ــات در اقتص ــاد ثب ــی، ایج ــاد مل اقتص
تقویــت بخــش واقعــی اســت. در ایــن خصــوص بــازار ســرمایه 
ــه  ــر از همیش ــگ ت ــر رن ــران پ ــاد ای ــالي اقتص ــور در اعت کش

ــد. ــا می کن ــري را ایف ــش مؤث نق
ــم  ــاد، ه ــی از اقتص ــش مهم ــوان بخ ــه عن ــرمایه ب ــازار س  ب
ــی  ــاد مقاومت ــوی اقتص ــبرد الگ ــم در پیش ــازی و ه در پیاده س
نقــش مهمــی  را ایفــا می کنــد. بــرای دســتیابی بــه ایــن مهــم، 
اســتفاده  بــازار ســرمایه  از جنبه هــای مختلــف  می تــوان 
نمــود. به صــورت کلــی، در بــازار ســرمایه منابــع مــازاد و 
ــا  ــود. ب ــرمایه گذاری می ش ــه س ــل ب ــراد تبدی ــای اف پس اندازه
ــاز  ــی موردنی ــع مال ــرکت ها مناب ــرمایه گذاری ها، ش ــش س افزای
ــه آســانی تامیــن می کننــد، ظرفیــت  ــن محــل ب خــود را از ای
ــاال مــی رود و مقــدار کاالی بیشــتری تولیــد و  تولیــد کشــور ب
ــرل  ــث کنت ــت باع ــه کاال در نهای ــن عرض ــود. ای ــه می ش عرض
قیمــت، کنتــرل تــورم، کمــک بــه ایجــاد اشــتغال و کمــک بــه 
توزیــع درآمــد خواهــد شــد. بــازار ســرمایه بــا اتــکا بــه حجــم 
ــه  ــایانی ب ــک ش ــد کم ــرد، می توان ــی خ ــع مال ــی از مناب عظیم
تاکیــد  بــرای  باشــد.  داشــته  بــزرگ  پروژه هــای  اجــرای 

بیشــتر چنــد مــورد از اهــم کارکردهــای بازارســرمایه و نقــش 
مهــم آن در راســتای اقتصــاد مقاومتــی را می تــوان شــرح 

داد:
ــل  ــن عل ــه مهم تری ــرکت ها: از جمل ــى ش ــن مال  تامی
ــرای شــرکت ها  ــازار ســرمایه، تامیــن مالــی آســان ب تشــکیل ب
ــه  ــی ب ــی جهت بخش ــع و از طرف ــد مناب ــای نیازمن و کارخانه ه
ــه ســمت تولیــد  ســرمایه های مــازاد و ســرگردان در اقتصــاد ب
ــا تمرکــز بیشــتر بــر ایــن راهــکار می تــوان مســیر  می باشــد. ب
ــه  ــی آن ب ــا جهت ده ــردم داد و ب ــرمایه های م ــه س ــت ب درس
ــد، ظرفیت هــای تولیــدی کشــور را افزایــش داد و  ســمت تولی

در راســتای تقویــت اقتصــاد ملــی حرکــت کــرد.
ــی  ــود شــرایط کل ــورد باعــث بهب ــن م ــی ای ــه در صورت البت
ــش  ــرف افزای ــع ص ــن مناب ــه ای ــود ک ــور می ش ــاد کش اقتص
ــا  ــردد و صرف ــعه ای گ ــای توس ــدی و طرح ه ــای تولی ظرفیت ه
بــه عنــوان منبعــی ارزان بــرای پوشــش ســرمایه درگردش 
شــرکت ها نباشــد. بایــد منابــع مــازاد بــه ســمت فرصت هایــی 
ــره  ــتری را در زنجی ــزوده ی بیش ــه ارزش اف ــد ک ــت کنن حرک

ــد. ــق می کن ــد، خل تولی
  بازتولیــد عادالنــه درآمــد: درآمــد عوامــل تولیــد کاالهــا 
و خدمــات شــرکت هاي فعــال در بــازار ســرمایه از جملــه نیروي 
کار، تکنولــوژي و ســرمایه بــه شــیوه نظــام منــدي بــه صاحبــان 
ــن  ــالل ای ــی در خ ــاه اجتماع ــردد. رف ــاز می گ ــل ب ــن عوام ای
توزیــع درآمــد بــراي ســرمایه گذاران و ســایر ارکان تولیــد 
ــه و  ــور عادالن ــه ط ــل ب ــورت عوام ــن ص ــد. در ای ــا می یاب ارتق
ــد.  ــد ســهم می برن ــره تولی ــی در زنجی ــزان ارزش آفرین ــه می ب
نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه بازتوزیــع درآمــد حاصــل 
از فعالیــت مولــد، بــا مکانیزم هــاي حاکمیــت شــرکتی طراحــی 

ــرمایه گذاري  ــمت س ــه س ــرمایه ب ــازار س ــررات ب ــده در مق ش
ــوند. ــت می ش ــد هدای ــدد در تولی مج

 عرضه هــاى اولیــه: در صورتــی کــه ســازوکار ورود 
ــع  ــه بازارســرمایه آســان تر شــود، اســتفاده از مناف شــرکت ها ب
ــورس  ــه ب ــازه وارد ب ــا و ت ــرکت های نوپ ــرای ش ــرمایه ب بازارس
باعــث بهبــود عملکــرد آنــان خواهــد شــد. همچنیــن از جملــه 
ــه  ــت ک ــن اس ــام داد ای ــوان انج ــه می ت ــری ک ــای دیگ اقدام ه
ــازار  ــاال وارد ب ــود ب ــیه س ــا حاش ــان و ب ــرکت های دانش بنی ش
ــتری  ــزوده بیش ــد ارزش اف ــع بتوانن ــک مناب ــا کم ــا ب ــوند ت ش
ــه دلیــل  ــن شــرکت ها ب ــد علی الخصــوص اینکــه ای ــق کنن خل
ــی  ــع مال ــد مناب ــتر، نیازمن ــک پذیری بیش ــودن و ریس ــا ب نوپ

هســتند.
ــتاندارد ها و الزامــات تعییــن  ــفافیت اطالعــات: اس  ش
ــازمان  ــداوم س ــارت م ــی و نظ ــرکت های بورس ــرای ش ــده ب ش
بــورس بــر اجــرای دقیــق آن، باعــث افزایــش شــفافیت 
از  باعــث پیش گیــری  ایــن  و  اطالعتــی شــرکت ها شــده 
فســاد و یــا رانت خــواری پنهانــی کــه بــه زیــان اقتصــاد ملــی 
اســت، خواهــد شــد. انتشــار صورت هــای مالــی و گزارش هــای 
مســتمر شــرکت ها منتــج بــه ایــن خواهــد شــد کــه ســهامدار از 
وضعیــت ســرمایه گذاری خــود باخبــر باشــد و در صورتــی کــه 
شــرکت از منابــع نتوانــد بــه نحــو احســن اســتفاده کنــد، دالیل 

ــه اهــداف شــرکت مطالبــه شــود. عــدم دســتیابی ب
ــا  ــات ب ــا افشــای اطالع ــرکت ها: ب ــرد ش ــه عملک  مقایس

اهمیــت شــرکت ها و انتشــار گزارش هــای الزامی شــرکت ها 
ــری از وضعیــت کســب وکار و چرخــه  ــوان تحلیــل دقیق ت می ت
ــوان  ــک آن می ت ــه کم ــت  آورد. ب ــه دس ــرکت ها ب ــاری ش تج
عملکــرد مدیریــت و نیــروی کار شــرکت را اندازه گیــری نمــود 
ــرمایه گذاری های  ــا س ــوان ب ــرد. می ت ــر ب ــره وری را باالت و به
بیشــتر بــر روی شــرکتی کــه از منابــع مالــی دریافتــی بــه نحــو 
ــه بهبــود رشــد و توســعه  مطلــوب اســتفاده نمــوده، مجــددا ب

آن یــاری رســاند.
ــی  ــرکت هاي مطــرح دولت ــذاري ش ــت: واگ ــهام عدال  س
ــه  ــه منزل ــرکت ها ب ــن ش ــا در ای ــارکت آن ه ــردم و مش ــه م ب
مردمی شــدن اقتصــاد کشــور و تمرکززدایــی مالــی دولــت 
ــعه  ــات توس ــت از ضروری ــهام عدال ــبد س ــت س ــت. تقوی اس
ــد  ــبب خواه ــذاري س ــن واگ ــد. ای ــی می باش ــاد مقاومت اقتص
ــاال توســط  ــورم ب ــه در ت ــه جامع ــاه از دســت رفت ــه رف شــد ک

ــود. ــده ش ــرکت ها بازگردان ــن ش ــروش ای ــش ارزش ف افزای
ــا  ــرمایه تنه ــازار س ــش ب ــه نق ــر اســت ک ــایان ذک ــه ش البت
ــه  ــوارد از جمل ــن م ــود، ای ــدود نمی ش ــوق مح ــوارد ف ــه م ب
ــن کارکردهــای بازارســرمایه اســت کــه در پیشــبرد  پایه ای تری
مفاهیــم اقتصــاد مقاومتــی یاری رســان اســت. در پایــان، 
می تــوان گفــت کــه بــازار ســرمایه بــا بهبــود مســتمر، توســعه 
ــق  ــعه و تحق ــرای توس ــه الزم ب ــه، زمین ــوازن و همه جانب مت
اهــداف کالن اقتصــاد مقاومتــی و تقویــت بخــش واقعــی 

ــرد. ــد ک ــم خواه ــی را فراه ــاد مل اقتص

نق� �ازار سرما�� در ���برد م�ا��� 
اقت�اد مقاومتی

محمد حمزه ئى 
کارشناس بازار سرمایه

مطابــق بــا فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری، اقتصــاد در صــدر فهرســت اولویت هــای کشــور اســت. اقتصــاد کشــور طــی چنــد ســال 
اخیــر، تحریم هــای ظالمانــه و متعــددی را پشــت ســر گذاشــته اســت. جنــس مواجهــه دشــمن در ایــن ســال ها از نــوع جنــگ اقتصــادی 
اســت و همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــالب اســالمی فرموده اند راهــکار مقابلــه بــا آن حماســه اقتصــادی اســت. شــرایط کنونــی اقتصــاد 
ــا ایــن جریانــات تحریمــی،  کشــور بیــش از هــر زمــان دیگــری نیازمنــد اتخــاذ سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی بــه منظــور مقابلــه ب
ــی  ــري، سیاســت هاي کل ــام معظــم رهب ــن راســتا مق ــه فرصــت می باشــد. در همی ــده ب ــد پیــش آم ــل تهدی ــر ســازی آن و تبدی بی اث
اقتصــاد مقاومتــی را بــا هــدف تامیــن رشــد پویــا و بهبــود شــاخص هاي مقاومــت اقتصــادي و دســتیابی بــه اهــداف ســند چشــم انــداز 

20 ســاله و بــا رویکــردي جهــادي، انعطــاف پذیــر، فرصــت ســاز، مولــد، درون زا، پیشــرو و بــرون گــرا ابــالغ فرموده انــد.
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اگــر پیشــرفت غیرمنتظــره ای در مذاکــرات ویــن رخ 
ــود  ــاالی خ ــوره ب ــت ک ــادرات نف ــد ص ــران می توان ــد، ای ده
ــس از  ــران پ ــن محصــول از ای ــد. صــادرات ای ــش ده را افزای
خــروج آمریــکا از توافــق هســته ای در ســال 2018 و اعمــال 

ــت.  ــته اس ــش داش ــد کاه ــا، 83 درص ــدد تحریم ه مج
ایــن میــزان براســاس تخمین هــا و ردیابــی کشــتی ها 
ــه  ــران ب ــادرات ای ــزان ص ــی می ــرا ارزیاب ــه، زی ــورت گرفت ص
ــتی ها  ــری از کش ــک س ــیر ی ــودن مس ــخص نب ــل مش دلی
ــاوگان  ــه جــزء  ن ــی ک ــده اســت. نفــت کش های ــری پیچی ام
ــفرها  ــی س ــوالً  ط ــتند، معم ــران هس ــتیرانی ای ــرکت کش ش

گیرنده هــای خــود را خامــوش می کننــد.
براســاس تخمین هــای بــازار بــرای قبــل از 2018 ، حداقــل 
50 درصــد از 8٪ تــا 1/1 میلیــون تــن در مــاه )5/2 تــا 7/1
میلیــون بشــکه در مــاه( نفــت کــوره گوگــرد بــاالی فروختــه 
شــده در مرکــز اصلــی ســوخت رســانی دریایــی غــرب آســیا 
ــت.  ــوده اس ــران ب ــا ای ــط ب ــده مرتب ــارات متح ــره ام در فجی
ــا  ــی ب ــاری، حت ــای )vortexa( در ســال ج براســاس داده ه
وجــود تحریم هــا 62 درصــد از صــادرات نفــت کــوره گوگــرد 
ــارات  ــه ام ــود ب ــق واســطه ها مســیر خ ــران از طری ــاالی ای ب
ــده  ــادر ش ــنگاپور ص ــه س ــد آن ب ــا 8 درص ــه و تنه را یافت

است.
ــا  ــود و تحریم ه ــی ش ــق تلق ــن موف ــرات در وی ــر مذاک اگ
کاهــش یابنــد، ایــران قــادر خواهــد بــود صــادرات خــود بــه 
ــش داده  ــیه را افزای ــیا- اقیانوس ــق آس ــیا و مناط ــرب آس غ
ــگاهی و  ــودهای پاالیش ــیه س ــر حاش ــن ام ــاالً ای ــه احتم ک

ــد داد. ــرار خواه ــار ق ــت فش ــی را تح ــای قیمت برتری ه
ــر نفــت کــوره اضافــه مواجــه  ــا ذخائ ــران را ب تحریم هــا ای
ــول  ــن محص ــش ای ــرداری، کاه ــرخ بهره ب ــاراً ن ــرده و ناچ ک
را بــه جــای گاز طبیعــی، بــرای کاربردهــای ارزی قابــل 

ــرد. ــد ک ــتفاده خواه اس
ــگاه  ــدن پاالیش ــد از روی کارآم ــارس بع ــج ف ــه خلی منطق
ــا ظرفیــت 615 هــزار بشــکه در روز از ســال  ــزور کویــت ب ال
آتــی، بــا عرضــه بیــش از حــد مواجــه خواهــد کــرد . بــا روی 
کارآمــدن ایــن واحــد بــه تولیــدات منطقــه ای، نفــت کــوره 
گوگــرد بیــش از  215 هــزار بشــکه در روز افزایــش خواهــد 

یافــت.

هــر چنــد پاالیشــگاه های داخــل در راســتای بهینه ســازی 
را  کــوره  نفــت  حــذف  و  کاهــش  رویکــرد  تولیــدات، 
ــه  ــل ب ــی و تبدی ــد جایگزین ــد و امی ــرده ان ــزی ک برنامه ری
ــد  محصــوالت جدیــد مــورد نیــاز کشــور در دســتور کار دارن
ــد و  ــه تولی ــا، موازن ــدن تحریم ه ــگ ش ــورت کمرن و در ص

ــد. ــد ش ــرف برقرارخواه مص
ســال  در  بندرعبــاس  پاالیشــگاه  نمونــه،  عنــوان  بــه 
ــفنجی  ــه کک اس ــوره ب ــت ک ــل نف ــه تبدی ــم نام 1398 تفاه
ــن  ــدف تامی ــا ه ــت و ب ــت نف ــگاه صنع ــکاری پژوهش ــا هم ب
ــا در  ــردن تحریم ه ــر ک ــور و بی اث ــوالد کش ــع ف ــاز صنای نی
ایــن بخــش امضــاء کــرده و در ســال جــاری مرحلــه بازبینــی  
P&ID( در راســتای انجــام  Review metting( نقشــه های
ــوالت  ــت محص ــای کیفی ــرح ارتق ــه ط ــی پای ــروژه طراح پ

ســنگین می باشــد.
بنــا بــه اظهــار کارشناســان پاالیشــگاه بندرعبــاس طراحــی 
پایــه ایــن واحد هــا در داخــل کشــور و بــا تکیــه بــر تــوان و 
دانــش کارشناســان و متخصصــان داخلــی و شــرایط ســخت 
ــی  ــت. طراح ــام اس ــال انج ــم در ح ــی از تحری ــود حاک موج
پایــه واحدهــای فرآینــدی محصــوالت ســنگین بــا محوریــت 
ــای  ــع نیازه ــی رف ــدف اصل ــا ه ــازی ب احــداث واحــد کک س
ــودآوری و  ــش س ــام فروشــی، افزای ــری از خ ــی، جلوگی داخل

تنــوع محصــوالت و ایجــاد اشــتغال اجــرا خواهــد شــد.
در گزارشــی کــه از خبرگــزاری مهــر آمــده، صنعــت 
کشــتیرانی بــه لطــف ســوخت دریایــی ارزان تــر و افــت قابــل 
ــک  ــق اوپ ــی تواف ــل فروپاش ــا حاص ــا در اروپ ــه قیمت ه توج
ــوده و در  ــا ب ــروس کرون ــر وی ــا در اث ــش تقاض ــالس و کاه پ

ــرد. ــر می ب ــش بس آرام
کاهــش تقاضــا در حالــی ســایه طوالنــی خــود را بــر 
صنعــت دریانــوردی انداختــه کــه بیــم آن می رفــت، بــا 
ــازار  اجــرای اســتانداردهای 2020IMO  و هجــوم فعــاالن ب
ــازگار،  ــوخت های س ــردن س ــار ک ــه انب ــی ب ــوخت دریای س
وضعیــت نامطلوبــی در انتظــار صنعــت کشــتیرانی باشــد، ایــن 
Platts ــه ــی های موسس ــق بررس ــه طب ــت ک ــی اس در حال

ــه  ــردام ب ــتی ها در روت ــولفور کش ــم س ــوخت ک ــت س قیم
عنــوان قطــب ســوخت رســانی اروپــا، در اثــر کاهــش تقاضــا 
و افزایــش عرضــه و اثــرات کرونــا بســیار کاهــش یافتــه اســت.
اســتفاده از ســوخت کــم ســولفور بــا میــزان مجــاز 
3/5 درصــد در مرحلــه نخســتین و ســپس 0/5 درصــد 
بــرای کشــتی ها، یکــی از مولفه هــای موثــر بــوده کــه 
از ســال   IMO توســط ســازمان بین المللــی دریانــوردی 
ــت  ــت. رعای ــده اس ــار ش ــه اجب ــل ب ــالدی تبدی 2020 می
ــورها و  ــه تمامی کش ــل ب ــال قب ــد س ــتاندارد از چن ــن اس ای
ــا از  ــود، ام ــده ب ــالغ ش ــتی ها اب ــتفاده در کش ــدف اس ــا ه ب
آنجایــی کــه تقاضــای جــدی بــرای ایــن مــدل ســوخت کــه 
گرانتــر از ســوخت بــا ســولفور بــاالی 10 درصــد اســت وجــود 
ــد  ــه تولی ــدی ب ــور ج ــه ط ــا ب ــگاه های دنی ــت، پاالیش نداش

ــد.  ــه بودن ــول نپرداخت ــن محص ای
تقاضــا  کم کــم  میــالدی   2020 ســال  آغــاز  بــا 
ــت  ــی گذاش ــوخت روبه فزون ــوع س ــن ن ــرای ای ــتی ها ب کش
و پاالیشــگاه های سراســر دنیــا تولیــد ســوخت کــم ســولفور 
ــتی ها  ــان کش ــرده و همزم ــود ک ــدی خ ــه تولی را وارد برنام
نســبت بــه نصــب اســکرابر اقــدام کردنــد کــه طبیعتــاً 
ــد تولیــد  نیازمنــد ســرمایه گذاری و تغییــر ســاختاری در رون

فرآورده هــای پاالیشــی خواهــد بــود.
خاورمیانــه بــه عنــوان یکــی از پرتــردد تریــن نقــاط 
ــن  ــن قاعــده مســتثنا نبــوده، البتــه در ای ــا از ای ــی دنی دریای
ــولفور  ــا س ــوره ب ــت ک ــده نف ــا تولیدکنن ــران تنه ــه ای منطق
ــن  ــه واردات ای ــدام ب ــی کشــورها اق 3/5 درصــد اســت و باق
ــدام  ــن اق ــه همی ــد ک ــه  می کنن ــارج از منطق ــرآورده از خ ف

ــت.  ــش داده اس ــا را افزای ــل آنه ــل و نق ــای حم هزینه ه
بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه تنهــا تولیدکننــده نفــت کــوره 
ــم درصــد در کشــور پاالیشــگاه اراك اســت و  ــرد نی ــا گوگ ب
ایــن مهــم بــه دلیــل وجــود واحــد RCD کــه امــکان تولیــد 
نفــت کــوره کــم ســولفور را مهیــا ســاخته، لــذا تولیــد چنیــن 
ــدور  ــدی مق ــدون ایجــاد واحــد فرآین ــی در کشــور ب محصول
نخواهــد بــود و هزینه هــای ســرمایه گــذاری تولیــد نیــز بــاال 

خواهــد بــود.

  چالش وکیوم باتوم

ــوم  ــی وکی ــازار داخل ــواره ب ــه هم ــی ک ــی از چالش های یک
ــن موضــوع اســت  ــه ای ــوط ب ــوده مرب ــا آن مواجــه ب ــوم ب بات
کــه چــرا بــا وجــود آنکــه کشــور برخــوردار از ذخائــر نفتــی 
بــوده همچنیــن پاالیشــگاه های کشــور نیــز از ظرفیــت 
کافــی و یــا حتــی مــازاد وکیــوم باتــوم برخــوردار می باشــند، 
قیمــت ایــن محصــول تــه مانــده بــرج خــالء بــاال می باشــد. 
ظرفیــت تولیــد وکیــوم باتــوم در کشــور حــدود5/5 تــا 6
ــن از  ــون ت ــر از دو میلی ــاالنه کمت ــوده و س ــن ب ــون ت میلی
وکیــوم باتــوم جهــت تولیــد قیــر بــه مصــرف داخــل کشــور 

می رســد.
قیمــت وکیــوم باتــوم کــه مــاده اولیــه قیــر اســت، جهــت 
مصــارف داخلــی، تابعــی از قیمــت نفــت کــوره ســنگین فــوب 

خلیج فــارس و متوســط نــرخ خریــد و فــروش ارز دالر در 
ــن  ــگاه اول ای ــد. در ن ــزی می باش ــک مرک ــا بان ــامانه نیم س
ســئوال مطــرح می شــود کــه چــرا قیمــت وکیــوم باتــوم کــه 
ــر بیــن شــهری،  ــاز آســفالت معاب ــر مــورد نی ــاده اولیــه قی م
ــانات  ــر نوس روســتاها و شــهرهای کشــور، بایســتی تحت تاثی
قیمــت نفــت در بازارهــای بین الملــل یــا نــرخ دالر در 
ــر  ــرآورده قی ــه قیمــت ف ــه نحــوی ک ــا باشــد، ب ــامانه نیم س
ــر  ــان 1400 حــدود 9 براب ــا آب از اردیبهشــت ســال 1399 ت
ــای  ــق قیمت ه ــد تطاب ــت. هرچن ــوده اس ــه ب ــش مواج افزای
بین المللــی ضــروری اســت و  بــا قیمت هــای  صادراتــی 
بایســتی تمــام تمهیــدات توســط تولیدکننــده نهایــی و 
ــروش  صادرکننــدگان در جهــت نزدیــک نمــودن نرخ هــای ف
صادراتــی بــه نرخ هــای بین المللــی بــا لحــاظ نمــودن 
به منظــور  ترجیحــی  تعرفه هــای  و  حمــل  کرایه هــای 
ــن  ــده، لک ــه ش ــر گرفت ــری در نظ ــکان رقابت پذی ــاد ام ایج
خوشــبختانه در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل مدیریــت 
فاصلــه  می شــود،  مشــاهده  قیــر  صنفــی  تشــکل های  و 
ــه  ــا ب ــایر بازاره ــا س ــران ب ــی ای ــروش صادرات ــای ف نرخ ه

ــت. ــیده اس ــن رس ــزان ممک ــن می کمتری
ــرف  ــه مص ــوط ب ــر مرب ــازار قی ــکه ب ــر س ــا روی دیگ ام
ــای  ــاوت از بازاره ــیار متف ــرایط بس ــه ش ــت، ک ــی اس داخل
ــر  ــر 95 درصــد مصــارف قی ــغ ب ــی دارد، چراکــه بال بین الملل
ــط  ــد مرتب ــر از 5 درص ــفات و کمت ــه آس ــوط ب ــور مرب کش
ــارف  ــایر مص ــا وس ــق کاری لوله ه ــزوگام و عای ــع ای ــا صنای ب

می باشــد. 
همچنیــن از مجمــوع مصــارف آســفالت نیــز بیــش از 
ــن  ــای بی ــاخت ها و و راه ه ــا زیرس ــط ب ــد آن مرتب 95 درص
شــهری و درون شــهری و روســتاها می باشــد و الزم اســت بــا 
توجــه بــه محدویــت بودجه هــای عمرانــی و همچنیــن لــزوم 
ــا  ــا ب ــداری راه ه ــاد و نگه ــی در ایج ــع داخل ــتفاده از مناب اس
ــع  ــار دســتگاه های ذینف ــن در اختی ــن قیمــت ممک پایین تری
ــداری،  ــش راه ــا در بخ ــه تنه ــوی ک ــه نح ــرد، ب ــرار گی ق
ــای  ــل محدودیت ه ــه دلی ــر ب ــع قی ــه موق ــن ب ــدم تامی ع
ــداری در  ــای نگه ــدی هزینه ه ــش تصاع ــث افزای ــع، باع مناب

ــد. ــد ش ــی خواه ــال های آت س
 ایــن روزهــا زمزمــه تغییــر فرمــول قیمت گــذاری وکیــوم 
باتــوم و در نتیجــه قیــر، مســتقل از قیمــت نفت کــوره و نفــت 
ــه  ــرخ دالر درســامانه نیمــا ب ســفید فــوب خلیــج فــارس و ن
ــاز و کار  ــی س ــال رایزن ــی در ح ــه نوع ــد و ب ــوش می رس گ
ــوم و  ــرخ وکیــوم بات ــورس کاال جهــت تعییــن ن ــاز ب حــراج ب

ــازار خواهــد شــد. ــه تبــع آن تغییرقیمــت قیــر در ب ب
ــال 1399 ــزاء در س ــار اوراق اخ ــکار انتش ــه راه ــذا ارائ ل
پیشــنهاد شــد و مــورد تصویــب مجلــس قــرار گرفــت، لکــن 
نتیجــه قابــل قبولــی در پــی نداشــت و در ادامــه روش 
ســال های قبــل به عنــوان قیــر تهاتــری در ســال  1400
ــه  ــون بودج ــده قان ــاده واح ــک م ــره ی ــد)ز( تبص ــق بن مطاب
تصویــب و اختصــاص ســهمیه 150 هــزار میلیــارد ریــال مورد 
ــر  ــن قی ــون ت ــادل دو میلی ــت. )مع ــرار گرف ــی ق ــد نهای تایی

در سال(
ــوم( و  ــوم بات ــه )وکی ــاده اولی ــر قیمــت م در روزهــای اخی
ــا افزایــش  ــورس کاال ب ــی قیــر در ب در نتیجــه محصــول نهای
قیمــت حــدوداً ده میلیــون ریــال نســبت بــه ســه مــاه قبــل 
ــه 81 ــال ب ــون ری ــده و از 71 میلی ــه ش ــن مواج ــر ت در ه

ــش  ــت . افزای ــیده اس ــن رس ــر ت ــه ازای ه ــال ب ــون ری میلی
ــت  ــش قیم ــی افزای ــی در پ ــای نفت ــر و فرآورده ه ــت قی قیم

ــام رخ داده اســت. ــت خ ــی نف جهان
نــرخ قیــر در بــورس کاال متاثــر از قیمــت جهانــی نفــت و 
اثــر آن بــر قیمــت پایــه وکیــوم باتــوم، قیمــت ارز و معامــالت 
تهاتــری دولــت تعییــن می شــود  از ایــن رو نمی تــوان رشــد 
ــی  ــار غیرمنطق ــی از رفت ــورس کاال ناش ــر را در ب ــت قی قیم
غیرمعقــول  رقابت هــای  بــا  و  خریــداران  غیرعقالنــی  و 

داشت.
برخــی از کارشناســان بــورس رونــد ســفارش و خریــد قیــر 
ــد کــه  ــر ایــن اعتقادن از بــورس کاال را شــفاف نمی داننــد و ب
ــی،  ــفارش های غیرمنطق ــت س ــا ثب ــداران ب ــواردی خری در م
بــه افزایــش تقاضــای قیــر در بــورس کاال و در نتیجــه 

ــد. ــن زده ان ــش قیمــت آن دام افزای

  راهکار عملى و کارشناســى قیر

پیشــنهاد کارشناســان اقتصــادی بــرای اصــالح و یــا حــذف 
قیــر تهاتــری ایــن اســت کــه پاالیشــگاهها در بســتری شــفاف 
ــوم را عرضــه  ــوم بات ــورس کاال( قیمــت رقابتــی وکی )مثــل ب

کننــد. 
قیرســازان در همیــن فضــای رقابتــی اقــدام بــه خریــد وی 
ــر( را در  ــی )قی ــول نهای ــرده و محص ــوم( ک ــوم بات ــی) وکی ب
همــان بســتر شــفاف بــا قیمتــی رقابتــی عرضــه و راهســازان 

و پیمانــکاران بــرای خریــد آن اقــدام کننــد.
ــروش  ــد ف ــز درآم ــت نی ــی نف ــر شــرکت مل از ســوی دیگ
ــه  ــی را ب ــد وی ب ــرای تولی ــگاه ها ب ــه پاالیش ــام ب ــت خ نف
ــاس  ــازمان براس ــن س ــه داده و ای ــه و بودج ــازمان برنام س
اختیــار  در  مالــی  منابــع  پــروژه،  فیزیکــی  پیشــرفت 
دســتگاه های مجــری پروژه هــای عمرانــی و آنهــا نیــز در 

اختیــار پیمانــکاران قــرار دهنــد.
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ــی  ــی تلق ــدگان اصل ــی از صادرکنن ــا، یک ــل از تحریم ه ــوده و قب ــاال ب ــرد ب ــوره گوگ ــت ک ــی نف ــدگان اصل ــی از تولیدکنن ــران یک ای
ــه حــدود 200 هــزار بشــکه کاهشــی  می گردیــد. براســاس داده هــای شــرکت ورتکســکا (VORTEXA) از ســال 2017 تاکنــون روزان

بــوده اســت. 
 ایــران در ســال 2017 روزانــه 240 هــزار بشــکه از ایــن محصــول را صــادر می کــرد . امــا از آن زمــان تاکنــون صــادرات هــر ســاله 
ــی داشــته و آمــار 181 هــزار بشــکه در روز در ســال 2018 و 155 هــزار بشــکه در روز در 2019 و 85700 ــد نزول ــه طــور مــداوم رون ب

بشــکه در روز در 2020 و 39 هــزار در ســال جــاری را ثبــت کــرده اســت.

 حمید رازقیان جهرمى 
 کارشناس ارشد MBA بازاریابى 

و فروش مواد نفتى
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مصطفى امید قایمى 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذارى اهداف

ــان  ــدت و زم ــب م ــدم تناس ــل ع ــه دلی ــی ب ــهیالت بانک تس
ــاز پاالیشــی ها، مناســب  ــغ موردنی ــدت و مبل ــا م ــی ب ــغ بانک مبل

نیســت. پتروپاالیشــی ها  ســرمایه گذاری در صنایــع 
از  اســتفاده  بــا  پتروپاالیشــی ها  و  پاالیشــگاه ها  احــداث   
واقــع  در  اســت   پذیــر  توجیــه  مردمی بســیار  ســرمایه های 
ــگاه ها  ــیمی ها و پاالیش ــرای پتروش ــه  ب ــی ک ــات و مزایای تخفیف
ــا  ــع را ب ــن صنای ــرمایه گذاری در ای ــت س ــه شداس ــر گرفت در نظ

ــت.  ــاخته اس ــراه س ــادی هم ــه اقتص توجی
صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی  هنوز یکــی از بزرگتریــن 
مزیت هــای کشــور محســوب می شــوند و از  شــفاف تریــن 
می رونــد،  شــمار  بــه  کشــور  در  ســرمایه گذاری  حوزه هــای 
شــرکت های  در  ســرمایه گذاری  همچنــان  روی  همیــن  از 
بــرای  بســیاری  مزیت هــای  از  پاالیشــی  پتروشــیمی و 

برخوردارنــد.  ســرمایه گذاری 
در ایــن میــان بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه 
ســرمایه گذاری در شــرکت های پتروپاالیشــی و یــا پاالیشــی 

نیازمنــد ســرمایه ســنگینی و بلندمــدت اســت. یکــی از مشــکالت 
ــهیالت  ــب تس ــدم تناس ــور ع ــگاه ها در کش ــداث پتروپاالیش اح
ــت،  ــی ها اس ــاز پاالیش ــغ موردنی ــدت و مبل ــا م ــی ب ــغ بانک و مبل
ــد  ــی نمی توان ــدوق توســعه مل ــد صن ــه مانن ــا ب تســهیالت بانک ه
ــن روی  ــد از همی ــوزه باش ــن ح ــرمایه گذاری در ای ــوی س جوابگ

ــت.  ــی نیس ــع پتروپاالیش ــیس صنای ــرای تاس ــب ب مناس
ــاه مــدت هســتند ایــن در حالــی  تســهیالت بانکــی اکثــر کوت
اســت کــه زمــان بهره بــرداری پــس از احــداث پاالیشــگاه ها 
نیازمنــد مدتــی بیــش از 7 ســال اســت؛ پــس از آن نیــز بــه زمانــی 
بــرای پرداخــت اقســاط آن نیــاز اســت. از همیــن روی الزم اســت 

راهــکاری بــرای ایــن مســئله اندیشــیده شــود.
همچنیــن بایــد ایــن موضــوع را مــورد اشــاره قــرار داد کــه لزوما 
ــد از ســوی  ــا پاالیشــی نبای احــداث شــرکت های پتروپاالیشــی ی
دولــت انجــام شــود بلکــه بخش خصوصــی با اخــذ مجوزهــای الزم 
می توانــد بــه ایــن حــوزه ورود یابــد. امــا بــا توجــه بــه ایــن موضوع 
کــه ســهم زیــادی از تولیــدات شــرکت های پاالیشــی بایــد اجبــارا 
ــه  ــود، ب ــه می ش ــی فروخت ــای نفت ــش فرآورده ه ــرکت پخ ــه ش ب
ــت  و  ــا حمای ــی  ب ــع پاالیش ــه صنای ــت ک ــل بهتراس ــن دلی همی

نظــارت دولــت ســاخته شــوند.

ــره  ــت مدی ــو هی ــل و عض ــر عام ــزج مدی ــری دی ــا باق غالمرض
ــش  ــرمایه گذاری بخ ــد س ــز می گوی ــت تبری ــش نف ــرکت پاالی ش
ــر  ــی ها توجیه پذی ــگاه ها و پتروپاالیش ــداث پاالیش ــی در اح خصوص
اســت، امــا اغلــب بــه دلیــل عــدم نقدینگــی امــکان ورود بــه موضــوع 
ــی و  ــع داخل ــد از مناب ــان می توان ــز همزم ــت نی ــا دول ــد، ام را ندارن
ــد  ــد و ســپس بع ــرمایه گذاری کن ــه س ــدام ب ــود اق ــا خارجــی خ ی
واگــذاری و فــروش بــه قیمــت روز هــم منابــع مالــی ســرمایه گذاری 
ــد  ــه عالقه من ــرکت هایی ک ــه ش ــم ب ــد و ه ــی کن ــود را بازیاب خ
ــد  ــردای کنن ــداری و از آن بهره ب ــاده خری ــای آم ــتند واحده هس

واگــذار کنــد.
ــع بانکــی  او معتقــد اســت کــه بهتریــن مکانیزیــم هدایــت مناب
بــه ایــن حــوزه اســت، چــرا کــه در شــرایط تورمــی  بهتریــن اقــدام 
ــل  ــه مدیرعام ــی اســت. در ادام ســرمایه گذاری در طرح هــای صنعت
شــرکت پاالیــش نفــت تبریــز بــه ســواالت خبرنــگار نشــریه بــورس 
امــروز درخصــوص حمایــت از تصریــح در حــوزه پتروشــیمی  پاســخ 
داد کــه مشــروح کامــل ایــن مصاحبــه را در ادامــه خواهــد خوانــد:

ــداث  ــون اح ــب قان ــه تصوی ــه ب ــا توج ب
بــا  پتروپاالیشــى ها  و  پاالیشــگاه ها 
ــداث  ــى، اح ــرمایه هاى مردم ــتفاده از س اس
ــا از ســوى هلدینگ هــاى  ــن شــرکت ها آی ای

دارد؟ توجیــه  ســرمایه گذارى 

ــی، اقتصــادی  ــزارش فن ــک گ ــارت اســت از ی ــری عب توجیه پذی
ــن  ــای اســتانداری اســت؛ چنانچــه ای ــه شــامل پارامتره ــی ک و مال
پارامتراهــای اســتاندارد از یــک شــاخص هایی بیشــتر باشــند طــرح 
«توجیــه پذیــر» خواهــد شــد در غیــر از ایــن صــورت طــرح توجیــه 
ســرمایه گذاری را نخواهــد داشــت. در همیــن راســتا می تــوان 
گفــت کــه طبیعتــا، تمــام پتروپاالیشــی ها در صــورت تعییــن 
الگــوی مناســب پاالیشــی و اجــرای طرح هــای پاییــن دســتی کــه 
پتروشــیمی ها باشــند، قطــع بــه یقیــن توجیــه پذیــر هســتند؛ حــال 
مهــم نیســت کــه ایــن را ســرمایه گذار چــه شــخصی و یــا نهــادی 
انجــام می دهــد. البتــه در ایــن میــان مســئله نقدینگــی امــر بســیار 
مهــم اســت. بــرای مثــال ممکــن اســت دولــت بخواهــد اقــدام بــه 
ــه  ــه ای ک ــت بودج ــل محدودی ــه دلی ــا ب ــد، ام ــرمایه گذاری کن س
در قانــون وجــود دارد، نتوانــد ایــن نقدینگــی را تامیــن کننــد. امــا 
ــم  ــد بگوی ــر، بای ــا خی ــر هســتند ی ــا توجیه پذی ــن طرحه ــه ای اینک
کــه قطعــا توجیه پذیرنــد، امــا تعییــن الگوی هــا مناســب پاالیشــی 
ــوی  ــد. از س ــر می کن ــه پذی ــیار توجی ــیمی طرح ها را بس و پتروش
دیگــر بایــد همزمــان از تــوان کشــور و هلدینگ هــا از طریــق مجاری 
اداری، مالــی و سیاســی بتوانیــم تامیــن منابــع کنیــم چــه در داخــل 
کشــور و چــه خــارج از کشــور. اگــر بتــوان از طریــق خطــوط اعتباری 
ــری  ــا توجیه پذی ــرد، قطع ــرمایه ک ــذب س ــورها ج ــایر کش ــا س ب
ــدر  ــه ق ــون هــم ب ــه قان ــت. البت ــش خواهــد یاف ــا افزای ــن طرح ه ای
کافــی از ایــن موضــوع حمایــت کــرده اســت امــا بــا قوانیــن کاراتــر 

ــانیم. ــه برس ــه نتیج ــریع تر ب ــا را س ــن طرح ه ــتیم ای می توانس

بــا توجه بــه ســهامدارى شــما در شــرکت هاى 
پتروپاالیشــى، آیــا ســرمایه گذارى بــراى 

ــه دارد؟ ــرکت ها توجی ــن ش ــداث ای اح

بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد موضــوع را به دو شــکل تقســیم 
ــون  ــه قان ــد ک کــرد؛ ســرمایه گذاری در طرح هــای  واحدهــای جدی
دســتور داده اســت بایــد بــا فاصلــه حداکثــر 30 کیلومتــری از کنــار 
ــه فرآوردهــای  ــا باشــند و پاالیشــگاه های بایــد نفــت کــوره را ب دری
ــیمی تبدیل  ــوراك پتروش ــه خ ــا ب ــد و ی ــا دهن ــر ارتق ــا ارزش ت ب
ــم،  ــوان کن ــه عن ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــر ای ــه ذک ــد. البت کنن
پاالیشــگاه های موجــود نیــز مشــمول همیــن قانــون هســتند، پــس 

50 درصــد مشــکل در اینجــا حــل می شــود.
ــده و در حــال  ــه دلیــل اینکــه پاالیشــگاه ها زن از ســوی دیگــر ب
کار هســتند، اتفاقــا امــکان تامیــن منابــع وجــود خواهــد داشــت. در 
ــی و  ــای مال ــا کمک ه ــد ت ــک کن ــت کم ــر دول ــتا اگ ــن راس همی
ــه پاالیشــگاه ها تعلــق بگیــرد،  ــرداری ب مســاعدت ها در زمــان بهره ب
ــه نتیجــه خواهــد  ــا ســرعت بیشــتری ب صددرصــد ایــن طرح هــا ب

رســید.
ــه  ــز کــه شــاید ب ــه ماننــد پاالیشــگاه تبری ــرای پاالیشــگاهی ب ب
ــول  ــرمایه در ط ــان س ــارد توم ــزار میلی ــد 40 ه ــروز بای ــت ام قمی
چهــار ســال جــذب شــود، ایــن هزینــه بســیار هنگفتــی اســت و باید 

روش هایــی بــرای جــذب منابــع داخلــی تعریــف کــرد.
ــا را  ــع بانک ه ــت، مناب ــزم درس ــک مکانی ــا ی ــوان ب ــر بت ــا اگ ام
بــه ایــن ســمت هدایــت کــرد، بنــده یقیــن دارم در شــرایط تورمــی 
 بهتریــن اقــدام ســرمایه گذاری در طرح هــای صنعتــی اســت و ایــن 

موضــوع بــه دلیــل اینکــه باعــث افزایــش تولیــد می شــود در نتیجــه 
ــن  ــد داشــت. ی ــال خواه ــی را در دنب ــول مل ــه پ ــش ارزش پای افزای
طــرح بــه دلیــل اینکــه مــا نیــز پتروپاالیشــی هســتیم بســیار توجیه 
پذیــر اســت، بــه ویــژه اینکــه مــا متناســب بــا صنایــع پایین دســتی 
ــک  ــه ی ــم ک ــی را انتخــاب کرده ای ــک الگوی ــه ی ــاز جامع خــود و نی
الگــوی بهینــه اســت بــه دلیــل اینکــه هــم نگــرش پتروشــیمی و هم 
نگــرش تامیــن ســوخت باکیفیــت بــرای پتروشــیمی ها دارد و هــم 
ــای  ــه روغن ه ــواع پای ــرای ان ــای کشــور ب ــن تمامی نیازمندی ه تامی
گــروه 2 بــه بــاال را دارد. بنابرایــن مــا بــا ایــن الگویــی کــه طراحــی 
کرده ایــم یــک ســبدی از محصــوالت را در صورتــی کــه ایــن 
ــه  ــم ک ــاده کنی ــم پی ــود، می توانی ــام ش ــی انج ــاعدت های مال مس
ــتری دارد  ــوددهی بیش ــم س ــاال و ه ــری ب ــم توجیه پذی ــا ه طبیعت
ــور  ــرای کش ــم ب ــری ه ــوالت متنوع ت ــبد محص ــد س ــم می توان و ه

عرضــه کنــد.

ــى  ــرکت پتروپاالیش ــک ش ــداث ی ــراى اح ب
ــرمایه گذارى  ــزان س ــه می ــى چ ــا پاالیش و ی

ــت؟ الزم اس

ــای  ــی واحده ــت و پیچیدگ ــه ظرفی ــتگی ب ــوع بس ــن موض ای
ــز کــه ظرفیــت تولیــدی 110 هــزار  تولیــدی دارد. پاالیشــگاه تبری
بشــکه در روز را دارد، بــرای ارتقــا کیفــی نفــت کــوره کــه حــدود 25

الــی 30 هــزار بشــکه اســت، ســرمایه گذاری کــه براســاس آخریــن 
اعــداد و ارقــام و بــر اســاس مدلــی کــه مــا بــرای تولیــد فراوردهــای 
خــاص ماننــد روغن هــای پایــه و فرآوردهــای بــا کیفیــت یــورو 5 و 
خــوراك پتروشــیمی  پیش بینــی کرده ایــم، حــدود 1/2 میلیــارد دالر 
خواهــد بــود. بــرای احــداث پاالیشــگاهی کــه براســاس خــوراك نفت 
خــام طراحــی شــده اســت، میــزان 25 تــا 50 هــزار دالر بــه ازاری هر 
ــن ســرمایه گذاری  ــد ســرمایه گذاری اســت. ای بشــکه در روز، نیازمن
متناســب بــا ضریــب پیچیدگــی و الگــوی پاالیشــی متفــاوت اســت.

شــرکت هاى  احــداث  اصــوال  آیــا 
ــد از  ــا بای ــى لزوم ــا پاالیش ــى ی پتروپاالیش
ــذار  ــد واگ ــود و بع ــام ش ــت انج ــوى دول س
ــد  ــا مى توانن ــه هلدینگ ه ــا اینک ــود و ی ش
ســرمایه گذارى  بــه   خصــوص  ایــن  در 

بپردازنــد؟

زمانــی کــه منابــع مالــی دســت دولــت باشــد و شــاید ارتباطــات 
دولــت سیاســی و اقتصــادی باالیــی در دنیــا داشــته باشــد شــاید 
ایــن بهتــر کار باشــد. بــه عقیــده بنــده اگــر دولــت گاهــی نفتــی را 
ــارج  ــردد و در خ ــور بازنمی گ ــر کش ــع آن ب ــد و مناب ــادر می کن ص
ــی  ــر کار ایجــاد ارتباطــات بین الملل ــه می شــود بهت از کشــور بلوک
اســت تــا بتــوان از ایــن منابــع اســتفاده کــرد. دولــت می توانســت در 
ســال های گذشــته بــا ایجــاد ارتباطــات بیــن المللــی مناســب بــرای 
وارد کــردن تجهیــزات، اخــذ خدمــات طراحــی از شــرکت های خارج 
از کشــور از طریــق همیــن منابــع کارخانجــات را راه انــدازی کنیــم و 
ســریع بــه بهره بــرداری برســند تــا هــم از خــام فروشــی جلوگیــری 
ــور  ــاد کش ــه اقتص ــور ب ــل کش ــع آن در داخ ــم از مناف ــم و ه کنی
ــن الگــو در ســایر کشــورها نیــز صــدق می کنــد،  کمــک شــود. ای
ــی  ــی از مجموعه های ــا برخ ــز گاه ــن نی ــور چی ــال کش ــرای مث ب
ــت و کمــک  ــد حمای ــوان ســرمایه گذاری را ندارن ــه ت خصوصــی ک
ــی  ــه 5 ال ــوان هزین ــی ت ــرکت های خصوص ــه ش ــرا ک ــد. چ می کن
ــن  ــد ای ــت می توان ــد. دول ــه را ندارن ــم هزین ــن حج ــا ای ــال ب 6 س
پاالیشــگاه ها را بــا یــک شــرایط خــوب، بخشــی را بــه عمــوم مــردم 
ــرکت هایی  ــه ش ــری را ب ــت و بخــش دیگ ــهام عدال ــتای س در راس
کــه می خواهنــد پاالیشــگاه آمــاده خریــداری کننــد، واگــذار کننــد. 
برخــی از شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصــادی عالقــه دارنــد واحدهــای 
ــا قیمــت بســیار مناســب خریــداری  تولیــدی راه انــدازی شــده را ب
کننــد. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه بــرای بخــش خصوصــی 
ــا  ــه نیســت، ام ــه صرف ــرمایه گذاری در تاســیس پاالیشــگاهی ب س
شــاید تــوان تامیــن نقدینگــی بــرای اجــرای ایــن پــروژه را شــاید 
ــزان  ــد می ــه بتوانن ــند ک ــرکت هایی باش ــر ش ــند.  اگ ــته باش نداش
ســرمایه گذاری باالیــی انجــام دهنــد، امــکان ورود بخــش خصوصــی 

بــه ایــن حــوزه وجــود دارد.
ــن  ــد ای ــی بخــش خصوصــی بخاطــر مشــکالتش نتوان ــر حت اگ
ســرمایه گذاری را انجــام دهــد، ارزش دارد کــه دولــت از منابــع 
ــد و  ــرمایه گذاری کن ــه س ــدام ب ــود اق ــی خ ــا خارج ــی و ی داخل
ــع مالــی  ــه قیمــت روز هــم مناب ســپس بعــد واگــذاری و فــروش ب
ســرمایه گذاری خــود را بازیابــی کنــد و هــم بــه شــرکت هایی 
کــه عالقه منــد هســتند واحدهــای آمــاده را خریــداری و از آن 

ــوند. ــد ش ــع بهره من ــن مناف ــد از ای ــردای کنن بهره ب

ــوان واحدهــای صنعتــی هســتند کــه نفــت خــام را  ــه عن پاالیشــگاه های نفــت ب
بــه مــواد مفیدتــری ماننــد گاز مایــع، نفــت ســفید، بنزیــن و گازوئیــل، نفــت کــوره، 
ــل  ــز نس ــگاهها نی ــد. پتروپاالیش ــل می کن ــی تبدی ــای نفت ــر فراورده ه ــر و دیگ قی
ــگاهی  ــای پتروپاالیش ــد. در مجتمع ه ــاب می آین ــه حس ــگاه ها ب ــدی از پاالیش جدی
هــدف تنهــا تولیــد ســوخت نیســت بلکــه در کنــار تولیــد محصــوالت نــام برده شــده 
ــیمیایی را  ــری و ش ــای پلیم ــاز مجتمع ه ــورد نی ــای م ــژه و خوراك ه ــای وی فراورده ه

ــد.  ــه می کنن ــد و عرض ــز تولی نی

ــگاه ها  ــداث پاالیش ــه 1401، اح ــه بودج ــالمی در الیح ــورای اس ــس ش در مجل
ــه  ــرد ک ــب ک ــی، تصوی ــرمایه های مردم ــتفاده از س ــا اس ــگاه ها را ب و پتروپاالیش
ــاد  ــد. ایج ــع می باش ــن صنای ــداث ای ــه اح ــس ب ــت مجل ــگاه مثب ــده ن ــان دهن نش
پتروپاالیشــگاه ها بــدون تردیــد ســبب کاهــش و یــا حتــی توقــف خــام فروشــی در 

ــردد.  ــع می گ ــن صنای ای
ــت را  ــکه نف ــون بش ــدود 2 میلی ــد در روز ح ــت بتوان ــه دول ــم ک ــرض کنی ــر ف اگ
بــه فــروش برســاند درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت کــه در الیحــه بودجــه 1401

ــرف 2 ــرای مص ــت ب ــن دول ــم چنی ــد. ه ــش می یاب ــت افزای ــده اس ــی ش ــش بین پی
میلیــون بشــکه نفــت در روز در صنعــت پتروپاالیشــگا ه هــا نیــاز بــه ســرمایه گذاری 
بیــش از 25 میلیــارد دالری دارد کــه ایــن حجــم بــا میــزان پــول وروردی در 
ــگاهی و  ــت پاالیش ــعه صنع ــرای توس ــه ب ــدارد در نتیج ــبی ن ــت تناس ــن صنع ای
ــگاهی و  ــد پاالیش ــای جدی ــداث واحده ــد اح ــور نیازمن ــگاهی در کش پتروپاالیش
پتروپاالیشــگاهی و ارتقــا محصــوالت موجــود در ایــن صنعــت بــا ارزش افزوده بیشــتر 

می باشد.
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شــرکت مبیــن انــرژی خلیــج فــارس یــک شــرکت 
درزمینــه  آن  فعالیــت  کــه  می باشــد  ســهامی عام 
پتروشــیمی بوده. ایــن شــرکت بــه عنــوان تولیدکننــده 
ســرویس های جانبــی، تأمیــن کننــده آب، بــرق، بخــار، 
اکســیژن، نیتــروژن و هــوای فشــرده و تصفیــه کننــده 
ــارس  ــای پتروشــیمی منطقه پ ــی مجتمع ه پســاب های صنعت

می کنــد. فعالیــت  جنوبــی 
شــرکت مبیــن انــرژی خلیــج فــارس یــک شــرکت تولیــد 
ــوان  ــه عن ــرکت ها ب ــه ش ــد. اینگون ــی می باش ــده یوتیلیت کنن
ــل ارتباطــی شــرکت های پتروشــیمی در مناطــق عســلویه و  پ
ماهشــهر عمــل می کننــد بــه گونــه ای کــه بــا تأمیــن مســتمر 
ــم می شــود. ــن شــرکت ها فراه ــد ای ــات تولی ــی موجب یوتیلیت

ــاص  ــا اختص ــارس ب ــیمی خلیج ف ــع پتروش ــرکت صنای ش
دادن 82 درصــد از ســهام ایــن شــرکت بــه عنــوان ســهامدار 
عمــده مبیــن انــرژی خلیــج فــارس تلقــی می گــردد و دیگــر 
ــان،  ــذاری ایرانی ــرمایه گ ــروه پتروشیمی س ــهامداران آن گ س
ــیمی کارون،  ــیمی هنگام، پتروش ــام، پتروش ــیمی بندر ام پتروش
ــی  ــه همگ ــند ک ــز می باش ــیمیایی اوره هرم ــود ش شــرکت ک
مالکیــت زیــر یــک درصــد نمــاد مبیــن را بــه خــود اختصــاص 
داده انــد و 17 درصــد ســهام باقیمانــده بــه ســایر ســهامداران 

اختصــاص یافتــه اســت.
محصوالتــی کــه ایــن شــرکت تولیــد می کنــد و در 
نهایــت بــه فــروش می رســاند عبارتنــد از: بــرق، بخــار، هــوای 
ســرویس، هــوای ابــزار دقیــق، نیتــروژن، اکســیژن، آب خنــک 
کننــده مــدار بــاز، آب خنــک کننــده مــدار بســته، آب شــیرین 
شــده، آب بــدون امــالح، آب تغذیــه دیــگ بخار، آب ســرویس، 

گاز ســوخت، گاز خــوراك.
ــارس در  ــج ف ــرژی خلی ــن ان ــرکت مبی ــروش ش ــغ ف مبل
نیمــه نخســت ســال 1400، 89 هــزار میلیــارد و 19 میلیــون 
و 652 هــزار ریــال می باشــد کــه 63 درصــد آن متعلــق 
بــه فــروش داخلــی گاز خــوراك بــوده اســت در نتیجــه مهــم 
ــن  ــروش ای ــد حاصــل از ف ــن محصــول در تشــکیل درآم تری
ــوده  ــوراك ب ــاری گاز خ ــال ج ــت س ــه نخس ــرکت در نیم ش
اســت و همچنیــن ایــن شــرکت در طــول ایــن دوره هیچگونــه 
صادراتــی انجــام نــداده اســت. همچنیــن مبلــغ فــروش ایــن 
شــرکت در نیمــه نخســت ســال 1399، 41 هــزار میلیــارد و 
968 میلیــون و 21 هــزار ریــال بــوده در در دوره مشــابه ســال 
جــاری بــا رشــدی معــادل بــا 112 درصــد همــراه بــوده اســت.
ــت تولیــد  ــن دوره ایــن شــرکت باب همچنیــن در طــول ای
محصــوالت خــود بهایــی که پرداخــت کــرده 73 هــزار میلیارد 

و 248 میلیــون و 911 هــزار ریــال بــوده کــه 86 درصــد آن به 
مــواد مســتقیم مصرفــی، 12 درصــد بــه ســربار تولیــد و مابقی 
ــواد  ــه م ــت. و کلی ــه اس ــق گرفت ــتقیم تعل ــتمزد مس ــه دس ب
مســتقیم مصرفــی ایــن شــرکت از داخــل کشــور تامین گشــته 
اســت. در طــول ایــن دوره از مبلــغ 63 هــزار میلیــارد و 409

میلیــون و 288 هــزار ریــال هزینــه مــوادی کــه بابــت عملیات 
ــه  ــده اســت 88 درصــد ب ــن شــرکت مصــرف گردی ــی ای اصل
ــه گاز ســوخت ارســالی، و  گاز خــوراك ارســالی، 10 درصــد ب
مابقــی بــه کندانــس، بخــار، آب و بــرق مصرفــی تعلــق دارد. در 
نتیجــه ســود ناخالصــی کــه ایــن شــرکت توانســته بــرای خود 
در طــول ایــن دوره 6 ماهــه ایجــاد کنــد مســاوی بــا 15 هــزار 
ــوده ك نســبت  ــال ب ــزار ری ــون و 89 ه ــارد و 790 میلی میلی
بــه دوه مشــابه خــود در ســال گذشــته بــا رشــدی معــادل بــا 
7درصــد همــراه بــوده اســت. هرچنــد شــاید میــزان این رشــد 
عــدد باالیــی نباشــد امــا بــه علــت گرانتــر شــدن نــرخ انــرژی  
و ســوخت مصرفــی در ســال جــاری نســبت به ســال گذشــته، 
حتــی ایــن میــزان انــدك نیــز توانایــی شــرکت را در کنتــرل 
ــام  ــات انج ــل از عملی ــای حاص ــبب درآمده ــه س ــا ب هزینه ه
ــه آذر  ــد. در یکماه ــان می ده ــی نش ــه خوب ــرکت ب ــده ش ش
ســال 1400 از کل مبلغــی کــه بابــت فــروش محصــوالت ایــن 
شــرکت ایجــاد گردیــده 70 درصــد به گاز خــوراك تعلــق دارد 
کــه میانگیــن تولیــد ایــن محصــول در هــر مــاه 342 میلیــون 
و 78 هــزار و 858 مترمکعــب می باشــد کــه در دوره یکماهــه 
آذر 222 میلیــون و 389 هــزار و 678 مترمکعــب از ایــن 
محصــول تولیــد گشــته و از ایــن میــزان محصــول تولید شــده 
100 درصــد آن بــه فــروش رســیده اســت کــه نشــان دهنــده 
ــا  ــه بس ــد. چ ــول می باش ــن محص ــرای ای ــی ب ــود متقاض وج
ــه تنهــا  اگــر شــرکت میــزان تولیــد خــود را افزایــش دهــد ن
ــزان  ــش در می ــبب افزای ــه س ــد بلک ــد می کن ــد آن رش درآم

ســود حاصــل از عملیــات خــود می شــود.
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اوراق تبعــی توســط ســهامدار عمــده بــرای حمایــت از ســهام منتشــر می گــردد تــا بــه نوعــی بــا بیمــه کــردن ســهام، کاهشــی 
جهــت ریســک ســرمایه گذاران خــرد باشــد. در ایــن میــان تنهــا کســانی می تواننــد ایــن اختیــار فــروش را خریــداری کننــد کــه مالــک 

ســهام پایــه باشــند و بســته بــه میــزان ســهام خــود می تواننــد ایــن اختیــار فروش هــا را خریــداری کننــد.

ــرکت  ــدود 78 ش ــاه ح ــا دوم آذرم ــال 1400 ت ــدای س از ابت
مبــادرت بــه انتشــار  اوراق تبعــی کردنــد. اولیــن توزیع ایــن اوراق 
اختیــار فــروش در 25 فروردیــن 1400 بــا نمــاد تاصیکــو متعلــق 
بــه شــرکت ســرمایه گذاری صــدر تامیــن آغــاز و در آخریــن روز 
ــیمی نوری،  ــرکت های پتروش ــار اوراق ش ــا انتش )2 آذر 1400( ب
فــارس،  پتروشــیمی خلیج  صنایــع  پاکشــو،  صنعتــی  گــروه 
ــان  ــه پای ــد ب ــران امی ــعه و عم ــرکت توس ــیمی پارس و ش پتروش

رســید.
 نماد هامیــد کــه متعلــق بــه شــرکت توســعه و عمــران امیــد 
ــون و 757  ــارد و 294 میلی ــک میلی ــه، ی ــی دو مرحل ــت ط اس
هــزار و 619 اوراق تبعــی منتشــر می کنــد کــه در مرحلــه اول )از 
تاریــخ 26 خــرداد تــا 30 خــرداد( قیمــت ایــن اوراق یــک ریــال 
مانــده و تغییــری نکــرده و در مرحلــه دوم )5 تیــر مــاه تــا 2 آذر(، 

قیمــت ایــن اوراق از یــک ریــال بــه 373 ریــال رســیده اســت. 
ــارد و 109  ــک میلی ــز ی ــران نی ــانه ته ــاز کاش ــرکت بهس ش
میلیــون و 169 هــزار و 24 اوراق اختیــار فــروش را در 2 مرحلــه 
منتشــر می کنــد کــه در مرحلــه اول)26 خــرداد تــا 30 خــرداد( 
ــه دوم ) از 5  ــری نکــرد و در مرحل ــال تغیی ــک ری ــغ آن از ی مبل
ــال افزایــش  ــه 446 ری ــال ب ــا 1 آذر( مبلــغ آن از یــک ری تیــر ت

یافــت. 
گــروه بهمــن نیــز بــا انتشــار 444 میلیــون و 450 هــزار ریــال 
اوراق اختیــار فــروش طــی یــک مرحلــه از 17 مهــر تــا 19 مهــر 
ــن  ــت ای ــردازد و قیم ــود می پ ــرمایه گذاران خ ــت از س ــه حمای ب
ــده و تغییــر نکــرده  ــال باقــی مان ــرا و انتهــا یــک ری اوراق در ابت

اســت.
پتروشــیمی پارس نیــز تعــداد 4 میلیــون و 701 هــزار و 307 
ــر  ــه منتش ــک مرحل ــی ی ــی را ط ــروش تبع ــار ف ــه از اختی ورق
می کنــد کــه در تاریــخ 8 اردیبهشــت قیمــت آن یــک ریــال و در 
آخریــن روز یعنــی 2 آذر نیزبعــد از نوســانات پــی در پــی  قیمــت 

ــال می رســد. ــک ری ــه ی ــاز ب آن ب
بیمــه تجــارت نــو نیــز در طــی یــک مرحلــه و در طــول 2 روز 
810 میلیــون اوراق منتشــر می کنــد کــه در همیــن دوره کوتــاه 
ــدا  ــش پی ــال افزای ــه 376 ری ــال ب ــن اوراق از 340 ری ــغ ای مبل
می کنــد. پاالیــش نفــت تهــران نیــز تعــداد 213 میلیــون و 500 
ــال  ــزار و 273 ری ــک ه ــت ی ــه از قیم ــک مرحل ــی ی اوراق را ط
ــن شــرکت  ــه ســهامداران خــرد ای ــال، ب ــزار و 712 ری ــا یک ه ت

ــد. ــه می کن عرض
ــون اوراق  ــارد و 175 میلی ــک میلی ــز ی ــران نی ــرات ای مخاب

ــال، در  ــت 906 ری ــا قیم ــه اول ب ــه )در مرحل ــی دو مرحل را ط
ــهامداران  ــه س ــر و ب ــال( منتش ــک ری ــت ی ــا قیم ــه دوم ب مرحل

خــود عرضــه می کنــد.
شــرکت ایــران خــودرو نیــز 411 میلیــون اوراق را طــی یــک 
مرحلــه بــا قیمــت 286 ریــال عرضــه می کنــد کــه ســرانجام بــه 

ــد. ــال می رس 343 ری
ــرای  ــز از ب ــان نی ــت اصفه ــش نف ــایپا و پاالی ــرکت های س ش
ســهامداران خــرد خــود کــه دارای روحیــه ای بــا ریســک پاییــن 
ــون و 100  ــب 240 میلی ــه ترتی ــدام ب ــر ک ــز ه ــند نی می باش
میلیــون و 500 ورق از اوراق تبعــی را منتشــر کــرد. قیمــت 
اوراق ســایپا از 282 بــه 289 ریــال و قیمــت اوراق پاالیــش نفــت 

اصفهــان از یــک هــزار و 124 بــه 1 هــزار و 634 ریــال افزایــش 
یافتــه اســت.

ــزار  ــون و 885 ه ــی 10 میلی ــن اجتماع ــرمایه گذاری تامی س
ــال  ــا قیمــت یــک ری ــه ب ــال اوراق را طــی یــک مرحل و 987 ری
بــدون نوســانی در قیمــت آن منتشــر کــرد. بانــک صــادرات ایــران 
در طــی یــک مرحلــه بــا قیمــت 292 ریــال تعــداد 550 میلیــون 

ــد. ــه می کن اوراق عرض
ــارد و 704  ــک میلی ــن ی ــدر تامی ــرمایه گذاری ص ــرکت س ش
ــر  ــه منتش ــی دو مرحل ــزار و 583 اوراق را ط ــون و 298 ه میلی
می کنــد کــه 99 درصــد آن در مرحلــه دوم منتشــر گشــته، 
ــه  ــال عرض ــزار و 5 ری ــا 3 ه ــه اول ب ــت ای اوراق در مرحل قیم

ــزار و  ــت 3 ه ــه قیم ــی آن ب ــانات قیمت ــی نوس ــته و در پ گش
ــال  ــک ری ــت ی ــا قیم ــه دوم ب ــد و در مرحل ــال می رس 646 ری

عرضــه شــد.
و  مرحلــه  دو  طــی  فــارس  پتروشــیمی خلیج  صنایــع 
ــک  ــی ی ــران ط ــس ای ــع م ــارس و صنای ــج ف ــرژی خلی ــر ان فج
ــون  ــه انتشــار112 میلی ــدام ب ــب اق ــه ترتی ــدام ب ــر ک ــه ه مرحل
و 492 هــزار و 815 ورق، 18 میلیــون و 911 هــزار و 869 
ــع  ــود. اوراق صنای ــی نم ــون ورق، از اوراق تبع ورق و 240 میلی
پتروشــیمی خلیج فــارس در مرحلــه اول یــک هــزار و 220 ریــال 
و در مرحلــه دوم یــک ریــال بــود و در فجــر انــرژی خلیــج فــارس 
ــال کاهــش  ــه یــک ری ــال ب ــد ایــن اوراق از 371 ری قیمــت خری
ــال کاهــش  ــه 446 ری ــال ب ــران از 781 ری ــع مــس ای و در صنای

می یابــد.
شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا انتشــار 285 میلیــون ورق، 
ــروه  ــزار ورق و گ ــون و 800 ه ــیمی قرن 69 میلی ــده پتروش پدی
ــزار و 369 ورق از  ــون و 887 ه ــا 344 میلی ــو ب ــی پاکش صنعت
اوراق تبعــی در یــک مرحلــه قصــد بیمــه کــردن ســهام خــود را 
ــه  ــوالد مبارک ــن اوراق در ف ــد از انتشــار قیمــت ای داشــته اند. بع
ــش  ــال کاه ــه 479 ری ــال ب ــزار و 127 ری ــک ه ــان از ی اصفه
می یابــد و در پدیــده پتروشــیمی  قرن قیمــت ایــن اوراق 4 هــزار 
و 900 ریــال بــوده و در گــروه صنعتــی پاکشــو قیمــت ایــن اوراق 

ــد. ــش می یاب ــال افزای ــه 475 ری ــال ب از 314 ری
تولیــدی فــوالد ســپید کویــر نیز بــرای حمایــت از ســهامداران 
خــرد خــود تعــداد 107 میلیــون و 822 هــزار و 56 ورق از اوراق 
اختیــار فــروش را طــی دو مرحلــه منتشــر می کنــد کــه قیمــت 
ایــن اوراق در مرحلــه اول از 540 ریــال بــه 249 ریــال و در 

مرحلــه دوم از 904 ریــال بــه 200 ریــال تغییــر کــرد.
مبیــن انــرژی خلیــج فــارس، 178 میلیــون و 75 هــزار و 504 
ــال  ــک ری ــا ی ــال ت ــت 514 ری ــه از قیم ــک مرحل ورق را در ی
ــه  ــک مرحل ــی ی ــز ط ــران نی ــیار ای ــات س ــرد. ارتباط ــر ک منتش
ــر  ــال منتش ــزار و 747 ری ــت 2 ه ــه قیم ــون اوراق ب 100 میلی
می کنــد. انتشــار 20 میلیــون و 339 هــزار و 311 اوراق اختیــار 
ــه  ــک مرحل ــی ی ــیمی نوری ط ــرکت پتروش ــط ش ــروش توس ف
ــا  ــانات تقاض ــی نوس ــال، در پ ــن اوراق را از 121 ری ــت ای قیم
ــن  ــک اقتصــاد نوی ــد و بان ــال کاهــش می یاب ــک ری ــه ی ــا ب نهایت
نیــز بــا انتشــار 652 میلیــون و 200 هــزار ورق در یــک مرحلــه 
بــه حمایــت از ســهامداران خــرد پرداختــه کــه قیمــت آن بــدون 

ــد.  ــال باقــی مان تغییــر یــک ری

کدام ناشر مورد استقبال واقع شد؟   اوراق تبعی 

ــر  ــه اکث ــع کشــور می باشــد ک ــن صنای ــوالد یکــی از مهم تری ف
ســهامداران در بــازار ســرمایه خواهــان وجــود شــرکت های تولیــدی 
فــوالد در پرتفــوی خــود می باشــند. تــا نیمــه نخســت ســال جــاری 
15 درصــد از ارزش کل بــازار در اختیــار گــروه فلــزات قــرار داشــت 
ــزات اساســی  ــازار ســرمایه 31 شــرکت فل و در حــال حاضــر در ب
وجــود دارنــد. در بیــن راه تمامی صنایــع تولیــدی چالش هــا و 
ــیوه  ــا ش ــدام ب ــر ک ــرکت ها ه ــه ش ــود دارد ک ــک هایی وج ریس
ــن  ــده ای ــه از عم ــد؛ ک ــورد می کن ــا برخ ــن چالش ه ــا ای ــود ب خ
ــر  ــوارد زی ــه م ــوان ب ــی  می ت ــزات اساس ــروه فل ــا در گ چالش ه

اشــاره نمــود:
ــی  ــی بین الملل ــام بانک ــتفاده از نظ ــدم اس ــا، ع ــود تحریم ه وج
ــارج از  ــی خ ــابهای بانک ــدن حس ــدود ش ــر مس ــن خط و همچنی
کشــور و به طــور کلــی امــکان مختــل شــدن روابــط بیــن المللــی 
ــه  ــوه مواج ــال وج ــل و انتق ــک نق ــا ریس ــدی را ب ــای تولی بنگاه ه
ســاخته اســت کــه ایــن امــر ســبب شــده اســت تــا شــرکت های 
ــک،  ــن ریس ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــزات اساس ــروه فل ــال در گ فع
عملیــات نقــل و انتقــال مالــی ناشــی از صــادرات یــا فروش خــود را 

ــه صــورت قراردادهــای کارگــزاری انجــام دهنــد.  ب
ــط  ــر محی ــم ب ــررات حاک ــن و مق ــرات قوانی ــی تغیی ــا در پ ام
ــی،  ــن اجتماع ــی، کار و تامی ــن مالیات ــل قوانی ــب وکار از قبی کس
ــا  ــی روش ه ــش بین ــل پی ــرات غیرقاب ــن تغیی ــی و همچنی گمرک
ــای  ــا و هزینه ه ــا درآمده ــده ت ــبب ش ــی س ــای قانون و فرآینده
ــت  ــاس اس ــن اس ــوند. برای ــه ش ــکالتی مواج ــا مش ــرکت ها ب ش
ــه  ــرای مقابل ــی ب ــزات اساس ــروه فل ــال در گ ــرکت های فع ــه ش ک
بــا ریســک وضــع قوانیــن موثــر بــر درآمدهــا و هزینه هــای خــود، 
ــا از نوســانات قیمت هــای  ــد ت ــکار می گیرن تمامی تــالش خــود را ب
ــند. ــته باش ــرداری را داش ــر بهره ب ــرخ ارز حداکث ــی و ن ــازار جهان ب

ــه  ــبت ب ــد نس ــزان تولی ــودن می ــاال ب ــان ب ــن می ــه در ای اگرچ
ــا  ــی دارد ام ــازار را در پ ــود و اشــباع محصــوالت در ب مصــرف، رک
خــود عاملــی بــرای رقابتــی شــدن قیمــت محصــوالت شــده و بهای 
تمــام شــده محصــوالت ســبب کاهش حاشــیه ســود محصــوالت را 
کاهــش می دهــد. موضوعــی کــه حاشــیه ســود شــرکت های حاضــر 

در ایــن صنعــت را در یــک شــیب کامــال کنــد قــرار می دهــد. 
بــرای پوشــش ریســک کاهــش قیمــت  ایــن راســتا  در 
محصــوالت، شــرکت های حاضــر در گــروه فلــزات اساســی در ابتــدا 

ــد.  ــش دهن ــد را افزای ــت تولی ــا ظرفی ــد ت ــالش دارن ت
ــه  ــاال در جامع ــر مســتلزم مصــرف ب ــن ام ــق ای ــر چــه تحق اگ
اســت یــا حداقــل اینکــه شــرکت ها قــادر بــه صــادرات بخشــی از 
تولیــدات خــود باشــند تــا بــه ایــن شــکل بتواننــد کاهــش قیمــت 
ــزات  ــرخ  فل ــرات ن ــن تغیی ــد. همچنی ــران کنن ــوالت را جب محص

ــر عملکــرد  ــی نیــز به طــور مســتقیم ب اساســی در بازار هــای جهان
شــرکت ها تأثیرگــذار می باشــد.

ــه راحتــی صــورت  ــن صنعــت ب ــز در ای ــد نی ــا افزایــش تولی ام
ــرکت ها را  ــن ش ــاز، ای ــه موردنی ــواد اولی ــود م ــرد؛ کمب نمی پذی
می توانــد بــا خطــر جــدی کاهــش میــزان تولیــدات مواجــه 
ســازد. همچنیــن توقــف شــرکت های مــورد قــرارداد تامیــن 
ــا و  ــی شــرکت، شــرایط اعتصــاب کامیون ه ــه مصرف ــده گندل کنن
ــد آب  ــرایط ب ــوروز و ش ــالت ن ــا در تعطی ــوع کامیون ه ــردد ممن ت
ــا مشــکل  ــد تامیــن مــواد اولیــه را ب ــی کشــور نیــز می توان و هوای
مواجــه نمایــد. همچنیــن بــا درنظــر گرفتــن ایــن مهــم کــه تأمیــن 
مــواد اولیــه یکــی از عملیــات اصلــی شــرکت ها در جهــت تحقــق 
ــه کســب درآمــد می باشــد و  ــزی شــده از جمل ــه ری اهــداف برنام
ــاز شــرکت ها  ــی مــورد نی ــه اینکــه عمــده مــواد معدن ــا توجــه ب ب
ســهمیه بنــدی شــده اســت، لــذا در جهــت کاهــش ریســک ناشــی 
از تأمیــن مــواد اولیــه شــرکت ها می تواننــد حــول محــور دســتیابی 

بــه منابــع جدیــد اقــدام بــه پروانــه اخــذ اکتشــاف کننــد.
و امــا در تولیــد، ماهیــت برخــی از محصــوالت این گونــه 
شــرکت ها به گونــه ای اســت کــه شــرایط آب و هوایــی بــرای ایــن 
صنعــت بــه ریســکی تبدیــل شــده اســت. درصــورت تغییــرات آب و 
هوایــی ســبب تغییــرات در ماهیــت اینگونــه محصــوالت و متضــرر 
شــدن  ایــن شــرکت های تولیــدی می گــردد. مثــال آهــن اســفنجی 
بــه گونــه ای اســت کــه در 48 ســاعت اولیــه بعــد از تولیــد مســتعد 
ــداری  ــد در شــرایط اســتاندارد نگه اکســید شــدن می باشــد و بای
شــود همچنیــن بارندگــی و افزایــش رطوبــت هــوا نیــز شــرایطی را 
ایجــاد خواهــد نمــود تــا ســبب واکنــش اکســید شــدن و در نهایــت 
ســوختن و نابــودی محصــول گــردد. بــر ایــن اســاس اســت کــه این 

محصــوالت  بایــد در شــرایط اســتاندارد دپــو و نگهــداری شــوند.  
ــوان کاالی  ــه عن ــه ب ــره عرض ــی را در زنجی ــش مهم ــرژی نق ان
نهایــی و در فراینــد تولیــد بســیاری از کاال هــا و خدمــات دارد که در 
کشــور مــا بــه علــت محدودیتهایــی کــه در مصــرف انــرژی وجــود 
دارد، بخــش صنعــت بایــد  بــه عنــوان یکــی از مصــرف کننــدگان 
مهــم انــرژی تمــام تــالش خــود را بایــد در جهــت اســتفاده بهینــه 

ــکار گیــرد. ــه محدودیت هــای موجــود در کشــور ب ــا توجــه ب ب
ــارج  ــای کاال در خ ــدن انباره ــدود ش ــال مس ــن احتم همچنی
ــروف  ــرکت های مع ــا ش ــرارداد ب ــاد ق ــکان انعق ــدم ام از کشــور، ع
ــار  ــر، آث ــرکت های کوچکت ــا ش ــردن ب ــی و کار ک ــزرگ جهان و ب
ناشــی از کرونــا و غیــره از جملــه عوامــل دیگــری بــوده کــه تولیــد 
کننــدگان فلــزات اساســی در کشــور مــا بــرای رســیدن بــه اهــداف 
خــود بایــد بــا آنهــا روبــه رو شــده و هــر کــدام بــه اقتضــای شــرایط 
خــود راهکارهایــی را بــرای مقابلــه بــا آنهــا اتخــاذ و کشــف نماینــد.

ســنگ آهــن بــه عنــوان یکــی از مهــم تریــن اقــالم فلــزات 
اساســی از معــادن شناســائی شــده  اســتخراج می شــود و پــس 
ــازه های  ــواع س ــد ان ــرای تولی ــازی ب ــص س ــرآوری و خال از ف
فلــزی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد. ســنگ آهــن بــه 
ــده،  ــدی ش ــه بن ــه دان ــف از جمل ــی مختل ــکل های فیزیک ش
کنســانتره و گندلــه وجــود دارد کــه بــرای ســاخت و ســازهای 
ــه  ــا ب ــردد. بن ــتفاده می گ ــوالد اس ــدن و ف ــه چ ــزی از جمل فل
ــر  ــوع ذخای ــکا؛ مجم ــی آمری ــن شناس ــازمان زمی ــزارش س گ
ــن اســت کــه عمــده آن  ــارد ت ســنگ آهــن جهــان 176 میلی
ــترالیا  ــن اس ــنگ آه ــر س ــرار دارد. ذخای ــترالیا ق در کشــور اس
ــیه و  ــل، روس ــترالیا، برزی ــس از اس ــت. پ ــن اس ــارد ت 50میلی
ــای  ــن در رتبه ه ــارد ت ــب 34، 25 و 20 میلی ــه ترتی ــن ب چی
دوم تــا چهــارم قــرار دارنــد. ایــران بــا دارا بــودن 2.7 میلیــارد 
تــن ذخایــر شناســایی شــده آهــن در مقــام نهــم جهــان جــای 

ــه اســت.  گرفت
ــر اســاس آمــار منتشــره میــزان تولیــد کنســانتره ســنگ  ب
آهــن معــادن بــزرگ وعمــده در کشــور در ســال 1399، بالــغ 
ــزان  ــال 1398 می ــت. در س ــوده اس ــن ب ــون ت ــر 47.7 میلی ب
ــوی  ــت. از س ــوده اس ــن ب ــون ت ــانتره 42.9 میلی ــد کنس تولی
دیگــر میــزان تولیــد گندلــه در مجتمع هــای فــوالدی ومعدنــی 
کشــوردر ســال 1398 از 41.7 میلیــون تــن  طــی ســال 1399 

بــه حــدود 46 میلیــون تــن رســید. 
در حــال حاضــر شــرکت های ســنگ آهنــی حاضــر در 
بــازار ســرمایه 7 درصــد از کل ارزش بــازار ســرمایه را بــه خــود 

ــد. ــاص داده ان اختص
تغییــرات و نوســانات در قیمــت محصــوالت ناشــی از تغییــر 

ــت  ــر قیم ــال حاض ــن )در ح ــنگ آه ــی س ــت جهان در قیم
ــانات  ــای نوس ــر مبن ــی ب ــنگ آهن ــرکت های س ــوالت ش محص
قیمــت جهانــی ســنگ آهــن و نیــز درصــدی از قیمــت شــمش 
شــرکت فــوالد خوزســتان تعییــن می گــردد( و تغییــر در نــرخ 
شــمش فــوالد و در نهایــت عوامــل قانونــی تاثیرگذار بــر صنعت 
هماننــد حــق انتفــاع و عــدم وجــود برنامــه بلندمــدت ومیــان 
مــدت افزایــش ریســک هــر یــک از عوامــل غیرمدیریتــی را در 
ایــن صنعــت افزایــش می دهــد. امــا بحــران آب و دســتیابی بــه 
منابــع آبــی، بــا توجــه بــه نیــاز آب در فراینــد تولیــد، عملیــات 

ــازد.   ــش مواجــه می س ــا چال ــی را ب شــرکت های ســنگ آهن
ــه  ــر ایــن اســاس اســت کــه شــرکت های ســنگ آهنــی ب ب
ــا  ــد ت ــده ان ــادرت ورزی ــود  مب ــات خ ــرای عملی ــر آب ب ذخای
ــا قیمــت تمــام شــده محصــوالت تولیــدی  ــه ایــن واســطه ت ب
ــا،  ــه فاضالب ه ــاه، تصفی ــداث چ ــد. اح ــرل کنن ــود را کنت خ
ــراف  ــای اط ــا و دریاه ــال آب از رودخانه ه ــرح انتق ــی ط حت
ــه و  ــورد توج ــا م ــنگ آهنی ه ــوی س ــه از س ــت ک اقدامی اس

ــع شــده اســت.  ــری واق پیگی
توســعه  جهــت  الزم  زیرســاخت های  بــه  توجــه  عــدم 
ــل و  ــل و نق ــه حم ــره ارزش از جمل ــل زنجی ــت و تکمی صنع
ــرخ  ــر ن ــب از نظ ــی مناس ــن مال ــازار تامی ــکالت ب ــرژی، مش ان
تامیــن مالــی و زمــان آن، عــدم توجــه بــه بازارهــای هــدف در 
ــره  ــل زنجی ــوان تکمی ــه عن ــوالد کشــور ب ــت ف خصــوص صنع
ــت  ــن صنع ــای ای ــازار تقاض ــه ب ــح ک ــن توضیی ــا ای ارزش ) ب
عمومــا محــدود بــه بــازار مســکن گردیــده اســت( موضوعاتــی 
اســت کــه ســنگ آهنــی را در عملیــات خــود را مشــکل مواجــه 

می ســازد.  

ناهمواری راه در صنعتی به نام سنگ آهن  شیــوه فوالدی ها در  کاهش ریســک  
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مدیرعامل شرکت سرمایه گذارى توسعه معادن و فلزات

ــران  ــود در ای ــیل های موج ــه پتانس ــی از جمل ــر معدن ذخای
ــاال در عرصه هــای گوناگــون جغرافیایــی  ــا تنــوع ب اســت کــه ب
ــال  ــران در ح ــه ای ــوری ک ــه ط ــده اند، ب ــترده ش ــور گس کش
حاضــر، بــا داشــتن بیــش از 68 نــوع مــاده معدنــی )غیرنفتــی( 
بــا 37 میلیــارد تــن ذخیــره قطعــی و 57 میلیــارد تــن ذخایــر 
ــزی  ــای فل ــا در کانی ه ــزده کشــور اول دنی ــی، جــزو پان احتمال
بالقــوه  ظرفیت هــای  به کارگیــری  دارد.  قــرار  غیرفلــزی  و 
ــال  ــه دنب ــی را ب ــد مل ــش درآم ــد افزای ــش می توان ــن بخ ای
ــای  ــه درآمده ــور ب ــتگی کش ــش وابس ــد و در کاه ــته باش داش
ــه  ــک ده ــه ی ــه تجرب ــه ب ــا توج ــود. ب ــع ش ــر واق ــی موث نفت
ــای  ــه درآمده ــد ب ــتگی بیش ازح ــران و وابس ــاد ای ــر اقتص اخی
ــال  ــگام اِعم ــن بخــش در هن ــدید ای ــیب پذیری ش ــی و آس نفت
ــی و فلــزی در کشــور  تحریم هــا، اهمیــت بخــش صنایــع معدن

دوچنــدان می شــود.
رشــد بخــش صنایــع معدنــی و فلــزی رشــد صنایــع 
پایین دســتی در کشــور را بــه دنبــال دارد و قــادر اســت میــزان 
قابــل توجهــی فرصــت شــغلی نیــز ایجــاد کنــد. رشــد بخــش 
ــا ایجــاد اشــتغال مســتقیم،  معــدن و صنایــع معدنــی نه تنهــا ب
بلکــه بــه علــت ارتبــاط ایــن بخــش بــا ســایر بخش هــا، منجــر 

ــود. ــا می ش ــد خانواره ــش درآم ــتغال و افزای ــاد اش ــه ایج ب

 استراتژى هاى جدید

بــا توجــه بــه طرح هــای توســعه محوری کــه اکنــون در حــال 
اجراســت، بــه نظــر می رســد دســتیابی بــه تولیــد 55 میلیــون 
تــن فــوالد در افــق 1404 دور از دســترس نباشــد و بــه یــاری 
ــن  ــن حــوزه، ای ــالش همــه دســت اندرکاران ای ــا ت ــد و ب خداون
مهــم محَقــق خواهــد شــد. امــا بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، 
تنگناهایــی اساســی در کشــور وجــود دارد کــه مهم تریــن آن هــا 
ــه توســعه پایــدار در  ــرای دســتیابی ب تامیــن خــوراك اســت. ب
ایــن صنعــت، بایــد اقداماتــی اساســی در حــوزه اکتشــاف انجــام 
شــود. یکــی از مغفول تریــن بخش هــا در بودجه هــای ســنواتی، 
ــی  ــر معدن ــاف ذخای ــی در اکتش ــع کاف ــن مناب ــص نیافت تخصی
اســت. به ویــژه اکنــون کــه دولــت الیحــه بودجــه ســال 1401

ــه  ــت ک ــرده، الزم اس ــالمی ابالغ ک ــورای اس ــس ش ــه مجل را ب
ایــن خواســته را بــا حساســیت باالیــی مطالبــه کنــد. بــه عبارت 
دیگــر، معــدن یکــی از حوزه هــای جــذاب بــرای ســرمایه گذاری 
اســت و دولــت بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنــد و بــا تســهیل 
و همــوار کــردن ایــن مســیر، نهایــت بهره بــرداری را از ظرفیــت 

بخــش خصوصــی داشــته باشــد.
ــزات  ــادن و فل ــعه مع ــرمایه گذاری توس ــرکت س ــر ش پیش ت

عمدتــا بــه ســهامداری و توزیــع ســود می پرداخــت، امــا اکنــون 
ــدرت  ــا از ق ــت ت ــالش اس ــد، در ت ــتراتژی جدی ــاذ اس ــا اتخ ب
ــی  ــای معدن ــی خــود در ایجــاد و پیشــرفت پروژه ه ــن مال تامی
ــوع  ــد، توســعه زیرســاختها و ایجــاد تن ــی جدی ــع معدن و صنای
ــاف،  ــد. اکتش ــتفاده کن ــروه اس ــوالت گ ــبد محص ــتر در س بیش
اســتخراج و احــداث واحدهــای فــراوری، به خصــوص در حــوزه 
فلــزی و عناصــر نــادر خاکــی از برنامه هــای ایــن شــرکت اســت. 
بــا در نظــر گرفتــن ضــرورت و اهمیــت اکتشــاف ذخایــر جدیــد 
ــزات در حــوزه  ــادن و فل ــرد شــرکت توســعه مع ــی، رویک معدن
اکتشــاف، در کنــار توســعه پهنه هــای اکتشــافی در اســتان های 
مختلــف کشــور و توجــه بــه عناصــر مختلــف معدنــی، در 
ــن  ــش تامی ــن در بخ ــت. همچنی ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق دس
ــرخ ارز  ــه ن ــاری ب ــزات حف ــاد تجهی ماشــین آالت، وابســتگی زی
موجــب شــد تــا در ســال های اخیــر بــا ایجــاد نوســان در بــازار 
ارز، قــدرت و توانایــی بســیاری از پیمانــکاران در ارائــه خدمــات 
ــرای فعــاالن حــوزه  ــی را ب ــن امــر چالش های ــد و ای کاهــش یاب
معــدن و صنایــع معدنــی ایجــاد کــرده اســت. بــه همیــن دلیــل، 

شــرکت ســرمایه گذاری توســعه و معــادن فلــزات، در چارچــوب 
اســتراتژی های جدیــد خــود، ورود مســتقیم بــه ســرمایه گذاری 
در حــوزه معــدن را در دســتور کار قــرار داده و بــه طــور جــدی 
در حــال اجــرای آن اســت. در همیــن راســتا، تامیــن تجهیــزات 
ــن  ــود. ای ــری می ش ــز پیگی ــی نی ــاری معدن ــین آالت حف و ماش
شــرکت ســعی دارد بــا تامیــن ماشــین آالت و تجهیــزات مــورد 
نیــاز، آســیب ها و چالش هــای ناشــی از ایــن محدودیــت را 
بــه حداقــل برســاند و اقدامــات مناســبی را نیــز در ایــن زمینــه 

انجــام داده اســت.

 پتانسیلى ارزشمند

ــوالد، از  ــی ف ــارت بین الملل ــای تج ــه نموداره ــه ب ــا توج ب
ــد،  ــال بع ــر و از س ــور صف ــه کش ــوالد ب ــال 1392 واردات ف س
ــران از نظــر  ــاز شــده اســت. ای ــز آغ ــران نی ــوالد ای صــادرات ف
میــزان تولیــد فــوالد رتبــه دهــم جهانــی و رتبــه اول در منطقــه 
ــوالد  ــن ف ــا تولیــد حــدود 30 میلیــون ت ــه را دارد و ب خاورمیان

در ســال 2020، ســهم خــود را از تولیــد منطقــه بــه 70 درصــد 
افزایــش داده اســت. گــروه شــرکتهای هلدینــگ ســرمایه گذاری 
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــال 1399 ب ــزات در س ــادن و فل ــعه مع توس
ــن، 40 ــانتره آه ــد کنس ــده 68 درص ــتقیم تولیدکنن و غیرمس

درصــد گندلــه، 24 درصــد آهــن اســفنجی، 12 درصــد فــوالد 
خــام و 5 درصــد محصــوالت فــوالدی کشــور بــا قــدرت تامیــن 

مالــی بــاال بــوده اســت. 
ــزان  ــق 1404، می ــوالد در اف ــن ف ــون ت ــق 55 میلی ــا تحق ب
ذخیــره ســنگ آهن فقــط کفــاف حــدود 10 ســال ایــن تولیــد 
ــه، در  ــدن مــواد اولی ــن نش ــورت تامی ــد داد و در ص را خواه
ســال 1414 واردکننــده فــوالد خواهیــم شــد. بنابرایــن موضــوع 
ــوه  ــری در نح ــه و بازنگ ــواد اولی ــد و واردات م ــافات جدی اکتش
تامیــن و متنوع ســازی آن بایــد بــه عنــوان یــک موضــوع مهــم 
پیگیــری شــود. تامیــن مــواد اولیــه بــرای فوالدســازان در حالــی 
ــر اســاس آمارهــای  ــزرگ تبدیــل شــده کــه ب ــه دغدغــه ای ب ب
ــه خــود  ــا را ب ــی دنی ــر معدن ــران 7 درصــد از ذخای ــی، ای جهان
اختصــاص داده اســت. وجــود معــادن بزرگــی همچــون گل گهــر، 
ایــران در  بــودن  ســنگان و چادرملــو نشــان دهنده غنــی 
ــور  ــه منظ ــرد مناســب ب ــزی اســت. رویک ــای فل ــوزه کانی ه ح
ــای اکتشــافی  ــی، گســترش فعالیت ه ــه مکف ــواد اولی ــن م تامی
ــن  ــت ای ــش ظرفی ــر و افزای ــادن کوچک ت ــا مع ــکاری ب و هم

معــادن اســت. 
در حــوزه فلــزات غیرآهنــی ماننــد مــس، روی و طــال، ایــران 
ــود.  ــوب می ش ــاال محس ــیل ب ــا پتانس ــورهای ب ــره کش در زم
ــار  ــور دچ ــرب و روی، کش ــر س ــاف ذخای ــش اکتش ــا در بخ ام
عقب ماندگــی جــدی اســت و همچنیــن در بخــش فلــزات 
دارد کــه  زیــادی وجــود  معدنــی  پتانســیل های  گران بهــا 
ــا  ــرداری از آن ه ــرای بهره ب ــافی ب ــات اکتش ــت مطالع می بایس

ــود.  ــال ش ــت بیشــتری دنب ــا جدی ب
ــی،  ــزات غیرآهن ــت فل ــعه در صنع ــت توس ــن فرص مهم تری
ــای  ــه فعالیت ه ــت. از جمل ــافات اس ــت، اکتش ــه نخس در وهل
ــام در  ــال انج ــافات در ح ــه، اکتش ــن زمین ــه در ای صورت گرفت
ــل و  ــه اردبی ــه همــدان و کردســتان، پهن غــرب کشــور از جمل

ــز کشــور اســت.  شــرق و مرک
پیش بینــی می شــود کــه تــا یــک ســال آینــده، ســایر 
نیــز  ایــن مناطــق  محدوده هــای معدنــی پتانســیل دار در 
ــن  ــره تامی ــل زنجی ــن، تکمی ــر ای ــالوه ب ــوند. ع ــایی ش شناس
ــه  ــادرات ب ــش ص ــی( و افزای ــازار داخل ــعه ب ــوالت )توس محص
کــه  اســت  فرصت هایــی  دیگــر  از  بین المللــی  بازارهــای 
ــد.  ــتری ورزی ــام بیش ــا اهتم ــرداری از آن ه ــرای بهره ب ــد ب بای
ــاد  ــار ایج ــی، در کن ــی و مقررات ــاخت های قانون ــود زیرس بهب
ــکان  ــای مصــرف، ام ــا بازاره ــاری ب ــد تج ــای کارآم توافقنامه ه
شــکوفایی در حــوزه تکمیــل زنجیــره تامیــن و توســعه صــادرات 

را تســهیل می کنــد.

ک��ـــــــا�ات، م�� ت��� �ر�� ت�سعـــــــ� ا
نقــش معــدن و صنایــع معدنــی در اقتصــاد کشــورهای جهــان منحصــر بــه مشــارکت در افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی و رشــد اقتصــادی 
ــی از  ــدن یک ــورها دارد. مع ــر در کش ــش فق ــغلی و کاه ــای ش ــاد فرصت ه ــز در ایج ــاداری نی ــهم معن ــش س ــن بخ ــه ای ــود، بلک نمی ش
محرك هــای مهــم در اقتصــاد جهانــی و جایــگاه اولیــه در زنجیــره تامیــن منابــع مــورد نیــاز بســیاری از صنایــع بــه شــمار می آیــد. بنابرایــن 
شــناخت مزیت هــای نســبی مناطــق مختلــف و ایجــاد زیرســاخت ها بــرای هدایــت صحیــح ســرمایه ها و منابــع بــرای تولیــد ثــروت و ارزش 
ــه ایــران اســت کــه جــز در ســایه شــناخت دقیــق پتانســیل های نقــاط  افــزوده یکــی از وظایــف اصلــی سیاســت گذاران هــر کشــور از جمل

ــود. ــق نمی ش ــون محَق ــای گوناگ ــور در عرصه ه ــف کش مختل

  دغدغه اى که از سر سیمان رفع شد 

متقاعــدى- عضــو هیــات مدیــره انجمــن صنفــى 
صنعــت ســیمان عرضــه ســیمان در گذشــته به شــکل ســنتی 
انجــام می گرفــت و مصــرف کننــده می بایســت ســیمان را 
ــازار خریــداری کنــد. در ایــن میــان  ــه صــورت مســتقیم از ب ب
ــده ســیمان را  ــال ها تولیدکنن ــز س ــذاری دســتوری نی قیمت گ
ــش  ــان افزای ــود و در می ــرار داده ب ــار ق ــت فش ــدت تح ــه ش ب

تمــام پارامترهــای بهــای تمــام شــده تولیــد، بــه همــان نســبت 
ــود  ــده وج ــرای تولیدکنن ــیمان ب ــت س ــش قیم ــکان افزای ام

نداشــت.
خوشــبختانه بــا تولیــد بیــش از تقاضــا در ســیمان، مشــکلی 
بــرای تامیــن ســیمان کشــور وجــود نــدارد. امــا عــدم افزایــش 
ــی  ــه و نگران ــا دغدغ ــر کااله ــه دیگ ــیمان نســبت ب قیمــت س
ــالف  ــه  اخت ــه ای ک ــه گون ــود. ب ــت ب ــن صنع ــود در ای موج
ــه عــدد  ــوالد، ب ــه ف ــه هفــت ســیمان ب نســبت قیمــت یــک ب

کا�  �رار اقت�اد از ت�� ق��� ��اری �� ک�� �ورس 
قیمــت گــذاری دســتوری یــا کنتــرل قیمــت، اقدامی اســت کــه ســال ها از ســوی سیاســت گــذاران در اقتصــاد ایــران بــه منظــور 
کنتــرل تــورم اتخــاذ شــده کــه مــروری بــر نتایــج ایــن تصمیــم بیانگــر بــه نتیجــه نرســیدن آن و حتــی نمایــان شــدن نتیجــه عکس 
اهــداف سیاســت گــذاران و ایجــاد التهــاب در بازارهــا اســت. در ایــن زمینــه بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کــه عــالوه اثربخــش 
نبــودن ایــن سیاســت در کنتــرل تــورم، یکــی از دالیــل اصلــی زیانــده بــودن شــمار زیــادی از صنایــع از جملــه خودروســازان، همیــن 
قیمــت گــذاری دســتوری بــوده اســت کــه البتــه در یکــی دو ســال گذشــته بــه مــدد حضــور گســترده مــردم بــه بــازار ســرمایه و 
ســهامدار شــدن خیلــی عظیمــی از مــردم در شــرکت های تولیــدی، مقاومت هــا در برابــر اتخــاذ تصمیم هــای همچــون قیمــت گــذاری 

بــرای کاالی شــرکت ها بیشــتر شــده اســت.  

ــا  ــا و بعض ــه تقاض ــی ک ــت. موضوع ــش یاف ــه 70 افزای ــک ب ی
ــر  ــش داد و منج ــیمان افزای ــرای س ــروری را ب ــای غیرض تقاض
شــد تــا ســیمان بــه عنــوان جایگزینــی بــرای کاالهــای دیگــر 
مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. ایــن موضــوع منجــر بــه افزایــش 
قیمــت در بــازار ســیاه شــد. در واقــع در میــان افزایــش قیمــت 
ــرد و  ــی نمی ب ــوع منفعت ــن موض ــده از ای ــیمان، تولیدکنن س
ــت  ــود. در نهای ــرر ب ــان متض ــن می ــز در ای ــده نی ــرف کنن مص
ــورس  ــیمان در ب ــه س ــه عرض ــه نتیج ــان را ب ــر متولی ــن ام ای
ــی  ــورس کاال در حال کاال رســاند. اگرچــه عرضــه ســیمان در ب
صــورت گرفــت کــه تعــداد تولیدکننــدگان ســیمان زیــاد بــود 
ــی  ــرایط متفاوت ــدگان از ش ــد کنن ــن تولی ــدام از ای ــر ک و ه
برخــوردار بودنــد؛ امــا در هــر صــورت معتقــدم عرضــه ســیمان 
ــت  ــن صنع ــرای ای ــه ب ــود ک ــی ب ــاق خوب ــورس کاال اتف در ب
ــت  ــن قیم ــورس کاال و تعیی ــیمان در ب ــه س ــا عرض رخ داد.  ب
ســیمان براســاس عرضــه و تقاضــا، گــران فروشــی در ســیمان را 
از بیــن بــرد. البتــه قیمــت ســیمان بــا توجــه بــه نزدیکــی یــا 
دوری تولیدکننــدگان بــه بازارهــا، کمی متفــاوت اســت؛ فاصلــه 
ــرف و  ــای مص ــا بازاره ــیمان ب ــده س ــد کنن ــات تولی کارخانج
هزینــه ســنگین «حمــل» بــه تبــع قیمــت تمــام شــده تولیــد 

را افزایــش می دهــد.
ــادل  ــیمان متع ــت س ــان قیم ــه همچن ــدم ک ــه معتق اگرچ
ــرای  ــه ب ــت ک ــف اس ــرایط مختل ــا و ش ــع ابزاره ــت و تاب نیس
ــا در  ــید. ام ــاره ای اندیش ــد چ ــز بای ــوع نی ــن موض ــل ای ح
ــدازه  ــه ان ــد ســیمان ب ــازار نشــان می ده ــر صــورت رصــد ب ه
ــه  ــاس عرض ــر اس ــا ب ــود دارد و  قیمت ه ــازار وج ــی در ب کاف
ــن  ــر اصلی تری ــال حاض ــا در ح ــود.  ام ــرل می ش ــا کنت وتقاض
ــن  ــث «تامی ــیمان بح ــدگان س ــه تولیدکنن ــن دغدغ و مهمتری
انــرژی» اســت کــه تولیدکننــدگان را بــا چالــش جــدی مواجــه 
کــرده اســت. بــا توجــه بــه قطعــی گاز، تولیدکننــدگان ســیمان 
ــرای تامیــن ســوخت مــازوت بســیار تحــت  در حــال حاضــر ب
ــا مشــکالت  ــازوت ب ــد م فشــار هســتند. در حــال حاضــر خری
خــاص خــود همــراه اســت مضــاف بــر اینکــه هزینــه حمــل بــه 

ــه اســت. شــدت افزایــش یافت

  مفهوم گرانى و تورم در کشور اشتباه جا 
افتاده است

بهــادر احرامیــان- مدیرعامــل فــوالد یــزد  قیمت گذاری 

ــام  ــا انج ــه دولت ه ــت ک ــتباهی اس ــیار اش ــتوری کار بس دس
می دهــد و تجربــه نشــان داده اســت کــه هیــچ کمکــی 
ــه  ــد ضرب ــام تولی ــه نظ ــط ب ــد و فق ــورم نمی کن ــش ت ــه کاه ب
می زنــد. حــذف قیمــت گــذاری دســتور اقدامی بســیار درســت 
اســت کــه اجــرای آن از مســیر بــورس کاال می توانــد شــفافیت 
بیشــتری را در عرصــه اقتصــادی ایجــاد کنــد. امــا آنچــه کــه بــر 
موضــوع قیمــت گــذاری دســتوری در کشــور دامــن زد نگرشــی 
ــی و  ــن گران ــاوت بی ــل در تف ــت قب ــه از دول ــود ک اشــتباهی ب

تــورم حاصــل شــد. 
ــورم راهــکاری کــه اتخــاذ شــد  به طــوری کــه در شــرایط ت
ــده،  ــا تولیدکنن ــیر ب ــن مس ــود. در ای ــی ب ــع گران ــکار رف راه
توزیع کننــده و حتــی مصرف کننــده بــه نحــوی برخــورد 
ــی و افزایــش  ــی آنهــا مقصــر گران صــورت می گرفــت کــه گوی
ــت های  ــاس سیاس ــن اس ــر ای ــتند. ب ــور هس ــا در کش قیمت ه
ــج داده  ــذاری دســتوری در کشــور تروی ــی و قیمــت گ تعزیرات

شــد. 
حــذف  بــر  عــالوه  تــورم  ریســک  کاهــش  بــرای 
ــود.  ــراز ش ــت ت ــه دول ــد بودج ــتوری، بای ــذاری دس قیمت گ
ــی  ــام بانک ــه نظ ــه ب ــی ک ــاده دولت ــرکت های زی ــن ش همچنی
ــوند. ــف ش ــن و تکلی ــریعتر تعیی ــه س ــر چ ــد ه ــار می آورن فش

 حذف رانت به کمک بورس کاال 

علــى عباس لــو - مدیرعامــل جهــان فــوالد ســیرجان
حــذف قیمــت گــذاری دســتوری ســیمان و فــوالد بــا محوریــت 
بــورس کاال در اولویــت برنامه هــای وزارت صمــت قــرار گرفتــه 
ــت  ــتوری سیاس ــذاری دس ــت گ ــی قیم ــور کل ــه ط ــت، ب اس
ــه و  ــاس عرض ــر اس ــد ب ــت بای ــه قیم ــرا ک ــت چ ــی نیس خوب
ــوع  ــن موض ــر ای ــز ب ــاد نی ــول اقتص ــود. اص ــن ش ــا تعیی تقاض
ــن  ــا تعیی ــد و ب ــر باش ــتم آزادت ــه سیس ــر چ ــد دارد. ه تاکی
قیمــت از ســوی عرضــه و تقاضــا، رانــت و مســائل حاشــیه ای 

ــود. ــر خواهــد ب کمت
در ایــن میــان وزارت صمــت در آییــن نامه هــای خــود بایــد 
ــورس در  ــروش کاال در ب ــدم ف ــوع ع ــه موض ــه ب ــی دقیق نگاه
صــورت رکــود بــازار کنــد بــه طوریکــه اگــر بــا عرضــه کاالیــی 
در بــورس کاال، فروشــی انجــام نمی شــود، امــکان تــداوم 
ــاد  ــده ایج ــرای تولیدکنن ــف ب ــیوه های مختل ــه ش ــروش ب ف

شــود.
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 دبیر کل مسئولیت اجتماعى و پایدارى 

ــن در  ــتفان هیم ــر و اس ــرت میل ــش راب ــاس پژوه ــر اس ب
ــوارد،  ــد م ــش از 50 درص ــی»، در بی ــروش مفهوم ــاب «ف کت
ــر  ــی ب ــتریان مبن ــم مش ــی تصمی ــل اصل ــاد دلی ــود اعتم نب
خریــد نکــردن اســت. دالیــل بعــدی براســاس تکــرار پاســخ ها 
ــه  ــتند ک ــر» هس ــرای تغیی ــتن ب ــه نداش ــازی» و «عالق «بی نی
هــر یــک حــدوداً 10 درصــد مــوارد را تشــکیل می دهــد. 
ــی  ــه دالیل ــه» از جمل ــود بودج ــه «کمب ــت ک ــب اینجاس جال
اســت کــه از نظــر تکــرار در مراتــب پاییــن قــرار دارد. بنابرایــن 
بازیگــر اصلــی در اینجــا اعتمــاد اســت و اهمیــت ایــن امــر در 

ــود. ــم می ش ــتر ه ــادی بیش ــود اقتص دوران رک
در ایــن دوران، مشــتریان نســبت بــه قابلیــت اعتمــاد 
تنهــا  و  می شــوند  حســاس تر  فروشــنده  و  تولیدکننــده 
ــوالت  ــد محص ــرای خری ــود را ب ــدود خ ــه مح ــد بودج حاضرن
ــنده  ــده و فروش ــه تولیدکنن ــه ب ــد ک ــرف کنن ــی ص و کاالهای
ــی از  ــه خیل ــی ک ــی از جمله های ــاید یک ــد. ش ــاد دارن آن اعتم
افــراد ایــن روزهــا گفتــه و شــنیده اند ایــن باشــد: مــن دیگــر 

محصــوالت ایــن شــرکت را نمی خــرم !
ــا  ــت؟ آی ــان و لوگوس ــک نش ــط ی ــازمان فق ــد س ــا برن آی
ــد چیــزی  ــر مجــزا کننــده اســت؟ خیــر. برن فقــط یــک تصوی

ــی  ــد وقت ــده مشــتری نیســت. برن ــرآورده ش ــارات ب ــز انتظ ج
ایجــاد می شــود کــه شــما انتظاراتــی را کــه در مشــتری ایجــاد 
ــه  ــود ک ــت می ش ــی تقوی ــد وقت ــد. برن ــرآورده کنی ــد ب کرده ای
ــه طــور خالصــه  ــد. ب ــان کن ــه شــما اطمین ــد ب مشــتری بتوان

ــت. ــما نیس ــاد ش ــت اعتم ــز قابلی ــزی ج ــد چی برن
یکــی از تحقیقاتــی کــه در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت 
نشــان می دهــد کــه حتــی در صورتــی کــه عــده ای از مشــتریان 
ــود اقتصــادی  ــاالی ناشــی از رک ــه ای ب ــل فشــار هزین ــه دلی ب
ــه  ــض اینک ــه مح ــد، ب ــا کنن ــود را ره ــاد خ ــورد اعتم ــد م برن
بهبــودی در وضعیــت مالی شــان بــه وجــود بیایــد بــه آن برنــد 
بازخواهنــد گشــت. چیــزی کــه می خواهــم بــر آن تاکیــد کنــم 
ــت  ــازمان هایی اس ــا س ــت ب ــروزی در نهای ــه پی ــت ک ــن اس ای
ــاد  ــاداری در اعتم ــد و وف ــاد دارن ــا اعتم ــه آن ه ــردم ب ــه م ک

ــود . ــه می ش خالص
ــد  ــد باش ــب وکار مفی ــرای کس ــد ب ــه می توان ــردی ک رویک
ــاداری  ــده و وف ــان را موجــب گردی ــت ذی نفع ــش رضای و افزای

ــت. ــئوالنه اس ــب وکار مس ــد، کس ــش می ده ــان را افزای ایش
ــن  ــردی ثروت آفری ــرکت ها، رویک ــِی ش ــئولیت اجتماع مس
ــی  ــه مســئولیت شــفاف ســازی و پاســخ گویی تاثیرات اســت ک
ــه(  ــردم )جامع ــر روی م ــارت  ب ــک تج ــاختار ی ــه س را دارد ک
و محیط زیســت دارد . در حــال حاضــر ایــن رویکــرد بــه  
شــرکت های  مدیــران  چالش هــای  بزرگتریــن  از  یکــی 

تجــاری تبدیــل شــده اســت. مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها 
قانونــی  تبعیت هــای  اســاس  بــر  را  موقعیت هــای زیــادی 
ــرای کاهــش خطــرات داد و ســتد، افزایــش احتــرام تجــاری  ب
بــرای شــرکت ها و  از پیشــرفت های جدیــد  بهره منــدی  و 
ــع و تجــار  ــان صنای ــع فراهــم می ســازد. صاحب ــان صنای صاحب
مناســب مســئولیت  اســتراتژی های  اتخــاذ  بــا  می تواننــد 
ــود  ــارت خ ــداری و دوام تج ــث  پای ــرکت ها باع ــی ش اجتماع
باشــند. ایــن رویکــرد جدیــد در حــال تغییــر روش هــای ســنتی 
توســعه تجــارت، اتخــاذ تصمیمــات تجــاری مهــم، اجــرا- رشــد 
ــتریان،  ــت اندرکار و مش ــل دس ــا عوام ــورد ب ــردازش، برخ و پ
ــن  ــن ای ــد. همچنی ــی می باش ــع بیرون ــا و جوام ــار گروه ه فش
ــا پاســخگوی ســهامداران و شــرکای تجــاری  ــه تنه رویکــرد ن
ــاط  ــا ارتب ــا آنه ــن ب ــای نوی ــق کانال ه ــه از طری ــد بلک می باش
برقــرار می کنــد. در واقــع رمــز داشــتن تجارتــی پویــا و 
مــداوم، برتــری در مدیریــت هــر چــه بهتــر ســرمایه گــذاران و 
ســهامداران می باشــد. مســئولیت اجتماعــی شــرکت ها، نقــش 

ســازنده ای در واکنــش بــه مســائل جهانــی نظیــر تغییــرات آب 
ــای  ــازمان ها و شــرکت ها و قابلیت ه ــر س ــر، تغیی ــی، فق و هوای
ــت و  ــرای هدای ــاز ب ــورد نی ــای م ــا و مهارت ه ــه ای آنه حرف
ــا  ــران ایف ــگام بح ــب در هن ــای مناس ــس العمل ه ــعه عک توس
ــداری کســب و کار را موجــب  ــا و پای ــت بق ــد و در نهای می کن

می شــود.
رویکــرد مســئولیت اجتماعــِی شــرکت ها یــک رویکــرد 
ســطحی و زودگــذر و یــا فقــط وســیله ای بــرای بهتــر 
ــی هــر  ــر بنای نشــان دادن شــرکت ها نیســت بلکــه خشــت زی
موفقیــت بلنــد مدتــی اســت کــه بیــش از پیــش مــورد توجــه 
ســهامداران و ســرمایه گذارانــی اســت کــه هــم حاضــر بــه دادن 

ــد. ــتند، می باش ــه هس ــل جریم ــم تحم ــاداش و ه پ
ــی اســت کــه از خــود  مســئولیت اجتماعــی شــرکتی ردپای
بــه جــا می گذاریــم و حاکــی از عبــور ماســت. شــما چــه اثــری 
ــا  از خــود بــه جــا خواهیــد گــذارد؟ مثــل همیشــه، انتخــاب ب

شماســت.

م�ــ����� ا�ت�ا�ــی؛ رد�ــای شــرک� �ا در 
�امعــ�

گام هاى بلند پتروشیمى پارس در مسیر سبز سودآورى؛

«�ـــــــــــارس» �رگ �رنده س�امداران
ــا  ــال 1400 ب ــه اول س ــیمی پارس در 6 ماه ــرکت پتروش ش
رشــد 123 درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 211
ــل توجــه  ــه قاب ــرد. نکت ــد کســب ک ــال درآم ــارد ری ــزار میلی ه
ــادل 80 درصــد درآمــد کل  ــن اســت کــه مع ــا ای ــم درآمده رق
ــرکت  ــن ش ــی رود ای ــار م ــن، انتظ ــت. بنابرای ــال 1399 اس س
پتروشــیمی  در ســال جــاری بــه راحتــی رکــورد درآمدزایــی 400
هــزار میلیــارد ریالــی را در کارنامــه پربــار خــود بــه ثبت برســاند.
عملکــرد شــرکت در مــدت یــاد شــده منجــر به شناســایی 48

هــزار میلیــارد ریــال ســود خالــص شــد کــه نســبت بــه 6 ماهــه 
ســال 1399 رشــد 13 درصــدی را نشــان می دهــد.

ــا توجــه بــه شــرایط تــورم، مهمتریــن دلیــل رشــد درآمــد  ب
ــرکت  ــت و ش ــوالت اس ــروش محص ــرخ ف ــش ن ــرکت ها افزای ش
پتروشــیمی پارس نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده اســت.  باید 
توجــه داشــت کــه بــه ســبب همبســتگی مثبــت بــاال بیــن نــرخ 
خــوراك و قیمــت محصــوالت، افزایــش در نــرخ خوراك ســریعاً بر 
نــرخ فــروش محصــوالت اثــر می گــذارد و ریســکی از ایــن بابــت 
متوجــه شــرکت نیســت. گاز مایــع )LPG( و اســتایرن منومــر دو 
محصــول اصلــی شــرکت پتروشــیمی پارس هســتند کــه ســهم 
بــازار قابــل توجهــی نصیــب ایــن شــرکت کرده انــد. ایــن شــرکت 
بــا ظرفیــت تولیــد اســمی   1.5 میلیــون تــن گاز مایــع ســهم 39
درصــدی از بــازار ایــن محصــول دارد و بــه تنهایــی 86 درصــد از 
بــازار اســتایرن منومــر را در اختیــار خــود گرفتــه اســت. ظرفیــت 
کنونــی تولیــد اســتایرن منومــر در ایــران 700 هــزار تــن اســت 
کــه 600 هــزار تــن آن بــر دوش ایــن شــرکت پتروشیمی  اســت. 
قیمــت اســتایرن منومــر در بازارهــای جهانــی طــی ســال 2021

نوســانات بســیاری داشــت؛ یکــی از دالیــل آن افزایــش ظرفیــت 
ــدم  ــر، ع ــوی دیگ ــود و در س ــیا ب ــول در آس ــن محص ــد ای تولی
ــود  ــبب می ش ــا س ــزان تقاض ــوص می ــی درخص ــان کاف اطمین
تــا نتــوان نســبت بــه آینــده ایــن صنعــت پیــش بینــی دقیقــی 
داشــت هــر چنــد کــه در ایــن میــان، پاندمی کرونــا اثــر خــود را 
بــر ایــن صنعت گذاشــت. کرونــا ویــروس تولیدکنندگان اســتایرن 
ــواد  ــته بندی م ــرای بس ــا ب ــش تقاض ــق افزای ــر را از طری منوم
غذایــی بــه دلیــل تغییــر رفتــار مصرفــی، تحت تاثیــر خــود قــرار 
داد. قیمــت ایــن محصــول تولیــدی شــرکت پتروشــیمی پارس در 
داخــل کشــور نیــز متاثــر از اتفاقــات جهانی بــوده امــا؛ در مجموع 
رونــد صعــودی داشــته و انتظــارات بــر آن اســت کــه ایــن رونــد با 

شــیب مالیــم ادامــه یابــد.
ــود  ــع خ ــه از مناب ــتفاده بهین ــور اس ــه منظ ــرکت ب ــن ش ای
چندیــن طــرح و پــروژه در دســت اقــدام دارد کــه پــروژه احــداث 

یــک واحــد 600 هــزار تنــی پروپیلــن و دو واحــد 300 هــزار تنی 
ــه وزارت  ــتند ک ــا هس ــن پروژه ه ــزء مهمتری ــن ج ــی پروپیل پل
نفــت بــا ایــن طرح هــا موافقــت کــرده و مراحــل واگــذاری زمین، 
مذاکــرات و تبــادل اطالعــات، تشــکیل تیــم پــروژه و... در جریــان 
اســت. بــرآورد هزینــه کلی ایــن طــرح 840 میلیــون دالر و تاریخ 
بهره بــرداری از آن پاســان ســال 1402 پیــش بینــی شــده اســت. 
یکــی از دالیــل جذابیــت خریــد ســهام «پــارس» تقســیم ســود 
مناســب در مجامــع ســالیانه اســت. بــه ســبب عملیــات مثبــت 
و ســودآوری بســیار باالیــی کــه دارد، مبلــغ ســود انباشــته هــم 
اکنــون در رقــم قابــل توجــه 58 هــزار میلیــارد ریــال قــرار گرفته 
ــن،  ــت. بنابرای ــرمایه اسمی اس ــغ س ــر مبل ــدود 10 براب ــه ح ک
دســت شــرکت همــواره در مجمــع عمومی عــادی ســالیانه بــرای 
تقســیم ســود بــاال بــاز اســت؛ اتفاقــی کــه در ســالیان اخیــر دیده 
شــده اســت.  ایــن ســهم هــم اکنــون P/E حــدود 8 دارد و از این 
منظــر نیــز ریســک ســرمایه گــذاری کمتــری دارد. بازدهــی ایــن 
ســهم از ابتــدای ســال جــاری تــا بــه امــروز بالــغ بــر 14 درصــد 
بــوده اســت. بــه طــور کلــی، پتروشــیمی پارس از هــر منظــر در 
وضعیــت بســیار مطلوبــی قــرار دارد و ضمــن ایــن کــه مشــکلی 
در امــر فــروش محصــوالت خــود بــه نــرخ روز نــدارد، از ریســک 
ســرمایه گــذاری اندکــی برخــوردار اســت و کمــاکان در مســیر 
ســبز بــه حرکــت خــود ادامــه خواهــد داد. بر اســاس عملکــرد رو 
بــه رشــد ایــن شــرکت، بــرآورد می شــود در پایــان ســال 1400

ــی  ــای مال ــی در صورت ه ــارد ریال ــزار میلی ــص 15 ه ــود خال س
ــال  ــود س ــش از س ــال بی ــارد ری ــزار میلی ــه 3 ه ــود ک ــت ش ثب

1399 اســت.

مرتضى بهنام 
مدیرعامل شرکت همراه مدیریت آرمانى ( هم آ)

یکــی از الزامــات اجــرای برنامه هــای مســئولیت اجتماعی شــرکتی 
ــد  ــران ارش ــی مدی ــاور واقع ــاد و ب ــادی، اعتق ــای اقتص در بنگاه ه
ــی  ــرد اســت به عبارت ــوع عملک ــن ن ــه ذات ســرمایه ی ای ســازمان ب
اگــر مدیــران عالــی رتبــه ســازمان یــا بنــگاه اقتصــادی نــگاه ســرمایه 
ای بــه موضــوع CSR  نداشــته باشــند نتیجــه و خروجــی مناســب و 

مطلوبــی حاصــل نخواهــد شــد.
بــرای اینکــه یــک ســازمان بتوانــد برنامه هــای مســئولیت 
اجتماعــی خــود را درســت و صحیــح انجــام دهــد نیــاز اســت کــه 
ــه  ــود در زمین ــازمان خ ــتراتژی س ــع و اس ــه جام ــر برنام ــق ب منطب
CSR حرکــت کنــد در ایــن صــورت می توانــد نــگاه ســرمایه گذاری 
بلندمــدت خــود را محقــق ســازد. شــرکت به عنــوان ســازمانی مطــرح 
اســت کــه دارای عناصــر انســانی و فیزیکــی، ســاختار و نظــام روابطی 
ــای  ــازمانی، ارزش ه ــگ س ــا فرهن ــطه آنه ــه به واس ــت ک ــژه اس وی
ــن  ــن ای ــا مبی ــمی که عمدت ــاختاری غیررس ــی س ــازمانی و حت س
ــا  ــی ب ــئولیت اجتماع ــوم مس ــود. مفه ــق می ش ــت، خل ارزش هاس
فرهنــگ و ارزش هــای ســازمانی مناســبت دارد. ایــن نــوع مســئولیت 
فراتــر از وظایــف قانونــی امتــداد می یابــد و در واقــع، قانــون و وظیفــه 
ســازمانی حداقل هــای مســئولیت اجتماعــی شــرکت اســت. از ایــن 
رو، مســئولیت اجتماعــی شــرکت در حکم مدلی از کســب وکار اســت 
ــه  ــژه ب ــی و به وی ــر اجتماع ــد از نظ ــه شــرکت کمــک می کن ــه ب ک
خاطــر تاثیــرات احتمالــی خــود در جامعــه و محیــط پاســخگو باشــد. 
ــتراتژی  ــه اس ــن برنام ــی و تدوی ــه طراح ــم ک ــوش نکنی ــه فرام البت
ــا  مســئولیت اجتماعــی شــرکت بســیار مهــم اســت و می بایســت ب
توجــه بــه نقــش ســازمان در جامعــه و تنــوع مخاطبــان یــا همــان 
مشــتریان ســازمان یــا بنــگاه مــورد مطالعــه و طراحــی قــرار گیــرد. 
از نظــر بانــک جهانــی، مســئولیت اجتماعــی شــرکت عبارت اســت از 
تعهــد شــرکت ها بــرای کمــک بــه توســعه اقتصــادی پایــدار کــه از 
طریــق همــکاری بــا کارکنــان و خانواده هــای آنهــا، جامعــه محلــی و 
کل جامعــه به منظــور بهبــود کیفیــت زندگــی بــه طریقــی کــه هــم 
ــی  ــرای توســعه بین الملل ــرای کســب وکار مناســب باشــد و هــم ب ب

ــردد. ــر گ ــای اقتصــادی موث بنگاه ه
ــد اســتراتژی مناســبی در حــوزه مســئولیت  اگــر ســازمانی بتوان
اجتماعــی شــرکتی اتخــاذ کنــد قطعــا در مدیریــت هزینه هــا 
ــق خواهــد  ــز موف ــرژی و ســرمایه انســانی خــود نی ــت ان و هــدر رف
ــن حــوزه  ــا در ای ــا و نبایده ــق باید ه ــی شــناخت دقی ــود. به عبارت ب
می توانــد کیفیــت خروجــی ایــن نــوع عملکــرد )CSR( در ســازمان 
ــر شــاهد دســتاوردهای بیشــتر و  ــه کمت ــا هزین ــش داده و ب را افزای

بهتــری از بنــگاه باشــیم.

ــد  ــان می توان ــر جامعــه مخاطب شــناخت هــر چــه بیشــتر و بهت
اثــر مســتقیمی در عملکــرد ســازمان یــا بنــگاه داشــته باشــد. بهتــر 
اســت ایــن شــناخت و نیــاز ســنجی مخاطــب توســط واحــد روابــط 
عمومــی و ارتباطــات ســازمان انجــام پذیــرد تــا بتــوان شــاهد انطبــاق 
بیشــتر برنامه هــا بــا نیازهــای واقعــی جامعــه مخاطبیــن ســازمان یــا 

بنــگاه اقتصــادی بــود.
ــع و  ــن مرج ــن و جدیدتری ــوان مهم تری ــزو 26000 به عن ــا ای  ام
راهنمــای مســئولیت اجتماعــی شــرکت کــه بــا مشــارکت نمایندگان 
کســب وکارهای مختلــف کشــورها تدویــن شــده اســت، شــاید مــورد 
ــورت  ــر ص ــد. در ه ــی باش ــی و موضوع ــع مفهوم ــتنادترین مرج اس
عمــوم تعاریــف ســخن از تاثیــرات شــرکت ها و ســازمان ها و ضــرورت 
پاســخگویی و تعهــد در قبــال آن را به عنــوان محــور تعاریــف خــود 
ــئولیت  ــه مس ــت ک ــوان گف ــر، می ت ــن نظ ــد. از ای ــان می دارن بی
اجتماعــی شــرکت مجموعــه الزامــات یــا تعهــدات اخالقــی اســت که 
یــک شــرکت یــا ســازمان بــا در نظــر داشــتن موضــوع توســعه پایدار 
در جهــت حمایــت کارکنــان خــود، جامعــه )جامعــه محلــی یــا فراتر 

ــد. ــام می ده ــت انج از آن( و محیط زیس
مطالعــات مختلــف نشــان می دهــد کــه ارتباطــی دوطرفــه 
ــج ایــن مطالعــات،  بیــن شــرکت و اجتمــاع وجــود دارد. طبــق نتای
ــه  ــه جامع ــت ب ــک و حمای ــه کم ــیر ارائ ــرکت ها در مس ــرگاه ش ه
نقش آفرینــی کرده انــد، جامعــه نیــز شــرایط الزم بــرای کســب بــازده 
توســط شــرکت و توســعه و پیشــرفت واحدهــای تجــاری را فراهــم 
می کنــد. در نتیجــه، مســئولیت شــرکت در قبــال اجتمــاع هــم بــرای 
ــرای اجتمــاع ســودمند اســت. ذی نفعــان، از  خــود شــرکت و هــم ب
شــرکت ها انتظــار دارنــد اخــالق را در کســب وکار و فعالیت هــای خود 
ــه  ــد از شــرکت هایی ک ــح می دهن ــد و مشــتریان ترجی ــت کنن رعای
نســبت بــه مســئولیت اجتماعــی خــود توجــه دارنــد، خریــد کننــد.

شــرکت های پیشــرو همــواره کوشــیده اند میـــان دغدغــه 
اقتصــادی خــود و اجتمـــاع و محیط زیســت نـــوعی تعـــادل ایجـــاد 
کننــد. ایــن شــرکت ها بــه اهمیــت ارتبــاط میــان برنــد یــا عالمــت 
تجــاری خــود بــا مســئولیت اجتماعــی شــرکت واقف انــد. مســئولیت 
اجتماعــی شــرکت نه تنهــا در میــان جامعــه و ذی نفعــان نســبت بــه 
ــت از  ــری مثب ــه تصوی ــد، بلک ــاد می کن ــی ایج ــرکت آگاه ــد ش برن
ــرد  ــن موضــوع از یک ســو عملک ــی آورد. ای ــد م ــان پدی آن را در اذه
مالــی شــرکت را تحــت تاثیــر جــدی قــرار می دهــد و آن را بهبــود 
ــه حفــظ و  ــه تقویــت ذی نفعــان و ب می بخشــد و از ســوی دیگــر، ب
ــه  ــرمایه گذاری در زمین ــع، س ــد. در واق ــه می انجام ــت جامع تقوی
ــه،  ــت. بلک ــه  ای نیس ــرکت، اقدامی هزین ــی ش ــئولیت اجتماع مس
ــت  ــاد مزی ــت ایج ــتراتژیک، در جه ــت اس ــر مدیری ــی ب اقدامی مبتن
رقابتــی بــرای شــرکت و کمــک بــه توســعه جامعــه اســت کــه بعنوان 

ــود.  ــاد می ش ــذاری از آن ی ــرمایه گ س

139713981399

EPS9،8309،94020،371

DPS9،3009،50020،000

در شــرایط فعلــی موجــود، بحران هــای  مالــی و اقتصــادی کل جهــان را فــرا گرفتــه اســت و از ســوی دیگــر بازارهــای جهانــی 
دو ســالی اســت کــه گرفتــار کرونــا هســتند و هیــچ یــک از ذینفعــان و به ویــژه مشــتریان  از آثــار آن در امــان نمانــده انــد. در 
دوران هــای بحــران اقتصــادی، مشــتریان تــالش می کننــد بودجــه مصرفــی خــود را بهتــر مدیریــت کننــد زیــرا عــالوه برکاســته 
شــدن از درآمــد واقعی شــان، نســبت بــه اینکــه در آینــده چــه پیــش خواهــد آمــد در عــدم قطعیــت بــه ســر می برنــد. ایــن 
صحیــح اســت کــه مشــتریان در رکــود اقتصــادی کمتــر خریــد می کننــد ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه آن هــا همچنــان خریــد 
ــای  ــه کااله ــود ب ــه خ ــص بودج ــه تخصی ــبت ب ــا نس ــه آن ه ــت ک ــن اس ــان ای ــده در رفتارش ــر عم ــک تغیی ــی ی ــد ول می کنن
مختلــف حســاس تر و ســختگیر تــر می شــوند. پرســش بنیادیــن ایــن اســت: چــرا مشــتریان از شــما خریــد نکننــد؟ نتایــج 

تحقیقــات نشــان می دهــد کــه دلیــل اصلــی فقــدان وفــاداری مشــتری قیمــت نیســت !

م��وو��� ا�ت�ا�ی؛ ��ای ت�سع� اقت�ادی �ا�دار 
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ــر ســال  ــل از آن و در شــش ماهه نخســت 1400  دوبراب  پتروشــیمی بندر امــام در ســال 1399 معــادل مجمــوع پنــج ســال قب
1399 ســودآوری داشــت.  بــه گــزارش بــورس امــروز؛ قــرارداد بازیابــی اتــان شــرکت پتروشــیمی بندر امــام بــا شــرکت طراحــی 
و مهندســی صنایــع انــرژی بــه روش EPCC  در راســتای رفــع تنگناهــای تولیــد بــه امضــا رســید. ایــن قــرارداد  در مراســمی با 
حضــور جعفــر ربیعــی مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیج فارس بیــن شــرکت پتروشــیمی بندر امــام و شــرکت طراحــی و 
مهندســی صنایــع انــرژی بــه امضــا رســید. مدیرعامــل مدیریــت توســعه صنایــع پتروشــیمی خلیج فارس، ایــن پــروژه را پــروژه ای 
ــودآور و دارای  ــم، س ــیار مه ــه بس ــروژه ک ــن پ ــی در ای ــای قابل توجه ــب صرفه جویی ه ــه موج ــرد ک ــوان ک ــی عن درون مجتمع
مزایــای فراوانــی اســت، شــد.  ســید محمدعلــی غفــاری زاده بــا تاکیــد بــر جایــگاه ویــژه گــروه صنایــع پتروشــیمی خلیج فارس و 
پتروشــیمی بندر امــام، تصریــح کــرد: تمــام تــالش مــا ایــن اســت کــه نه تنهــا از زمان بنــدی پــروژه عقــب نمانیــم کــه در بعضــی 

مــوارد جلوتــر از برنامــه بتوانیــم تعهــدات خــود را ایفــا کنیــم و بــرای انجــام ایــن پــروژه کامــالً آمــاده هســتیم.

   سودآورى شش ماهه بندر امام دوبرابر سود 
ساالنه 99

اتــان پتروشــیمی بندر  بازیابــی  انعقــاد قــرارداد  در مراســم 
ــد  ــام جدی ــیمی بندر ام ــرکت از پتروش ــن ش ــل ای ــام، مدیرعام ام
متحــول شــده رونمایــی کــرد. رســتمی با تاکیــد بــر اینکــه یکــی از 
اســتراتژی ها مــا تکمیــل زنجیــره خــوراك و تأمیــن پایــدار خــوراك 
اســت، گفــت: مــا دو خــط لولــه انتقــال اتــان و مخلــوط پروپــان و 
بوتــان را از تأسیســات بیدبلنــد و از مجیدیــه بــه طــول 18 کیلومتــر 
بــه مجموعــه خودمــان منتقــل کردیــم و همیــن ســبب شــد ســه 
محصــول بیدبلنــد شــامل اتــان، پروپــان و بوتــان را دریافــت کنیــم. 
بــا اســتفاده از ظرفیــت خالــی واحدهــای NF و انجــام فرایندهــای 
تفکیــک پروپــان و بوتــان بیدبلنــد را انجــام داده و شــرایط صــادرات 
ــا اســتفاده از  ــرای بیدبلنــد فراهــم کردیــم و ب ایــن محصــوالت را ب
اتــان دریافتــی هــم تبدیــل بــه مجموعــه دیســپچینگ تولیــد اتــان 
مــازاد منطقــه شــدیم و واحــد الفیــن خودمــان را هــم بــه ظرفیــت 
ــن  ــا ای ــه داد: ب ــام ادام ــیمی بندر ام ــل پتروش ــاندیم. مدیرعام رس
تصمیــم و اجــرای موفــق آن، بــرای اولین بــار الفیــن پتروشــیمی بندر 
امــام بــا شــش کــوره اتــان و ســه کــوره مایــع، روزانــه 1200 اتیلــن 
ــام  ــدر ام ــد شــده بن ــن تولی ــرد؛ قیمــت تمــام شــده اتیل ــد ک تولی
ــدام آن شــد  ــن اق ــزان خــودش رســید و نتیجــه ای ــل می ــه حداق ب

کــه زنجیــره اتیلــن مــا بــا واحدهــای پلی اتیلــن سبک وســنگین در 
حداکثــر ظرفیــت قــرار بگیــرد و بــرای اولین بــار، صــادرات محصوالت 
ــا10 ــزان ظرفیــت خــود و ت ــر می ــه حداکث ــا ب جامــد و پلیمــری م

درصــد بیشــتر از ظرفیــت تولیــد برســد و همچنیــن بــرای اولین بــار 
واحــد PVC بنــدر امــام بیــش از ظرفیــت اســمی خود تولیــد کنــد.
وی افــزود: از طرفــی درحالی کــه مــا پیش ازایــن روزانــه 800 تــن 
MTBE  تولیــد می کردیــم، امــروز موفــق بــه تولیــد 1500 تــن در 
روز ایــن محصــول شــده ایم و ضمــن تأمیــن پاالیــش و پخــش بــرای 
ــه صــادرات رســیده و در ســبد محصــوالت  ــار MTBE مــا ب اولین ب
ــتمی از  ــت. رس ــه اس ــرار گرفت ــارس ق ــگ خلیج ف ــی هلدین صادرات
ــام  ــیمی بندر ام ــر پتروش ــال های اخی ــم س ــتاوردهای مه ــر دس دیگ

را تأمیــن بــدون وقفــه یوتیلیتــی عنــوان کــرد.
ــاه  ــان اینکــه در بهمن م ــا بی ــام ب ــل پتروشــیمی بندر ام مدیرعام
ــام  ــیمی بندر ام ــن در پتروش ــی الفی ــرات اساس ــن تعمی بزرگ تری
انجــام خواهــد شــد، گفــت: تعمیــرات اساســی واحدهــای تولیــدی 
ــزات از  ــا و تجهی ــی در لوله ه ــی از خوردگ ــکالت ناش ــع مش و رف
ــت و از  ــام اس ــیمی بندر ام ــی پتروش ــای اجرای ــن فعالیت ه مهم تری
طرفــی ایــن شــرکت 350 مخــزن عملیاتــی دارد کــه در ســال های 
قبــل تعمیــرات و نگهداشــت خــاص بــرای اینهــا انجــام نشــده بــود 
کــه ســال گذشــته 12 مخــزن را تعمیــر کردیــم و مخاطــرات آنهــا 
را برطــرف کردیــم کــه ایــن رونــد ادامــه دارد.  بــه گفتــه مدیرعامــل 

ــیمی بندر  ــده، پتروش ــام ش ــات انج ــا اقدام ــام؛ ب ــیمی بندر ام پتروش
امــام در ســال 1399 معــادل مجمــوع پنــج ســال قبــل از آن ســود 
داد و امســال، یعنــی در شــش ماهه نخســت 1400 ســودآوری بنــدر 
امــام دوبرابــر ســال 1399 بــوده اســت؛ امــروز پتروشــیمی بندر امــام 
بــه نقطــه ای از شــفافیت و ســودآوری رســیده کــه کامــاًل آمــاده ورود 
بــه بــورس اســت و زمــان ورود مــا بــه بــورس بــه تصمیــم ســهام دار 

عمــده بســتگی دارد. 
ــای  ــد از هیدروکربن ه ــت درص ــا هش ــه تنه ــان اینک ــا بی وی ب
اســتحصال شــده از زمیــن در کشــور خــوراك پتروشیمی می شــود، 

اظهــار داشــت: اگــر ایــن 8 درصــد را بــه 20 درصــد و باالتر برســانیم 
کار بزرگــی کرده ایــم، بــا ایــن هشــت درصــد خــوراك 20 میلیــارد 
دالر درآمــد صنعــت پتروشیمی کشــور اســت، همیــن هشــت در صد 
ــد  ــور آم ــاد و ارز کش ــدد اقتص ــه م ــم ب ــرایط تحری ــه در ش ــود ک ب
و ناجــی بــود.  مدیرعامــل پتروشــیمی بندر امــام خاطرنشــان کــرد: 
ارزش قــرارداد بازیابــی اتــان 39 میلیــون یــورو اســت و در زنجیــره 
تأمیــن خــوراك پتروشــیمی بندر امــام بســیار مهــم اســت و کمــک 
قابل توجهــی بــه ســودآوری شــرکت خواهــد کــرد و ایــن پــروژه 24

ماهــه اجــرا خواهــد شــد.

پتروشیمى بندر امام در آستانه ورود به بازار سرمایه؛

س�د  سال ۱۳۹۹ معادل م��وع ��� سال قب� از آن، 
س�د ش� ما�� ن��� ۱۴۰۰ معادل دو�را�ر سال ۱۳۹۹

ــد   ــی تعه ــع نوع ــرکتی در واق ــی ش ــئولیت اجتماع  مس
ــی  ــته از فعالیت های ــری آن دس ــرا و پیگی ــر اج ــب وکار ب کس
ــوب و  ــه مطل ــای جامع ــداف و ارزش ه ــر اه ــه از نظ اســت ک
مفیــد هســتند، لــذا  مســئولیت اجتماعــی شــرکتها وظیفــه ای 

ــرکت ها. ــده ش ــت برعه اس
امــروزه بــر کســی پوشــیده نیســت کــه  ارتباطــی دوطرفــه 
بیــن شــرکت و جامعــه وجــود دارد و  هــرگاه شــرکت ها 
ارائــه کمــک و حمایــت از جامعــه تــالش و  در مســیر 
مختلــف  طــرق  از  نیــز  جامعــه  کرده انــد،  نقش آفرینــی 

ــعه  ــود توســط شــرکت و توس ــرای کســب س ــرایط الزم ب ش
نتیجــه،  در  می کنــد  فراهــم  را  شــرکت  آن  پیشــرفت  و 
مســئولیت اجتماعــی هــم بــرای خــود شــرکت و هــم بــرای 

ــت. ــودمند اس ــاع س اجتم
شــرکت های  از  جامعــه   ذی نفعــان  مثــال  به عنــوان   
و  کســب وکار  در  را  اخــالق  دارنــد  انتظــار  اقتصــادی 
ــع آن  ــه تب ــد و ب ــت کنن ــود رعای ــاری خ ــای تج فعالیت ه
کــه  شــرکت هایی  از  می دهنــد  ترجیــح  نیــز  مشــتریان 
نســبت بــه مســئولیت اجتماعــی خــود توجــه دارنــد و کوشــا 

ــرکت های  ــت، ش ــن جه ــه همی ــد. ب ــد کنن ــتند، خری هس
ــیده اند  ــواره کوش ــرب  هم ــان غ ــام آور در جه ــرو و ن پیش
میـــان فعالیــت اقتصــادی  و دغدغه هــای اجتماعــی نـــوعی 
تعـــادل ایجـــاد کننــد و مســئولیت اجتماعــی خود را جـــدی 
ــاط  ــت ارتب ــه اهمی ــرکت ها ب ــن  ش ــه ای ــرا ک ــد. چ بگیرنـ
ــا مســئولیت اجتماعــی خــود  میــان عالمــت تجــاری خــود ب
ــا در  ــرکت نه تنه ــی آنش ــئولیت اجتماع ــرا مس ــد، زی واقف ان
میــان جامعــه و ذی نفعــان نســبت بــه برنــد شــرکت آگاهــی 
ــد را در  ــت از آن برن ــری مثب ــه تصوی ــد، بلک ــاد می کن ایج
اذهــان عمومی جامعــه پدیــد مــی آورد. ایــن موضــوع از 
ــرار  ــدی ق ــر ج ــرکت را تحت تأثی ــی ش ــرد مال ــو عملک یک س
ــه  ــر، ب ــوی دیگ ــد و از س ــود می بخش ــد و آن را بهب می ده
تقویــت ذی نفعــان و در شــکلی فراگیرتــر بــه حفــظ و تقویــت 
جامعــه می انجامــد. در واقــع، ســرمایه گذاری در زمینــه 
ــه  ــدار برخــی،  ن مســئولیت اجتماعــی شــرکت، برخــالف پن
تنهــا اقدامی هزینه بــر نیســت. بلکــه، اقدامی مبتنــی بــر 
راهبــردی آینــده نگــر در جهــت ایجــاد یــک مزیــت رقابتــی 
بــرای آن شــرکت  و ســایر رقبــای خــود درکمــک بــه توســعه 

ــه اســت. جامع
درســت اســت کــه مســئولیت های اجتماعــی بنگاه هــا 
ــی  ــه جهان ــا جامع ــت. ام ــه اس ــدی نیافت ــی ج ــکل قانون ش
و ســازمان آموزشــی، اجتماعــی و فرهنگــی ملــل متحــد 

ــه دارد. ــه آن توج ــکو( ب )یونس
ــن  ــه تدوی ــم ب ــتاندارد )ISO( ه ــی اس ــازمان بین الملل س
اســتانداردهایی بــه صــورت راهنمــا بــرای پذیــرش مســئولیت 
اجتماعــی بــا هــدف کمــک بــه رشــد پایــدار پرداختــه اســت. 
ایــزو 26000 تعهــدات داوطلبانــه بــه رعایــت حقــوق اجتمــاع 
ــگاه را  ــی بن ــیوه های ارزیاب ــف و ش ــم، تعاری ــوزه مفاهی در ح
ــرار می دهــد. امــا ایــن اســتاندارد تکلیــف آور  مــورد توجــه ق

و منتهــی بــه پروانــه صالحیــت نیســت. 
برخــی  داوطلبانــه  پذیــرش  گفــت  می تــوان  آیــا 
آن  ارزش  از  محیــط  و  جامعــه  مقابــل  در  مســئولیت ها 
ــور  ــدی مزب ــد و پایبن ــرش و تعه ــه پذی ــا آن ک ــد و ی می کاه
ــن  ــا از ای ــر ســودآوری داشــته باشــد؟ ت ــری ب ــد تاثی می توان
منظــر رعایــت آن  مــورد عالقــه بنگاه هــا قــرار گیــرد؟
ســودآوری بنــگاه تنهــا تابعــی از قیمــت تمــام شــده 
نیســت. میــزان اقبــال عمومی نســبت بــه فرآورده هــای بنــگاه 
و قیمتــی کــه حاضرنــد بــرای خریــد آن پرداخــت کننــد در 

ــر دارد. ــود آوری اث س
یــا  و  آفرینی هــا  محدودیــت  گذاری هــا،  ارزش  اگــر   
ــه ای  ــه گون ــه ب ــن و جامع ــده در قوانی ــاده ش ــات نه امکان
باشــد کــه کاال هــای «بــد» و آالینــده و برهــم زننــده آرامــش 
ــا  ــوند؛ و ی ــد ش ــر» تولی ــه، «گرانت ــتی جامع ــری و زیس فک
ــالم  ــه اق ــد ک ــه ای باش ــه گون ــانه ها ب ــانی در رس اطالع رس

مــورد  مســئولیت پذیر  بنگاه هــای  تولیــدی  و  ســودمند 
ــاز  ــگاه س ــود آن ــع ش ــردم واق ــتر م ــت بیش ــند و خواس پس
ــت  ــت رعای ــی در جه ــد اخالق ــک تعه ــر از ی و کاری قوی ت
قاعــده مســئولیت پذیری در دســت های مدیــران جامعــه 

ــت.  ــد گرف ــرار خواه ق
و  اجتماعــی  تعهــدات  پذیــرای  بنگاه هــای  ســود 
ــاال  ــد ب ــه را می بای ــدار جامع ــد پای ــه رش ــدگان ب کمک کنن
بــرد. اگــر بتوانیــم بــه ایــن ترتیــب حیــات و بقــای این گونــه 
بنگاه هــا را تضمیــن کنیــم و از آن بیشــتر، بــه پــاس خدمــات 
آن هــا بــه پایــداری جامعــه، قــدرت رقابــت پذیــری آن هــا را 
ــا  ــدت ب ــل دراز م ــم از تعام ــری ه ــه بش ــم،  جامع ــاال ببری ب

ــرد.  ــد ب ــره خواه ــتر به ــا بیش آن ه
بــه  نســبت  مدیــران  نمــودن  آگاه  و  کــردن  هشــیار 
بســیاری  هم چــون  ایشــان،  اجتماعــی  مســئولیت های 
تریــن  پائیــن  از  می بایــد  دیگــر،  فرهنگــی  مقوله هــای 
ــئولیت  ــطوح مس ــن س ــاز و در باالتری ــی آغ ــطوح آموزش س
پــی گرفتــه شــود. هم چنیــن ایــن احتمــال وجــود دارد 
ــی  ــر جامع ــا تصوی ــران بنگاه ه ــری از مدی ــع کثی ــه جم ک
از آثــار مخــرب فعالیت هــای خــود در جامعــه پیرامــون 
و  روان شناســان  زیست شناســان،  باشــند.  نداشــته  خــود 
ــترده ای  ــای گس ــش تالش ه ــام پژوه ــان در مق جامعه شناس
ــت  ــازنده فعالی ــا س ــرب ی ــاد مخ ــاختن ابع ــن س ــرای روش ب
بنگاه هــا داشــته و دارنــد. حتمــاً در آینــده نیــز زوایــای 

پنهــان دیگــری از آن را روشــن خواهنــد ســاخت. 
بــرای دســتیابی بــه رشــدی پایــدار، کــه تحقــق آن هــم به 
نوبــه خــود بــردوش صنعــت اســتوار اســت، نقــش دلســوزان 
صحنــه کســب و کار آنســت کــه مدیــران و صاحبــان بنگاههــا 
ــط زیســت  ــه و محی ــر جامع ــه مسئولیت هایشــان در براب را ب
ــرش  ــه پذی ــر شــکل ممکــن ایشــان را ب ــه ه ــد و ب آگاه کنن

ایــن مســئولیت دعــوت کننــد. 
ــدات  ــرش تعه ــس از درك و پذی ــز پ ــا نی ــران بنگاه ه مدی
ــود و  ــگاه خ ــردن بن ــون ک ــرای دگرگ ــش، ب ــی خوی اجتماع
را  گام هایــی  می بایــد  نهــادی مســئول،  بــه  آن  تبدیــل 
ــار فعالیــت بنگاه هــا  ــان ب ــد. شناســایی ویژگی هــای زی بردارن

ــت.  ــن گامهاس ــت ای ــا از مهمتری ــذف آن ه و ح
ناهنجــار فرهنگــی و اجتماعــی  شناســایی رفتارهــای 
ــره طراحــی  ــا و باالخ ــگاه و اصــالح آن ه ــی بن ــل اجرای عوام
فرآورده هــا و اصــالح فرآیند هــای کاری بــه گونــه ای کــه بــه 
ــداری  رشــد و توســعه اجتماعــی، فرهنگــی و بهداشــت و پای
ــود. اگــر  جامعــه کمــک کننــد گام بعــدی ایشــان خواهــد ب
انگیزه هــای اقتصــادی ناشــی از ســودآوری بیشــتر هــم تاییــد 
ــتری  ــرعت بیش ــا س ــران ب ــد، مدی ــا باش ــن گام ه ــده ای کنن
ــد ــت خواهن ــه حرک ــیر ب ــن مس ــود را در ای ــای خ بنگاهه

 آورد. 
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ــوان  ــرکت به عن ــه ش ــرا ک ــد چ ــمار نمی آی ــه ش ــادی ب ــرکت اقتص ــک ش ــد ی ــا بع ــود تنه ــب س ــادی و کس ــت اقتص  فعالی
ســازمانی مطــرح اســت کــه دارای ارزش هــای ســازمانی مختلفــی اســت  لــذا مفهــوم و کارکــرد مســئولیت اجتماعــی بــا فرهنگ 
و ارزش هــای هــر ســازمانی همخوانــی دارد و ایــن نــوع مســئولیت فراتــر از وظایــف رســمی و  قانونــی شــرکتها می باشــد. از 
ــد کــه از یــک  ــه شــرکت کمــک می کن ــی از فعالیت هــای کســب وکار اســت کــه ب ایــن رو مســئولیت اجتماعــی شــرکت  مدل
طــرف  از نظــر اجتماعــی و به ویــژه بــه خاطــر تاثیــرات احتمالــی خــود در جامعــه و محیــط پاســخگو باشــد و از طــرف دیگــر 

در توســعه پایدارماننــد رفــاه جامعــه مشــارکت جــدی داشــته باشــد.
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