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      محمدرضا صادقى  - مدیر عامل شرکت نو اندیشان  صنعت فوالد

ــ︉ و ﹋︀ر و  ــ﹩ در ﹋︧ ــ﹩ و ︠︀ر︗ ــ﹏ ﹋﹑ن دا︠﹙ ــ︡ ︻︀﹝ ﹠
ــ︣ار  ــ︺︀ع ﹇ ــ️ ا﹜︪ ︑ ــ﹢ر را ــ﹩ ﹋︪ ــ︀ی ﹝︀﹜ ــ︀د،  ︋︀زار﹨ ا﹇︐︭
ــ﹟،  ﹫ ــ︀ در ــ️ ﹋︣و﹡ ︣︡﹞ ،﹟ــ ﹫ ️ــ ــ﹥ و︲︺﹫ ــ︡. ︋ ﹝﹩ د﹨
ــ︣خ  ــ︣ روی ﹡ ــ︀ ︋ ــ﹊︀ و ارو︎ ︣﹞ــ﹩ آ ️ ﹨︀ی ﹋﹠︐ــ︣ل ︎﹢﹜ ︨﹫︀︨ــ
︑ــ﹢رم و ﹇﹫﹞ــ️ ﹡﹀ــ️ از ︗﹞﹙ــ﹥ ︻﹢ا﹝ــ﹏ ︠︀ر︗ــ﹩ ︑︀︔﹫ــ︣ ﹎ــ︢ار 

ا︨ــ️.
︗﹠ــ﹌ او﹋︣اــ﹟ و ︑︣﹛ ﹨ــ︀ی ︀﹋ــ﹛ ︋ــ︣ رو︨ــ﹫﹥ ︨ــ︊︉ 
︫ــ︡ه ا︨ــ️ ︑ــ︀ ﹡﹀ــ️، ﹎︀ز و ︋︣︠ــ﹩ ﹝ــ﹢اد ﹝︺︡﹡ــ﹩ از ︨ــ﹢ی 
رو︨ــ﹫﹥ ︋ــ︀ ﹇﹫﹞ــ️ ﹋﹛ ︑ــ︣ی ︋ــ﹥ ﹁ــ︣وش ر︨ــ︡ ︋﹥ ﹎﹢﹡ــ﹥ ای ﹋ــ﹥ 
ــ︣ای رو︨ــ﹫﹥ ︋︀زار ﹨ــ︀ی  ــ﹟ ︫ــ︡ه ︋ ــ﹩ ︑︺﹫﹫ ︨ــ﹆︿ ﹨︀ی ﹇﹫﹞︐

ــ︣ار ﹝﹩ د﹨ــ︡.  ــ︣ ﹇ ــ﹩ را ︑ــ️ ︑︀︔﹫ ﹛︀﹞
و ا﹝ــ︀ از ︗﹞﹙ــ﹥ ︻﹢ا﹝ــ﹏ دا︠﹙ــ﹩ ︑︀︔﹫ــ︣ ﹎ــ︢ار ︋ــ︣ ︋︀زار ﹨ــ︀ی 
 ﹏︀︧ــ﹞ ︑︣﹛ ﹨ــ︀،  ︑︀︔﹫ــ︣ات  ︋ــ﹥  ﹝﹩ ︑ــ﹢ان  ﹝︀﹜ــ﹩ 
ــ﹢ر  ــ︀دی ﹋︪ ــ﹩ و ا﹇︐︭ ︨︀﹫︨ ︳ــ︣ا ــ︣ ︫ ــ︀ ︋ ﹡ــ﹩ آ ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙
ــ﹩ 9 ــ﹢ر ︵ ــ︀ری ﹋︪ ــ︣از ︑︖ ــ﹢دن ︑ ــ﹩ ︋ ــ︣د. ﹝﹠﹀ ــ︀ره ﹋ ا︫

ــ﹥  ﹝︀﹨ــ﹥ ﹎︫︢ــ︐﹥ ﹡︪ــ︀ن از ︎﹫︪ــ﹩ ﹎︣﹁︐ــ﹟ واردات ﹡︧ــ︊️ ︋
︮ــ︀درات دارد. ﹋︧ــ︣ی ︋﹢د︗ــ﹥ ی دو﹜ــ️ ا︾﹙ــ︉ ︋︀زار﹨ــ︀ را 

ــ️.  ــ︣ده ا︨ ــ︣ ﹋ ︔︀︐﹞
︋ــ﹥ ﹎﹢﹡ــ﹥ ای ﹋ــ﹥ ﹋︧ــ︣ی ︋﹢د︗ــ﹥ دو﹜ــ️ ︋ــ︀ ﹁︣ا﹨ــ﹛ 
ــ︣ژی،  ــ︀ی ا﹡ ﹨ ﹏﹞︀ ︣ــ ــ︀ت ︋ ــ︀د ﹝︀﹜﹫ ︖ــ﹊︀ن ا ــ︀︠︐﹟ ا﹝ ︨
ــ︺︀ع  ــ️ ا﹜︪ ︑  ــ︀ص را ــ︹ ︠ ︀﹠︮ و ﹤︀﹞︣ــ ــ︀زار ︨ ــ️ ︋ ﹫﹚﹋
 ﹤︀﹞︣ــ ــ︡ی ︨ ︀︻ ︣ــ ــ︀ت ︋ ــ﹥ ﹝︀﹜﹫ ︣﹎ــ︡ داد.  ا ــ︣ار ︠﹢ا﹨ ﹇
ــ﹢ردار  ︠︣︋ ﹤︀﹞︣ــ ــ︀زار ︨ ــ︣ ︋ ــ﹩ ︋ ــ︣ات ﹝︓︊︐ ــ︡ از ا︔ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡

ــ︡.  ︫︀︋
︩ ︋﹫﹠ــ﹩  ا﹝ــ︀ و︗ــ﹢د ﹡﹆︡﹠﹍ــ﹩ ︫ــ︡︡ در ﹋︪ــ﹢ر و ︎﹫
ــ︀ل  ︀ــ︀ن︨  ﹡ــ︣خ ر︫ــ︡ ٣٠ در︮ــ︡ی ﹡﹆︡﹠﹍ــ﹩ در ﹋︪ــ﹢ر ︑ــ︀︎ 
︗ــ︀ری ︑﹞︀﹝﹩ ︋︀زار﹨ــ︀ از ︗﹞﹙ــ﹥ ︋ــ︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥ را ﹝︐︀︔ــ︣ ﹇ــ︣ار 
ــ︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥ ︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ﹊ــ﹩  ︨ــ︀︠️. ا﹎︣ــ﹥ ﹨﹠ــ﹢ز در ︋
از ︋︀زار﹨ــ︀ی ارزان ﹝︀﹜ــ﹩ در ﹋︪ــ﹢ر آ︔ــ︀ر ︑ــ﹢رم ﹜ــ︀ظ ﹡︪ــ︡ه 

ا︨ــ️. 
و  ︨﹫︀︨ــ﹩   ︳︫ــ︣ا ﹡﹆︡﹠﹍ــ﹩،  د﹍ــ︣  ︨ــ﹢ی  از 
︑﹠﹍﹠︀﹨ــ︀ی ︑︣ــ﹛ ︨ــ︊︉ ︫ــ︡ه ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ در ا﹋︓ــ︣ ︋︀زار﹨ــ︀ 

﹝︀﹡﹠ــ︡ ﹝︧ــ﹊﹟، ︠ــ﹢درو و ... ﹝︺︀﹝ــ﹑ت ︋ــ︀ ﹡ــ︣خ د﹐ر 
ــ﹟  ــ﹢د. در ا ــ︀م ﹝﹩ ︫ ــ﹩ ا﹡︖ ︀﹝﹫﹡ ــ︀زار ــ︣خ ︋ ــ︣ی از ﹡ ︑﹐︀︋
ــ︢اری د﹐ر  ــ︣خ ﹎ ــ﹢د در ﹡ ــ️ ﹝﹢︗ ــ︀ت ﹡︀در︨ ــ︀ن ︑︭﹞﹫﹞ ﹫﹞
ــ︣اه  ــ﹥ ﹨﹞ ︋ ﹤︀﹞︣ــ ــ︀زار ︨ ــ︣ای ︋ ــ﹩ ︋ ــ︀ت ﹝﹠﹀ ــ﹩ ︑︊︺ ︀﹝﹫﹡
 ︀﹨ ️ ︠﹢ا﹨ــ︡ دا︫ــ️. ︋ــ﹥ ︵ــ﹢ری ﹋ــ﹥ ا﹎ــ︣ ︋︧ــ﹫︀ری از ︫ــ︣﹋
در ︋ــ︀زار ︨ــ︣﹝︀﹥ ︋︀﹐︠ــ︬  ︎︐︣و︫ــ﹫﹞﹩  ﹨︀ ﹇ــ︀در ︋ــ﹥ ﹁ــ︣وش 
ــ︀   ــ﹩ و ــ︀ی ︑﹢ا﹁﹆ ــ︀ ﹡︣خ ﹨ ــ﹢د ︋ ــ︀درات ︠ ــ﹏ از ︮ ︮︀ د﹐ر
﹡︤دــ﹉ ︋ــ﹥ ︋ــ︀زار آزاد ﹡︊︀︫ــ﹠︡، ﹝︐︱ــ︣ر ︠﹢ا﹨﹠ــ︡ ︫ــ︡. 
﹨︤﹠﹥ ﹨ــ︀ی ︗ــ︀ری اــ﹟ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨ــ︀ ﹝﹠ــ︀ی ︠ــ﹢راک 
ــ︣اه  ــ︀ن ﹨﹞ ــ︀ ز ــ︀ را ︋ ﹡ــ﹩، آ ﹡︀︗ ــ︀ی ــ︀ ﹡︣خ ﹨ ــ︉ ︋ ︨︀﹠︐﹞

﹝﹩ ︨ــ︀زد. 
ــ︣خ د﹐ر در  ــ️ ﹡ ــ﹥ ا﹨﹞﹫ ــ﹥ ︋ ــ︀ ︑﹢︗ ــ︀س ︋ ــ﹟ ا︨ ــ︣ ا ︋
︑﹞︀﹝﹩ ︋︀زار﹨ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ ﹋︪ــ﹢ر و رو﹡ــ︡ ︎﹫ــ︩ رو ︋ــ﹥ در 
ــ﹩ در  ــ﹅ ﹝︓︊︐ ــ﹢د ا﹁ ــ︡م و︗ ــ﹩ ︻ ــ︣خ د﹐ر در ︎ ــ︩ ﹡ ا﹁︤ا
﹎︪ــ︀︩ ︨﹫︀︨ــ﹩، در آ﹝ــ︡ ارزی ﹇︀︋ــ﹏ ︑﹢︗ــ﹥ و در ﹡︀ــ️ 
︮ــ︀درات ﹡﹀ــ️، ﹡︷ــ︣ ﹝﹩ ر︨ــ︡ ﹇﹫﹞ــ️ د﹐ر ︑ــ︀ ︀︎ــ︀ن 
ــ︀  ــ﹢ ︋ ــ﹑  ﹨﹛ ︨ ــ﹥ ﹋︀﹝ ــ﹩ ﹋ ــ︡؛ ﹝﹢︲﹢︻ ــ﹩ ﹡︊︀︫ ــ︀ل ﹋︀﹨︪ ︨
ــ️.  ــ︀ری ا︨ ــ︀ی ︗ ﹨ ﹤﹠︤﹨ ــ️ در ــ︀ی دو﹜ ــ︩  ﹡﹫︀ز﹨ ا﹁︤ا
️ ﹨︀ی ︎﹢﹜ــ﹩ دو﹜ــ️  در اــ﹟ ﹝﹫ــ︀ن ︋ــ﹥ ﹝﹢︗ــ︉ ︨﹫︀︨ــ
ــ︡  ــ﹥ 23 در︮ ــ︍︣ده ﹨︀ ︋ ــ﹩ ︨ ــ︍︣ده ﹨︀ و ﹎﹢ا﹨ ــ﹢د ︨ ــ︣خ ︨ ﹡

ر︨﹫︡. 
ــ︡ت  ــ﹢د ︋﹙﹠︡﹝ ــ︣خ ︨ ــ﹛ ﹡ ــ︀ ﹨ ــ︣ای ︋︀﹡﹉ ﹨ ــ﹟ ︋ ﹫﹠︙﹝﹨
︑ــ︀ ٢٠ در︮ــ︡  آزاد ا︨ــ️. در ︫ــ︣ا︳ ︑ــ﹢رم 40  ︑ــ︀ 50

ــ﹥  ــ﹢ل در ︋︀﹡﹉ ﹨ــ︀ ︗ــ︢اب ︋ در︮ــ︡ی ﹋︪ــ﹢ر، ﹡﹍ــ︡اری ︎
ــ︡  ــ︀ ٩٨ در︮ ــ︡ود ٩٥ ︑  ﹟︐ــ ــ﹅ دا︫ ــ︡. ︑︺﹙ ــ︣ ﹡﹞﹩ ر︨ ︷﹡
︨ــ︍︣ده ﹨︀ ︋ــ﹥ ︑﹠ــ︀  2 ︑ــ︀ 3 در︮ــ︡ ︗︀﹝︺ــ﹥، ︑﹠ــ︀ ﹝﹢︗︊ــ︀ت 
را﹡ــ️ ︋ــ﹥ ا﹇︐︭ــ︀د ︎﹢ل ﹨ــ︀ را ﹁︣ا﹨ــ﹛ ﹝﹫﹊﹠ــ︡ ﹋ــ﹥ ︑﹠ــ︀ ︻ــ︡ه 

ــ﹢د.  ــ︡ ︋ ــ︹ ︠﹢ا﹨﹠ ــ︡ود، ﹝﹠︐﹀ ﹞ ای
﹎ــ︢اری   ﹤︀﹞︨︣ــ و  ﹝︀﹜ــ﹩  ︋︀زار﹨ــ︀ی  ر︮ــ︡  در  ا﹝ــ︀ 
︋ــ︀زار  ﹝︺︀﹝ــ﹑ت  ارزش  ﹝︐﹢︨ــ︳  روز﹨ــ︀  اــ﹟  ﹋︪ــ﹢ر، 
ــ︀رد  ــ︤ار ﹝﹫﹙﹫ ــ︩ از 10 ﹨ ــ﹥ ︋﹫ ــ﹥ و ︋ ︐﹁︀ ︩ــ ا﹁︤ا ﹤︀﹞︣ــ ︨
︑﹢﹝ــ︀ن ر︨ــ﹫︡ه ا︨ــ️. اــ﹟ ر︫ــ︡ ﹝︺︀﹝ــ﹑ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ــ︡ 
ــ︣ای  ــ﹢ب ︋ ︠ ﹤︀﹞︣ــ ــ︀زار ︨ ــ︣ی ︋ ــ﹊﹏ ﹎﹫ ــ︩  ︫ ︋ ︡ــ ﹢﹡

︋︀︫ــ︡.  ︩ رو  ︎﹫ــ ︨ــ︀ل ﹨︀ی 
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روز﹨ــ︀ی  روز﹨ــ︀،  اــ﹟  ا︣ا﹡ــ﹩  ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠ــ︡ه  ︋ــ︣ای 
ــ﹢ب ارزی  ــ️ ﹡︀﹝︴﹙ ــ︣ و︲︺﹫ ــ︣ ︨ ــ︒ ︋ ︋ .️ــ ــ﹩ ﹡﹫︧ ︋﹢︠
و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙ــ﹩ د﹍ــ︣ ︑﹊ــ︣اری ︫ــ︡ه و ﹎﹢ش ﹨ــ︀ از آن ︎ــ︣ 
ــ﹟ روز﹨ــ︀ ︋ــ︒  ــ︡ ا ــ︀ر ︑﹞︀﹝﹩ ︠︊︣﹨ــ︀ی ︋ ــ︀ در ﹋﹠ ا︨ــ️. ا﹝
️ ﹨︀︩ ﹡﹫ــ︤ ﹝︴ــ︣ح ︫ــ︡ه  ︋﹢د︗ــ﹥ 1402 و ﹋ــ﹛ و ﹋︀︨ــ
ــ﹥  ــ︀︋﹅ از ︗﹞﹙ ــ﹢ر ︨ ــ﹫︀ری از ا﹝ ــ﹫﹠﹥ ︋︧ ــ︣ ︨ ــ️ رد ︋ ــ﹥ د︨ ﹋
︀را﹡﹥ ﹨ــ︀ی ︋ــ︩ ︭︠﹢︮ــ﹩ ﹎︢ا︫ــ︐﹥ ا︨ــ️. ــ︢ف ︑︺︣﹁ــ﹥ 
﹠︀ــ︹ و ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹊ــ﹩ از  ــ︩︮  ﹎﹞︣﹋ــ﹩ واردات ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت︋ 
اــ﹟ ﹝ــ﹢ارد ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︋ــ﹥ ﹡﹍︣ا﹡﹩ ﹨ــ︀ی ︋ــ︩ ︑﹢﹜﹫ــ︡ ا﹁ــ︤وده 

ــ️. ــ︡ه ا︨ ︫
ــ﹢د  ــ﹩ ︋ ــ︩ ︭︠﹢︮ ︋ ︡ــ ــ﹢ی ا﹝﹫ ــ﹢ر ︨ ــ︀ی ﹋ ﹠︑ ﹟ــ ا
﹋ــ﹥ آن ﹨ــ﹛ ︋ــ﹥ ﹞ــ﹟ و︲︺﹫ــ️ ︎︣︑﹑︵ــ﹛ ا﹇︐︭ــ︀دی و 
ا﹁︤اــ︩ ︑︣﹛ ﹨ــ︀ ﹎︣﹁︐ــ﹥ ︫ــ︡. ﹝︐︃︨ــ﹀︀﹡﹥ در ︨ــ︀ل ﹎︫︢ــ︐﹥ 
﹝﹢رد﹡﹫ــ︀ز  ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت ︮﹠︺︐ــ﹩  در ︭︠ــ﹢ص  ︗ــ︀ری  و 
ــ﹥ ︑﹢﹜﹫ــ︡ات دا︠﹙ــ﹩  ︋ــ︩ ︭︠﹢︮ــ﹩ ︗ــ️ رو﹡ــ﹅ دادن ︋
ــ﹟  ــ﹥ در ا ــ️ ﹋ ــ﹩ ا︨ ﹛︀ ــ﹟ در ــ︡ه و  ا ــ﹩ ﹡︪ ︗﹢︑ ︘ــ ﹫﹨
︨ــ︀ل ﹨︀ ﹝︪ــ﹊﹑ت ﹝︐﹙﹀ــ﹩ ــ﹢ن ︑︣ــ﹛ و ︻ــ︡م ا﹝ــ﹊︀ن 
ــ﹩ را  ــ︩ ︭︠﹢︮ ︋ ،ــ﹫﹟ آ﹐ت ــ﹩ ﹝︀︫ ــ︀ت و ︋︣︠ ورود ﹇︴︺
﹨﹞ــ﹢اره در ز﹝﹫﹠ــ﹥ ︑︃﹝﹫ــ﹟ ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت ﹝﹢رد﹡﹫ــ︀ز ︠ــ﹢د دــ︀ر 
︡ ﹨ــ︀ و ︋﹠ــ﹍︀ه ی  ــ﹩ ﹋ــ︣ده و ︑ــ﹢ان وا﹀﹚︐﹞ ︪ــ﹊﹑ت﹞
 ︡︡ا﹇︐︭ــ︀دی را در ر﹇︀︋ــ️ ︋ــ︀ ︑﹢﹜﹫ــ︡ات ﹝︪ــ︀︋﹥ ︠︀ر︗ــ﹩ ︑︪ــ
ــ︣ورت  ــ﹥ ︋﹥ ︲ ــ︀ ︑﹢︗ ــ﹥ ︋ ــ️ ﹋ ــ︀ر ﹝﹩ ر﹁ ــ️. ا﹡︐︷ ــ︣ده ا︨ ﹋
رو﹡ــ﹅ ︑﹢﹜﹫ــ︡ات دا︠﹙ــ﹩ و ︑﹢︨ــ︺﹥ ا︑ــ﹊︀ ︋ــ﹥ دا︠ــ﹏ ﹋︪ــ﹢ر در 
ــ﹩  ــ︡؛ و﹜ ــ﹏ آ ــ﹥ ︻﹞ ــ︐︣ی ︋ ــ︀︻︡ت ︋﹫︪ ــ︡، ﹝︧ ﹫﹛﹢︑ ﹤﹚ــ ︧﹞
1401 ︫ــ︀﹨︡ ﹨︧ــ︐﹫﹛ ﹋ــ﹥  ﹝︐︃︨ــ﹀︀﹡﹥ در ﹇︀﹡ــ﹢ن ︋﹢د︗ــ﹥ ︨ــ︀ل
﹝︺︀﹁﹫︐ــ﹩ ﹋ــ﹥ ﹨﹞ــ﹢اره در ︭︠ــ﹢ص ︎︣دا︠ــ️ ﹨︤﹠ــ﹥ ﹎﹞︣﹋ــ﹩ 
واردات ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت ﹝﹢رد﹡﹫ــ︀ز ︮﹠︀ــ︹، ﹝︺ــ︀دن و ︋ــ︩ 
ــ﹢ر  ــ﹥ ﹋︪ ــ﹢ن ︋﹢د︗ ــ︐﹥ در ﹇︀﹡ ــ︀ل ﹨︀ی ﹎︫︢ ــ︀ورزی در ︨ ︪﹋
ــ﹩ ﹜︽ــ﹢ ︫ــ︡ه ا︨ــ️ و ︵︊ــ﹅  ــ﹢د ︋﹥ ﹋﹙ ــ﹥ ︫ــ︡ه ︋ در ﹡︷ــ︣ ﹎︣﹁︐
﹇︀﹡ــ﹢ن ︋﹢د︗ــ﹥ ︨ــ︀ل 1402 ﹡﹫ــ︤ ﹝︺︀﹁﹫ــ️ ﹎﹞︣﹋ــ﹩ در ز﹝﹫﹠ــ﹥ 
ــ﹩  ــ︩ ︭︠﹢︮ ︋ ــ︀﹐ن ــ︣ای ﹁︺ ــ﹫﹟ آ﹐ت ︋ ــ﹟ ﹝︀︫ ورود ا

ــ︡.  ــ︡ ︫ ــ︀ل ﹡﹢ا﹨ ا︻﹞
︗ــ︀ی ︋︧ــ﹩ ︑︀﹝ــ﹏ ا︨ــ️ ﹋ــ﹥ ︋﹥     ر︾ــ﹛ ︑︀﹋﹫︡ا︑ــ﹩ ﹋ــ﹥ 
ــ︩  ︋ ﹟ــ ــ︀ی ا ﹨     ️ ــ︀ی ︸︣﹁﹫ ــ︡ و ار︑﹆ ــ️ از ︑﹢﹜﹫ ︀﹝ در
﹝﹩ ︫ــ﹢د و ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟ د︾︡︾﹥     ﹨︀ــ﹩ ﹋ــ﹥ در ︋ــ︀ب ︫ــ﹊︀ف 
ــ︡ در دا︠ــ﹏ و ︠ــ︀رج از ﹋︪ــ﹢ر  ــ︀ی ︑﹢﹜﹫ ــ﹟ ر﹇︊ ــ﹥ در ︋﹫ ﹁﹠︀ورا﹡
و︗ــ﹢د دارد، ﹝︺︀﹁﹫ــ️ ﹆ــ﹢ق ﹎﹞︣﹋ــ﹩ ﹝︀︫ــ﹫﹟     آ﹐ت ︑﹢﹜﹫ــ︡ی 
﹋ــ﹥ ︑﹢﹜﹫ــ︡ دا︠﹙ــ﹩ ﹡ــ︡ارد، ﹜︽ــ﹢ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑ــ︀ ﹨︤﹠﹥     ﹨ــ︀ی 
اــ﹟ ︋ــ︩ دو﹠ــ︡ان ︫ــ﹢د. ﹝︡ا﹁︺ــ︀ن اــ﹟ ︑︭﹞﹫ــ﹛ 
️ ﹨︀ی  ــ﹥ رو﹡ــ﹅ ︫ــ︣﹋ ــ︡ ︋ ــ︡ ﹋ــ﹥ اــ﹟ ا︑﹀ــ︀ق ﹝﹩ ︑﹢ا﹡ ﹝︡︻﹩ ا﹡
ــ︀ز  ــ︡ ﹝︀︫ــ﹫﹟     آ﹐ت و ﹁﹠︀وری ﹨ــ︀ی ﹝﹢رد﹡﹫ ــ︀ن و ︑﹢﹜﹫ ﹫﹠︋     ︩ دا﹡
︋ــ︩ ︑﹢﹜﹫ــ︡ در دا︠ــ﹏ ﹝﹠︖ــ︣ ︫ــ﹢د؛ ا﹝ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ﹡︡ار﹡ــ︡ ﹋ــ﹥ 
ــ﹟  ــ️ و در ا ــ︣ ﹡﹫︧ ︢︎     ــ︡ت ا﹝﹊︀ن ــ﹩ در ﹋﹢︑︀ه     ﹝ ــ﹟ ا︑﹀︀﹇ ﹫﹠
︋ــ︀زه ﹨ــ﹛ ︋﹠﹍︀ه ﹨ــ︀ی ا﹇︐︭ــ︀دی و ︑﹢﹜﹫ــ︡ی ︋ــ﹥ وا︨ــ︴﹥ 
ا︨ــ︐﹑ک ︑︖﹫ــ︤ات و ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت ︠ــ﹢د و ﹨︤﹠ــ﹥ ︋ــ︀﹐ی 

ــ﹢﹡︡. ــ︣ر ﹝﹩ ︫ ــ︡ت ﹝︐︱ ــ﹥ ︫ ــ︡، ︋ ﹫﹛﹢︑
ــ︣ا︳ ﹝﹢︗ــ﹢د ا﹇︐︭︀دی  ﹥ اــ﹟ ︑︭﹞﹫ــ﹛ در︫  ︋ــ﹩ ︑﹢︗ــ﹩︋ 
﹋ــ﹥ ︋︧ــ﹫︀ری از ﹝︀︫ــ﹫﹟     آ﹐ت ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹨ــ︀ ﹁︨︣ــ﹢ده ﹨︧ــ︐﹠︡ و 
﹡﹫ــ︀ز ︋ــ﹥ ︣︠ــ︡ ﹝︀︫ــ﹫﹟     آ﹐ت ︗︡ــ︡ و ︨ــ︣﹝︀﹥     ﹎︢اری ︗︡ــ︡ 
دار﹡ــ︡، ︨ــ︊︉ ا﹁︤اــ︩ ﹨︤﹠ــ﹥ ︑﹞︀م ︫ــ︡ه ورود ﹝︀︫ــ﹫﹟     آ﹐ت 
و ︠︴ــ﹢ط ︑﹢﹜﹫ــ︡ ﹝﹩ ︫ــ﹢د و در ︻﹞ــ﹏ ︑﹢︗﹫ــ﹥ ︨ــ︣﹝︀﹥     ﹎︢اری 
️ ︢︎ــ︣ی  ︗︡ــ︡ ︮﹠︺︐ــ﹩ ︋﹫ــ︩ از ︎﹫ــ︩ د︫ــ﹢ار و ︑ــ﹢ان ر﹇︀︋
وا︡﹨ــ︀ی ︑﹢﹜﹫ــ︡ی ﹋︪ــ﹢ر ︋ــ︀ ر﹇︊ــ︀ی ︠︀ر︗ــ﹩ ︑︱︺﹫ــ︿ 
ــ﹩  ــ﹢ن ﹇︊﹙ ــ️ در ﹇︀﹡ ــ﹥ دو﹜ ــ﹢د ﹋ ــ︣ ︋ ︐︋ ︡︀ــ ــ﹢د.   ︫ ︫ ﹩﹞
ــ︡  ــ︉ د﹨ ــ︣ی ︑︣︑﹫ ــ︀رت د﹇﹫﹅ ︑ ــ﹩، ﹡︷ ــ︀ی ﹎﹞︣﹋ ﹨ ️ ﹫﹁︀︺﹞
ــ︣وز  ــ︡ و ا﹝ ــ︣ ﹡︊︀︫ ︢︎ ــ﹊︀ن ــ︐﹀︀ده ای ا﹝ ــ︿ و ︨﹢ءا︨ ﹚︑ ︀ــ ︑
﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹩ ︫ــ﹢د  ﹠︺︐ــ﹩ ﹡ــ︣ود. ︎  ــ﹥ ︪ــ﹛ ﹁︺ــ︀﹐ن︮  دود آن︋ 
﹝﹢︲ــ﹢ع ︋﹠ــ︡ (غ) ﹝ــ︀ده (119) ﹇︀﹡ــ﹢ن ا﹝ــ﹢ر ﹎﹞︣﹋ــ﹩ ﹝︖ــ︡دا 
ــ︀ در ﹝﹢ا﹇︺ــ﹩ ﹋ــ﹥ ﹝︀︫ــ﹫﹟     آ﹐ت  ــ︡ا ﹋ــ︣ده ︑ ــ︀  و ا︨ــ︐﹞︣ار ︎﹫ ا︋﹆
︀﹋﹫﹀﹫ــ️ ﹝﹠︀︨ــ︉ و︗ــ﹢د ﹡ــ︡ارد، ﹝︀︫ــ﹫﹟     آ﹐ت  ﹝︪ــ︀︋﹥ دا︠﹙ــ﹩︋ 
﹠ــ︡ (ص)  ︀︫ــ﹠︡ و در وا﹇ــ︹︋  واردا︑ــ﹩ از ﹆ــ﹢ق دو﹜︐ــ﹩ ﹝︺ــ︀ف︋ 
 ️︀﹝ ︉︣ا︑ــ﹞ ــ﹢د و ﹢د︗ــ﹥ 1401 ﹜︽ــ﹢︫  ︑︊︭ــ︣ه (6) ﹇︀﹡ــ﹢ن︋ 
ــ︀  ــ﹢ ا︻ــ﹑م ︫ــ﹢د ︑ ــ﹟ ﹜︽ ــ︀ ا ــ︡ی ︋ ــ️ از ︋﹠﹍︀ه ﹨ــ︀ی ︑﹢﹜﹫ دو﹜

︫ــ︀︡ ﹋ــ﹢ر ︨ــ﹢﹩ ︋ــ︣ای ادا﹝ــ﹥ ی ﹫ــ︀ت آن ﹨ــ︀ ︋︀︫ــ︡.

︣ای ︑﹢﹜﹫︡؛︪﹛ ا﹡︡از ︋︀زار ﹝﹠ــــ︀ی ︋︣︗︀م  ︴︣ی︋  ز﹡﹌︠ 

﹩︮﹢︭︠ ︩︋ ﹤︋ ﹤︋ــــ﹢د︗ـــ ﹉︑︀︎

      مهندس حسین نیک فرجام معاون توسعه و تکنولوژى فوالد سنگان

︋︤ر﹎︐︣ــ﹟  از  را ﹊ــ﹩   ️ اــ﹟ ︫ــ︣﹋ ︵︣ح ﹨ــ︀ی ︑﹢︨ــ︺﹥ 
ــ︀  ــ﹥︋  ﹋ ︡ ــ ــ﹢ر ﹝﹩ دا﹡ ــ︣ق ﹋︪ ــ﹩ در︫  ︐︺﹠ ــ︺﹥︮  ــ︀ی ︑﹢︨ ︵︣ح ﹨
ــ︣ق  ️ در︫  ︺﹠  ︮︉ ــ﹥ ﹇︴ــ ــ﹠﹍︀ن را︋  ︀ ﹁ــ﹢﹐د︨  ــ︡ن آ﹡ــ ︣اــ﹩︫  ا︗

ــ︡.  ︀﹝﹡ ﹩﹞ ﹏ــ ︡︊︑ ــ﹢ر ︪﹋
ــ﹥ ﹁︣﹝ــ﹢ده ﹝﹆ــ︀م ﹝︺︷ــ﹛ ر﹨︊ــ︣ی  ــ️: ا﹝︧ــ︀ل︋  وی ا︸︀رد︫ا
︢اری ︫ــ︡ه  ــ︐︽︀ل آ﹁︣﹟ ﹡︀﹝﹍ــ ︩ ︋﹠﹫ــ︀ن، ︫ا ︨ــ︀ل ︑﹢﹜﹫ــ︡، دا﹡
️ ﹨ــ︀ی  ﹫﹛︀ ︡ا﹝ــ︀ت و ﹁︺ ︣﹜﹢﹥ ا﹇ ــ  ︨︀ ــ︺︀ر﹨ ︣اــ﹟ اــ﹟︫  ︋︀ ﹠ ــ️.︋  ︨ا
️ ﹨ــ︀ی  ﹫﹛︀ ︀ و ﹁︺ و ︑﹞ــ︀م ︑﹑︫ــ ︡ ــ﹠﹍︀ن ﹝﹩ ︋︀︫ــ ️ ﹁ــ﹢﹐د︨  ︫ــ︣﹋
ــ️. ︫ــ︣﹋️  ︣﹡︀﹝﹥ رــ︤ی ︫ــ︡ه ︨ا ︋ ︀ ــ︐ ️ در اــ﹟ ر︨ا ︫ــ︣﹋
ــ︀ل آ﹠ــ︡ه ﹨﹙︡﹠ــ﹌  ــ﹥ ︑﹢︨ــ︺﹥ ــ︀ر︨  ︀ ﹡ــ﹍︀ه︋  ــ ــ﹠﹍︀ن︋  ﹁ــ﹢﹐د︨ 
︣ای ︑﹆﹫ــ﹅ و ︑﹢︨ــ︺﹥، ا﹡︣ژی ﹨ــ︀ی  ــ ️ ﹨︀﹩ را︋  ﹫︀︨ــ ﹝︊︀ر﹋ــ﹥،︨ 
 ﹟ــ︀ل در ا︤ار ﹝﹫﹙﹫ــ︀رد ر ︤ان 320 ﹨ ︣ ︑︡وــ﹟ ﹋ــ︣د و ﹝﹫ــ ︢︎︡ــ ︡︖︑

ــ️. ــ﹢ده ︨ا ︢اری ﹡﹞ ﹎ ﹤︀﹞︣ــ ــ﹢ص︨  ︭︠
ــ﹉   ــ︣ژی ︣ان ا﹡ ــ   ︋︣ ــ ︲︀ ــ︀ل  ــ︤ود: در ــ︀م ا﹁ ــ﹉ ﹁︣︗ ﹫﹡
︣ان ﹨ــ﹛ از ا﹟ ﹇︀︻︡ه ﹝︧ــ︐︓﹠﹩ ﹡﹫︧ــ️  ️ و اــ ــ ︀﹡ــ﹩ ︨ا ︗ ﹤﹚︧ــ﹞
ــ︣ق و ﹎︀ز ــ﹉ ﹝︪ــ﹊﹏ ︗ــ︡ی در   ︋︡ ︀﹡﹠ــ ︀︋ــ︹ ا﹡ــ︣ژی ﹝ و ﹋﹞︊ــ﹢د ﹝﹠
ــ︣﹋️   ︫️ ︀﹝ ︀ ــ ــ﹠﹍︀ن︋  ️ ﹁﹢﹐د︨  ــ︣﹋ ــ️.︫  ️ ︨ا ﹠︺ــ ــ﹢زه︮ 
︣وژه ﹨ــ︀ی ﹝︐﹙﹀ــ﹩  ︡ار،︎  ︀ــ ــ︐︀ی ︑﹢︨ــ︺﹥︎  ﹁ــ﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋ــ﹥ در ر︨ا
ــ️. وی در ادا﹝ــ﹥ ا︸ــ︀ر  ︣ار داده ︨ا ︣ا ﹇ــ ︣اــ﹩ و در ﹝︣﹙ــ﹥ ا︗ــ را ︵
 ︹︋︀ ــ﹥ ︑︃﹝﹫ــ﹟ ورودی ﹨ــ︀، ﹝﹠ ــ﹥ ا﹠﹊ــ﹥ ﹝﹢︸ــ︿︋  ︀ ︑﹢︗ــ﹥︋  ــ ــ️:︋  د︫ا
︡﹜﹥ ︨ــ︀زی ﹨︧ــ︐﹫﹛،  ︀﹡︐︣ه و ﹎﹠ ︀﹡ــ﹥ ﹋﹠︧ــ و ا﹡ــ︣ژی ﹝ــ﹢رد ﹡﹫ــ︀ز ﹋︀ر︠
ــ﹛ و  ﹫︐ ︣د︠ا  ︎﹤﹚ــ ــ﹟ ﹝︧ ــ﹥ ا  ︋️ ــ︣﹋ ــ︺﹥ ای︫  ــ︀ی ︑﹢︨ در ︵︣ح ﹨
ــ︀ل آب  ــ︣ح ا﹡︐﹆ ــ﹩ در ︵ ﹛︀ ــ︀رد ر ︢اری 11000 ﹝﹫﹙﹫ ﹎ ﹤︀﹞︣ــ  ︨︀ ــ ︋
︧ــ︀ب  ︀ در ا﹡︐﹆ــ︀ل︎  ــ︐﹀︀ده از ︑﹊﹠﹢﹜ــ﹢ژی روز د﹡﹫ــ ︣ات و ︨ا ️ ﹋ــ د︫ــ
︀﹡ــ﹥  ︣ای ﹋︀ر︠ ــ ︡ار︋  ︀ــ ︀︋ــ︹ آ︋ــ﹩︎  ــ﹥ د﹡︊ــ︀ل ︑︃﹝﹫ــ﹟ ﹝﹠ ︣ ︑︀︊ــ︀د،︋  ︫ــ
️ آب و  ــ ــ︣ی از ﹨ــ︡ر ر﹁ ــ﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︗﹙﹢﹎﹫ ــ﹟︋  ﹨︧ــ︐﹫﹛. ﹨﹞︙﹠﹫
 ﹩︴ــ ︀︋ــ︹ آ︋ــ﹩︨  ﹫﹠ــ﹥ از ﹝﹠ ــ︐﹀︀ده︋  ︠ــ︣وج آن از ﹝ــ︣ز ﹋︪ــ﹢ر و ︨ا
ــ﹢ل 48 ــ﹥ ︵  ︋︤ ــ ️ زوزن ﹡﹫ ــ ــ︀ل آب از د︫ ــ︣ح ا﹡︐﹆ ــ﹩ ︵ و ︻﹞﹆

︣ار  ︧ــ﹫︀ر ﹝ــ﹛ در د︨ــ︐﹢ر ﹋︀ر ﹇ــ ــ︣وژه︋  ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان ــ﹉︎   ︋︣ ﹋﹫﹙﹢﹝︐ــ
ــ︣وژه 40٪ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. از  ــ﹠﹍︀ن از اــ﹟︎  ــ﹛ ﹁ــ﹢﹐د︨  دارد، ﹋ــ﹥︨ 
︤ات ﹝ــ︡رن 80 در︮︡  ــ︐﹀︀ده از ︑︖﹫ــ ︀ ︨ا ــ ــ﹠﹍︀ن︋  ︵︣﹁ــ﹩ ﹁ــ﹢﹐د︨ 
 ﹤ ︡ و︋  ︀ز﹎︣دا﹡ــ﹩ ﹝﹩ ﹋﹠ــ  ︋︡ ــ﹥ ︣︠ــ﹥ ︑﹢﹜﹫ــ ︀﹡ــ﹥ را︋  آب ﹝︭︣﹁ــ﹩ ﹋︀ر︠
︀﹡ــ﹥  ﹢︋ــ﹩ در ﹝︭ــ︣ف آب ﹋︀ر︠ ︧ــ﹫︀ر︠  ︣﹁﹥ ︗﹢ــ﹩︋  اــ﹟ ︵︣ــ﹅︮ 

ــ﹢د. ــ︀د ﹝﹩ ︫ ︖ا
ــ︀  ــ﹠﹍︀ن ﹎﹀ــ️:︋  ﹝︺ــ︀ون ︑﹢︨ــ︺﹥ و ︑﹊﹠﹢﹜ــ﹢ژی ﹁ــ﹢﹐د︨ 
ــ︀︠️  ︨︣ــ︺﹥ ز ︨﹢︑ ️ ــ︣﹋ ــ﹥،︫  ️ ﹨︀ی ﹝﹠︴﹆ ــ︣﹋ ــ﹊︀ری︫  ﹝﹨
︀﹡︡﹨﹩ و ︑﹢︨ــ︺﹥  ــ︀﹝ ﹙ــ﹩ آن︨  ︡ ﹋ــ﹥ ﹨ــ︡ف ︮ا ــ  ︫︦ ︫ــ︣ق ︑︃︨ــ﹫
ــ︣ق و ︑︃﹝﹫﹟   ︋︩ ﹛︀  ︹ــ︐︀ی ر﹁ــ ــ️. در ر︨ا ز︨︣ــ︀︠︐﹩ ﹝﹠︴﹆ــ﹥ ︨ا
400kw ️ ︧ــ ︡اث︎  ــ﹠﹍︀ن ︵ــ︣ح اــ ️ ﹁ــ﹢﹐د︨  ــ︣﹋ ︡ار آن︫  ︀︎ــ

ــ﹥ ︸︣﹁﹫ــ️  ــ︀دی︋  ــ︣ق︋  ︦ ﹡﹫ــ︣و﹎︀ه︋  ︀︎ــ︣وژه ︑︃︨ــ﹫ ﹡︪ــ︐﹫﹀︀ن و ﹝﹍
ــ️. ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟  ︣ار داده ︨ا ــ﹢د ﹇ــ 200 ﹝ــ﹍︀وات را در د︨ــ︐﹢ر ﹋︀ر︠ 
ــ️  ︣ا ︨ا ️ ا︗ــ ــ﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊ــ﹩ 50mw در د︨ــ ︵︣ح ﹨ــ︀ی ﹡﹫ــ︣و﹎︀ه︨ 
︤ دارد. اــ﹟ ا﹝ــ︣  ️ را ﹡﹫ــ ︣ ︸︣﹁﹫ــ ــ ︣︋ا ــ﹥ دو︋  ️ ︑﹢︨ــ︺﹥︋  ︀︋﹙﹫ــ ﹋ــ﹥ ﹇
︀︋︧ــ︐︀ن ︻ــ︡م  ــ︣ق در ﹁︭ــ﹏ ︑ ️ ﹋ــ﹥ ﹇︴︺ــ﹩︋  ــ از آن رو ﹝ــ﹛ ︨ا

ــ﹥ د﹡︊ــ︀ل دارد.  ﹠︺︐ــ﹩︋  ــ︣﹋︐︀ی︮  ︣ای︫  ــ ︀︋ــ﹏ ︑﹢︗ــ﹩ را︋  ﹡﹀ــ︹ ﹇
ــ﹥ د﹜﹫ــ﹏ ﹇︴ــ︹ ﹎︀ز در ز﹝︧ــ︐︀ن و ︑﹢﹇ــ︿ ︑﹢﹜﹫ــ︡  ﹫ــ︀ن ﹋ــ︣د:︋  وی︋ 
︩ ︑﹢﹇﹀ــ︀ت ︵ــ︣ح ذ︠﹫︣ه ︨ــ︀زی ﹎︀ز در ﹝ــ︀زن  ︋ــ﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ﹋︀﹨ــ
︡ ﹋﹙﹫ــ︡  ــ︀ل آ﹠ــ ︀﹡ــ﹥ از︨  ــ︀﹐ در ﹋︀ر︠ ︀ و ا﹞﹠ــ﹩︋  ︡ارد﹨ ﹡︀ ــ︐ ︀ ︨ا ــ وــ︥ه︋ 
ــ︣﹋️،  ︣ای ا﹁﹅ آ﹠︡ه︫  ــ ــ︐︀ی دورا﹡︪︡ــ﹩︋  ــ﹢رد. در ر︨ا  ︠︡ ︠﹢ا﹨ــ
ــ﹠﹌ ﹨︀ی ﹝﹍﹠︐ــ﹩،  ︀ از︨  ︀﹡﹥ ﹨ــ ︣ ﹋︀ر︠ ــ︐﹀︀ده ا﹋︓ــ ــ﹥ ︨ا ︀ ︑﹢︗ــ﹥︋  ــ و︋ 
︀﹡ــ﹥ 2,5 ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن ︑﹠ــ﹩  ︡اث ﹋︀ر︠ ــ﹠﹍︀ن ︵ــ︣ح اــ ️ ﹁ــ﹢﹐د︨  ︫ــ︣﹋
20000 ︣ ــ ︀﹜ــ︼︋  ︢اری︋  ــ︣﹝︀﹥ ﹎ــ  ︨︀ ــ ︀︑﹫︐ــ﹩ را︋  ︀﹡︐︣ه ︨ــ︀زی ﹨﹞ ︧﹠﹋
︀﹡﹫︤ه ا﹡︊︀︫ــ️  ﹫︧ــ︐﹛ ﹝﹊ ︡اث︨  ــ️. اــ ︡ زده ︨ا ﹝﹫﹙﹫ــ︀رد رــ︀ل ﹋﹙﹫ــ
ــ﹥  ــ﹩︋  ﹛︀ ــ︀رد ر ︢اری 48000 ﹝﹫﹙﹫ ﹎ ﹤︀﹞︣ــ  ︨︀ ــ ــ﹉︋  ︪ ــ﹥︠  ﹚︵︀︋
︀︎︣وژه ﹨ــ︀ی ﹁﹢﹐د  ﹍﹞ ︣ ️ از د﹍ــ ️ از ﹝﹫ــ︳ ز︧ــ ︀﹡ــ ﹫ ﹝﹠︷ــ﹢ر︮ 
ــ︐﹛  ︧﹫ ــ﹟︨  ــ︡. ا ︡اث ﹝﹩ ︋︀︫ ــ ا ️ ــ ــ﹥ در د︨ ﹋ ️ ــ ــ﹠﹍︀ن ︨ا ︨
︡اث  ــ﹠﹍︀ن اــ ــ﹥ ﹁ــ﹢﹐د︨  ﹡︀ ــ﹥ در ﹋︀ر︠ ﹡︀ ︀ور﹝﹫ ــ︀ر در︠  ﹡︧ــ︐﹫﹟︋ 
ــ﹢﹝﹫﹟ در ﹡﹢ع   ︨︀ ︣ا﹜﹫ ــ︐ ︣زــ﹏ و ︨ا ︦ از︋  ــ ︡ و در ︗ــ︀ن︎  ــ  ︫︡ ︠﹢ا﹨ــ
︴ــ﹢ط ر﹙ــ﹩  ︠ــ﹢د ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. ﹡﹫ــ﹉ ﹁︣︗ــ︀م از ︲ــ︣ورت ︑﹢︨ــ︺﹥︠ 
️ و از ︑︃︨ــ﹫︦  ــ﹟ ﹎﹀ــ ︭ــ﹢ص ﹁﹢﹐د︨  ــ﹥︠  ️ ﹋︪ــ﹢ر︋  ﹠︺ــ در︮ 
ــ﹥  ﹠︤﹨ ︩ ــ﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ﹋︀﹨ــ ــ﹥︋  ﹛︡ ــ﹩ ﹎﹠ ــ﹢ن ︑﹠ ــ﹥ 5 ﹝﹫﹙﹫ ﹡︀ ︋︀ر﹎﹫︣︠
ــ﹠﹍︀ن  ــ﹢﹐د︨  ــ︳ ﹁ ــ﹢ل ︑﹢︨ ︭﹞ ــ︀ل ️ ا﹡︐﹆ ــ︣︻  ︨︩ ــ ︤ا و ا﹁
﹠︺︐ــ﹩،  ــ︀︊︣ی در ﹁︱ــ︀ی︮  ︡ات︨  ــ﹥ ︑︡ــ ︀ ︑﹢︗ــ﹥︋  ــ ︣ داد.︋  ︠︊ــ
️ ا︵﹑︻ــ︀ت را آ︾ــ︀ز  ــ ــ︤رگ ا﹝﹠﹫ ــ﹥ ︵ــ︣ح︋  ️ ﹁ــ﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋ ︫ــ︣﹋
﹫︧ــ︐﹛ ﹨︀ی  ︣ار︨  ــ︐﹆ ــ﹥ د﹡︊ــ︀ل ︨ا  ︋️ ــ️. در ــ﹢زه ا﹝﹠﹫ــ ﹡﹞ــ﹢ده ︨ا
ــ︡  ︡︗ ︣وال ﹨ــ︀ی︀﹁ ︀ ــ︐ ︎﹫︪ــ︣﹁︐﹥ ا﹝﹠﹫︐ــ﹩ ﹨︧ــ︐﹫﹛. در اــ﹟ ر︨ا
ــ︡ه  ️ آ﹡ــ︀، ︑﹫ــ﹥︫  ﹊︀پ ﹎﹫ــ︣ی ا︵﹑︻ــ︀ت و ﹀ــ︶ ا﹝﹠﹫ــ ︣ای︋  ︋ــ
ــ︡  ︀︻ــ︒︫  ــ﹠﹍︀ن︋  ــ︀ص ژ﹢︎﹙﹫︐﹫﹊ــ﹩ ﹝﹠︴﹆ــ﹥︨   ︠︳︣ا ــ ــ️.︫  ︨ا
﹢رت  ــ﹥︮  ︩ ︑︭﹢ــ︣ی︋  ︀ــ ﹫︧ــ︐﹛ ﹨︀ی︎  ︣ار︨  ــ︐﹆ ــ﹥ د﹡︊ــ︀ل ︨ا  ︋︀ ︑ــ
 ﹤﹡︀ ︐﹢ا﹡﹫﹛ ︑﹞︀﹝﹩ ︠︴ــ﹢ط ︑﹢﹜﹫ــ︡، ﹋︀ر︠  ︋︀ ︀︫ــ﹫﹛ ︑ــ ︣︠ــ︳︋  آ﹡﹑ــ﹟ و︋ 
 ︒ ︡ ﹡﹞︀﹫ــ﹛. در︋  ︀﹡ــ﹥ را ر︮ ــ︀رج از ﹝ــ︡وده ﹋︀ر︠ ︣وژه ﹨ــ︀ی︠  و︎ 
 ﹩︀﹨︣ارداد ﹠﹫ــ︀ن ﹇  ︋︩ ــ︣﹋︐︀ی دا﹡ــ  ︫︀ ︀﹡ــ﹥︋  ﹨﹢︫﹞﹠︨︡ــ︀زی ﹋︀ر︠
ــ︐﹀︀ده  ︣ای ︨ا ــ ︣﹡︀﹝ــ﹥ رــ︤ی︋  ️ و در ــ︀ل︋  ــ ︡ ﹡﹞ــ﹢ده ︨ا را ﹝﹠︺﹆ــ
ــ︀زی ﹁﹠ــ︀وری  ﹫ــ︀ده︨  از ﹡︧ــ﹏ ــ︀رم ار︑︊︀︵ــ︀ت و ︑﹊﹠﹢﹜ــ﹢ژی و︎ 
﹫︧ــ︐﹛  ــ︣ه وری︨   ︋︩ ــ ︤ا ــ﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ا﹁ ــ﹫︀ء)︋  ️ ︫ا ــ ﹡︣ ︐﹠ا) IOT
ــ︒ ﹨﹢︫﹞﹠︨︡ــ︀زی  ــ﹥︋  ــ﹠﹍︀ن︋  ــ︀ز﹝︀ن ﹨︧ــ︐﹫﹛. ﹁ــ﹢﹐د︨  در︨ 
ــ︣ی ﹝︭ــ﹢ل  ︀ر﹎﹫ ︡أ︋  ــ ️ و از ﹝︊ ــ ﹞ــ﹏ و ﹡﹆ــ﹏ ورود ﹡﹞ــ﹢ده ︨ا
﹢درو﹨ــ︀ی  ــ﹥︠  ــ︣وج ﹝︭ــ﹢ل، ﹋﹙﹫  ︠︀ ــ  ﹤ــ ﹡︀ ــ﹥ ﹋︀ر︠ ــ︹︋  ︋︀ ﹠﹞ ︀ ــ ︑
ــ﹢رت ﹜︷ــ﹥ ای از  ــ﹥︮  ــ﹢د و︋   ︋︡ ﹢ا﹨﹠ــ  ︠︡ ︀︋ــ﹏ ر︮ــ ــ︀ر ﹇ ﹞ــ﹏︋ 
ــ︡. ﹡﹫ــ﹉ ﹁︣︗ــ︀م در ادا﹝ــ﹥ ﹎﹀️:  ﹢ا﹨﹫﹛︫  ︀ ﹝︴﹙ــ︹︠  ️ آ﹡ــ و︲︺﹫ــ
ــ︣  ــ︣و از ﹡︷ ︪﹫  ︎️ ــ︣﹋ ــ﹢ان︫  ــ﹥ ︻﹠ ــ﹥︋  ــ﹢﹐د ﹝︊︀ر﹋ ﹁ ️ ــ ︀﹝ ︀ ــ ︋
︢ اــ︤و ١٧٠٢٥ از  ــ ــ﹥ ︠ا ︻﹙﹞ــ﹩ و ︑﹊﹠﹢﹜﹢ژ﹊ــ﹩ در ﹝﹠︴﹆ــ﹥ ﹝﹢﹁ــ﹅︋ 
︀ در ︑﹑ش  ــ︐ ــ︡﹛. در ﹨﹞﹫﹟ ر︨ا ︤ات آز﹝︀︪ــ﹍︀﹨﹩︫  ︣ ︑︖﹫ــ ﹡︷ــ
ــ﹠﹍︀ن  ️ ﹁﹢﹐د︨  ر﹢﹞ ︀ ــ  ︋️ ︀ ا﹡︖﹞ــ﹟ ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹋﹫﹀﹫ ﹨︧ــ︐﹫﹛ ︑
ــ︣﹋︐︀ی ﹁ــ﹢﹐دی  ــ︀﹝﹏ آز﹝︀︪ــ﹍︀﹨︀ی︫  ــ﹢د ﹋ــ﹥︫   ︫︦ ︑︃︨ــ﹫
ــ﹍︀﹨﹩ از  ︪︀﹞ــ︣ی آز ــ︀زی ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫ ــ︒ ﹨﹢︫﹞﹠︨︡ ︀︊﹞ .️ــ ︨ا
ــ﹟  ــ﹟ ا﹡︖﹞ ــ﹅ ا ︣︵ ــ﹩ از ︀﹡ ــ﹢ل ︭﹞ ︀ی ورودی و﹍﹠ــ ︨
︣ار ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹎﹫︣﹨︀ــ﹩ در  ــ︐﹆ ︀ ︨ا ــ ــ︡. ﹨﹞︙﹠﹫ــ﹟︋   ︫︡ ﹢ا﹨ــ ︎﹫﹍﹫ــ︣ی︠ 
︀﹜﹫ــ︤  ︣ا︗﹩ آ﹡ ︐ــ ــ﹠﹍︀ی ︨ا ــ﹢رت آ﹡﹑ــ﹟︨  ــ﹥︮   ︋︣ ــ ︫︣ا ﹝﹠︴﹆ــ﹥ ﹋

﹝﹩ ﹎︣د﹡ــ︡.

︩ ︋﹠﹫︀ن ﹨︀ ︩︣︠ ﹁ــــ﹢﹐د ︨﹠ـــ﹍︀ن ︋﹥ ﹎﹢د دا﹡

کلید توفیق مالیات عایدی بر 
 یک بام و دو هوای بازار7سرمایه در دستان بازار اولیه ...

13بازار گردان هم نتوانست10با ربع سکه
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ــال  ــارد ری ــرمایه 450 میلی ــا س ــارگاد ب ــه پاس ــرکت بیم ش
منقســم بــه 450 میلیــون ســهم یــک هــزار ریالــی عــادی بــا 
نــام گردیــد. از ایــن میــزان ســرمایه 50 درصــد آن معــادل بــا 
225 میلیــارد ریــال پرداخــت و بــه ثبــت رســید. ایــن شــرکت 
در طــی ســال های 1387، 1388 و 1389، 50 درصــد دیگــر 
از ارزش اسمی ســهام را از محــل مطالبــات و آورده نقــدی 
ایــن  ســرمایه های  افزایــش  نمــود.  تامیــن  ســهامداران 

ــد: ــماره )1( می باش ــدول ش ــرح ج ــه ش ــه ای ب ــرکت بیم ش
ــاده در 10  ــوق الع ــع عمومی ف ــه مجم ــاس مصوب ــر اس ب
ــرمایه 200  ــش س ــه ای افزای ــرکت بیم ــن ش ــان 1400، ای آب
ــه 61  ــال ب ــارد ری ــزار و 412 میلی ــود را از 20 ه ــدی خ درص
ــن  ــاند. از ای ــب رس ــه تصوی ــال ب ــارد ری ــزار و 236 میلی ه
ــادل  ــد آن مع ــده، 185 درص ــب ش ــرمایه تصوی ــش س افزای
ــام  ــال انج ــون ری ــارد و 200 میلی ــزار و 762 میلی ــا 37 ه ب
ــا  ــرمایه ت ــش س ــام افزای ــار انج ــه اختی ــه ب ــا توج ــد. ب گردی
مبلــغ 61 هــزار و 236 میلیــارد ریــال کــه بــه هیئــت مدیــره 
ایــن شــرکت تفویــض داده شــده اســت، ایــن شــرکت در نظــر 
دارد کــه در ســال 1402، پــس از برگــزاری مجمــع عمومــی 
 عــادی و تصویــب حســاب های ســال 1401، از محــل ســود 
ــرمایه  ــش س ــی افزای ــرمایه ای، مابق ــه س ــته و اندوخت انباش
تفویــض شــده را بــه مرحلــه اجــرا درآورد. همچنیــن برنامــه 
ــه و  ــال 1402 تهی ــرکت در س ــرمایه این ش ــش س ــی افزای آت
پــس از طــی مراحــل قانونــی و اخــذ مجوزهــای الزم از بیمــه 
مرکــزی جمهــوری اســامی ایران و ســازمان بــورس و اوراق 

ــد. ــی خواهــد گردی بهــادار در ســال 1403 عمل

 سرمایه گذاری های بیمه پارسارگاد

ــع مالــی و ســرمایه گذاری شــرکت های  از آنجایــی کــه مناب

ــردد،  ــن می گ ــی تأمی ــر فن ــل ذخای ــا از مح ــه ای عمدت بیم
ــات  ــی عملی ــاری و آت ــدات ج ــن تعه ــرکت ها متضم ــن ش ای
از  ای  بیمــه  شــرکت های  لــذا  بــود  خواهنــد  بیمــه ای 
ــای  ــود در بخش ه ــرمایه گذاری های خ ــودن س ــز نم متمرک
ســوداگرانه بــا ریســک بــاال و یــا بســیار محتاطانــه بــا بازدهی 

ــد.  ــز می نماین ــن پرهی پایی
ســبدهای  تشــکیل  بــا  بیمــه ای  شــرکت های 
بــه  را  خــود  اختیــار  در  منابــع  ســرمایه گذاری،  متنــوع 
ســرمایه گذاری هایی بــا ریســک مطلــوب و بازدهــی متوســط 

می دهنــد. اختصــاص 
ــع  ــتفاده از مناب ــا اس ــارگاد ب ــه پاس ــاس بیم ــن اس ــر همی ب
ســایر  و  ریاضــی  ذخایــر  مالکانــه،  حقــوق  بــه  مربــوط 
ــت  ــا رعای ــدای دوره و ب ــداری ابت ــهم نگه ــی س ــر فن ذخای
ــه  ــی بیم ــورای عال ــوب ش ــماره 97 مص ــه ش ــاد آئین نام مف
)آئین نامــه ســرمایه گذاری موسســات بیمــه(، اقــدام بــه 
ــوده  ــماره )2( نم ــدول ش ــق ج ــر طب ــرمایه گذاری هایی ب  س

است.
ــل  ــای حاص ــب درآمده ــز ترکی ــماره )3( نی ــدول ش در ج
از ســرمایه گذاری های شــرکت بیمــه پاســارگاد در دوره 9 
ــابه  ــا دوره مش ــه آن ب ــه آذر 1401و مقایس ــی ب ــه منته ماه

ــت. ــده اس ــرار داده ش ــته ق ــال گذش س
ــام  ــرمایه گذاری های انج ــه در س ــت ک ــر اس ــه ذک الزم ب
شــده توســط بیمــه پاســارگاد، مــوارد زیــر بســیار مــورد توجــه 

ایــن شــرکت واقــع شــده اســت:
حفظ منافع بیمه گذاران

در  ســرمایه گذاری  ظرفیت هــای  از  مطلــوب  اســتفاده 
ــارگاد ــی پاس ــروه مال گ

کسب سود متعارف با حداقل ریسک ممکن
حفظ منافع سهامداران.

استفاده بهینه از ظرفیت های مطلوب 
سرمایه گذاری در »بپـــــاس«

جدول شماره 2، ترکیب سرمایه گذاری های بیمه پاسارگاد: )کلیه مبالغ بر حسب میلیون ریال(

شرح
 دوره 9 ماهه منتهی

 به آذر 1401
 دوره 12 ماهه منتهی

به اسفند 1400

تفاوت

درصدمبلغ

82,663,61866,530,95316,132,66524سرمایه گذاری در سپرده های بانکی

72,869,63762,988,2499,881,38816سرمایه گذاری در اوراق بهادار

18,310,30810,134,5958,175,71381سرمایه گذاری در اوراق مالی اسالمی

17,671,54012,310,3425,361,19844سایر سرمایه گذاری ها

191,515,103151,964,13939,550,96426جمع

جدول شماره 3، ترکیب درآمدهای سرمایه گذاری بیمه پاسارگاد) مبالغ بر حسب میلیون ریال(

شرح
 دوره 9 ماهه منتهی 

به آذر 1401
 دوره 9 ماهه منتهی

به آذر 1400
تفاوت

درصدمبلغ    

10,137,3167,237,0722,900,24440سپرده های بانکی

57-7,356,885-5,617,81412,974,699اوراق بهادار

-3,108,02503,108,025اوراق مالی اسالمی

14-259,985-1,623,5191,883,504سایر سرمایه گذاری ها

7-1,608,601-20,486,67422,095,275جمع

جدول شماره )1(: تغییرات سرمایه شرکت)کلیه اقالم به میلیارد ریال(

تاریخ تصویب افزایش 
سرمایه

سرمایه 
قبل

سرمایه 
جدید

درصد افزایش 
سرمایه

مراحل افزایش 
سرمایه

محل افزایش سرمایه

مطالبات و آورده نقدی2مرحله1389/06/3045063040%

3مرحله1391/09/306301,13480%
مطالبات و آورده نقدی سهامداران، سود 

انباشته و اندوخته سرمایه ای

2مرحله1394/06/011,1342,551.50125%
مطالبات و آورده نقدی سهامداران، اندوخته 

سرمایه ای و اندوخته افزایش سرمایه

سود انباشته و اندوخته سرمایه ای2مرحله1397/10/042,551.505,103100%

سود انباشته و اندوخته سرمایه ای2مرحله1399/06/165,10320,412300%

سود انباشته و اندوخته سرمایه ای2مرحله1400/08/1020,41258,174.20185%
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      محمدرضا صادقی  - مدیر عامل شرکت نو اندیشان  صنعت فوالد 

ــب و کار و  ــی در کس ــی و خارج ــل کان داخل ــد عام چن
ــرار  ــعاع ق ــت الش ــور را تح ــی کش ــای مال ــاد،  بازاره اقتص
ــن،  ــا در چی ــت کرون ــن، مدیری ــت چی ــه وضعی ــد. ب می ده
ــرخ  ــر روی ن ــا ب ــکا و اروپ ــی آمری سیاســت های کنتــرل پول
تــورم و قیمــت نفــت از جملــه عوامــل خارجــی تاثیــر گــذار 

اســت.
جنــگ اوکرایــن و تحریم هــای حاکــم بــر روســیه ســبب 
شــده اســت تــا نفــت، گاز و برخــی مــواد معدنــی از ســوی 
روســیه بــا قیمــت کم تــری بــه فــروش رســد به گونــه ای کــه 
ــرای روســیه بازار هــای  ــن شــده ب ــی تعیی ســقف های قیمت
مالــی را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد. امــا از جملــه عوامــل 
داخلــی تاثیــر گــذار بــر بازار هــای مالــی می تــوان بــه 
ــرایط  ــر ش ــا ب ــی آنه ــائل بین الملل ــا، مس ــرات تحریم ه تاثی
ــودن  ــی ب ــرد. منف ــاره ک ــور اش ــادی کش ــی و اقتص سیاس
تــراز تجــاری کشــور طــی 9 ماهــه گذشــته نشــان از پیشــی 
گرفتــن واردات نســبت بــه صــادرات دارد. کســری بودجــه 

دولــت اغلــب بازارهــا را متاثــر کــرده اســت. 
بــه گونــه ای کــه کســری بودجــه دولــت بــا فراهــم 
ــرژی،  ــای ان ــر حامل ه ــات ب ــاد مالی ــکان ایج ــاختن ام س
ــعاع  ــت الش ــاص را  تح ــع خ ــرمایه و صنای ــازار س ــت ب کلی
ــرمایه  ــدی س ــر عای ــات ب ــه مالی ــد داد.  اگرچ ــرار خواه ق
ــوردار  ــرمایه برخ ــازار س ــر ب ــی ب ــرات مثبت ــد از اث می توان

ــد.  باش
امــا وجــود نقدینگــی شــدید در کشــور و پیش بینــی 
نــرخ رشــد 30 درصــدی نقدینگــی در کشــور تــا پایــان ســال 
جــاری تمامی بازارهــا از جملــه بــازار ســرمایه را متاثــر قــرار 
ــازار ســرمایه بــه عنــوان یکــی  ســاخت. اگرچــه هنــوز در ب
از بازارهــای ارزان مالــی در کشــور آثــار تــورم لحــاظ نشــده 

اســت. 
از ســوی دیگــر نقدینگــی، شــرایط سیاســی و تنگناهــای 
ــد  ــا مانن ــر بازاره ــه در اکث ــت ک ــده اس ــبب ش ــم س تحری
ــری  ــرخ دالر باالت ــا ن ــات ب ــودرو و ... معام ــکن، خ مس

از نــرخ بــازار نیمایــی انجــام می شــود. در ایــن میــان 
تصمیمــات نادرســت موجــود در نــرخ گــذاری دالر نیمایــی 
ــد  ــراه خواه ــه هم ــرمایه ب ــازار س ــرای ب ــی ب ــات منف تبع

ــت.  داش
بــه طــوری کــه اگــر بســیاری از شــرکت ها در بــازار 
ــروش دالر  ــه ف ــادر ب ــیمی  ها ق ــص  پتروش ــرمایه باالخ س
حاصــل از صــادرات خــود بــا نرخ هــای توافقــی و یــا 
نزدیــک بــه بــازار آزاد نباشــند، متضــرر خواهنــد شــد. 
هزینه هــای جــاری ایــن مجموعه هــا منهــای خــوراک 
ــراه  ــان هم ــا زی ــا را ب ــی، آنه ــای جهان ــا نرخ ه ــب ب متناس

می ســازد. 
ــرخ دالر در  ــت ن ــه اهمی ــه ب ــا توج ــاس ب ــن اس ــر ای ب
تمامی بازارهــای مالــی کشــور و رونــد پیــش رو بــه در 
ــی در  ــق مثبت ــود اف ــدم وج ــی ع ــرخ دالر در پ ــش ن افزای
گشــایش سیاســی، در آمــد ارزی قابــل توجــه و در نهایــت 
صــادرات نفــت، نظــر می رســد قیمــت دالر تــا پایــان 
ــا  ــو ب ــا  هم س ــه کام ــی ک ــد؛ موضوع ــی نباش ــال کاهش س
ــت.  ــاری اس ــای ج ــت در هزینه ه ــای دول ــش  نیازه افزای
در ایــن میــان بــه موجــب سیاســت های پولــی دولــت 
ــد  ــه 23 درص ــپرده ها ب ــی س ــپرده ها و گواه ــود س ــرخ س  ن

رسید. 
ــدت  ــود بلندم ــرخ س ــم ن ــا ه ــرای بانک ه ــن ب همچنی
تــا 20 درصــد  آزاد اســت. در شــرایط تــورم 40  تــا 50 
ــه  ــول در بانک هــا جــذاب ب درصــدی کشــور، نگهــداری پ
ــد  ــا 98 درص ــدود 95 ت ــتن ح ــق داش ــد. تعل ــر نمی رس نظ
ســپرده ها بــه تنهــا  2 تــا 3 درصــد جامعــه، تنهــا موجبــات 
رانــت بــه اقتصــاد پول هــا را فراهــم میکنــد کــه تنهــا عــده 

ــود.  ــد ب ــع خواهن ــدود، منتف ای مح
ســرمایه گذاری  و  مالــی  بازارهــای  رصــد  در  امــا 
بــازار  معامــات  ارزش  متوســط  روزهــا  ایــن  کشــور، 
ــارد  ــزار میلی ــش از 10 ه ــه بی ــه و ب ــش یافت ــرمایه افزای س
تومــان رســیده اســت. ایــن رشــد معامــات می توانــد 
نویــد بخــش  شــکل گیری بــازار ســرمایه خــوب بــرای 

باشــد.  پیــش رو  ســال های 
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روزهــای  روزهــا،  ایــن  ایرانــی  تولیدکننــده  بــرای 
ــوب ارزی  ــت نامطل ــر وضعی ــر س ــث ب ــت. بح ــی نیس خوب
و بین المللــی دیگــر تکــراری شــده و گوش هــا از آن پــر 
ــن روزهــا بحــث  ــد ای ــار تمامی خبرهــای ب ــا در کن اســت. ام
بودجــه 1402 و کــم و کاســت هایش نیــز مطــرح شــده 
ــه  ــابق از جمل ــور س ــیاری از ام ــینه بس ــر س ــت رد ب ــه دس ک
یارانه هــای بخــش خصوصــی گذاشــته اســت. حــذف تعرفــه 
گمرکــی واردات ماشــین آالت بخــش صنایــع و تولیــد یکــی از 
ایــن مــوارد اســت کــه بــه نگرانی هــای بخــش تولیــد افــزوده 

ــت. ــده اس ش
ــود کــه  ایــن تنهــای کورســوی امیــد بخــش خصوصــی ب
ــه یمــن وضعیــت پرتاطــم اقتصــادی و افزایــش  آن هــم ب
و  گذشــته  ســال  در  متأســفانه  شــد.  گرفتــه  تحریم هــا 
موردنیــاز  صنعتــی  ماشــین آالت  خصــوص  در  جــاری 
ــه تولیــدات داخلــی  بخــش خصوصــی جهــت رونــق دادن ب
ــن  ــه در ای ــت ک ــی اس ــن در حال ــده و  ای ــی نش ــچ توجه هی
ســال ها مشــکات مختلفــی چــون تحریــم و عــدم امــکان 
ــی را  ــش خصوص ــین آالت، بخ ــی ماش ــات و برخ ورود قطع
همــواره در زمینــه تأمیــن ماشــین آالت موردنیــاز خــود دچــار 
مشــکات مختلفــی کــرده و تــوان واحد هــا و بنــگاه ی 
اقتصــادی را در رقابــت بــا تولیــدات مشــابه خارجــی تشــدید 
ــرورت  ــه به ض ــا توج ــه ب ــت ک ــار می رف ــت. انتظ ــرده اس ک
رونــق تولیــدات داخلــی و توســعه اتــکا بــه داخــل کشــور در 
ــی  ــد؛ ول ــل آی ــه عم ــتری ب ــاعدت بیش ــد، مس ــئله تولی مس
متأســفانه در قانــون بودجــه ســال 1401 شــاهد هســتیم کــه 
معافیتــی کــه همــواره در خصــوص پرداخــت هزینــه گمرکــی 
واردات ماشــین آالت موردنیــاز صنایــع، معــادن و بخــش 
ــور  ــه کش ــون بودج ــته در قان ــال های گذش ــاورزی در س کش
ــی لغــو شــده اســت و طبــق  ــود به کل ــه شــده ب در نظــر گرفت
قانــون بودجــه ســال 1402 نیــز معافیــت گمرکــی در زمینــه 
ــی  ــش خصوص ــاالن بخ ــرای فع ــین آالت ب ــن ماش ورود ای

ــد.  ــد ش ــال نخواه اعم
جــای بســی تامــل اســت کــه به     رغــم تاکیداتــی کــه 
ــش  ــن بخ ــای ای ــای ظرفیت     ه ــد و ارتق ــت از تولی در حمای
می شــود و همچنیــن دغدغه     هایــی کــه در بــاب شــکاف 
ــد در داخــل و خــارج از کشــور  ــای تولی ــن رقب ــه در بی فناوران
وجــود دارد، معافیــت حقــوق گمرکــی ماشــین     آالت تولیــدی 
کــه تولیــد داخلــی نــدارد، لغــو می شــود تــا هزینه     هــای 
ایــن بخــش دوچنــدان شــود. مدافعــان ایــن تصمیــم 
ــه رونــق شــرکت های  ــد ب ــد کــه ایــن اتفــاق می توان مدعی ان
ــاز  ــد ماشــین     آالت و فناوری هــای موردنی ــان و تولی دانش     بنی
بخــش تولیــد در داخــل منجــر شــود؛ امــا توجــه ندارنــد کــه 
ــن  ــت و در ای ــر نیس ــدت امکان     پذی ــی در کوتاه     م ــن اتفاق چنی
بــازه هــم بنگاه هــای اقتصــادی و تولیــدی بــه واســطه 
اســتهاک تجهیــزات و ماشــین آالت خــود و هزینــه بــاالی 

ــوند. ــرر می ش ــدت متض ــه ش ــد، ب تولی
بــی توجهــی به ایــن تصمیــم در شــرایط موجــود اقتصادی 
کــه بســیاری از ماشــین     آالت کارخانه هــا فرســوده هســتند و 
نیــاز بــه خریــد ماشــین     آالت جدیــد و ســرمایه     گذاری جدیــد 
دارنــد، ســبب افزایــش هزینــه تمام شــده ورود ماشــین     آالت 
و خطــوط تولیــد می شــود و در عمــل توجیــه ســرمایه     گذاری 
جدیــد صنعتــی بیــش از پیــش دشــوار و تــوان رقابت پذیــری 
واحدهــای تولیــدی کشــور بــا رقبــای خارجــی تضعیــف 
می شــود. شــاید بهتــر بــود کــه دولــت در قانــون قبلــی 
ــد  ــب ده ــری ترتی ــارت دقیق ت ــی، نظ ــای گمرک معافیت ه
ــروز  ــد و ام ــر نباش ــکان پذی ــتفاده ای ام ــف و سوءاس ــا تخل ت
دود آن بــه چشــم فعــاالن صنعتــی نــرود.  پیشــنهاد می شــود 
موضــوع بنــد )غ( مــاده )119( قانــون امــور گمرکــی مجــددا 
ــا در مواقعــی کــه ماشــین     آالت  ــدا کــرده ت ــا  و اســتمرار پی ابق
مشــابه داخلــی باکیفیــت مناســب وجــود نــدارد، ماشــین     آالت 
وارداتــی از حقــوق دولتــی معــاف باشــند و در واقــع بنــد )ص( 
تبصــره )۶( قانــون بودجــه 1401 لغــو شــود و مراتــب حمایت 
ــا  ــو اعــام شــود ت ــن لغ ــا ای ــدی ب ــت از بنگاه هــای تولی دول

شــاید کــور ســویی بــرای ادامــه  حیــات آن هــا باشــد.

زنگ خطری برای تولید؛ چشم انداز بازار منهــــای برجام 

پاتک بــــودجـــه به بخش خصوصی
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بزرگتریــن  از  را یکــی  ایــن شــرکت  طرح هــای توســعه 
ــا  ــه ب ــد ک ــور می دان ــرق کش ــی در ش ــعه صنعت ــای توس طرح ه
اجرایــی شــدن آنهــا فــوالد ســنگان را بــه قطــب صنعت در شــرق 

ــد.  ــل می نمای ــور تبدی کش
وی اظهارداشــت: امســال بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری 
ســال تولیــد، دانش بنیــان، اشــتغال آفرین نامگــذاری شــده 
اســت. بنابرایــن ایــن شــعارها ســرلوحه اقدامــات و فعالیت هــای 
شــرکت فــوالد ســنگان می باشــد و تمــام تاشــها و فعالیت هــای 
شــرکت در ایــن راســتا برنامه ریــزی شــده اســت. شــرکت 
فــوالد ســنگان بــا نــگاه بــه توســعه چهــار ســال آینــده هلدینــگ 
مبارکــه، سیاســت هایی را بــرای تحقیــق و توســعه، انرژی هــای 
تجدیدپذیــر تدویــن کــرد و میــزان 320 هزار میلیــارد ریــال در این 

ــت. ــوده اس ــرمایه گذاری نم ــوص س خص
ــک  ــرژی ی ــران ان ــر بح ــال حاض ــزود: در ح ــام اف ــک فرج نی
مســئله جهانــی اســت و ایــران هــم از این قاعده مســتثنی نیســت 
و کمبــود منابــع انــرژی ماننــد بــرق و گاز یــک مشــکل جــدی در 
حــوزه صنعــت اســت. شــرکت فوالد ســنگان بــا حمایت شــرکت 
فــوالد مبارکــه در راســتای توســعه پایــدار، پروژه هــای مختلفــی 
را طراحــی و در مرحلــه اجــرا قــرار داده اســت. وی در ادامــه اظهــار 
داشــت: بــا توجــه بــه اینکــه موظــف بــه تأمیــن ورودی هــا، منابع 
و انــرژی مــورد نیــاز کارخانــه کنســانتره و گندله ســازی هســتیم، 
ــم و  ــئله پرداختی ــن مس ــه ای ــرکت ب ــعه ای ش ــای توس در طرح ه
ــال آب  ــرح انتق ــی در ط ــارد ریال ــرمایه گذاری 11000 میلی ــا س ب
دشــت کــرات و اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا در انتقــال پســاب 
شــهر تایبــاد، بــه دنبــال تأمیــن منابــع آبــی پایــدار بــرای کارخانــه 
ــری از هــدر رفــت آب و  ــه منظــور جلوگی ــن ب هســتیم. همچنی
خــروج آن از مــرز کشــور و اســتفاده بهینــه از منابــع آبــی ســطحی 
ــول 48  ــه ط ــز ب ــت زوزن نی ــال آب از دش ــرح انتق ــی ط و عمق
کیلومتــر بــه عنــوان یــک پــروژه بســیار مهــم در دســتور کار قــرار 
دارد، کــه ســهم فــوالد ســنگان از ایــن پــروژه 40% می باشــد. از 
طرفــی فــوالد ســنگان بــا اســتفاده از تجهیــزات مــدرن 80 درصد 
آب مصرفــی کارخانــه را بــه چرخــه تولیــد بازگردانــی می کنــد و به 
ایــن طریــق صرفه جویــی بســیار خوبــی در مصــرف آب کارخانــه 

ــود. ــاد می ش ایج
معــاون توســعه و تکنولــوژی فــوالد ســنگان گفــت: بــا 
ــاخت  ــعه زیرس ــرکت توس ــه، ش ــرکت های منطق ــکاری ش هم
شــرق تأســیس شــد کــه هــدف اصلــی آن ســاماندهی و توســعه 
زیرســاختی منطقــه اســت. در راســتای رفــع چالش بــرق و تأمین 
 400kw ــت ــداث پس ــرح اح ــنگان ط ــوالد س ــرکت ف ــدار آن ش پای
نشــتیفان و مگاپــروژه تأســیس نیــروگاه بــرق بــادی بــه ظرفیــت 
200 مــگاوات را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت. همچنیــن 
ــت  ــرا اس ــت اج ــی 50mw در دس ــیکل ترکیب ــروگاه س ــای نی طرح ه
کــه قابلیــت توســعه بــه دو برابــر ظرفیــت را نیــز دارد. ایــن امــر 
از آن رو مهــم اســت کــه قطعــی بــرق در فصــل تابســتان عــدم 

نفــع قابــل توجهــی را بــرای شــرکتهای صنعتــی بــه دنبــال دارد. 
وی بیــان کــرد: بــه دلیــل قطــع گاز در زمســتان و توقــف تولیــد 
بــه منظــور کاهــش توقفــات طــرح ذخیره ســازی گاز در مخــازن 
ویــژه بــا اســتانداردها و ایمنــی بــاال در کارخانــه از ســال آینــد کلیــد 
خواهــد خــورد. در راســتای دوراندیشــی بــرای افق آینده شــرکت، 
و بــا توجــه بــه اســتفاده اکثــر کارخانه هــا از ســنگ های مگنتــی، 
شــرکت فــوالد ســنگان طــرح احــداث کارخانــه 2.5 میلیــون تنــی 
ــر 20000  ــغ ب ــا ســرمایه گذاری بال کنسانتره ســازی هماتیتــی را ب
میلیــارد ریــال کلیــد زده اســت. احــداث سیســتم مکانیزه انباشــت 
ــه  ــی ب ــارد ریال ــرمایه گذاری 48000 میلی ــا س ــک ب ــه خش باطل
منظــور صیانــت از محیــط زیســت از دیگــر مگاپروژه هــای فوالد 
ــتم  ــن سیس ــد. ای ــداث می باش ــت اح ــه در دس ــت ک ــنگان اس س
نخســتین بــار در خاورمیانــه در کارخانــه فــوالد ســنگان احــداث 
خواهــد شــد و در جهــان پــس از برزیــل و اســترالیا ســومین در نوع 
خــود می باشــد. نیــک فرجــام از ضــرورت توســعه خطــوط ریلــی 
در صنعــت کشــور بــه خصــوص فوالد ســخن گفــت و از تأســیس 
ــه  ــه منظــور کاهــش هزین ــه ب ــی گندل ــون تن ــه 5 میلی بارگیرخان
ــنگان  ــوالد س ــط ف ــول توس ــال محص ــرعت انتق ــش س و افزای
خبــر داد. بــا توجــه بــه تهدیــدات ســایبری در فضــای صنعتــی، 
ــزرگ امنیــت اطاعــات را آغــاز  ــه طــرح ب شــرکت فــوالد مبارک
نمــوده اســت. در حــوزه امنیــت بــه دنبــال اســتقرار سیســتم های 
ــد  پیشــرفته امنیتــی هســتیم. در ایــن راســتا فایروال هــای جدی
بــرای بکاپ گیــری اطاعــات و حفــظ امنیــت آنهــا، تهیــه شــده 
اســت. شــرایط خــاص ژیوپلیتیکــی منطقــه ســنگان باعــث شــد 
تــا بــه دنبــال اســتقرار سیســتم های پایــش تصویــری بــه صورت 
آنایــن و برخــط باشــیم تــا بتوانیم تمامی خطــوط تولیــد، کارخانه 
و پروژه هــای خــارج از محــدوده کارخانــه را رصد نماییــم. در بحث 
هوشمندســازی کارخانــه با شــرکتهای دانــش بنیــان قراردادهایی 
را منعقــد نمــوده اســت و در حــال برنامــه ریــزی بــرای اســتفاده 
از نســل چهــارم ارتباطــات و تکنولــوژی و پیــاده ســازی فنــاوری 
ــتم  ــره وری سیس ــش به ــور افزای ــه منظ ــیاء( ب ــت اش IOT )اینترن
در ســازمان هســتیم. فــوالد ســنگان بــه بحــث هوشمندســازی 
ــری محصــول  ــدأ بارگی حمــل و نقــل ورود نمــوده اســت و از مب
ــا خــروج محصــول، کلیــه خودروهــای  ــه ی ــه کارخان ــع ب ــا مناب ت
حمــل بــار قابــل رصــد خواهنــد بــود و بــه صــورت لحظــه ای از 
وضعیــت آنهــا مطلــع خواهیم شــد. نیــک فرجــام در ادامــه گفت: 
ــر  ــرو از نظ ــرکت پیش ــوان ش ــه عن ــه ب ــوالد مبارک ــت ف ــا حمای ب
علمــی و تکنولوژیکــی در منطقــه موفــق بــه اخــذ ایــزو 17025 از 
نظــر تجهیــزات آزمایشــگاهی شــدیم. در همین راســتا در تاش 
هســتیم تا انجمــن مهندســی کیفیت بــا محوریت فوالد ســنگان 
تأســیس شــود کــه شــامل آزمایشــگاههای شــرکتهای فــوالدی 
ــگاهی از  ــری آزمایش ــازی نمونه گی ــث هوشمندس ــت. مباح اس
ــن  ــن انجم ــق ای ــی از طری ــول نهای ــنگهای ورودی و محص س
پیگیــری خواهــد شــد. همچنیــن بــا اســتقرار نمونه گیرهایــی در 
منطقــه کراشــر بــه صــورت آنایــن ســنگهای اســتخراجی آنالیــز 

می گردنــد.

چرخش »فــــوالد سنـــگان« به گود دانش بنیان ها



گــزارش
بهمــن 1401  شماره 479

بازار سرمایهبازار سرمایه

      سید سلمان نصیرزاده 
کارشناس بازار سرمایه

تورمی  افســار گســیخته بــا کمتریــن 
ــه دلیــل عــدم رخدادهــای  دوره انتظــار ب
موثــر در کاهــش التهابــات سیاســی و 
تاریــک تــر شــدن سرنوشــت برجــام 
بیــش از هــر زمــان دیگــری در کنــار 
اقتصــادی ملتهــب از نبــود رشــد و ادامــه 
کســری فزاینــده در بازار هــا در کمیــن 
اســت. در چنیــن شــرایطی جریــان پول و 
نقدینگــی ســیال تر از همیشــه و از محیط 
ســکون خــود کــه همــان ســپرده های 
بلندمــدت بانکــی اســت  خــارج می شــود 
ــظ ارزش  ــرای حف و پناهگاهــی امــن را ب

جســتجو می کنــد. ) تصویــر ا( 
بــر ایــن اســاس بخشــی از جریــان 
پــول بــه دلیــل نبــود حــس امنیــت و 
ــب وکار از  ــای کس ــودن فض ــب ب نامناس
کشــور خــارج میشــود و حســاب ســرمایه 
ــد  ــود می رس ــت خ ــن حال ــی تری ــه منف ب
و نتیجــه ایــن می شــود کــه بــه طــور 
دالر  میلیــارد   10 ماهانــه  میانگیــن 

از کشــور خــارج می شــود. ســرمایه 
آمارهــای بانــک مرکــزی حاکــی از 
نقدینگــی 5907 هــزار میلیــارد تومانی در 
ــی  ــه منته ــه در 12 ماه ــاه ک ــان آذر م پای
افزایــش  درصــد   33.4 مــاه  آذر  بــه 
ــت  ــه مدیری ــا توجــه ب ــه ب ــه اســت ک یافت
خلــق پــول و نقدینگــی از ســرعت آن 
کاســته شــده امــا همچنــان باالتــر از 
میانگیــن می باشــد امــا هســته تــورم 
ــتوانه  ــدون پش ــی ب ــه پول ــی پای ــاز یعن س
رشــد اقتصــادی همچنــان متــورم اســت.

)تصویــر 2( 
ــود  ــانه های خ ــده نش ــاد ش ــرایط ی ش
را در کاهــش ارزش پــول ملــی و تقویــت 
می دهــد.  نشــان  خارجــی  ارزهــای 

)تصویــر 3( 
ــور  ــاری کش ــراز تج ــال ت ــن ح در عی
نیــز همچنــان خبــری از تحــول و جهــش 
عمیــق نــدارد و در کنــار تــراز تجــاری 
همچــون  همچنــان  تجــارت  منفــی، 
یکدهــه اخیــر در یــک وضعیــت انجمــاد 
از  ناشــی  کــه  یــخ زدگــی می باشــد  و 
تحریــم وکاهــش ســهم و حضــور در 
بازارهــای صادراتــی اســت ایــن موضــوع 
ــان  ــور را همچن ــه کش ــان ارز ب ورود جری
مختــل نمــوده اســت. اثــرات نبــود رشــد 
ــی  ــده نقدینگ ــش فزاین ــادی، افزای اقتص
ــادی و  ــد اقتص ــدون رش ــی ب ــه پول و پای
کاهــش تعامــات تجــاری و افزایــش 
ریســک های اقتصــادی سیاســی خــود 
ناهنجاری هــای  تورمــی و  اثــرات  در  را 
اقتصــادی و... نمایــان خواهــد کــرد.

ــز  ــرمایه ای نی ــای س ــت بازاره ــا وضعی ام
ــاد شــده نشــان از  ــکات ی ــه ن ــا توجــه ب ب

افزایــش وضعیــت تورمــی دارد.

 بازار ارز  

الذکــر  فــوق  نــکات  ارز  بــازار  در 
در  دالر  قیمــت  و  میکنــد  خودنمایــی 
یکســال اخیــر 53 درصــد افزایــش یافتــه 
و بــه عبــارت بهتــر ارزش ریــال وارد کانال 
مجــدد کاهــش فزاینــده ای شــده اســت، 
در عیــن حــال سیاســت های ســرکوب 
نــرخ ارز بــا ارائــه راه کارهایــی نظیــر 
ایــن   1397 ســال  در  ترجیحــی   دالر 
بــار خــود را در نــرخ ارز نیمایــی ثابــت 
ــه  ــتی ک ــروز داده سیاس ــان ب 28500 توم
از یــک ســو صــادرات را ســرکوب و ورود 
ــی 46  ــاف فعل ــا اخت ــور را ب ــه کش ارز ب
درصــد توجیــح پذیــر نمی کنــد، از ســوی 
ــه  ــی را ب ــای واردات ــدد تقاض ــر مج دیگ
شــدت افزایــش خواهــد داد و ایــن رویــه 
ــدی  ــش بع ــرای جه ــری ب ــد فن می توان
ــود.  ــور ب ــات ارزی را متص ــه التهاب و ادام
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 طال و سکه

در بــازار طــا و ســکه نیــز رویــه متورم 

تــر شــدن قیمت هــا بیــش از ارزش ذاتــی 
ــر  ــا تحــت تاثی ــه عمدت شــاهد هســتیم ک
تقاضــای فزاینــده جهــت حفــظ ارزش 
ــکه  ــازار س ــت ب ــد، در حقیق ــول می باش پ
ــی  ــای امنیت ــود نگاه ه ــدون نب ــا ب و ط
می توانــد بــا تقاضــا فزاینــده تــری مواجــه 
شــود از ایــن رو حبــاب در این بازار شــکل 
ــکه  ــه در س ــوی ک ــه نح ــت ب ــه اس گرفت
ــد  ــرز 13 درص ــه م ــاب ب ــرخ حب امامی ن
افزایــش یافتــه اســت و در ســکه ربــع 
ــه  ــش یافت ــد افزای ــش از 40 درص ــه بی ب

اســت.)تصویر 5( 
چشــم انــداز فعلــی بــازار ســکه از یــک 
بعــد تابعــی از نــرخ اونــس و طــای 
ــدن  ــل کندش ــه دلی ــه ب ــت ک ــی اس جهان
سیاســت های پولــی انقباضــی فــدرال 
رزرو آمریــکا می توانــد قیمــت ســکه را در 
ــک  ــی 2000 دالر در ی ــطوح 1800 ال س
ــوی  ــد و از س ــظ کن ــادل حف ــت تع وضعی
ارزش  کاهــش  زا  درون  متغییــر  دیگــر 
ــرخ  ــداز افزایــش ن ــی و چشــم ان ــول مل پ
ــازار را  ــن ب ــان ای ــه همچن ــد ک ارز می باش
در داالن صعــود قــرار دهــد در ایــن بیــن 
ــه دلیــل  ــاه مــدت ب انتظــار میــرود در کوت
قیمــت ســهم در یــک وضعیــت نوســانی 
ــد و  ــان باش ــدوده در جری ــه مح ــا دامن ب
ــد  ــش یاب ــتابانش کاه ــد ش ــرعت رش س
ــکل  ــرای ش ــر ب ــتدل ت ــواهد مس ــا ش ت
گیــری روندهــای آتــی، امــا رونــد اصلــی 

ــر 6(  ــد بود.)تصوی ــودی خواه صع
و  ســکه  انــواع  در  بیــن  ایــن  در   
ــل  ــه دلی ــار آزادی ب ــکه به ــع س ــا رب ط
ــن  ــدی) میانگی ــش از 40 درص ــاب بی حب
حداقــل 4 ســال اخیــر 28درصــد حبــاب( 
پرریســک تریــن و آبشــده از ریســک بــه 
ــود. مراتــب کمتــری برخــوردار خواهــد ب

 مسکن

یکــی از مراکــز جریــان نقدینگــی بــازار 
ــواره  ــکن هم ــازار مس ــت، ب ــکن اس مس
ــی  ــبتا موزون ــاداری و نس ــی معن همگرای
بــا تــورم دارد و پول هــای ســنتی همــواره 
بــازار  خــود  پناهگاه هــای  از  یکــی 
مســکن می داننــد بــازاری کــه تحــت 
ــر شــرایط تورمــی  و عــدم مداخــات  تاثی
کننــده  جــذب  کان  گــذار  سیاســت 
ســرمایه گذاری های خــرد و کان بــوده 
اســت بــا کمتریــن هزینــه، بررســی ها 
ــان  ــل جری ــش می ــد افزای ــان می ده نش
ــرای رشــد  ــی ب ــازار عامل ــن ب ــه ای ــول ب پ
20 تــا 30 درصــدی نــرخ دالری هــر متــر 
ــال های  ــن س ــاس میانگی ــر اس ــع ب مرب
ــر  ــر مت ــرخ دالری ه ــد و ن ــر می باش اخی
ــه 1300 دالر  ــع مســکن در تهــران ب مرب

ــت.)تصویر 7(  ــه اس ــش یافت افزای
همچنیــن تــورم نقطــه بــه نقطــه 
ــش  ــد افزای ــکن 47.5 درص ــت مس قیم
تــورم  نــرخ  بــه  نزدیــک  کــه  داشــته 
ــن  ــد، در عی ــاه می باش ــی  در آذر م اعام
ــده  ــرح ش ــای مط ــی از بحث ه ــال یک ح
بحــث نقــد شــوندگی و رونــق معاماتــی 
نشــان میدهــد  بررســی ها  کــه  اســت 
آمــار معامــات نیــز بــه همــراه رشــد نــرخ 
ریالــی و دالری مســکن افزایشــی داشــته 
و مجمــوع معامــات تــا پایــان آذر مــاه در 
ســال جــاری 45درصــد نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته افزایــش یافتــه 
اســت و بــه بیــش از 75000 معاملــه طــی 
9 مــاه منتهــی بــه آذر مــاه رســیده اســت 
ــزان معامــات از ســال  ــه بیشــترین می ک

نشــان می دهد.)تصویــر 8(  را   1397
ــه محلــی  ــا توجــه ب ــر ایــن اســاس ب ب
بــرای تجمیــع ســرمایه ها و نقدینگــی 
مولــد  ســرمایه گذاری ها  جهــت  و 
رونــد قیمــت بــازار مســکن همچنــان 
انتظــارات  و  تــورم  تغییــرات  از  تابعــی 
بــا رویــه  تورمی می باشــد و همچنــان 
ــار  ــا انتظ ــش نرخ ه ــوان افزای ــی می ت فعل
داشــت در ایــن بیــن انتظــار مــی رود 
بخشــی از معامــات در بــازار مســکن کــه 
جنبــه مصرفــی دارد بــا توجــه بــه افزایش 
شــتابان قیمــت چــه ریالــی و چــه دالری 

بــه ســمت امــاک ارزان قیمت ســوق پیدا 
کنــد و بخشــی از عقب ماندگــی در برخــی 
مناطــق بــه دلیــل افزایــش تقاضــا جبران 
صــرف  نقدینگــی  از  بخشــی  و  شــود 
جــذب  حــوزه  ایــن  در  ســرمایه گذاری 
ــر  ــات ب ــث مالی ــن بح ــن بی ــود در ای ش
ــد  ــن حــوزه میتوان ــدی ســرمایه در ای عای
اثرگــذار باشــد امــا متوقــف کننــده موتــور 
ــد  ــرگردان نخواه ــرمایه های س ــذب س ج
ــیخته  ــورم افسارگس ــه ت ــود و تامادامی ک ب
ــد باشــد ایــن  بــدون رشــد اقتصــادی مول

ــود. ــر ش ــورم ت ــد مت ــازار میتوان ب

 بازار سهام

مولــد  بــازاری  ســهام  بــازار  امــا  و 
بــه  زننــده  آســیب  بــازار  کمتریــن  و 
هنجارهــای اقتصــادی کــه بــه دلیــل 
سیاســت های مداخلــه گرانــه سیاســت 
ــودن  ــر نب ــی پذی ــذار کان در پیش بین گ
و  رکــود  بــا  اقتصــادی  درایور هــای 
جاماندگــی قیمــت و بازده ریالــی و دالری 
ــوازی در  ــای م ــایر بازاره ــه س ــبت ب نس
البتــه همــان طــور  جریــان می باشــد 
ــی  ــوالت سیاس ــتید تج ــف هس ــه واق ک
و اقتصــادی و عوامــل درون زا و بــرون 
ــد  ــه میکن ــاه مــدت مداخل ــد کوت زا در رون
امــا جریــان ســرمایه در بــازار ســهام 
ــدت  ــه در بلندم ــت ک ــان داده اس ــز نش نی
تحــت تاثیــر فاکتورهــای موثــر نظیــر 
ــه بحــث توســعه  متــورم شــدن بازارهــا ن
ــر  ــا تاخی ــا ب ــان داده و اتفاق ــش نش واکن
ــبقت را از  ــوی س ــتری گ ــدرت بیش ــا ق ام
نظــر بــازده ربــوده اســت بــه بیــان بهتــر 
ــی  ــتراتژی های معامات ــاس اس ــر اس و ب
بلندمــدت  در   Contrarian Trading نظیــر
ــود  بازارهــای بازنــده، بازنــده نخواهنــد ب
و عقــب ماندگــی خــود را جبــران خواهنــد 
کــرد و پول هــای هوشــمند اتفاقــا بــه 
ــند.  ــا می باش ــه از بازاره ــن گون ــال ای دنب
ــاب  ــد حب ــان می ده ــر نش ــواهد ام ش
قیمتــی بــازار ســهام در مــرداد 99 بــا 
بــه  دالری  ارزش  درصــد   60 کاهــش 
170 میلیــارد دالر و کاهــش ریالــی 20 
درصــدی مارکــت و اصــاح طوالنــی 
ــا  ــت و ب ــده اس ــه ش ــی تخلی ــدت زمان م
ــال  ــی  در ح ــای تورم ــه درایور ه ــه ب توج
ــد  ــک فرآین ــازی از ی ــری و آغ ــکل گی ش
ــود می باشــد. ــار 2 ســاله از رک ــر رفت تغیی

)تصویــر 10(
و  پرفــراز  می توانــد  فرآینــد  امــا   
ــر  ــاد درون زا و موث ــد. از ابع ــیب باش نش
تغییــر  از  شــواهدی  ســهام  بــازار  بــر 
رفتــار ســودآوری مشــاهده می شــود،  
از منظــر مثبــت انتقــال آثــار عوامــل 
متغییــرزا، افزایــش میانگیــن قیمــت دالر 
ــدم  ــازار از ع ــاالن ب ــار فع ــی و انتظ نیمای
تــاب آوری نــرخ ارز ثابــت نیمایــی بــرای 
ســال آینــده و ورود بــه کانــال 30000 
ــت  ــر قیم ــار تورمی  ب ــال آث ــان، انتق توم
ــودآوری  ــد و س ــر درآم ــر ب ــا و تاثی کااله
شــرکت ها، تحمیــل سیاســت ها موثــر 
عرضــه کاالهــا در بــورس کاال بــرای 
دســتوری  قیمت گــذاری  از  خــروج 
تعــادل  و  قیمت هــا  شــدن  شــفاف  و 
بخشــی بــه بــازار و کاهــش التهابــات 
قیمتــی در بازارهــای کاالیــی نظیــر بــازار 
ــد  ــر تولی ــر ب ــد موث ــه می توان ــودرو ک خ
ــد و  ــیدن درآم ــود بخش ــت و بهب و صنع
ــوی  ــد از س ــودآوری باش ــبت های س نس
ــی  ــای جهان ــبی بازار ه ــود نس ــر بهب دیگ
تلطیــف سیاســت های  بــه  توجــه  بــا 
انقباظــی و تمایــل بــازار چیــن بــرای 
حضــور پررنــگ در معامــات جهانــی 
محــدود  سیاســت های  کاهــش  بــا 
ــویی  ــه کورس ــد ک ــد می باش ــده کووی کنن
و  شــرکت ها  ســودآوری   بهبــود  از 
صنایــع را بعــد از حداقــل یــک ســال 
ــع  ــودآوری صنای ــده س ــف ش ــد متوق رون
ــت و  ــه اس ــکل گرفت ــهام ش ــازار س در ب
ــتان  ــل زمس ــد از فص ــه می توان ــن روی ای
ــر الگــوی ســودآوری  ــرای تغیی آغــازی ب
بــه  باشــد  صعــودی  بــه  شــرکت ها 

نحــوی کــه ســودآوری تحلیلــی می توانــد 
ــد و  از ســودهای آینــده نگــر افزایــش یاب
 P/E عایــدی  بــه  قیمــت  نســبت های 
ــازار  ــه گذشــته نگــر کاهــش و ب نســبت ب
ــد.  ــر نمای ــرمایه گذار جذاب ت ــرای س را ب
البتــه ایــن فرآینــد کــه عنــوان شــد بــدون 

ــود.  ــد ب ــش نخواه ــک و تن ریس
و  تهدید هــای  مهمتریــن  جملــه  از 
تنش هــای پیــش روی بــازار ســرمایه 
ــب  ــا از جان ــل هزینه ه ــه تحمی ــوان ب میت
ــد ودر  ــت، تولی ــش صنع ــه بخ ــت ب دول
کــرد،  اشــاره  ســرمایه  بــازار  نهایــت 
هزینه هــای جهــش یافتــه دولــت بــا 
جبــران  صنایــع  بــه  هزینــه  تحمیــل 
سیاســت های  جملــه  از  شــد  خواهــد 
قیمت گــذاری،  حــوزه  در  دســتوری 
ــع،  ــوراک صنای ــای خ ــش هزینه ه افزای
اعمــال عوارض هــای متعــدد از جملــه 
ــف در  ــا ضع ــی و ی ــای صادرات عوارض ه
ــرق، گاز،  ــر ب ــاخت ها نظی ــر س ــه زی ارائ
برهه هــای  در  کــه می توانــد   ... و  آب 
تحمیــل  و  تولیــد  توقــف  بــه  زمانــی 
هزینه هــای ســنگین منجــر شــود کــه 
ــت  ــل هزینه هــا در نهای ــار تحمی ــه آث البت
ــب  ــده و در قال ــرف کنن ــه مص ــود را ب خ
تــورم قیمت هــا نشــان خواهــد داد امــا در 
کوتــاه مــدت میتوانــد بــرای بــازار هزینه زا 

ــد.  باش
بــرای نمونــه میتــوان بــه قطعــی بــرق 
ــی گاز  ــتان و قطع ــل تابس ــع در فص صنای
اواســط  صنایــع در فصــل زمســتان و 
و  ناتــرازی مصــرف  دلیــل  بــه  پاییــز 
ــن  ــود ســرمایه گذاری در ای ــد و کــم ب تولی
حــوزه اشــاره کــرد کــه اختــال شــدیدی 
ــع  ــدم النف ــوده و ع ــاد نم ــد ایج را در تولی
ــارد  ــا 2 میلی ــه 1.5 ت ــد و ورود ارز ب درام
دالر در ســال جــاری افزایــش داده اســت 
و یــا در مباحــث بودجــه پیشــنهاد افزایش 
از  صنایــع  گاز  خــوراک  درصــدی   40
ــان  ــه 7000 توم ــان ب ــقف 5000 توم س
گاز  جهانــی  قیمــت  کــه  شــرایطی  در 
بــه 3500  کننــده  تولیــد  در هاب هــای 

تومــان کاهــش یافتــه و بــه پیــش از 
اوکرایــن و  بــه خــاک  تجــاوز روســیه 
اختــال در عرضــه بازگشــته اســت، یــا در 
ــود  ــرازی بانک هــا و کمب ــی نات حــوزه پول
نقدینگــی از یــک ســو و سیاســت های 
بانــک مرکــزی نــرخ بهــره را از میانگیــن 
خــود بــه ســمت اهــداف باالتــر افزایــش 
دهــد کــه البتــه رشــد بی رویــه نــرخ بهــره 
می توانــد رکــود شــدید، ورشکســتگی 
بنگاه هــا و در نهایــت کل نظــام اقتصــادی 
ــر  ــار ســو آن ب ــه آث ــرد ک ــر ســوال بب را زی

ــت.   ــه نیس ــس نهفت ــچ ک هی
ــی  ــک های سیاس ــال ریس ــن ح در عی
و  اقتصــادی  تحریم هــای  حــوزه  در 
دیگــر  از  نیــز  اجتماعــی  تنش هــای 
بــود  خواهنــد  رو  پیــش  چالش هــای 
ــی  ــد ورود بخش ــوارد می توان ــن م ــه ای ک
ــال و  ــا اخت ــرگردان  را ب ــی س از نقدینگ
ــکات  ــع ن ــا جمی ــازد ام ــراه س ــدی هم کن
ــوان یــک  ــه عن ــازار ســهام ب ــاد شــده ب ی
بــازار مولــد و بــه عنــوان بــازاری کــه 
بخــش بــزرگ اقتصــاد در آن واقــع شــده 
درامدهــای  از  بزرگــی  ســهم  و  اســت 
صندوق هــای دولتــی و بازنشســتگی از 
ــوم  ــت محک ــد در نهای ــزاق می کنن آن ارت
ــران عقــب ماندگــی خــود  ــه رشــد و جب ب
از ســایر بازار هــای می باشــد و از آبــان 
ــه  ــدی ک ــد رش ــاری فرآین ــال ج ــاه س م

ــان  ــرای پای آغــاز شــده اســت شــروعی ب
از  خــود  ماندگــی  عقــب  بــه  بخشــی 
بازار هــای مــوازی اســت و انتظــار میــرود 
ــا محرک هــای تــورم، نــرخ  رفتــه رفتــه ب
ــودآوری  ــر س ــای درون زا ب ارز و مولفه ه
شــرکت ها در ســال 1402 احتمــاال در 
نیمــه اول ســال آتــی شــاهد تمایــل برای 
رســیدن شــاخص کل بــه قلــه مــرداد مــاه 
1399 باشــیم. بــر ایــن اســاس بــا توجــه 
بــه رشــد اخیــر بــازار ســرمایه کــه از نیمــه 
دوم آبــان مــاه شــکل گرفتــه اســت انتظار 
میــرود در کوتــاه مــدت مــوج اخیــر در 
ــد  ــون واح ــی 1.8 میلی ــدوده 1.7 ال مح
آرام گیــرد تــا گزارش هــای میــان دوره 
فصلــی منتشــر گــردد و ابعــاد بودجــه 
ــا  ــردد ام ســال 1402 منتشــر و روشــن گ
ــکات  ــه ن ــه ب ــا توج ــا ب ــازار قطع ــف  ب ک
از ســنوات گذشــته  باالتــر  یــاد شــده 
ــازه ای در  ــاال ب ــد و احتم ــد آم ــاال خواه ب
ــد  ــد خواه ــی 1.5 م واح ــدوده 1.4 ال مح
ــدت  ــاه م ــه کوت ــک وقف ــد از ی ــود و بع ب
ــاری و  ــال ج ــر س ــی رود از اواخ ــار م انتظ
ــا توجــه نشــانه های  ــده ب اویــل ســال آین
و فاکتورهــای توضیــح داده شــده فرآینــد 
ــه  ــگیری قل ــدف بازپس ــا ه ــازار ب ــد ب رش
ــال 1402  ــه اول س ــرداد 1399 در نیم م

ــردد.  ــاز گ آغ
ادامه در صفحه 5

 خـــروج ســــرمایه؛
پناهگاه امن نقـــدینــــگی در بازار ملتهب
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      مهندس حسین تقی کهزاد 
مدیر عامل شرکت صنعت فوالد شادگان

ــه از شــرکت  ــی ک ــن صورت هــای مال ــر اســاس آخری ب
فــوالد شــادگان در ســامانه کــدال منتشــر گردیــده اســت، 
ــود،  ــی خ ــت اصل ــل فعالی ــته از مح ــرکت توانس ــن ش ای
ــه نیمــه نخســت  در نیمــه نخســت ســال 1401 نســبت ب
ســال 1400، بــا رشــد 23 درصــدی در درآمدزایــی حاصــل 
از فعالیــت عملیاتــی خــود همــراه گــردد و درآمــد خــود را از 
25 هــزار و 1۶8 میلیــارد و 74 میلیــون ریــال بــه 30 هــزار و 

930 میلیــارد و 17۶ میلیــون ریــال افزایــش دهــد.
حاشــیه ســود ناخالــص ایــن شــرکت در نیمــه نخســت 
ســال 1400 معــادل بــا 18 درصــد بــود کــه در نیمــه 
ــه و  ــش یافت ــد افزای ــا 22 درص ــاری ت ــال ج ــت س نخس
ــارد  ــزار و 523 میلی ــرکت را از 4 ه ــن ش ــص ای ــود ناخال س
ــارد و 747  ــزار و ۶58 میلی ــه 6 ه ــال ب ــون ری و 719 میلی

ــاند. ــال برس ــون ری میلی
ایــن شــرکت تولیــدی بــا ایجــاد حاشــیه ســود خالصــی 
ــد  ــود را 4۶ درص ــص خ ــود خال ــد، س ــا 20 درص ــادل ب مع
افزایــش داده اســت و همچنیــن ایــن شــرکت توانســته بــا 
کنتــرل هزینه هــا و افزایــش ســایر درآمدهــای خــود ســود 
ــون  ــارد و 719 میلی خالــص خــود را از 4 هــزار و 523 میلی
ــال  ــون ری ــارد و 747 میلی ــزار و ۶58 میلی ــه 6 ه ــال ب ری

برســاند.

 پیشرفت طرح بیلت در فوالد شادگان

میــزان پیشــرفت طــرح بیلــت ســازی  کارخانــه فــوالد 
ــد  ــده واح ــال آین ــت و در س ــوده اس ــد ب ــادگان 78 درص ش
ــن  ــرداری ای ــره ب ــا به ــد . ب ــد ش ــدازی خواه ــت راه ان بیل
طــرح، میــزان تولیــدات ایــن کارخانــه 800 هــزار تــن آهن 
اســفنجی و 800 هــزار تــن بیلــت خواهــد بــود . افزایــش 
ــون  ــه یــک میلی ــن ب ــا از 800 هــزار ت ظرفیــت واحــد احی
ــه  ــت ک ــرکت  اس ــن ش ــی ای ــای آت ــز برنامه ه ــز ج ــن نی ت
ــدازی واحــد بیلــت، ایــن افزایــش ظرفیــت هــم  ــا راه ان ب

شــکل خواهــد گرفــت.

 تاثیر محدودیت های انرژی بر تولید 

در حــال حاضــر ظرفیــت اســمی کارخانه 800 هــزار 

تــن در ســال  اســت . در ســال گذشــته نیزبــه دلیــل 
وجــود  محدودیت هــای بــرق و گاز در بخــش  تولیــد ایــن  
ــا ایــن حــال  شــرکت 40 هــزار تــن را از دســت داد .امــا ب
ــال  ــن در س ــزار ت ــد 807 ه ــه تولی ــق ب ــرکت موف ــن ش ای

ــد. ــد گردی تولی
ــدات  ــرخ تولی ــر روی ن ــت و گاز ب ــای نف  محدودیت ه
ــرکت در  ــن ش ــا ای ــت ام ــته اس ــر گذاش ــرکت اث ــن ش ای
ــته را  ــال گذش ــادل س ــدی مع ــل تولی ــت حداق ــاش اس ت

ــد. ــته باش داش
بــا ســپری شــدن 10 مــاه از ســال جــاری، میــزان 
درآمــد زایــی و ســودآوری ایــن شــرکت نســبت بــه ســال 

ــت . ــته اس ــر نداش ــته تغیی گذش
محدودیت هــای شــدید مصــرف بــرق در نیمــه اول 
را  قیمت هــا  شــدید  افــت  و  مصــرف  کاهــش  ســال، 
می تــوان از دالیــل ایــن امــر دانســت. امــا ایــن مجموعــه 
در صــدد اســت کــه ســودی معــادل ســال گذشــته را کســب 

کنــد.  
ــد  ــت دارد و می توان ــر اهمی ــال حاض ــه در ح ــه ک آنچ
ــرکت اثــر گــذار باشــد الیحــه بودجــه  بــر عملکــرد ش
شــرکت  عملکــرد  میــزان  بــر  جدیــد  ســال  مصــوب 
اســت . اگــر چــه در حــال حاضــر نمی تــوان تحلیــل 
آنچــه کــه  امــا  ارائــه داد  ایــن خصــوص  جامعــی در 
ــای  ــش به ــه افزای ــت ک ــن اس ــرد ای ــرح ک ــوان مط می ت
ــه  ــل توج ــده قاب ــه ش ــر گرفت ــرژی در نظ ــای ان حامل ه
اســت و ایــن موضــوع اثــر زیــادی بــر قیمــت تمــام شــده 
 تولیــد محصــول و نهایتــا ســود آوری شــرکت خواهــد 

داشت.

افزایش ظرفیت تولید در »شــــادگـــان«
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یک برشیک برش

 در تابســتان ســال 1401 اپراتورهــای موبایــل ایــران در 
مجمــوع بیــش از 90 میلیــون اشــتراک مبتنــی بــر نســل 4 
را در کشــور تحــت پوشــش قــرار دادنــد کــه از ایــن میــزان 
همــراه اول بــه عنــوان پیشــران صنعــت ارتباطــات ایــران، 
بــه تنهایــی بیــش از 47 میلیــون اشــتراک از ســهم بــازار را 

بــه خــود اختصــاص داده اســت.
ــودن ارزش  ــا دارا ب ــران ب ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط ش
ــال در  ــارد ری ــزار و 840 میلی ــا 398 ه ــادل ب ــازاری مع ب

ــت. ــت اس ــال فعالی ــورس در ح ــازار دوم ب ب
ــدال،  ــامانه ک ــده در س ــر ش ــات منتش ــق اطاع ــر طب ب
ماهــه   9 دوره  در  شــرکت  ایــن  عملیاتــی  درآمد هــای 
منتهــی بــه آذر 1401 معــادل بــا 273 هــزار و 377 میلیــارد 
و 893 میلیــون ریــال می باشــد کــه نســبت بــه دوره 
ــارد و  مشــابه در ســال گذشــته کــه 209 هــزار و ۶22 میلی
۶24 میلیــون ریــال بــوده بــا رشــدی 30 درصــدی همــراه 

شــده اســت.
ایــن شــرکت بــا ایجــاد درآمــدی 273 هــزار و 377 
میلیــارد ریالــی در دوره 9 ماهــه منتهــی بــه آذر 1401 
ــارد و  ــزار و ۶5 میلی ــا 34 ه ــادل ب ــودی را مع ــت س توانس
1۶9 میلیــون ریــال را رقــم بزنــد. همچنیــن ســود خالــص 
ایــن شــرکت در دوره 9 ماهــه منتهــی بــه آذر 1400 برابــر 
ــوده  ــال ب ــون ری ــارد و 75۶ میلی ــزار و ۶44 میلی ــا 31 ه ب

اســت.
ــاب  ــا انتخ ــته ب ــران توانس ــیار ای ــات س ــرکت ارتباط  ش
مدیریتــی کارآمــد از تاثیــر پذیــری وجــود محدودیت هــای 
ــا حداالمــکان  ــر ادامــه فعالیــت خــود ت ــرژی ب مصــرف ان
ــرق  ــرف ب ــای مص ــه محدودیت ه ــه ک ــد. همانگون بکاه
در تابســتان نتوانســت ایــن شــرکت را از مســیر ســرباالیی 
ــا وجــود  ســودآوری خــود خــارج کنــد، در زمســتان هــم ب
محدودیت هــای موجــود در مصــرف انــرژی همچنــان 
ــداد  ــودآور قلم ــرکت س ــک ش ــوان ی ــه عن ــرکت ب ــن ش ای
شــده و در مســیر ســودآوری خــود در حــال حرکــت اســت.
از کل درآمــد ایجــاد شــده در دوره 9 ماهــه منتهــی بــه 
آذر 1401، حــدود 53 درصــد بــه درآمــد کارکــرد مشــترکین 
خطــوط اعتبــاری، 39 درصــد بــه درآمــد کارکرد مشــترکین 
خطــوط دائمــی، 7 درصــد بــه درآمــد اســتفاده از امکانــات 
شــبکه توســط ســایر شــرکت های تلــف همــراه و مابقــی 
ــد  ــوط جدی ــروش خط ــل از ف ــای حاص ــه درآمده ــز ب نی
ــر خدماتــی، خالــص خدمــات  تلفــن همــراه، درآمــد دفات
ــق  ــرکت تعل ــن ش ــای ای ــایر درآمده ــزوده و س ارزش اف

دارد.

ــرکت  ــن ش ــد ای ــع درآم ــن منب ــی تری ــه اصل در نتیج
ــس از  ــاری و پ ــوط اعتب ــترکین خط ــرد مش ــل کارک از مح
آن از محــل کارکــرد مشــترکین خطــوط دائمی حاصــل 
ــوط  ــترکین خط ــرد مش ــل از کارک ــد حاص ــردد.  درآم می گ
ــه آذر  ــی ب ــه منته ــرکت در دوره 9 ماه ــن ش ــاری ای اعتب
1400 معــادل بــا 11۶ هــزار و 881 میلیــارد و 822 میلیــون 
ریــال بــود کــه بــا افزایــش 24 درصــدی در دوره 9 ماهــه 
ســال جــاری بــه 145 هــزار و 258 میلیــارد و 773 میلیــون 

ــال رســیده اســت. ری
همچنیــن درآمــد حاصــل از کارکــرد مشــترکین خطــوط 
دائمی شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در دوره 9 ماهــه 
ــزار و 522  ــا 78 ه ــادل ب ــال 1400 مع ــه آذر س ــی ب منته
میلیــارد و 954 میلیــون ریــال بــوده اســت کــه بــا رشــدی 
35 درصــدی در دوره 9 ماهــه منتهــی بــه آذر ســال جــاری 
718 میلیــون ریــال  722 میلیــارد و  105 هــزار و  بــه 

ــه اســت. افزایــش یافت
شــرکت  درآمــد  منبــع  تریــن  اصلــی  مجمــوع  در 
ارتباطــات ســیار ایــران ) کارکــرد مشــترکین خطــوط 
دائمــی و اعتبــاری( در دوره 9 ماهــه منتهــی بــه آذر 1401 
ــا رشــد  ــه آذر 1400 ب ــه دوره 9 ماهــه منتهــی ب نســبت ب

ــت. ــوده اس ــرو ب ــمگیری روب چش
ــای  ــای پهن ــل لینک ه ــی از مح ــرکت ارتباطات ــن ش ای
ســایر  و  بانــدل  محصــوالت  فــروش  اســتان،  بانــد 
فعالیت هــای خــود درآمدهــای دیگــری را مضــاف بــر 
درآمدهــای حاصــل از فعالیــت اصلــی، هــر ســاله کســب 
ــبت  ــه آذر 1401 نس ــی ب ــه منته ــد. در دوره 9 ماه می کن
بــه دوره مشــابه ســال گذشــته درآمدهــای حاصــل از 
پهنــای بانــد اســتان ایــن شــرکت از ۶ هــزار و 13 میلیــارد 
ــارد و 180  ــزار و 334 میلی ــه ۶ ه ــال ب ــون ری و 208 میلی

ــت. ــه اس ــش یافت ــال افزای ــون ری میلی

افزایش درآمد »همــــراه اول« در بازه زمانی 9 ماهه

      مرتضی بهنام 
مشاور حوزه کسب و کار و ارتباطات سازمانی

در حــال حاضــر نیــاز بــه طرح هایــی 
ســرمایه  عایــدی  بــر  مالیــات  قبیــل  از 
اســت.  محســوس  کامــا  کشــور  در 
بــه  کشــور  ســرمایه  از  وســیعی  حجــم 
ــه  ــد از جمل ــر مول ــای غی ــمت دارایی ه س
ســاختمان، ملــک و ... معطــوف شــده 

اســت. 
ایــن فرهنــگ در ســایر نقــاط جهــان بــا 
چنیــن حدتــی وجــود نــدارد و در چنیــن 
آنهــا  از  باالیــی  مالیات هــای  مــواردی 
ــرح  ــا ط ــور م ــا در کش ــردد. ام ــذ می گ اخ
مالیــات بــر عایــدی بایــد بــا الزامــات و 
ــیله  ــن وس ــا بدی ــد ت ــراه باش ــی هم بایدهای
مناســبی  مســیر  در  را  مالیــات  بتــوان  
ــن  ــت در چنی ــا حرک ــرد. ب ــذاری ک ــل گ ری
از  می تــوان  قطــع  طــور  بــه  مســیری 
یــک  عنــوان  بــه  عایــدی  بــر  مالیــات 
ــام  ــرمایه ن ــازار س ــب در ب ــتراتژی مناس  اس

برد. 
امــا وجــود نگرانــی بــرای ســرمایه گذاران 
ــای  ــر عایدی ه ــات ب ــم مالی ــل رق ــه دلی ب
ــه  ــرمایه ب ــل س ــه تمای ــر ب ــرمایه منج س
در  می شــود.  دیگــر  بازار هــای  ســمت 
ســال های گذشــته در فرهنــگ اقتصــادی، 
وجــود  مســکن  خریــد  بــه   گرایــش 

داشت.
ــی نظــام اقتصــادی کشــور و  عــدم کارای
ــت  ــادی نادرس ــی اقتص ــن حکمران همچنی
زندگــی  ســبک  کــه  گردیــد  موجــب 
ــش  ــو پی ــمت و س ــن س ــه ای ــادی ب اقتص
ــای  ــرمایه داران دارایی ه ــردم و س رود. م
غیــر  دارایی هــای  ســمت  بــه  را  خــود 
مولــد هدایــت می کردنــد. ضمــن آنکــه 
 شــاهد خــروج ســرمایه ها از کشــور نیــز 

هستیم. 

مــردم بــرای اخــذ اقامــت در کشــورهای 
دیگــر بــه ســرمایه گذاری های غیرمولــد 

ــد.   گرایــش بیشــتری دارن
کشــور  در  ســرمایه گذاری  افزایــش 
ترکیــه طــی چنــد مــاه اخیــر بــه ویــژه 
ایــن  بــر  مویــدی  مســکن  بخــش  در 
مطلــب اســت. به طــور قطــع در اینــده 
زمــان فــروش ایــن امــاک نیــز بــرای 
ــد  ــراه خواه ــرر هم ــا ض ــرمایه گذاران ب  س

بود. 
عایــدی  بــر  مالیــات  طــرح  در  لــذا   
ــه وضــوح مشــخص شــود  ــد ب ســرمایه بای
طــرح  ایــن  شــامل  مــواردی  چــه  کــه 
خواهــد شــد و عایــدی ایــن طــرح در کجــا 

هزینــه خواهــد شــد. 
ایــن موضــوع نیــز بایــد مــورد توجــه قرار 
گیــرد کــه آیــا نظــام اقتصــادی تدبیــری در 
خصــوص  هدایــت ســرمایه های مــردم 

ــازار  ــه ب ــر؟ و اینک ــا خی ــت ی ــیده اس اندیش
ایــن حجــم  ســرمایه آمادگــی پذیــرش 
اطــاع  نظــام  آیــا  دارد؟  را  ســرمایه  از 
ــط  ــور و رواب ــادی کش ــام اقتص ــانی نظ رس
عمومی هــای نظــام اقتصــادی کشــور از 
جملــه بانــک مرکــزی در اطاع رســانی 
رونــد درســتی را پیــش خواهــد گرفــت 
و  ارتباطــی  نظــام  بایــد  خیــر؟  یــا 
در  خصــوص  بــه  دولــت  اطاع رســانی 

ــته  ــت داش ــور مدیری ــادی کش ــه اقتص بدن
ــه  ــند ک ــرمایه داران باش ــوق س ــد و مش باش
ــرمایه گذاری  ــام س ــود را در نظ ــرمایه خ س
ــرکت های  ــا و ش ــه کارخانه ه ــد از جمل مول
بــزرگ کــه ســرمایه های عظیمــی را دارا 
ــن  ــد. همچنی ــرمایه گذاری کنن ــتند، س هس
ســرمایه های زیــاد بــا اســتفاده مانــده 
فــوالد  حوزه هــای  در  خصــوص  بــه 
باالیــی  پتانســیل  از  پتروشــیمی که  و 
وارد برخوردارنــد،   بــرای ســرمایه گذاری 

 شوند. 
در ایــن میــان بــه نظــر مســکن بــه 
ــورم زا  ــد ت ــر مول ــوان یــک ســرمایه غی عن
محســوب می شــود کــه اگــر قیمــت آن 
بــه درســتی مدیریــت شــود بــه طــور قطــع 
نتیجــه بهتــری در تــورم دارد و مانــع از 

ــد.  ــد ش ــورم خواه ــش ت افزای
نظــام اقتصــادی کارامــد و حکمرانــی 
زندگــی  ایجــاد ســبک  باعــث  مطلــوب 
مناســب و مطلــوب می شــود. بــا مشــخص 
شــدن میــزان مالیــات مــردم، اقتصــاد نیــز 
ــا تــر خواهــد شــد و اثــرات ایــن تغییــر  پوی
مــردم  روزمــره  زندگــی  در  وضــوح  بــه 
مشــخص خواهــد شــد. مالیــات بــر عایدی 
در دنیــا ســابقه ی طوالنــی دارد امــا در 
 ایــران همچنــان ایــن عقــب ماندگــی وجود 

دارد. 
ــن  ــور ممک ــی در کش ــن طرح ــاز چنی آغ
اســت در ابتــدا بــا چالش هایــی همــراه 
ــش  ــتی پی ــیر درس ــر در مس ــا اگ ــد، ام باش
ــخص  ــرح مش ــن ط ــت ای ــرات مثب رود اث
ــت  ــدم صداق ــا ع ــه ب ــر چ ــد. اگ ــد ش خواه
و صراحــت از مســئولین و بــا توجــه بــه 
ــه آن  ــی دســتیابی ی شــرایط حســاس کنون
بــا چالش هایــی همــراه خواهــد بــود. امیــد 
اســت افــراد حــوزه ی ارتباطــات خســارت 
ــاع  ــن اقن ــه ای ــران و مــردم را ب  وارده را جب

برسانند.

ایران یکه تاز ســــرمایه های غیرمولد...



7
بهمــن 1401  شماره 79 یک برشیک برش

ــگاه  ــنواره و نمایش ــن جش ــاز چهارمی ــا آغ ــان ب همزم
ملــی فــوالد، شــرکت معدنــی و صنعتــی گل گهــر از 
ــراک  ــازی دامپت ــده »بومی س ــازی ش ــول تجاری س محص
۶0 تــن ایرانــی« بــا حضــور رییــس هیــات عامــل شــرکت 
ایمیــدرو و جمعــی از مدیــران ارشــد صنعتــی معدنــی 

ــرد. ــی ک ــور رونمای کش
هتــل  محــل  در  کــه  تخصصــی  رویــداد  ایــن  در 
ــناس ترین  ــماری از سرش ــده ش ــاز ش ــران آغ ــک ته المپی
شــرکت های  و  کشــور  فــوالد  صنعــت  شــرکت های 
دانش بنیــان حضــور دارنــد. بومی ســازی، افزایــش تــوان 
ســاخت داخــل و توســعه تکنولــوژی از جملــه رویکردهای 

ــت. ــوالد اس ــی ف ــگاه مل ــنواره و نمایش ــن جش چهارمی
ــط  ــازی توس ــی بومی س ــراک ۶0 تن ــی از دامپت رونمای
ــین  ــا راه ماش ــرکت دلت ــکاری ش ــا هم ــر ب ــرکت گل گه ش
ــن  ــات ای ــن اتفاق ــی از مهمتری ــکار، یک ــرکت گهرهم و ش

ــت.  ــی اس ــی مل ــداد تخصص روی
ــعار  ــق ش ــرای تحق ــش ب ــه کوش ــرکت در زمین ــن ش ای
ــت از  ــر حمای ــی ب ــاب مبن ــم انق ــر معظ ــر رهب ــد نظ م
تولیــد داخــل و خودکفایــی در محصــوالت اســتراتژیک کار 
تحقیقاتــی فشــرده ای را بــرای بومی ســازی ماشــین آالت 

ــام دارد. ــت انج ــات در دس و قطع
قابــل  ارزی  صرفه جویــی  پــروژه  ایــن  اجــرای  بــا 
ــه در  ــان ک ــرد چن ــورت می گی ــور ص ــرای کش ــی ب توجه
ــورو  ــزار ی ــتگاه ۶00 ه ــر دس ــت ه ــی قیم ــه خارج نمون
اســت امــا بــرای ســاخت نمونــه داخلــی 200 هــزار یــورو 
اختصــاص یافتــه کــه از صرفــه جویــی 400 هــزار یورویــی 

ــت دارد. ــتگاه حکای ــر دس در ه
ایــن دســتگاه بــر اســاس دســتورالعمل های وزارت 
و  اســت  شــده  داخلی ســازی  درصــد   50 صمــت 
ــدارد  ــی ن ــت رقابت ــا مزی ــد آنه ــه تولی ــی ک ــط قطعات فق

اســت. شــده  برون ســپاری 
ایــن ماشــین، بخــش اعظمــی از  انبــوه  بــا تولیــد 
قطعــات آن بــه دلیــل افزایــش مصــرف توجیه پذیــر 
ــازی آن  ــد داخلی س ــای درص ــکان ارتق ــود و ام ــد ب خواه

می گیــرد. شــکل 
پیــش از ایــن نمونــه اولیــه دســتگاه دامپتــراک ۶0 
تنــی تولیــد شــده بــود کــه پــس از ســه هــزار ســاعت کار 
ــد  ــط تولی ــای الزم خ ــی و اصاحیه ه ــی های فن و بررس
انبــوه ایــن محصــول آغــاز بــه کار کــرده اســت. ایــن تنهــا 
ــه شــمار  اقــدام شــرکت گل گهــر در زمینــه بومی ســازی ب
نمــی رود چــرا کــه ایــن شــرکت بــا داخلی ســازی 90 هــزار 
قطعــه ســاالنه 250 میلیــون یــورو صرفــه جویــی ارزی را 

بــرای کشــور بــه ارمغــان آورده اســت.
فرآینــد  بــا  دارد  تــاش  مذکــور  شــرکت  بعــاوه، 
تــا  را  فــوالد  تولیــد  زنجیــره  ارزبــری  بومی ســازی، 
ــور در  ــن منظ ــد. بدی ــش ده ــی کاه ــکان و منطق ــد ام ح
ــور  ــد کش ــازندگان توانمن ــا س ــار اول ب ــاخت ب ــک س ریس
ــازی  ــرد؛ بومی س ــن رویک ــه ای ــه نتیج ــرده ک ــارکت ک مش
75 درصــدی قطعــات )از بعــد تعــداد( در منطقــه گل گهــر 

ــت. اس
مدیــر مهندســی معکــوس و ســاخت داخــل شــرکت گل 
گهــر گفــت: به منظــور کاهــش اثــرات تحریم هــا و تامیــن 
ــازی  ــد بومی س ــی، واح ــات یدک ــر قطع ــوار و هزینه ب دش
ــرکت گل  ــن، در ش ــکان تامی ــدم ام ــوارد ع ــی م و در برخ
ــد  ــا فراین ــاش دارد ب ــد ت ــن واح ــد. ای ــکیل ش ــر تش گه
بومی ســازی ارزبــری زنجیــره فــوالد را از 100 یــورو 
ــش  ــوالد کاه ــد ف ــن تولی ــر ت ــه ازای ه ــورو ب ــه 40 ی  ب

دهد.
جــال ســلیمان نژاد ادامــه داد: شــرکت گل گهــر در 
راســتای قانــون حداکثــر اســتفاده از تــوان داخــل، تأمیــن 
ــور در  ــل کش ــه اول از داخ ــزات را در وهل ــات و تجهی قطع
ــکان  ــدم ام ــورت ع ــرار داده و در ص ــود ق ــتور کار خ دس
ــوازی  ــورت م ــا به ص ــوده ت ــاش نم ــل، ت ــن از داخ تأمی
ــارج  ــن از خ ــد تأمی ــم فراین ــازی و ه ــد بومی س ــم فراین ه
پروژه هــای  موفقیــت  صــورت  در  و  نمایــد  دنبــال  را 
تامیــن  و  متوقــف  را  خــارج  از  تأمیــن  بومی ســازی، 
اولویــت  در  را  داخلــی،  توانمنــد  ســازنده  از   کــردن 

دهد.
وی افــزود: تأمیــن قطعــات از خــارج دشــوار، هزینــه بر 
ــوان  ــت و می ت ــن اس ــا غیرممک ــوارد تقریب ــی م و در برخ
گفــت تنهــا راه در دســترس و اقتصــادی، توســعه تأمیــن 
و خریــد از داخــل کشــور اســت. امیدواریــم باهــم افزایــی 
شــرکت های بــزرگ معدنــی و فــوالدی کشــور کــه نقــش 
توســعه  شــاهد  دارنــد،  را  کشــور  اقتصــاد  لوکوموتیــو 
بیش ازپیــش فراینــد تأمیــن از داخــل کشــور باشــیم. 
شــرکت گل گهــر تــاش دارد در راســتای قانــون اســتفاده 
حداکثــری از تــوان ســاخت داخــل، تأمیــن قطعــه از داخــل 

ــد. ــریع نمای را تس
 بــا توجــه بــه تحریم هــا، در صــورت بومی ســازی 
ــد و  ــدا می کن ــش پی ــدت کاه ــات بش ــن قطع ــان تأمی زم
ــن  ــروش و تضمی ــس از ف ــات پ ــکان خدم ــن ام همچنی
نیــز بــه وجــود می آیــد کــه مجموعــه ایــن عوامــل باعــث 
کاهــش بهــای تمام شــده محصــوالت زنجیــره فــوالد 

می شــود.

       اسماعیل داور پناه - مدیر عامل بیمه اتکایی تهران
یکــی از اهــداف اخــذ مالیــات از محــل توزیــع ثــروت، رفــع فاصلــه طبقاتــی اســت. 
تصویــب قانــون مالیــات عایــدی بــر ســرمایه هــم بــه همیــن منظــور صــورت پذیرفــت؛ 
بــدون شــک بــا اجــرای آن بایــد بخشــی از ســرمایه وارد بــازار شــود. امــا ایــن امــر در 

ــی همــراه اســت . ــا چالش های عمــل ب
ــراد  ــن رو اف ــم اســت. از ای ــر عل ــازاری کامــا تخصصــی و مبتنــی ب ــازار ســرمایه ب ب
ــد،  ــده ان ــازار وارد نش ــن ب ــه ای ــون ب ــه تاکن ــازار ک ــن ب ــه ای ــی ب ــگاه منف ــوردار از ن برخ
قــادر بــه همســویی بــا ایــن بــازار  بــه ســرعت نخواهنــد بــود. اجــرای طــرح مالیــات بــر 
عایــدی ســرمایه بــه واســطه ملمــوس نبــودن وضــع قوانیــن مالیاتــی و زمــان بــر بــودن 
ــخصی  ــج مش ــدت از نتای ــاه م ــود و در کوت ــد ب ــراه خواه ــت هم ــا مقاوم ــدا ب آن، در ابت
ــت از  ــیر درس ــت در مس ــورت حرک ــدت در ص ــا در بلندم ــود. ام ــد ب ــوردار نخواه برخ

ــود.  ــد ب ــراه خواه ــمگیر هم ــهود و چش ــته مش ــرات پیوس تغیی
ــدد  ــه درص ــف ک ــورهای مختل ــود. در کش ــه ش ــی گرفت ــروت واقع ــد از ث ــات بای مالی
ــران  ــد ای ــا در کشــوری مانن ــر ممکــن اســت. ام ــن ام ــد، ای ــی ان ــه طبقات کاهــش فاصل
تــورم موجــود در کشــور مــاک قــرار نگرفتــه اســت. بــا فــرض کپــی بــرداری ایــن طــرح 
از کشــور های دیگــر، بایــد ایــن موضــوع را در نظــر گرفــت کــه در ســایر کشــورها تــورم 
ــمول  ــه مش ــده ک ــوب ش ــش محس ــش از آن، افزای ــازده بی ــت و ب ــد اس ــدود 5 درص ح
مالیــات می شــود. امــا در ایــران بــا تــورم بــه شــدت بــاال، اگــر قــرار بــه دریافــت مالیــات 
ــذا بایــد تفکیکــی  ــه دلیــل رشــد تورمی موجــود باشــد، توزیــع فقــر اتفــاق می افتــد. ل ب

در ایــن دو اصــل صــورت  گیــرد. 
در حــال حاضــر در کشــور ســود  واقعــی وجــود نــدارد و رشــد دارایــی همگــی از ناشــی 
از تورمی اســت کــه ناشــی از کســری بودجــه ی دولــت و گرفتاری هــای سیاســی اســت. 
لــذا دوره و شــیب اجــرای ایــن طــرح بایــد بــدون شــتاب زدگــی حــل و فصــل شــود تــا 
بــا رفــع ایــرادات آن، نتایــج حاصلــه بــه پوپایــی و رونــق اقتصــادی کشــور کمــک نمایــد.  
از ایــرادات موجــود در ایــن طــرح مشــکات تورمی اســت  و بایــد بــه تفــاوت موجــود 
ــوان  ــادی می ت ــازده اقتص ــرد. از ب ــه ک ــادی توج ــازده اقتص ــا ب ــابداری ب ــازده حس در ب
ــات  ــذ مالی ــکان اخ ــی ام ــکل عمل ــه ش ــابداری ب ــازده حس ــا از ب ــرد ام ــذ  ک ــات اخ مالی
ــورم  ــای ت ــده منه ــاد ش ــی ایج ــا بازده ــی  ب ــازده واقع ــز ب ــی نی ــطح جهان ــدارد. در س ن

ــر اســت. براب
 امــا در ایــن طــرح کســر تــورم وجــود نــدارد. بازگشــت بــه نظــام مالیاتــی و کنتــرل بــر 
اقتصــاد و بــازار بی شــک امــری پســندیده اســت و بایــد مــورد حمایــت قــرار  گیــرد، امــا 

قبــل از آن بایــد بــه شــکل تخصصــی و دقیــق بــه موضــوع پرداختــه  شــود.

       مصطفی زه تابیان- مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه اندیشان مس
ــا اهــداف محــدود کــردن  ــا ب ــر عایــدی ســرمایه عمدت مالیــات ب
افزایــش  اجتماعــی،  عدالــت  ایجــاد  ســوداگرانه،  فعالیت هــای 
منابــع عمومــی و افزایــش کارایــی اقتصــادی از چنــد ده ســال پیــش 

ــت.  ــده اس ــع ش ــا وض ــف دنی ــورهای مختل در کش
ایــن نــوع مالیاتــی اســت کــه بــر عایــدی بــه میــزان مابه التفــاوت 
ــه  ــروش آن ب ــگام ف ــی در هن ــك دارای ــد ی ــروش و خری ــت ف قیم
ــک  ــود ی ــادی نب ــر اقتص ــم ه ــای مه ــد. از چالش ه ــت می آی دس
پایــه مهــم مالیاتــی تحــت عنــوان طــرح مالیــات بــر ســوداگری در 
اقتصــاد کشــور اســت. البتــه بایــد خاطرنشــان کــرد واژه ســوداگری 
ــرای  ــه تجــارت ب در ادبیــات اقتصــادی معنــای دیگــری دارد کــه ب

کســب ســود اشــاره دارد. 
ــات و ملتهــب اقتصــاد کشــور سیاســت گذاران  ــی ثب در شــرایط ب
اقتصــادی تصمیــم بــر اجــرای طــرح مالیــات بــر عایــدی ســرمایه 
ــتای  ــد در راس ــت می توان ــرای درس ــورت اج ــه در ص ــد ک ــه ان گرفت
تخلیــه حبــاب دارایــی، بازگشــت ثبــات بــه بازارهــا، افزایــش درآمــد 
ــرمایه ها  ــت س ــه و هدای ــری بودج ــش کس ــت و کاه ــی دول مالیات
ــورت  ــا در ص ــود. ام ــع ش ــد واق ــد مفی ــای مول ــمت فعالیت ه ــه س ب
اجــرای نامناســب، عــدم تعادل هــای جدیــدی دربازارهــای کشــور 

ایجــاد خواهــد شــد.
ــور  ــرح مذک ــرای ط ــورم در اج ــن ت ــده گرفت ــال نادی ــرای مث  ب
ــورم در  ــده ت ــل عم ــود. دالی ــرمایه ش ــرار س ــب ف ــد موج می توان
ــت. در  ــاری اس ــای تج ــرازی بانک ه ــه و نات ــری بودج ــور، کس کش
ــر  ــای دیگ ــه آن در ج ــه ریش ــات از تورمی ک ــت مالی ــورت دریاف ص
ــود.  ــد ب ــر خواه ــاب ناپذی ــاد اجتن ــرمایه از اقتص ــروج س ــت خ اس

الزم بــه یــادآوری اســت کــه در یــک دهــه گذشــته، کشــور 
از لحــاظ تشــکیل ســرمایه در وضعیــت مناســبی قــرار نداشــته 
بدتــر را  اوضــاع  می توانــد  مضاعــف  فشــار  هرگونــه  و   اســت 

 کند.
در اجــرای طــرح مذکــور بهتــر اســت بــه ایــن موضــوع بــا دقــت 
پرداختــه و مدل هــای مناســب بــرای اخــذ مالیــات از ســود حقیقــی 
و نــه ســود اســمی طراحی شــود. بــرای مثــال می تــوان نــرخ 

ــر  ــود و تغیی ــری نم ــدازه گی ــف را ان ــی مختل ــای زمان ــورم دوره ه ت
قیمــت کاالهــا را بــا آن ســنجید ســپس از حاصــل تفاضــل ســود و 
 تــورم درصــدی را بــه عنــوان مالیــات بــر عایــدی ســرمایه در نظــر 

گرفت. 
ــت  ــات مثب ــر عملی ــت تاثی ــی تح ــر دارای ــر اگ ــی دیگ ــا در مثال ی
بــا ارزش  ایجــاد زیرســاخت  یــا شــهرداری ها ماننــد  دولــت و 
ــوان از ارزش افــزوده حاصــل درصــدی  افــزوده مواجــه گــردد می ت

ــرد. ــاظ ک ــرمایه لح ــدی س ــر عای ــات ب ــوان مالی ــه عن را ب
ــه  ــا توج ــز ب ــرمایه نی ــازار س ــر ب ــرح ب ــرای ط ــر اج ــورد تاثی در م
ــی در  ــردش مال ــی از گ ــا بخش ــرمایه قاعدت ــازار س ــت ب ــه معافی ب
ــد  ــال خواه ــرمایه انتق ــازار س ــه ب ــب ب ــای رقی ــات دارایی ه معام
یافــت. در نــگاه اول اثــر مثبــت بــر بــازار خواهــد داشــت امــا 
ــمت  ــه س ــی ب ــع انتقال ــت از مناب ــتفاده درس ــدم اس ــورت ع در ص
قیمــت ســهام خواهیــم ایجــاد حبــاب   بــازار ســرمایه شــاهد 

 بود. 
ــل آورده  ــرمایه از مح ــش س ــهیل افزای ــنهادی تس ــکار پیش راه
ــوع  ــت. در مجم ــه اس ــازار اولی ــمت ب ــه س ــع ب ــوق دادن مناب و س
می تــوان گفــت در صــورت معافیــت، بــازار ســرمایه از اجــرای 

ــد. ــد ش ــع خواه ــرمایه منتف ــدی س ــر عای ــات ب ــرح مالی ط

 تالش بومی سازی »گل گهــــــر« برای کاهش ارزبری 
و افزایش توان ساخت داخل

کلید توفیق مالیات عایدی بر سرمایه در دستان بازار اولیه...شلیک تورم بر مغز مالیات بر عایدی!
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دریچهدریچهدریچهدریچه

       محمد رضا قنبری - مدیر عامل کارگزاری باهنر 
ــرخ دالر  ــر تثبیــت ن ــزی مبنــی ب ــک مرک سیاســت بان
ــودن ارز در  ــی ب ــد نرخ ــل چن ــه معض ــه ب ــا توج ــی ب نیمای
ــات  ــه ثب ــور را ب ــاد کش ــی از اقتص ــد بخش ــور، می توان کش
رســاند و شــاید بــرای تولیدکننــدگان و واردکننــدگان نیــز 
جــذاب باشــد. ریســک و رانــت ناشــی از چنــد نرخــی بــودن 
ارز، ســبب واردات کاالهــا و محصــوالت بــا نرخ هــای پاییــن 

و معاملــه محصــوالت نهایــی بــا نرخ ارز آزاد شــده اســت. در 
ایــن میــان تمامی احســاس زیــان زدگــی تولیــد کنندگانــی کــه 
ــه فــروش می رســانند،  ــرخ محصــوالت خــود را ب ــن ن ــا ای ب
ــوالت  ــه محص ــرای معامل ــی ب ــا تمایل ــت ت ــده اس ــبب ش س
خــود بــا ایــن نــرخ نداشــته باشــند و یــا تمایلــی بــه معاملــه 
ارز حاصــل از فــروش محصــوالت خــود در بــازار مبادلــه ای 
ــل مهــم تریــن موضوعــی  نداشــته باشــند. ایــن عــدم تمای
اســت کــه بــازار مبادلــه ای را تحــت شــعاع قــرار می دهــد و 

حتــی ممکــن اســت منجــر بــه بــی ثباتــی نــرخ ارز در آینــده 
شــود. 

ــا  ــور ب ــادی در کش ــای اقتص ــد مولفه ه ــه نمی توان ــر چ اگ
ــه ای  ــرخ مبادل ــت ن ــدم ثبی ــا ع ــت ی ــر تثبی ــذاری ب ــر گ تاثی
ــت  ــوان از دول ــال می ت ــوان مث ــه  عن ــده گرفــت. ب ارز را نادی
از تقاضــای  بــه عنــوان بخشــی  و شــرکت های دولتــی 
ــرار  ــاره ق ــورد اش ــد را م ــکیل می دهن ــود در ارز را تش موج
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــه ارز را تح ــاز ب ــزان نی ــزان می ــه می  داد ک

می دهند.  
ــاال در صــادر  ــان عــدم وجــود حاشــیه ســود ب ــن می در ای
کننــدگان، زیــان تفــاوت نــرخ ارز در  معامــات آنهــا گنجانده 
نمی شــود. بــا توجــه بــه تولیــد کاال در داخــل و صــادرات آن، 
تولیــد کننــدگان موظــف بــه فــروش  ارز حاصــل از صــادرات 
خــود بــا قیمت هــای پاییــن تــر در بــازار نیمایــی هســتند کــه 

فاقــد هرگونــه صرفــه ی اقتصــادی اســت. 
بــه ســهامداران غیــر و خــرد  حــس تحمیــل زیــان 
شــرکت های صــادرات محــور دولتــی و نیمــه دولتــی حاضــر 
ــروج  ــبب خ ــرخ ارز س ــاوت ن ــل تف ــه دلی ــرمایه ب ــازار س در ب
ــع  ــل در صنای ــازار داخ ــود. ب ــرمایه می ش ــازار س ــول از ب پ
ــروش  ــورت ف ــذا در ص ــدارد، ل ــی ن ــش باالی ــف کش مختل
محصــوالت بــا زیــان بــاال در بــازار داخلــی  یــا خــروج 
غیرقانونــی از کشــور ) بــا جذابیــت بــاال بــرای واســطه 
ــه منظــور تامیــن نیازهــای داخلــی صــورت  ــا ب گرهــا( صرف
می پذیــرد. بــر ایــن اســاس در حــال حاضــر مــرز بیــن دالر 
ــراز ارزی  ــه در ت ــت ک ــی اس ــرز حساس ــا و دالر آزاد، م نیم
ــراز ارزی  ــر گــذار اســت. درصــورت عــدم وجــود ت کشــور اث
مناســب، کشــور مجــددا دچــار بحــران خواهــد شــد و  طــرح 
تثبیــت نــرخ ارز صرفــا مســکنی مقطعــی بــرای کنتــرل تــورم 

ــد. ــد ش ــوب خواه محس
ــن  ــول ای ــت و در ط ــابقه اس ــا س ــرح ب ــن ط ــرای ای اج
ــا عناوینــی چــون ارز دولتــی در دســتور کار  ســال ها ارزهــا ب

بانــک مرکــزی و دولــت قــرار گرفتــه انــد. اســتفاده و کنتــرل 
ــه ی  ــرای جامع ــس را ب ــن ح ــرکوب ارز ازاد ای ــت و س قیم
ــه همچــون  فنــری  ــرده اســت ک ــران ایجــاد ک اقتصــادی ای
ــدت  ــا ش ــی ب ــازه ی زمان ــک ب ــه در ی ــت ک ــده اس ــع ش جم
ــوان  ــد  نمی ت ــه نظرمی رس ــد. ب ــد ش ــاپ خواه ــتر پرت بیش
ــاذ  ــا اتخ ــه ب ــر آنک ــود مگ ــت ارز ب ــاهد تثبی ــدت ش در بلندم
سیاســت خاصــی طــی  6 مــاه تــا یــک ســال  بــه قیمت هــا 
و وضعیــت اقتصــادی سروســامانی داد. در واقــع بــا طراحــی 
ــه  ــادرت ب ــه ی مــدون و روشــنی طــی یــک ســال مب برنام
واردات ارز زیــادی بــه کشــور کــرد تــا بــه ایــن واســطه قیمــت 
ــه  ــود. گرچ ــوردار ش ــی برخ ــد کاهش ــا از رون ــت و ی ارز تثبی
عمومــا دولت هــا در ایــن بخــش نــا موفــق بــوده انــد. 
ــاله ی  ــار س ــرات چه ــی خاط ــت تداع ــن سیاس ــرای ای اج
ــتفاده از  ــود و اس ــوب می ش ــا محس ــت جمهوری ه اول ریاس
ــا از شــوک  ــه صرف ــه نظــر می رســد ک ــزار تکــراری ب ــن اب ای
ارزی بــه شــکل مقطعــی جلوگیــری می نمایــد. بــا توجــه بــه 
تجربــه موجــود در بــازار ســکه طــا  بــه نظــر می رســد کــه 
امــکان راه انــدازی بــازار معامــات آتــی ارز در کشــور وجــود 

ــدارد.  ن
ــای  ــن نیازه ــل تامی ــه دلی ــور ب ــاد کش ــی اقتص در مقطع
ــن داده  ــا قیمت هــای بــاال ت دالخلــی بــه نرخ هــای ارز ب
اســت. ضمــن آنکــه پوشــش دهــی کســری بودجــه ی  
ــران  ــل جب ــول قاب ــای معم ــا روش ه ــه ب ــی ک ــال های آت س
ــازار را  نیســت، دلیــل دیگــری اســت کــه راه انــدازی ایــن ب
بــا تردیــد همــراه می ســازد. همیــن امــر منجــر بــه تنــش در 
بــازار و ضررهــای زیــاد شــده اســت. بازارهــای اتــی عمدتــا 
از بــازار معامــات فیزیکــی قیمــت را دریافــت می کننــد. در 
پــی صعــودی بــودن بــازار فیزیکــی، قاعدتــا بــازار معامــات 
ــازار و  ــه ب ــی ک ــود. در بازه های ــد ب ــودی خواه ــز صع ــی نی آت
ــد  ــده بای ــازار آین ــد ب ــی باش ــوص نزول ــت کاالی مخص قیم

ــا تثبیــت گــردد.    متعــادل و ی

 
      سید علی خسرو شاهی 

مدیر سرمایه گذاری سبد گردان اندیشه صبا 

بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور و تنــگ 
ــه  ــکا و اتحادی شــدن حلقــه ی تحریم هــا توســط آمری
ــوان  ــور، نمی ت ــر در کش ــات اخی ــل اتفاق ــه دلی ــا ب اروپ
ــت.  ــادوام یاف ــدار و ب ــری پای ــا را ام ــت دالر نیم تثبی
اگرچــه تثبیــت نــرخ دالر نیمایــی نیــز بــه صــاح 
اقتصــاد کشــور نیســت. دالر نیمایــی  درســت بــه 
ماننــد دالر 4200 تومانــی دولــت قبــل اســت کــه 
اســپرد زیــادی بــا نــرخ دالر بــازار آزاد داشــت. در 
حــال حاضــر نیــز ایــن اســپرد ایجــاد شــده اســت. دالر 
ــی 28  ــا دالر نیمای ــر ب ــال حاض ــی ح ــزار تومان 40 ه
ــن  ــادی دارد و ای ــه ی زی ــی فاصل ــزار و 500 تومان ه
تفــاوت ایجــاد رانــت و فســاد می کنــد. تجربــه ای کــه 
ــا تثبیــت دالر نیمــا پــول  در  گذشــته وجــود داشــت. ب
از جیــب شــرکت های صــادر کننــده و ســهامداران 
ــرار  ــدگان ق ــار وارد کنن ــرای واردات در اختی ــارج و ب خ
ــن ارز  ــروش محصــول، ای ــگام ف ــا در هن ــرد. ام می گی
ــود  ــا س ــرد. ام ــرار می گی ــه ق ــورد معامل ــرخ آزاد م ــا ن ب
ناشــی از صــادرات  عایــد وارد کننده هــا می شــود. 
کشــور،  در  موجــود  مکانیــزم  بــه  توجــه  بــا   
شــرکت های برخــوردار از مجــوز صادراتــی، مــازاد 
تولیــد خــود را پــس از تامیــن نیــاز بــازار داخلــی، 
ــری  ــی پذی ــش بین ــان پی ــن می ــد . در ای ــن کنن تامی
ــکل  ــه ش ــا ب ــرل قیمت ه ــای کنت ــه معن ــادی ب اقتص
ــای انتشــار درســت،  ــه معن دســتوری نیســت. بلکــه ب
ــب   ــان مناس ــادی در زم ــار اقتص ــح آم ــفاف و صحی ش
ــا  ــر سیاســت های کان اقتصــادی ب اســت. عــدم تغیی
ــش  ــای پی ــر مولفه ه ــز از دیگ ــگام نی ــات نابهن تصمیم
ــطه  ــن واس ــه ای ــا ب ــت ت ــادی اس ــری اقتص ــی پذی بین
ســرمایه گذار و تولیــد کننــده در پــی ثبــات موجــود 
ــزی  ــه ری در سیاســت های اقتصــادی، از امــکان برنام
ــرخ دالر  ــت ن ــا تثبی ــد. ب ــوردار باش ــده برخ ــرای آین ب
نیمــا در طــی تصمیمی نابهنــگام ممکــن اســت شــاهد 
ــرخ ایــن ارز باشــیم و در پــی آن نیــز تصمیــم  ــر ن تغیی
نابهنــگام دیگــری حاصــل شــود. بــر ایــن اســاس نــرخ 
ــی را  ــذا مشــکل فعل ــد. ل ــن کن ــازار تعیی ــد ب دالر را بای
و سیاســت های  تحریم هــا  اقتصــاد کان،  در  بایــد 

ــرد .  ــو ک ــت و ج کان جس
بــر اســاس تجربیــات گذشــته، در اوایــل اجــرای این 
سیاســت، نــرخ ارز در یــک محــدوده ای ثابــت حفــظ 
ــازار  ــای ب ــه نیاز ه ــدودی ب ــا ح ــوان ت ــود و می ت می ش
پاســخ داد؛ امــا بــه مــرور تقاضــا انباشــته خواهــد شــد 
ــرخ همــراه  ــا افزایــش ن ــن امــر ممکــن اســت ب ــه ای ک
تومانــی،  در دالر 4200  کــه  ای  گونــه  بــه  باشــد. 

ــا  ــان داشــت  ام ــا یــک زم ــوان پرداخــت را ت ــت ت دول
ــر  ــا ب ــل هزینه ه ــار و تحمی ــل فش ــه دلی ــرور ب ــه م ب
دولــت و رانــت و فســاد موجــود، یکبــاره قیمت هــا 
آزاد و شــوک عظیمی بــه کشــور وارد شــد. بــر ایــن 
ــرخ  ــش ن ــدت افزای ــاه م ــت در کوت ــن اس ــاس ممک اس
ــن  ــا ای ــدت  حتم ــان م ــا در می ــرد ام ــورت نپذی ارز ص
موضــوع تحقــق خواهــد یافــت. از نظــر فنــی امــکان 
ــدت  ــود دارد. م ــی ارز وج ــات آت ــازار معام ــاد ب ایج
ــرح  ــور مط ــنهاد در کش ــن پیش ــه ای ــت ک ــدی اس مدی
شــده اســت. در بــورس کاالی ایــران و ســامانه ی 
معاماتــی آتــی، زمانــی ســکه 11 ســال معاملــه 
ــا از  ــا نگرانی ه ــود ام ــی ب ــازار موفق ــه ب ــد، اگرچ می ش
ــازار نقــدی ســکه،  ــه ب جهــت دهــی ایــن معامــات ب
شــدند.  آن  تعطیلــی  بــه  ناچــار  گــذاران  سیاســت 
همچنیــن در بــازار گواهــی ســکه طــا در پــی افزایــش 
قیــت ســکه، بــازار  دســتکاری شــد و دامنــه ی نوســان 

ــید.  ــد رس ــم درص ــه  2 ده ب
ــال  ــز در ح ــکه نی ــدی س ــازار نق ــه ب ــه ای ک ــه گون ب
حاضــر بــا مشــکل مواجــه اســت. بــر ایــن اســاس بــه 
ــا   ــذاران بازاره ــت گ ــا، سیاس ــش قیمت ه ــزان افزای می
را دســتکاری می کنــد. در ایــن میــان بــه رغــم امــکان 
ــر دالر  ــه واســطه تاثی ــا ب ــی ارز ام ــازار آت ــدازی ب راه ان
ــی از  ــن نگران ــردم، ای ــت م ــل معیش ــه دلی ــور ب در کش
ــی ارز  ــازار آت ــف ب ــت و توق ــتکاری در قیم ــت دس جه

ــود دارد.   ــز وج نی
ــازار ارز تنهــا  ــات موجــود در ب در حــال حاضــر اتفاق
ــا  ــال 1390 ت ــژه از س ــه وی ــت. ب ــررات اس ــرار مک تک
ــک  ــدا ی ــت. ابت ــخص اس ــا مش ــناریو کام ــون س کن
شــوک ارزی بــه کشــور وارد می شــود و بــه دلیــل 
تاتیــراث زیــاد آن بــر معیشــت مــردم، سیاســت گذاران، 
دولــت و مجلــس بــرای کاهــش ایــن فشــار اقتصــادی 
بــا تصمیمــات  نابهنــگام و تثبیــت نــرخ ارز مشــکات  

را بیشــتر می نماینــد.     

از بهمــن 1401، نــرخ شــکر بــرای اصنــاف و مصــرف 
کننــدگان عمــده از نــرخ شــکر مصرفــی مــردم جــدا 
می گــردد. تصمیمــی  بــود کــه در جلســه 21 دی مــاه 
امســال معــاون  بازرگانــی وزیــر جهــاد کشــاورزی، معــاون 
ــدگان و  ــت از تولیدکنن ــازمان حمای ــی س ــارت و بازرس نظ
مصــرف کننــدگان، مدیــر کل صنایــع تکمیلــی وزارت 
کمیســیون  رئیــس  نهایــت  در  و  کشــاورزی  جهــاد 
کشــاورزی و صنایــع وابســته اتــاق بازرگانــی ایــران اتخــاذ 

ــد.  ش
بــر ایــن اســاس مصــرف کننــدگان عمــده شــکر ماننــد 
کارخانجــات شــیرینی، غذایــی، شــکاتی و ... بایــد 
ــامانه  ــی در س ــی توافق ــا نرخ ــود را ب ــی خ ــکر مصرف ش
بــازارگاه خریــد نماینــد. جــدا شــدن قیمــت مصــرف شــکر 
ــرد،  ــده خ ــرف کنن ــده از مص ــده عم ــرف کنن ــرای مص ب
ــن  ــردد. ای ــول می گ ــن محص ــدن ای ــی ش ــبب دو نرخ س
تفــاوت نــرخ بــرای مصــرف کننــده عمــده و خــرد ســبب 
نگرانــی بســیاری از فعالیــن بــازار شــده اســت از ایــن بــاب 
ــازار  ــه ب ــیبی را ب ــان آس ــکر هم ــدن ش ــی ش ــه دو نرخ ک
ــازار تمــام اقــام دو نرخــی  وارد می کنــد کــه تاکنــون در ب

ــم. ــوده ای شــاهد آن ب
بســیاری معتقدنــد کــه تبدیــل شــکر از یــک محصــول 
تــک نرخــی بــه یــک محصــول دو نرخــی، ســبب شــکل 
ــود و  ــازار می ش ــازی در ب ــت دالل ب ــت و تقوی ــری ران گی
ــا دو  ــود. ب ــیده می ش ــش کش ــه چال ــازار ب ــه کل ب اینگون
ــت  ــا قیم ــکر ب ــداری ش ــا خری ــا ب ــدن دالل ه ــی ش نرخ
و  باالتــر  قیمت هــای  بــا  فروشــگاه ها،  از  تــر  پاییــن 
ــانند. در  ــروش می رس ــه ف ــازار آزاد ب ــاوت آن را در ب متف
واقــع ایــن هــم تــرازی عرضــه و تقاضــا اســت کــه ثبــات 

ــد.  ــاز می گردان ــازار ب ــه ب را ب
ــه و  ــط عرض ــد توس ــوالت بای ــت محص ــه قیم در نتیج
ــر ایــن اســاس دو نرخــی  ــازار تعییــن گــردد؛ ب تقاضــای ب
ــازار را دشــوار  شــدن کنتــرل میــزان عرضــه و تقاضــای ب
می ســازد. اگرچــه تصمیــم بــر دو نرخــی شــدن شــکر بــا 
ــه  ــورت گرفت ــفید ص ــن کاالی س ــازار ای ــم ب ــدف  تنظی ه
اســت امــا بــا نگاهــی بــه گذشــته محصوالتــی کــه 
ــا را  ــه زنی ه ــد، گمان ــده ان ــی ای ش ــن دوگانگ ــار چنی دچ
ــه  ــت روان ــمت شکس ــه س ــول ب ــن محص ــوص ای در خص
ــادل  ــوردن تع ــم خ ــرایط بره ــه در ش ــه ک ــازد. آنچ می س
ــکر  ــه ش ــد و عرض ــت تولی ــود تقوی ــنهاد می ش ــازار پیش ب
اســت تــا بــه ایــن و اســطه تعــادل از دســت رفتــه جبــران 
ــر  ــتوری ب ــذاری دس ــت گ ــار قیم ــه از فش ــود؛ و اینگون ش
مصــرف کننــده نهایــی کاســته شــود. ایــن درحالیســت کــه 
ــا دو  ــه ب ــت ک ــت آنس ــح دول ــه ترجی ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــادل در  ــود تع ــل از نب ــار حاص ــکر، فش ــردن ش ــی ک نرخ
ــود  ــد و خ ــت کن ــده هدای ــرف کنن ــمت مص ــه س ــازار را ب ب

ــرد.  ــردن نگی ــئولیتی را گ مس

 عوارض ناشی از دو نرخی شدن ارز

در نظــام دو نرخــی بــرای ارز، یــک نــرخ ارز آزاد و یــک 
نــرخ ارز مرجــع بــه وجــود آمــد. در نــرخ ارز آزاد، نــرخ ارز 
بــر اســاس عرضــه و تقاضــای بــازار تعییــن می گــردد. امــا 
ــک  ــود بان ــط خ ــرخ ارز توس ــع، ن ــرخ ارز مرج ــام ن در نظ
مرکــزی تعییــن خواهــد شــد. دو نرخــی بــودن ارز ســبب 
از میــان رفتــن کنتــرل بانــک مرکــزی از بخشــی از نظــام 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــرایطی ک ــود در ش ــور می ش ارزی کش
تنهــا می توانــد آن نرخــی را کــه خــود بــه عنــوان ارز 

ــد. ــت نمای ــار دارد، را مدیری ــمی در اختی ــع و رس مرج
اگرچــه ارز تــک نرخــی یــک بحــث مطلــوب اســت کــه 
ــه  ــوان ب ــا کاال  می ت ــی ی ــک نرخ ــن ارز ت ــطه ای ــه واس ب
ــازار مدیریــت نمــود. امــا  راحتــی عرضــه و تقاضــا را در ب
دو نرخــی بــودن ارز فرصــت را بــرای رانــت خــواری برخی 
از افــراد کــه بــه نــرخ ارز مرجــع دسترســی داشــتند، ایجــاد 
نمــود. هــر چــه تفــاوت بیــن نــرخ ارز مرجــع بــا نــرخ ارز 
ــد و  ــترش می یاب ــز گس ــت نی ــن ران ــد، ای ــش یاب آزاد افزای

ــازد.  ــا می س ــتر مهی ــاد بیش ــرای فس ــه را ب زمین
ــزان موجــودی شــکر  ــودن می ــه مناســب ب ــا توجــه ب ب
ــرای  ــه مشــکلی ب ــه نظــر می رســید ک خــام در کشــور ، ب
ــا پیــش از  تولیــد ایــن محصــول و همچنیــن توزیــع آن ت
ــاوت  ــرخ متف ــن ن ــفانه تعیی ــا متأس ــم. ام ــته ای ــن نداش ای
ــبب  ــت، س ــف و صنع ــن صن ــا و همچنی ــرای خانواره ب
خواهــد شــد کــه ایــن محصــول بــا تفــاوت قیمتــی زیــادی 
ــع و دسترســی باشــد و همیــن امــر  ــل توزی در جامعــه قاب
ســبب ایجــاد مشــکاتی در مســئله چرخــه توزیــع خواهــد 

ــد. گردی
ــرای  ــه ب ــر ایــن اســاس اســتراتژی ارز چنــد نرخــی ن ب
تــورم و نــرخ ارز، نــه کاالیــی همچــون گنــدم و نــه حتــی 
ــه  ــت و فســاد را در جامع ــود و تنهــا ران خــودرو کارســاز نب
ــینه  ــه پیش ــی ب ــا نگاه ــه ب ــت. در نتیج ــش داده اس افزای
ایــن اســتراتژی نمی تــوان بــه دو نرخــی شــدن محصــول 

شــکر هــم خوشــبین بــود.

درهای بسته نرخ آزاد به روی نرخ نیما؛

آشتــــی ممکــــن می شود؟

کشیدن صنعت سفیـــد به رانت سیــــاهآزموده را دوباره آزمودن اشتبـــاه است 
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ــه  ــرخ ارز ک ــت ن ــوزه تثبی ــث در ح ــن مبح ــم تری مه
یکــی از پایــه ای تریــن مباحــث در توفیــق اقتصــادی 
ــای  ــت. بنگاه ه ــودن آن اس ــر ب ــی پذی ــش بین ــت، پی اس
اقتصــادی بــرای ســرمایه گذاری  در بلندمــدت، بایــد 
ــازار را در بلندمــدت پیــش بینــی کننــد؛ در  قــادر باشــند ب
ــا ریســک و  ــه ســرمایه گذاری ب ــر ایــن صــورت هرگون غی
ــه  ــاز ب ــن نی ــی ای ــود. حت ــادی همــراه خواهــد ب تنــش زی
ــع  ــه مناب ــه دسترســی ب ــی ک ــرای بنگاه های پیــش بینــی ب

ارزی خارجــی دارنــد، هــم الزامی اســت.
ــت و  ــوردار نیس ــت برخ ــن موهب ــران از ای ــازار ای ــا ب ام
ــه روز فاصلــه بیــن ارز نیمــا و آزاد بیشــتر  متاســفانه روز ب
می شــود، بــه رغــم تــاش ســازمان های مســووالن 
در ســال 1401 در پــی حرکــت بــرای کاهــش فاصلــه 
ــوز  ــاز هن ــرر،  ب ــران ض ــور جب ــه منظ ــی و آزاد ب ارز نیمای

ــت. ــی اس ــود باق ــوت خ ــر ق ــکل ب مش
کاهــش  فایــده  مهم تریــن  و  اولیــن  رانــت  حــذف 
فاصلــه ایــن دو ارز اســت. امــا بــا وجــود اقدامــات دولــت 
ــن  ــاالی ای ــرورت ب ــود ض ــا وج ــی ب ــک نرخ ــرای ارز ت ب
ــه ای  ــت، به گون ــده اس ــل نش ــی حاص ــوز توفیق ــر، هن ام
کــه وضعیــت بــازار نشــان می دهــد مــا همچنــان بــا 
ــت  ــر برگش ــال حاض ــم. در ح ــرخ ارز مواجه ای ــش ن افزای
بــه شــرایط اقتصــادی قبــل از ســال 1400 کــم کــم 
تبدیــل بــه آرزویــی بــرای بنگاه هــا و فعالیــن حــوزه 

ــت. ــده اس ــادی ش اقتص
ــده  ــرای وارد کنن ــه ب ــی و آزاد ن ــن ارز نیمای ــه بی فاصل
ــده  ــد صــادر کنن ــده. هرچن ــه صــادر کنن خــوب اســت و ن
ــت  ــا از ران ــرد و ی ــد ســود بب ــه صــورت مقطعــی می توان ب
ــره  ــودن ارز به ــی نب ــک نرخ ــن ت ــه در ای ــود و نهفت موج
بــرد امــا در نهایــت امــر رونــد روبــه رشــد تــورم، چیــزی 
ــد  ــذا بای ــدارد، ل ــال ن ــه دنب ــازار را ب ــن ب ــن رفت ــز از بی ج
ــن  ــه بی ــرد. فاصل ــه ک ــادی را پیش ــی و بنی ــری اساس فک
ارز نیمایــی و آزاد جــز تقویــت رانــت و قاچــاق چیــزی بــه 
ــن  ــر ای ــل تثبیــت ســریع ت ــن دلی ــه همی ــدارد. ب ــال ن دنب

مهــم ضــروری اســت. 
 31 و   32 نرخ هــای  در  دالر  تثبیــت  صــورت  در 
هــزار تومانــی، ارز نیمایــی در نــرخ 28 هــزار تومانــی 
باقــی خواهــد مانــد. امــا بــا رونــد فعلــی ایــن امــر 
ــد و  ورشکســتگی بنگاه هــای  ــه نظــر می آی غیرممکــن ب
بنگاه هــای  اگرچــه  اســت،  محتمــل  بســیار  کوچــک 
صادراتــی  و  جانبــی  درآمدهــای  طریــق  از  بزرگتــر 
 بــه ســختی قــادر خواهنــد بــود کــه روی پــای خــود 

بایستند.

ــه نقــش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت  ــا توجــه ب ب
در سیاســتگذاری های مرتبــط بــا صنعــت و بــازار خــودرو، 
ــودرو،  ــت خ ــد نجومی قیم ــطه رش ــه واس ــا و ب ــن روزه ای
انتقــادات علیــه سیاســت های ایــن وزارتخانــه در ایــن 
ــودرو در  ــه خ ــا »عرض ــی نهاده ــه و برخ ــاال گرفت ــوزه ب ح
بــورس کاال« را ناکارآمــد )در تنظیــم بــازار( و حتــی عامــل 
ــد  ــن ناکارآم ــا ضم ــته اند. آنه ــودرو دانس ــت خ ــود قیم صع
خواســتار  بــازار(  کــردن  آرام  )در  روش  ایــن  خوانــدن 
بازگشــت همــه خودروهــا بــه سیســتم قرعه کشــی و حتــی 

ــده اند. ــت ش ــورای رقاب ــط ش ــذاری توس قیمت گ
ــیوه  ــر ش ــر تغیی ــی ب ــچ تصمیمی مبن ــوز هی ــد هن هرچن
داخلــی  خودروهــای  فــروش  مــدل  و  قیمت گــذاری 
ــکیک  ــر و تش ــع اخی ــال مواض ــن ح ــا ای ــده، ب ــه نش گرفت
ــرده  ــاد ک ــش را ایج ــن پرس ــورس کاال، ای ــدی ب در کارآم
ــازار،  ــا توجــه بــه شــرایط فعلــی ب کــه در حــال حاضــر و ب
چــه روشــی )در راســتای آرام گرفتــن منحنــی قیمــت 
و کاهــش التهــاب بــازار خــودرو( مناســب اســت؟ آیــا 
ــاج درد  ــذاری ع ــه قیمت گ ــت ب ــورای رقاب ــت ش بازگش
ــام  ــرای تم ــاری ب ــرگیری الت ــا ازس ــت؟ آی ــازار خودروس ب
برگردانــد؟  بــازار  بــه  را  آرامــش  می توانــد  خودروهــا 
ــتر و  ــن بس ــه در ای ــداوم عرض ــا ت ــور؟ آی ــورس کاال چط ب
درگیــر کــردن همــه خودروهــای تولیــد داخــل، تضمینــی 
بــرای آرام گرفتــن بــازار خــودرو خواهــد بــود؟ و در نهایــت 
اینکــه بــه جــز اینهــا شــیوه دیگــری هســت کــه در شــرایط 
ــازار صنعــت  ــرای ب ــی بهتریــن سرنوشــت ممکــن را ب فعل

و بــازار خــودرو رقــم بزنــد؟ مثــا آزادســازی قیمــت 
 شــیوه ای کارآمــد و عادالنــه در ایــن بــازار ملتهــب خواهــد

بود؟
ــا در  ــه خودروه ــی عرض ــت اصل ــد عل ــر می رس ــه نظ ب
بــورس کاال، بــه نوعــی دور زدن سیاســت های تثبیــت 
ــی  ــای تعادل ــا قیمت ه ــودرو ب ــروش خ ــت و ف ــت دول قیم

اســت. 
از ایــن حیــث، بــه شــرط آنکــه مســیر عرضــه در بــورس 

ــد  ــازان بتوانن ــد و خودروس ــی بمان ــاز باق ــان ب کاال همچن
ــد،  ــه کنن ــورس عرض ــود را در ب ــراژ خ ــای پرتی خودروه
شــرکت های  دســتوری  قیمــت  حــذف  اصلــی  برنــده 
خودروســاز و ســهامداران آنهــا خواهنــد بــود. بــه هــر حــال 
ــه جلــو اســت و نســبت بــه وضعیــت  ایــن یــک قــدم رو ب
ــد  ــن فرآین ــر ای ــورد تاثی ــا در م ــت دارد.  ام ــی ارجحی قبل
ــرد و  ــر ک ــد کمی صب ــی بای ــده نهای ــر مصرف کنن ــد ب جدی

ــد. ــدا می کن ــل پی ــور تکام ــازار چط ــد ب دی

ــن  ــازار مطمئ ــی ب ــه متول ــت ک ــن اس ــی ای ــه حیات نکت
ــی و  ــفاف، رقابت ــا ش ــازار کام ــراج ب ــم ح ــود مکانیس ش
ــمت  ــه س ــازار ب ــرد و ب ــورت می گی ــتکاری ص ــدون دس ب
دســتکاری قیمتــی پیــش نخواهــد رفــت. نکتــه دوم 
کــه کمی هــم بــا نکتــه اول مرتبــط اســت ایــن اســت 
ــد  ــهل خواه ــه س ــرای هم ــدر ب ــورس چق ــد از ب ــه خری  ک

بود.
ــانی  ــه کس ــی، همیش ــت تعادل ــال در وضعی ــر ح در ه
هســتند کــه دانــش یــا آشــنایی کافــی بــرای خریــد 
بنابرایــن  و  ندارنــد  را  بــورس  بازارهــای  در  فــروش  و 
ــا  ــرای آن دســته لزوم ــد ب ــن شــیوه جدی ممکــن اســت ای

نباشــد. ســاده ترین 
در مــورد آینــده عرضــه خــودرو در بــورس کاال، ســخت 
اســت بگوییــم ایــن شــیوه بهتریــن شــیوه فــروش خــودرو 
در  حرف وحدیــث  کــه  ایــران  در  به خصــوص  اســت، 
مــورد اســتاندارد بــودن خودروهــای تولیــدی زیــاد اســت. 
ــه  ــت ک ــن اس ــورس کاال ای ــم ب ــی مه ــک ویژگ ــا ی اساس
ــازه  ــد اج ــرده و بع ــتاندارد ک ــرده، اس ــی ک ــی را ارزیاب کاالی

خریدوفــروش آن در بــازار را می دهــد.
در مــورد خــودرو، مشــخص اســت ایــن کار شــدنی 
نیســت. بنابرایــن بایــد آن را یــک راه موقــت و ترمیمــی در 
ــا.  ــداول در دنی ــه راه دقیــق و مرســوم و مت نظــر گرفــت ن
ــذاری  ــه قیمت گ ــی دغدغ ــت وقت ــد داش ــوان امی ــاید بت ش
دســتوری از ســر خودروســازها رفــع شــد، بــه ســمت 

ــم. ــش بروی ــودرو پی ــروش خ ــداول در ف ــای مت روش ه

 سرعت در روند ورشکستگی 
بنگاه های کوچک 

خروج خودرو از بورس؛آری یا نه!؟

یکــی از مباحثــی کــه در اقتصــاد مطــرح می شــود ایــن اســت کــه نرخ هــای 
ــد  ــه رش ــیدن ب ــتاب بخش ــی و ش ــول مل ــظ ارزش پ ــق حف ــات ارز از طری باثب
اقتصــادی، چارچــوب باثباتــی را بــرای تعدیــل بازارهــای مالــی، نیــروی کار و 
دارایــی کشــورها فراهــم میکنــد. بــه عبــارت دیگــر مطالعــات مختلفــی وجــود 
ــه  ــادی رابط ــد اقتص ــرخ ارز و رش ــانات ن ــن نوس ــد بی ــان می ده ــه نش دارد ک
ــه اقتصــاد آنهــا  ــرای کشــورهایی ک ــن مــورد خصوصــًا ب منفــی وجــود دارد. ای
ــوده و آزادی حســاب ســرمایه وجــود دارد، صــادق می باشــد. ــذار ب در حــال گ

از مقادیــر  انحــراف آن  کــه  اســت  از جملــه عواملــی  واقعــی  ارز  نــرخ 
تعادلــی و همچنیــن بی ثباتــی در آن می توانــد عملکــرد اقتصــاد کان بــه 
ــرخ  ــان های ن ــد. نوس ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــورها را تح ــری کش ــژه رقابت پذی وی
ارز واقعــی نشــان دهنده بی ثباتــی و عــدم قطعیــت در رونــد قیمت هــای 
ــات و  ــی بی ثب ــن نوســانات موجــب ایجــاد فضای نســبی بیــن کشورهاســت. ای

نامطمئــن در اقتصــاد می گردنــد.
ثبــات بــازار ارز هــدف مشــترک تمــام دولت هــا از جملــه دولــت فعلــی 
ــازار  ــی ب ــت اجرای ــه در مدیری ــرد ک ــط در راهب ــه فق ــا ن ــت. دولت ه ــوده اس ب
ــت  ــن اس ــت ای ــد. واقعی ــل کرده ان ــان عم ــی یکس ــو زائد الوصف ــه نح ــز ب ارز نی
ــه جــز برهــه ای در دهــه  ــران، ب ــی ارزی در ای کــه در 4دهــه گذشــته، حکمران
هشــتاد، بــا ایجــاد نظامی چندنرخــی، بــازار ارز را بــه فرصتــی بی بدیــل بــرای 
ــد از  ــان می توانن ــه در آن رانت جوی ــازاری ک ــرده اســت. ب ــی مبــدل ک رانت جوی

ــد.  ــل کنن ــت تحصی ــودهای هنگف ــای ارز س ــاوت در نرخ ه تف
ــد نرخــی  ــراری یــک نظــام چن ــال برق ــه دنب ــدا ب ــچ گاه از ابت سیاســتگذار هی
بــرای ارز نبــوده اســت. حکمرانــی ارزی، در مرحلــه نخســت بــه بهانــه 
ــود.  ــروع می ش ــا ش ــط دولت ه ــرخ رسمی توس ــک ن ــام ی ــا اع ــات ب ــاد ثب ایج
ــر اســاس  ــن تمــام نیازهــای ارزی ب ــی تامی ــه سیاســتگذار توانای ــا ازآنجــا ک ام
نیازهــای  بــا دســته بندی  بعــد  در مرحلــه  نــدارد،  نــرخ رســمی اعامی را 
ارزی و اولویت بنــدی آنهــا به طــور ناخواســته زمینــه چندنرخــی شــدن ارز 
و بهره مندی هــای رانت جویانــه از تفــاوت در نرخ هــا ایجــاد می شــود. بــه 
ــرای مدیریــت بحــران ارزی وجــود دارد:  لحــاظ نظــری، ســه مســیر بهینــه ب

ــت.  ــن اس ــرخ معی ــک ن ــرخ ارز در ی ــت ن ــیر اول تثبی مس
ــرخ  مســیر دوم ایــن اســت کــه سیاســتگذار به طــور مقطعــی و کوتاه مــدت ن
ــای ارزی  ــدی نیازه ــه گروه بن ــاز ب ــدون نی ــدف، ب ــرخ ه ــک ن ــه ی ــک ب را نزدی
ــازه  ــرد و اج ــرخ ارز را بپذی ــق ن ــناوری مطل ــه، ش ــوم اینک ــد و س ــت کن مدیری
دهــد نیروهــای عرضــه و تقاضــا نــرخ را تعییــن کنــد. اینکــه کدام یــک از ایــن 
ــدی  ــم کلی ــک تصمی ــت، ی ــب تر اس ــران مناس ــاد ای ــرای اقتص ــیر ب ــه مس  س

است. 
ــردد  ــدام م ــن مســیر اول و دوم م ــی، بی ــس از انقــاب، سیاســتگذار ایران پ
ــات و  ــال ثب ــه دنب ــت ب ــارت »دول ــر اقتصــاد از عب ــد. شــاید مقصــود وزی بوده ان
نــه تثبیــت نــرخ ارز اســت« ایــن باشــد کــه دولــت ســیزدهم مســیر دوم را بــرای 
ــز دوران  ــه ج ــل، ب ــه، در عم ــن هم ــا ای ــت. ب ــده اس ــازار ارز برگزی ــت ب مدیری
ــرای ایجــاد  ــر ارزی، در اغلــب مــوارد تــاش سیاســتگذار ب ــور ذخای ــاه وف کوت

ــان ادامــه دارد. ــوده و همچن ــازار ارز بیهــوده ب ــات در ب ثب
امــا چــرا تــاش سیاســتگذار در ایجــاد ثبــات ارزی نــاکام مانــده اســت؟ آیــا 
ــرخ ارز در  ــازی ن ــات و پایدارس ــاد ثب ــتگذار ارزی، ایج ــرای سیاس ــل ب در عم
ــا توجــه بــه ســاختار سیاســی و اقتصــادی موجــود،  ــا ب ــازار مقــدور اســت؟ آی ب
گزینــه ای بهتــر از نظــام چنــد نرخــی وجــود نــدارد؟ عوامــل زیــادی را می تــوان 
ــول  ــدون قب ــور را ب ــی در کش ــام تک نرخ ــمت نظ ــه س ــت ب ــه حرک ــمرد ک برش

اصاحــات ســاختاری ناممکــن می ســازد. در ایــن نوشــتار ســعی می شــود بــه 
ــن عوامــل اشــاره شــود. ــن ای برخــی از مهم تری

ــازار ارز و حرکــت  ــرد ثبــات در ب یکــی از اصلی تریــن عوامــل شکســت راهب
بــه ســمت نظــام چندنرخــی، کمبــود ذخایــر ارزی اســت. دوره کوتــاه کامیابــی 
ــه  ــوط ب ــی، مرب ــام تک نرخ ــب نظ ــات ارزی در قال ــاد ثب ــتگذار در ایج سیاس
جنــگ  از  ناشــی  ارزی  تنگناهــای  اســت.  ارزی  درآمدهــای  وفــور  دوران 
ــه70  ــت در ده ــت نف ــودن قیم ــن ب ــه60، پایی ــراق در ده ــا ع ــاله ب هشت س
ــس از  ــاِد پ ــازی اقتص ــرای بازس ــای ارزی ب ــش نیازه ــا افزای ــی آن ب و همزمان
مهم تریــن  دهــه90،  در  بانکــی  و  نفتــی  تحریم هــای  باالخــره  و  جنــگ 

عوامــل ناکامی سیاســتگذار در تــداوم نظــام تک نرخــی بــوده اســت.
توســعه نیافتگی بــازار ارز و عــدم دسترســی فعــاالن اقتصــادی بــه ابزارهایــی 
ماننــد قراردادهــای پیش خریــد ارز، اوراق آتــی ارز، اوراق حــق اختیــار معاملــه 
یــا ســوآپ های ارزی و امثــال ایــن قبیــل ابزارهــا، مدیریــت بــازار ارز را بــرای 
ــازار  ــک ب ــا در ی ــن ابزاره ــه ای ــی ب ــد. دسترس ــه می کن ــر هزین ــتگذار پ سیاس
ــع  ــرف مناب ــا ص ــا ب ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــتگذار ای ــه سیاس ــاختارمند ب س
ــا،  ــد. اساس ــت کن ــتی مدیری ــرخ سیاس ــدوده ن ــرخ را در مح ــری ن ارزی کمت
ــدور  ــران ارزی مق ــرای حکم ــب ب ــت ورزی مناس ــکان سیاس ــزار ام ــدون اب  ب

نیست.
راه دیگــر ایجــاد ثبــات در بــازار ارز همــکاری پولــی بــا طرف هــای تجــاری 
ــد  ــاری می توان ــرکای تج ــا ش ــه ب ــا چندجانب ــه ی ــی دوجانب ــان پول ــت. پیم اس
بــه تثبیــت نــرخ ارز کمــک کنــد؛ امــا شــرایط نامســاعد داخلــی اقتصــاد کان، 
ــع جــدی انعقــاد پیمان هــای  ــه لحــاظ فنــی مان ــاال، ب ــرخ تــورم ب مخصوصــا ن

پولــی اســت.
ــش  ــرخ ارز از پی ــاع از ن ــرای دف ــه ب ــاش یک جانب ــرایطی ت ــن ش در چنی
ــوداگرانه  ــات س ــدید حم ــه تش ــر ب ــی منج ــت و حت ــت اس ــه شکس ــوم ب محک
در بــازار ارز می شــود؛ چراکــه بــا توجــه بــه نبــود زیرســاخت نهــادی و شــرایط 
ســخت اقتصــادی، برهمــه فعــاالن اقتصــادی، حتــی غیرحرفه ای هــا، روشــن 
اســت کــه سیاســتگذار در بلندمــدت تــوان دفــاع از هیــچ نــرخ معینــی را نــدارد. 
ــه  ــت و هم ــت اس ــدون باخ ــازی ب ــک ب ــداری آن ی ــد ارز و نگه ــن خری بنابرای

ــد. ــب می کن ــازار ارز ترغی ــوداگری در ب ــه س ــه را ب ــراد جامع اف

با نرخ تعادل گریز چه کنیم؟
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ــای  ــرکت فرآورده ه ــل ش ــر عام ــی مدی ــی قربان قربانعل
ــاف  ــزان اخت ــه می ــخ ب ــال در پاس ــد چهارمح ــی و قن غذای
ــت:  ــوب، گف ــرخ مص ــا ن ــی ب ــام واردات ــکر خ ــرخ ش ــن ن بی
اگــر منظــور شــما مقایســه قیمــت تمــام شــده شــکر ســفید 
حاصــل از تصفیــه شــکر خــام وارداتــی بــا قیمــت مصــوب 
ــع  ــد در مقط ــات قن ــط کارخانج ــفید توس ــکر س ــروش ش ف
زمــان فعلــی باشــد بایــد عــرض کنــم کــه قیمــت آن 
ــرخ مصــوب فــروش  ــا 3 درصــد بیشــتر از ن تنهــا بیــن 2 ت

می باشــد.
آیــا اعتراضــات شــرکت فرآورده هــای غذایــی و قنــد 
چهارمحــال بــه مالیات هــای ســال 1398 و 1399 اثــر 

ــت؟ ــوده اس ــر ب پذی
قربانــی در خصــوص اعتــراض بــه مالیات هــای ســال 98 
ــال 98 و  ــای س ــه مالیات ه ــراض ب ــرد، اعت ــان ک و 99 اذع
99، کامــا موثــر بــوده اســت و انتظــار مــا بــر ایــن اســت که 
بــا رقم هــای نازلــی بــا اداره دارایــی تســویه حســاب شــرکت 
ــرد.  ــد چهارمحــال صــورت بگی ــی و قن فرآورده هــای غذای
وی در پاســخ بــه اینکــه اصــوال چنــد درصــد از خریــد 
شــکر خــام بــه صــورت نقــدی و چنــد درصــد بــه صــورت 
ــرای  ــی را ب ــدد ثابت ــوان ع ــزود: نمی ت ــت، اف ــاری اس اعتب
خریــد شــکر خــام بــه صــورت نقــدی و یــا صادراتــی تعییــن 
نمــود چــرا کــه ایــن مســئله ای توافقــی بــوده کــه بــه میــزان 
اعتمــاد دو طــرف معاملــه بــه یکدیگــر بســتگی دارد. مدیــر 
ــال  ــد چهارمح ــی و قن ــای غذای ــرکت فرآورده ه ــل ش عام
در خصــوص پارامترهــای کیفــی شــکر ســفید تولیــد شــده 
ــفید  ــکر س ــت ش ــرد، کیفی ــوان ک ــه عن ــن کارخان ــط ای توس
ــادل  ــال مع ــد چهارمح ــی و قن ــای غذای ــه فرآورده ه کارخان

بــا کیفیــت شــکر درجــه 2 اتحادیــه اروپــا اســت.

 تولید قچار در سال جاری

قربانــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه، پیش بینــی شــما 
از تولیــد شــکر تــا پایــان ســال جــاری چقــدر اســت؟ افــزود: 
ــفید  ــکر س ــد ش ــوع تولی ــه از مجم ــود ک ــی می ش پیش بین
ــت  ــزه و کش ــت پایی ــای کش ــرف چغندره ــه مص ــوط ب مرب
بهــاره ســال جــاری حــدود 45 هــزار تــن تولید شــکر داشــته 

باشــیم. 
ــده  ــال آین ــه در س ــم ک ــار داری ــا انتظ ــه داد: م وی ادام
ــیم. ــته باش ــاری را داش ــال ج ــد در س ــزان تولی ــل می حداق

مدیــر عامــل ایــن شــرکت در خصــوص طرح هــای 
قنــد  کارخانجــات  طراحــی  گفــت:  این گونــه  توســعه 
ــاز  ــین آالت موردنی ــه ماش ــد کلی ــه بای ــت ک ــه ای اس به گون
بــرای تکمیــل طرح هــای توســعه خریــداری، نصــب و 
ــوان ظرفیــت مــورد نظــر  ــه بت ــا اینگون ــد ت ــدازی گردن راه ان
ــای  ــود تحریم ه ــه وج ــه ب ــا توج ــا ب ــود. ام ــل نم را حاص
موجــود و شــرایط اقتصــادی موجــود در مملکــت مــا، 
مشــکات عدیــده ای بــرای تهیــه ماشــین آالتی کــه اکثــرا 
قابــل تهیــه در داخــل کشــور نیســتند وجــود دارد و بــه همین 
ــام  ــان اتم ــرداری و زم ــان بهره ب ــی زم ــم پیش بین ــت ه عل

ــود. ــد ب ــکل خواه ــیار مش ــا بس ــن طرح ه ای

 بــه صرفــه بــودن واردات شــکر خــام از نظــر 
اقتصــادی

ــودن  ــا نب ــودن ی ــه ب ــه صرف ــرون ب ــا مق ــه ب وی در رابط
ــودن  ــه ب ــه صرف ــرون ب ــزود: مق ــی اف ــام واردات ــکر خ ش
تصفیــه شــکر خــام وارداتــی بــه نــرخ تصفیــه و همچنیــن 
ــن  ــه همی ــتگی دارد ب ــه بس ــی کارخان ــای عملیات هزینه ه
ــر  ــت اظهارنظ ــه قطعی ــه ب ــن رابط ــوان در ای ــبب نمی ت س

ــود. نم
ــه  ــه را در دوره 9 ماه ــی کارخان ــای مال ــی هزینه ه قربان
منتهــی بــه آذر 1401 اینگونــه شــرح داد؛ هزینه هــای 
مالــی شــرکت در دوره 9 ماهــه منتهــی بــه پایــان آذر ســال 
جــاری حــدود 280 میلیــارد ریــال بــوده اســت کــه تمامی آن 
مربــوط بــه تســهیات دریافتــی از بانک هــا بــرای پرداخــت 
در  وی  اســت.  بــوده  خــام  شــکر  واردات  هزینه هــای 
خصــوص افزایــش ســرمایه 235 درصــدی شــرکت از 
ــن  ــای الزم در ای ــت: تمامی کاره ــته گف ــود انباش ــل س مح
خصــوص انجــام شــده و مــا توانســته ایم موافقــت ســازمان 
ــده  ــم و در آین ــذ نمایی ــوص اخ ــن خص ــز در ای ــورس را نی ب
بســیار نزدیــک ایــن افزایــش ســرمایه انجــام خواهــد شــد.
مدیــر عامــل کارخانــه فرآورده هــای غذایــی و قنــد 
ــرد:  ــوان ک ــود عن ــای خ ــان صحبت ه ــال در پای چهارمح
ظرفیــت اســمی  کارخانــه مــا برابــر بــا مصــرف یــک هــزار 
و 500 تــن چغنــدر در شــبانه روز اســت. وی ایــن مــژده را 
بــه ســهامداران خــود داد کــه بــا تکمیــل طرح هــای توســعه 
ــدر در شــبانه روز  ــن چغن ــه مصــرف 3 هــزار ت ــم ب می توانی

هــم برســیم.

مژده به سهامداران »قچـــار«؛

ظرفیت تولید افزایش می یابد

      ابراهیم ساجد - مدیر سرمایه گذاری تامین سرمایه دماوند

ــان  ــوده و زم ــا ب ــزات گرانبه ــی از فل ــاز یک ــا از دیرب ط
کشــف  در داد و ســتدها بعنــوان پــول و یکــی از محل هــای 
ــد از رواج  ــت. بع ــوده اس ــا ب ــراد و دولت ه ــروت اف ــره ث ذخی
ــتوانه  ــدن پش ــته ش ــس برداش ــص پ ــذی و باالخ ــول کاغ پ
ــوده  ــورم و حبــاب کاال موضوعــی ب ــرای اســکناس ت طــا ب
ــرار داده  ــعاع ق ــت الش ــردم را تح ــف م ــر مختل ــتر قش بیش
ــداز  ــس ان ــت پ ــردم جه ــوم م ــر عم ــان حاض ــت. در زم اس
خــود مخصوصــا در کشــورهای بــا تــورم بــاال از دارایی هــای 
امــن از جملــه طــا، مســکن ارز خارجــی و ... جهــت حفــظ 

ــد.  ــد خــود اســتفاده میکنن قــدرت خری
ــه ارزش ذاتــی خــود  ــه ب ــد هــر دارایــی در قیمتــی ک خری
نزدیــک باشــد متضمــن ســود بیشــتری خواهــد بــود. 
ــه  ــه فاصل ــه ب ــت ک ــاله ای اس ــکه مس ــاب س ــاح حب اصط
ارزش ذاتــی ســکه از قیمــت آن اشــاره دارد. بــرای شــناخت 
ــر  ــم. ه ــاره کنی ــد اش ــکه بای ــی س ــزای ارزش ذات ــه اج آن ب
ــار 18  ــای عی ــرم ط ــامل 8.133 گ ــد ش ــرح جدی ــکه ط س
ــت  ــا در قیم ــی ط ــت جهان ــرب قیم ــد. از حاصلض میباش
دالر بــه اضافــه هزینــه ضــرب قیمــت ذاتــی ســکه اســتخراج 
میگــردد. البتــه بایــد توجــه داشــت انــس جهانــی دارای عیار 

24 یــا 999 بــوده و عیــار ســکه طــرح جدیــد 18 میباشــد لــذا 
ــز الزم اســت. ــت نی ــن باب ــی از ای تعدیل

بــا توجــه بــه توضیحــات عیــار روزانــه ســکه طــرح جدیــد 

در نمــودار زیــر آورده شــده اســت: ) تصویــر 1( 
همانطــور کــه می بینیــم عمومــا ســکه دارای حبــاب 
بــوده البتــه در برخــی برهه هــا ایــن حبــاب بــه ســمت 

صفــر میــل نمــوده و در برخــی مواقــع بــه 15 درصــد قیمــت 
ــه نمــودار درخواهیــم  ــا توجــه ب ســکه نیــز رســیده اســت. ب
ــه و دالر  ــدت گرفت ــارات تورمی ش ــه انتظ ــی ک ــت مواقع یاف
در بــازار نقــدی رشــد می کنــد حبــاب ســکه نیــز رشــد 
ــودن  ــدود ب ــل آن مح ــی از دالی ــه یک ــد ک ــری می کن باالت
تهیــه و خریــد اســکناس دالر بــوده در حالیکــه خریــد ســکه 
ــه  ــا مواج ــش تقاض ــا افزای ــته و ب ــری داش ــت کمت محدودی
ــد ســکه وجــود  ــز همانن ــع ســکه نی ــاب در رب ــردد. حب می گ
دارد امــا اختــاف آن بیشــتر از ســکه کامــل می باشــد کــه در 

ــر 2(  ــت. )تصوی ــاهده اس ــل مش ــل قاب ــودار ذی نم
همانطــور کــه مشــاهده می شــود نســبت حبــاب ربــع 
ســکه بــه قیمــت آن در محــدوده 40 درصــد بــوده در حالیکه 
ایــن نســبت بــرای ســکه تمــام در محــدوده 15 درصــد 
ــه  میباشــد کــه دلیــل آن اقبــال بیشــتر ســرمایه های خــرد ب

ــردد. ــه میگ ــا مواج ــش تقاض ــا افزای ــه ب ــد ک آن می باش
بــا توجــه بــه محــدود بــودن منابــع و ذخایــر بانــک مرکزی 
ــب  ــی متناس ــد نقدینگ ــه رش ــا و ارز مادامی ک ــه ط در عرض
ــه  ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــد نمی ت ــور نباش ــد ارزی کش ــا درآم ب
ــورس کاال  ــه در ب ــد عرض ــی همانن ــدت روش های ــد م در بلن
ــه خریــد  ــرای تقاضــای جامعــه ب ــد راه حــل مناســبی ب بتوان
ــد باشــد. ــدرت خری دارایی هــای امــن در راســتای حفــظ ق

یک بام و دو هوای بازار با ربع سکه!

حتمــًا شــما هــم بارهــا ایــن ســوال را از خــود پرســیده 
ــع گازی  ــه مناب ــن رتب ــتن دومی ــود داش ــا وج ــه ب ــد ک ای
ــود آن  ــا کمب ــی کشــور ب ــاز داخل ــن نی جهــان چــرا در تامی
ــر  ــده ذخای ــا آم ــه در آماره ــه ک ــتیم!؟ آنگون ــه هس مواج
گازی ایــران در ســال 2021 بــدون تغییــر نســبت بــه ســال 
ــده  ــی مان ــون مترمکعــب باق ــل در ســطح 33.98 تریلی قب
اســت. امــا مشــکل کار کجاســت؟ یعنــی مــا حتــی از چیــن 
هــم پرمصرف تــر هســتیم؟ آیــا ایرانی هــا از اتحادیــه 

ــد؟! ــرف می کنن ــتر گاز مص ــا بیش اروپ
ســرانه مصــرف انــرژی ایــران طبــق آمــار بانــک جهانی 
ــوده  ــووات ســاعت ب ــزار کیل در ســال 2021 حــدود 38 ه
ــت  ــع نف ــا از دو منب ــی آن تنه ــرژی مصرف ــت و کل ان اس
ــووات  ــن 38 هــزار کیل ــده اســت. از ای ــه دســت آم و گاز ب
ســاعت حــدود 25 هــزار کیلــووات ســاعت از گاز بــه دســت 
ــد  ــش از 70 درص ــی بی ــت؛ یعن ــه از نف ــت و بقی ــده اس آم
انــرژی تولیــدی در ایــران از گاز اســت و بــه همیــن دلیــل 
ــی  ــن در حال ــت. ای ــرژی باالس ــرف ان ــهم گاز در مص س
اســت کــه بقیــه کشــورها ترکیــب متنوعــی از تولیــد انــرژی 
ــت.  ــکا اس ــور آمری ــر کش ــال دیگ ــته اند. مث ــه کار بس را ب
مصــرف ســرانه انــرژی آمریــکا در ســال 2021 حــدود 75 
هــزار کیلــووات ســاعت بــوده کــه تنهــا 24 هــزار کیلــووات 
ســاعت آن ســهم گاز بــوده؛ یعنــی حــدود 33 درصــد. ایــن 
ــرژی کشــور از  ــا 33 درصــد ان ــه تنه ــن معناســت ک ــه ای ب
منبــع گاز بــه دســت آمــده اســت. بــه ایــن ترتیــب میــزان 
مصــرف ســرانه گاز بــرای شــهروندان آمریکایــی کاهــش 
ــود  ــرژی خ ــی از ان ــا بخش ــه آن ه ــرا ک ــد، چ ــدا می کن پی
ــًا  ــس اساس ــد. پ ــن می کنن ــر تأمی ــوخت های دیگ را از س
مقایســه ایــران بــا دیگــر کشــورها، بــدون در نظــر داشــتن 
ــت،  ــدر اس ــا چق ــرژی آنه ــن ان ــهم گاز در تأمی ــه س اینک
ــن  ــا تأمی ــر ی ــورهای دیگ ــت. کش ــتباه اس ــه و اش مغالط
ــا در کنــار گاز از  انــرژی از گاز را کامــًا کنــار گذاشــته اند، ی

ــد. ــرژی هــم اســتفاده می کنن ــد ان ــع تولی دیگــر مناب
ســرانه کشــور مــا در مصــرف گاز از بســیاری کمتــر 

ــت! اس
آمارهــای جهانــی نیــز بــه مــا می گویــد ایــران بــا رتبــه 
ــورهایی  ــس از کش ــرژی پ ــرانه ان ــرف س ــی مص 42 جهان
مثــل قطــر، ســنگاپور، بحریــن، امــارات متحــده، کانــادا، 
ــره  ــتان، ک ــکا، ترکمنس ــان، آمری ــتان، عم ــت، عربس کوی
جنوبــی، اســترالیا، ســوئد، تایــوان، فنانــد، هلنــد، 
روســیه، قزاقســتان، آلمــان، چــک و اتحادیــه اروپــا قــرار 

ــیاری  ــا از بس ــردم م ــرژی م ــرانه ان ــی س ــرد. یعن می گی
ــه  ــه نکت ــی البت ــک جهان ــار بان ــت. آم ــر اس ــورها کمت کش
ــه مصــرف  ــد و آن هــم اینک ــا می گوی ــه م ــز ب ــری نی دیگ
ــاب داده  ــانه ها بازت ــه در رس ــور ک ــران آن ط ــرژی در ای ان
ــه بیــش  ــه اینجاســت ک ــا نکت ــاد نیســت. ام می شــود، زی
از 70 هــزار کیلــووات ســاعت ایــن میــزان انــرژی مصرفــی 
ســهم آب اســت و ســهم گاز تنهــا 7 هــزار کیلــووات 
ــئولین  ــط مس ــه توس ــه ای ک ــر مقایس ــت! دیگ ــاعت اس س
و بعضــی فعــاالن سیاســی مطــرح می شــود، مقایســه 
ــرانه  ــت. س ــا اس ــه اروپ ــران و اتحادی ــرژی ای ــزان ان می
مصــرف انــرژی در اتحادیــه اروپــا، یعنــی 27 کشــور، 
37 هــزار کیلــووات ســاعت، و ســرانه مصــرف انــرژی در 
ایــران 38 هــزار کیلــووات ســاعت اســت. امــا نکتــه اصلــی 
ایــن اســت کــه تنهــا 9 هــزار کیلــووات ســاعت از انــرژی 
ــی  ــن در صورت ــود؛ ای ــن می ش ــا از گاز تأمی ــه اروپ اتحادی
اســت کــه ایــن میــزان در ایــران 70 درصــد یــا بــه عبارتــی 
25 هــزار کیلــووات ســاعت اســت. پــس می تــوان نتیجــه 
گرفــت کــه مــردم ایــران در مقایســه بــا دیگــر کشــورها در 
مصــرف انــرژی پــر مصــرف نیســتند، امــا بــه ایــن دلیــل 
ــرار دارد، این طــور  ــرژی آنهــا ق ــن ان ــه گاز در رأس تأمی ک
برداشــت می شــود کــه پرمصرف تریــن مــردم دنیــا در 

ــتند. ــتفاده از گاز هس اس
بــه صــورت کلــی بایــد گفــت مدیریــت مصــرف انــرژی 
ــت و  ــی نیس ــک خط ــأله ی ــک مس ــکل گاز ی ــل مش و ح
ــش روی  ــا را پی ــبدی از راهکاره ــع آن س ــرای رف ــد ب بای
گذاشــت. تنهــا بــا یــک سیاســت گذاری خردمندانــه و 
دوراندیشــانه اســت کــه می تــوان هــم مصــرف انــرژی را 
کاهــش داد، هــم آن را عادالنــه کــرد، و هــم بــه صــادرات 

ــت. ــرژی دســت یاف گاز و ان

مقصر کمبـــود گـــاز کیست؟مردم یا دولت؟! 
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ــه  ــوالد مبارک ــت: ف ــه گف ــوالد مبارک ــرکت ف ــل ش مدیرعام
امــروز بــه وســعت ایــران توســعه پیــدا کــرده و الگوی بــه واقعیت 
رســاندن برنامه هــا و چشــم اندازهایی اســت کــه براســاس یــک 
اســتراتژی شــکل گرفتــه اســت؛ ایــن شــرکت الگویــی شــاخص 
در کشــور بــرای رشــد و تعالــی ملــی و خلق آینــده ای بهتــر در گام 

ــت. ــاب اسامی اس دوم انق
ــن  ــه در آیی ــوالد مبارک ــل ف ــا، مدیرعام محمدیاســر طیب نی
گرامیداشــت ســی  ســالگی ایــن شــرکت ضمــن تبریــک ایــن 
مناســبت  اظهــار کــرد: بســیاری از شــرکت های بــزرگ از یــک 
کارگاه کوچــک شــروع بــه کار کرده انــد و آرام آرام بــه رشــد 
ــاوت  ــتانی متف ــه، داس ــوالد مبارک ــتان ف ــا داس ــیده اند؛ ام رس
ــت در  ــن صنع ــوده و ای ــاوت ب ــروع آن متف ــه ش ــرا ک ــت، چ اس
دوران ســخت دفــاع مقــدس کــه ســاده ترین تجهیزات در کشــور 
قابلیــت تولیــد نداشــتند، بــه  وجــود آمــد. وی بــا بیــان ایــن کــه 
بــرای ســاخت فــوالد مبارکــه 500 هــزار تــن تجهیــزات و 150 
هــزار تــن اســکلت فلــزی بــه ایــن منطقــه منتقــل شــد، افــزود: 
امــروز افتخــار مــا ایــن اســت کــه فــوالد مبارکه بــه وســعت ایران 
توســعه پیــدا کــرده اســت؛ فــوالد مبارکــه در ابتــدای راه انــدازی 
ــود  ــد ب ــه کارشناســان خارجــی نیازمن ــرای انجــام هــر کاری ب ب
امــا امــروز در ســی امین ســال فعالیــت خــود بــه نقطــه عطفــی 
ــاز  ــه از داشــتن حتــی یــک کارشــناس خارجــی بی نی رســیده ک

اســت.
ــمن  ــالش دش ــم ت ــه  رغ ــه ب ــوالد مبارک ــرفت ف  پیش

ــرکت ــن ش ــان تجــاری ای ــب نش ــرای تخری ب
ــران طــی ســال های گذشــته موفــق  وی اذعــان داشــت: ای
شــد جایــگاه بین المللــی خــود را در تولیــد فــوالد، از رده پنجاهم 
ــمند  ــاق ارزش ــن اتف ــه ای ــد ک ــا ده ــم ارتق ــه رده ده ــان ب جه
مرهــون تــاش  فوالدســازان بزرگــی همچــون فــوالد مبارکــه 
اســت؛ امــروز فــوالد مبارکــه دیگــر یــک کارخانــه نیســت بلکــه 
ــان  ــن می ــا در ای ــت. ام ــور اس ــعه کش ــرای توس ــیر ب ــک مس ی
دشــمن درصــدد تخریــب نشــان تجــاری فــوالد مبارکه اســت با 

ایــن حــال ایــن شــرکت بــا قــوت رو بــه پیشــرفت اســت.
ــوالد  ــه ف ــتانی ک ــن داس ــرد: مهم تری ــح ک ــا تصری طیب نی
ــده ای  ــق آین ــته، خل ــای گذاش ــان عمومی برج ــه در اذه مبارک
بهتــر اســت کــه از همــان دوران ســاخت، ایــن تصویــر در جامعه 
نهادینــه شــد؛ در شــرایط ســخت دفــاع مقــدس، حــدود هــزار 
تــن تجهیــزات بــرای ســاخت فــوالد مبارکــه بــه محــل کارخانــه 
منتقــل شــد تــا امــروز شــاهد فعالیــت مجتمع بــزرگ صنعتــی با 

چندیــن کارخانــه بــرای تولیــد ورق هــای فــوالدی باشــیم.

ــده ای  ــق آین ــرای خل ــی ب ــوالد مبارکــه الگوی  ف
بهتــر در گام دوم انقــاب اســامی

ــا گــذر از مــرز  ــا بیــان ایــن کــه امــروز فــوالد مبارکــه ب وی ب
140 میلیــون تــن تولیــد در اوج اقتــدار قــرار دارد، گفــت: فــوالد 
مبارکــه در ابتــدا بــا هــدف رســیدن بــه ظرفیــت تولیــد اســمی با 
شــعار »کار زندگــی اســت« فعالیــت خــود را آغاز کــرد و امــروز این 
شــرکت به عنــوان بزرگتریــن تولیدکننــده فــوالد در خــاور میانه و 
شــمال آفریقــا شــناخته می شــود. کار مشــارکتی و تعهــد کارکنان 
بــه بومی ســازی و خودکفایــی در فــوالد مبارکــه از وجــوه تمایــز 

ایــن شــرکت بــا دیگــر مراکــز صنعتــی و سازمان هاســت.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اضافه کــرد: فــوالد مبارکه 
امــروز بــه وســعت ایــران توســعه پیــدا کــرده و الگوی بــه واقعیت 
رســاندن برنامه هــا و چشــم اندازهایی اســت کــه براســاس یــک 
اســتراتژی شــکل گرفتــه اســت؛ ایــن شــرکت الگویــی شــاخص 
در کشــور بــرای رشــد و تعالــی ملــی و خلق آینــده ای بهتــر در گام 

دوم انقــاب اسامی اســت.
 بایــد در فضــای رقابتــی جهانــی حرفــی بــرای گفتن 

داشــته باشیم
وی عنــوان داشــت: صنایــع زیــادی بــه برکت همین شــرکت 
در باالدســت و پایین دســت فــوالد مبارکــه بــه وجــود آمــده کــه 
ایــن اتفــاق، سرمنشــاء بســیاری از دســتاوردهای حــال و آینــده 
ــم در  ــد بتوانی ــت و بای ــان راه نیس ــن پای ــه ای ــت. البت ــور اس کش
ــته  ــن داش ــرای گفت ــی ب ــی حرف ــدید جهان ــی ش ــای رقابت فض
باشــیم. طیب نیــا بیــان کــرد: البتــه چالش هایــی زیــادی نظیــر 
تحریم هــا، محدودیــت انــرژی، دغدغــه فــوالد مبارکــه بــرای 
کاهــش آالیندگــی، اشــتغال زایی و... نیــز وجــود دارد. در عیــن 
حــال پیشــرفت تکنولــوژی و انقــاب صنعتــی نســل چهــارم و 
بســیاری از تحــوالت دیگــر در حــال وقوع اســت و فــوالد مبارکه 
در تــاش اســت همگام بــا تحوالت تکنولــوژی، دســتاوردهای 
بســیاری رقــم بزنــد. وی ابــراز داشــت: ورود بــه کســب وکارهای 
ــر،  ــای تجدیدپذی ــتفاده از انرژی ه ــتغال آفرینی، اس ــد، اش جدی
کاهــش آالیندگــی، تدویــن ســند شــفافیت و حکمرانــی، بــه روز 
شــدن تکنولــوژی و اســتفاده از فناوری هــای جدیــد نظیــر 
هــوش مصنوعــی و تحــول دیجیتــال از اقداماتــی اســت کــه در 

فــوالد مبارکــه در حــال انجــام اســت.
طیب نیــا در پایــان بــا بیــان ایــن کــه فــوالد مبارکــه همچنــان 
الگــوی ملــی بنــگاه داری کشــور اســت، گفــت: امــروز همچــون 
دوران دفــاع مقــدس بایــد بــا ایثــار و از خودگذشــتگی راه خــود را 

در پیــش گیریــم تــا بتوانیــم 30 ســال آینــده را بســازیم.

آیین گرامیداشت سی سالگی فوالد مبارکه؛
 »فوالد مبارکه« الگویی مناسب برای مسیر پیشرفت کشور

و خلق آینده ای بهتر 

      علی پور رمضان- تحلیل گر کارگزاری ایساتیس پویا

 بــازار طــا همیشــه جــز بازارهــای پرطرفــدار بــرای 
ــی رود  ــمار م ــان به ش ــی جه ــران و حت ــرمایه گذاری در ای س
و بــه نوعــی یــک دارایــی کــم ریســک و نقــد شــونده 
ــدید و  ــای ش ــل تورم ه ــی مث ــع بحران ــه در مواق ــد ک می باش
جنــگ همــواره یکــی از بهتریــن گزینه هــای موجــود بــرای 

ســرمایه گذاری بــوده اســت.
در ایــران هــم باتوجــه بــه تورمی کــه متاســفانه طــی 
ــکه  ــا و س ــرمایه گذاری در ط ــته داشتیم،س ــال گذش 15 س
ــته  ــوزه داش ــن ح ــرمایه گذاران ای ــرای س ــی ب ــازده مطلوب ب
ــن  ــرمایه گذاران در ای ــداد س ــده تع ــث ش ــر باع ــن ام و همی
بــازار رو بــه افزایــش باشــد،در جــدول زیــر مقایســه ای 
ــکن در  ــکه،دالر و مس ــازار بورس،س ــازده ب ــن ب ــم بی داری
ــه در جــدول  ــف: همانطــور ک ــی مختل طــی دوره هــای زمان
بــاال مشــاهده می کنیــد بــازار طــا همــواره در کوتــاه مــدت 

و بلنــد مــدت بازدهــی مطلوبــی را بــرای ســرمایه گذاران بــه 
ــرای  ارمغــان داشــته اســت و گاهــی طمــع ســرمایه گذاران ب
خریــد ســکه و مخصوصــا ربــع ســکه)به علــت مبلــغ کمتــر 
بــرای ســرمایه گذاری( باعــث ایجــاد حباب هــای شــدید 
قیمتــی شــده بــه طــوری کــه قیمــت ســکه از قیمــت طــای 
ــد،در  ــتر باش ــیار بیش ــرم( بس ــه در آن)2.033 گ ــه کار رفت ب
ــت  ــد قیم ــکه و رون ــع س ــاب رب ــد حب ــه رو رون ــودار رو ب نم
ــا هــم مقایســه شــده اســت: در ســه ســال گذشــته  ســکه ب
حبــاب ربــع ســکه از لحــاظ درصــدی در شــرایط بــا ثبــات و 
ــوده اســت و در شــرایط  بــدون هیجــان حــدود 20 درصــد ب
تورمــی و هیجانــات شــدید خریداران،ایــن حبــاب تــا حــدود 
ــت  ــس از تثبی ــه پ ــت ک ــوده اس ــز ب ــد نی ــی 55 درص 45 ال
شــرایط و بازگشــت آرامش،شــاهد تخلیــه ایــن حبــاب 
و رســیدن بــه ســطح تعــادل بوده ایم.منظــور از حبــاب 
ــازار  ــه در ب ــا ارزش معامل ــکه ب ــع س ــی رب ــه ارزش ذات  فاصل

می باشد.

 عرضه در بورس کاال

ــی  ــه تعادل ــده نقط ــن کنن ــواره تعیی ــا هم ــه و تقاض عرض
قیمــت در اقتصــاد اســت و هرجایــی کــه عرضــه کــم باشــد 
ــاد شــاهد  ــه احتمــال زی ــاد باشــد ب ــا تقاضــای مصــرف زی ی
ــزار  ــه 500 ه ــر عکس(،عرض ــتیم)و ب ــا هس ــد قیمت ه رش
ــع ســکه از ســوی دولــت در شــرایطی کــه حبــاب  قطعــه رب
ربــع ســکه بــه حــدود 3500000 تومــان، حــدود 40 درصــد 
ــازار را  ــد بخــش زیــادی از تقاضــای ب رســیده اســت می توان
ــی در  ــاب قیمت ــن حب ــمتی از ای ــاال قس ــش داده و احتم پوش
ــاال  ــودار ب ــد نم ــاری همانن ــود و رفت ــه ش ــدت تخلی ــاه م کوت

مجــددا تکــرار گــردد.

 عوامل موثر بر قیمت سکه

ــع ســکه دارای وزن  ــه طــور مشــخص رب ســکه طــا و ب
مشــخص و عیــار مشــخص و اســتاندارد اســت)2.033 
ــکه  ــر س ــکه و ه ــع س ــت رب ــبه قیم ــرای محاس ــرم( و ب گ
ــه در آن را در  ــکار رفت ــای ب ــا وزن ط ــت ت ــری کافیس دیگ
قیمــت هــر گــرم طــا ضــرب کــرده و حــق ضرب)حــدود 50 
هــزار تومــان( بــه آن اضافــه کنیــم تــا ارزش ذاتــی ســکه را 
بدســت آوریم.البتــه بــرای محاســبه ارزش ریالــی هــر گــرم 
طــا هــم نیــاز داریــم تــا قیمــت انــس جهانــی طــا و دالر 
را در نظــر داشــته باشــیم،به طــور کلــی دالر و انــس جهانــی 
ــر قیمــت هــر گــرم طــا و ســکه  طــا از عوامــل اثرگــذار ب

هســتند.

5 سالهیک ساله9 ماهه6 ماههسه ماههبازده

%1629.68%25.31%20.83%7.30%21.90بورس

%1416.35%59.41%70.05%36.16%48.24سکه

%844.79%47.51%36.88%21.97%11.24مسکن

%882.22%50.54%56.69%50.86%29.60دالر

حباب! وصله ناجور سکه 

 حبـــــــاب از ســـــکـــه می افتـــــد؟



گــزارش
بهمــن 1401  شماره 1279

فوکوسفوکوسفوکوسفوکوس

ــتی  ــند باالدس ــن س ــم انداز 1404 مهم تری ــند چش س
کشــور اســت کــه بایــد بــه عنــوان مرجــع و الگویــی 
جهت ســاز در تدویــن ســایر برنامه هــای کشــور قــرار 

ــرد. گی
ــداز 1404، ایــران کشــوری توســعه   در افــق چشــم ان
در  اقتصــادی؛ علمی فنــاوری  اول  بــا جایــگاه  یافتــه 
ــام  ــی، اله ــامی  و انقاب ــت اس ــا هوی ــه، ب ــطح منطق س
بخــش در جهــان اســام و بــا تعامــل ســازنده و موثــر در 

ــر شــده اســت.  ــل تصوی ــن المل ــط بی رواب
امــروز، یکــی از اساســی ترین پایه هــای اقتصــادی 
کشــورهای جهــان را صنایــع آهــن و فــوالد تشــکیل 
داده و تولیــد و مصــرف فــوالد یکــی از شــاخص های 
اصلــی توســعه یافتگی کشــورها و جوامــع بــه شــمار 

می آیــد. افزایــش مصــرف فــوالد، افزایــش تولیــد و 
رقابتــی شــدن بــازار را بــه همــراه داشــته و تولیدکننــدگان 
را بــه آن داشــته تــا بــا بــاال بــردن بهــره وری و اســتفاده 
ــه خــود  ــازار را ب ــات موجــود ســهم بیشــتری از ب از امکان

ــد.  ــاص دهن اختص
ــا هــدف هدایــت ایــران  در ســند چشــم انداز نیــز کــه ب
بــه ســمت کشــوری توســعه یافتــه بــا جایــگاه اول 
اقتصادی،علمــی و فنــاوری در ســطح منطقــه تدویــن 
ــورد  ــتراتژیک م ــن کاالی اس ــد ای ــش تولی ــده، افزای ش
توجــه خــاص قــرار گرفتــه و دســتیابی بــه ظرفیــت 
۵۵میلیــون تــن فــوالد بــه عنــوان یــه هــدف مهــم 
ــوالد ســهم 5.2  ــوان شــده اســت. در حــال حاضــر ف عن
درصــدی از تجــارت جهانــی را بــه خــود اختصــاص 

ــارد  ــک میلی ــر ی ــغ ب ــان بال ــد آن در جه ــد و تولی می ده
و 900 میلیــون تــن اســت. 

ــوالد  ــی ف ــای جهان ــا تقاض ــه ب ــزان در مقایس ــن می ای
ــی  ــد کنون ــا فــرض حفــظ رون هنــوز جــای رشــد دارد و ب
میــزان تولیــد و تقاضای آن در پایان ســال 1404)2025( 
بــه بیــش از دو میلیــارد و 100 تــن می رســد.لذا افزایــش 

فــوالد دارای توجیــه اقتصــادی اســت.
نشــان  تقاضــا  و  عرضــه  رونــد  برســی  ایــران  در 

بــه تولیــد  می دهــد مصــرف فــوالد نســبت 
ــن  ــه ای ــه ب ــت. باتوج ــوده اس ــتر ب بیش

رونــد ظرفیــت رونــد فــوالد در ســند 
به گونــه ای  کشــور  چشــم انداز 

ــه  ــذاری شــده اســت ک هدف گ
ــد  ــت تولی ــق ظرفی ــا تحق ب
ــوالد  ــا ف ــن ب ــون ت 55 میلی
 1404 ســال  پایــان  تــا 
ــرف  ــد از مص ــزان تولی می
ــعه  ــه و توس ــی گرفت پیش
بــه  نیــز  را  صــادرات 
همــراه خواهــد داشــت. 

اینکــه  بــه  باتوجــه 
ــان  ــه دوم جه ــران در رتب ای

از میــزان ذخایــر گازی قــرار 
بــه  دسترســی  اســت  گرفتــه 

از  دور  چنــدان   1404 چشــم انداز 
بــود.  نخواهــد  دســترس 

چشــم انداز تعییــن شــده مســتلزم عوامــل 
مختلفــی اســت کــه غفلــت از هــر یــک از آنهــا می توانــد 

ــاز دارد.  ــن مهــم ب ــه ای کشــور را از دســتیابی ب
از جملــه عوامــل مهــم جهــت رســیدن بــه ظرفیــت 55 
ــزی  ــه برنامه ری ــوان ب ــوالد می ت ــد ف ــن تولی ــون ت میلی
مناســب، تعریــف و اجــرا پروژه هــای فــوالدی متناســب 
ــی، توســعه  ــع مال ــن مناب ــران، تامی ــا شــرایط اقلیمی ای ب
صنعــت و حمــل و نقــل، توســعه معــادن و بنــادر و پایــش 
ــل  ــق کام ــا تحق ــرد ت ــتمر عملک ــل مس ــه و تحلی و تجزی
چشــم انداز اشــاره نمــود. نظــر بــه رونــد توســعه صنعــت 
فــوالد در کشــور، ضــرورت اســتفاده از سیســتم های 
احســاس  پیــش  از  بیــش  برنامه ریــزی  پیشــرفته 

می شــود. 
تنــوع نیــاز مشــتریان، بــاال بــود حجــم ســرمایه گذاری 
کارخانــه  احــداث  و  توســعه  جهــت  الزم  منابــع  و 
ــر از  ــتفاده موث ــزوم اس ــوالد و ل ــن و ف ــد آه ــات تولی ج
عنــوان  بــه  را  برنامه ریــزی  موجــود،  ظرفیت هــای 
عاملــی تاثیــر گــذار در افزایــش تولیــد فــوالد بــدل نمــوده 

ــت.  اس
ــود  ــد موج ــم انداز و رون ــیر چش ــه مس ــی ب ــی کل نگاه
نشــان می دهــد چنانچــه پروژه هــای توســعه 
ــتر  ــرعت بیش ــر و س ــزی بهت ــا برنامه ری ب
چشــم انداز  تحقــق  نــرود  پیــش 

ــد.  ــد ش ــیر نخواه مس
ــد  ــدار تولی ــاند مق ــرای رس ب
ــدار  ــه مق ــور ب ــوالد در کش ف
افــق 1404 کــه 55 میلیــون 
ســال  پایــان  در  تومــان 
1404 اســت، بایــد نــرخ 
معــادل  ســاالنه  رشــد 
ــذا  ــد. ل ــد  باش 11.5 درص
برنامه ریــزی  بایســتی 
ســرعت  جهــت  الزم 
بخشــیدن بــه رونــد رشــد 
درصــد   11.5 کنونــی  تولیــد 
تــوان  بــه  تــا  گیــرد  صــورت 

نمــود. محقــق  را  چشــم انداز 
صنایعــی  زمــره  در  فــوالد  صنایــع 
اولیــه  بــه ســرمایه گذاری  میــاز  کــه  هســتند 
ــن  ــاال دارد؛ بنابری ــردش ب ــرمایه در گ ــع آن س ــه تب و ب
تامیــن منابــع مالــی و ســرمایه گذاری نقــش کلیــدی 
ــده  ــد ان را نادی ــته و نبای ــوالد داش ــت ف ــعه صنع  در توس

گرفت. 
بررســی بودجــه عمرانــی ســال های اخیــر کشــور 
توســعه  جهــت  الزم  ســرمایه  می دهــد  نشــان 
ــت و  ــارج اس ــت خ ــی دول ــوان مال ــوالد از ت ــت ف صنع
بایســتی از هم اکنــون تمهیــدات الزم جهــت تامیــن 
بخــش  مشــارکت  ماننــد  دیگــر  منابــع  از  اعتبــار 
انجــام  خارجــی  ســرمایه های  جــذب  و   خصوصــی 

گیرد.

      محمد یاسر طیب نیا - مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان 

فــوالد مبارکــه هــم اکنــون از یــک شــرکت تولیــدی 
ــه یــک هلدینــگ عملیاتــی  صــرف خــارج شــده و تبدیــل ب
ــه طــور مســتقیم  ــوالد شــده  اســت و ب ــره ارزش ف در زنجی
و غیرمســتقیم حــدود 140 شــرکت فرعــی را در خــود جــای 

ــت.   داده اس
مســلمًا یکــی از روش هــای تعییــن  ارزش یــک هلدینگ، 
تعییــن ارزش شــرکت های فرعــی آن می باشــد کــه ایــن 
ــی در   ــرکت های فرع ــهام ش ــه س ــتفاده از عرض ــا اس ــر ب ام
ــه  ــوالد مبارک ــه ف ــود. در نتیج ــل می ش ــرمایه حاص ــازار س ب
قصــد دارد  شــرکت هایی کــه ایــن پتانســیل را داشــته باشــند 

در بــازار بــورس عرضــه کنــد.
ــتفاده از  ــورس اس ــهام در ب ــه س ــای عرض ــی از مزای یک
معافیت هــای مالیاتــی اســت. در کنــار آن افزایــش شــفافیت 
اطاعاتــی شــرکت ها یکــی دیگــر از مزایــای مهــم بورســی 
ــال  ــکات ح ــی از مش ــی رود. یک ــمار م ــه ش ــا ب ــدن آنه ش
حاضــر مــا بــا شــرکت های غیربورســی بحــث تعییــن قیمــت 
ــزم  ــتفاده از مکانی ــا اس ــه ب ــت، اگرچ ــن شرکت هاس ــه ای پای
ــه  ــوان ب ــورس، می ت ــت در ب ــف قیم ــا و کش ــه و تقاض عرض
ارزش بــازار ایــن شــرکت بــه صــورت روزانــه دســت یافــت. 
ایــن موضــوع از مزایــای مهــم دیگــر عرضــه ســهام در 

ــورس اســت. ب
ســهامدار عمــده  نیــز بــا عرضه درصدی از ســهام شــرکت 
ــا و  ــرای پروژه ه ــت اج ــی جه ــع مال ــد مناب ــی می توان فرع
ســرمایه گذاری های جدیــد خــود را تامیــن کنــد؛ ضمــن 

ــود.  ــظ می ش ــان حف ــرکت همچن ــرل ش ــه کنت آنک
تنهــا محدودیــت  موجــود در عرضــه ســهام، بحــث 
ــت.  ــده اس ــرد و عم ــهامداران خ ــن س ــع بی ــات مناف تعارض
به عنــوان مثــال ســهامدار عمــده بــه دنبــال تقســیم حداقلــی 
ــام  ــور انج ــه منظ ــرکت ها ب ــود در ش ــت س ــود و نگهداش س
طرح هــای توســعه اســت امــا ســهامدار جــزء تقســیم ســود 

ــه  ــروه مبارک ــون  در گ ــم اکن ــد. ه ــه می کن ــر را مطالب حداکث
ــه لحــاظ وضعیــت ســودآوری در  ــه ب ــم ک شــرکت هایی داری
ــازار ســرمایه  وضعیــت خوبــی قــرار گرفته انــد و هنــوز وارد ب
نشــده اند ماننــد فــوالد ســنگان بــا ظرفیــت تولیــد 5 میلیــون 
تــن کنســانتره و گندلــه، فــوالد سفیددشــت بــا ظرفیــت 800 
هــزار تــن آهــن اســفنجی و شــمش فــوالدی، ورق فــوالدی 
چهارمحــال بــا ظرفیــت 3۶0 هــزار تــن ورق گالوانیــزه، 
ــت   ــی های در دس ــا بررس ــال  و... ب ــاراز چهارمح ــوالد ت ف
ــم  ــا  را بتوانی ــی از آنه ــهام برخ ــل س ــاءاهلل حداق ــام انش انج
وارد بــورس کنیــم کــه ایــن امــر می توانــد بــر قیمــت ســهام 

مبارکــه هــم تاثیرگــذار باشــد.  

 فوالد مبارکه و  محدودیت های انرژی 

 70 درصــد انــرژی موردنیــاز کشــور از طریــق گاز طبیعــی 
بــزرگ  تولیدکننــده  دهمیــن  ایــران  و  می گــردد  تامیــن 
ــی  ــود گاز طبیع ــت وج ــل مزی ــت. بدلی ــان اس ــوالد در جه ف
در کشــور سیاســتگذاری در صنایــع فــوالد کشــور از طریــق 
احیــاء آهــن بــا گاز طبیعــی بــه عنــوان ســوخت پــاک، تعییــن 
شــده اســت. از ایــن رو ایــران بزرگتریــن تولیــد کننــده 
ــدود  ــت و در ح ــان  اس ــه گاز در جه ــر پای ــفنجی ب ــن اس آه
ــتفاده از  ــا اس ــًا ب ــه روش EAF و عمدت ــام ب ــوالد خ 90% از ف
ــام  ــوالد خ ــد ف ــزان تولی ــردد. می ــد می گ ــفنجی تولی آهن اس

در ســال 1400 حــدود 28.5 میلیــون تــن بــوده اســت و 
ــل خودروســازی،  ــن دســتی )از قبی ــع پایی بســیاری از صنای
لــوازم خانگــی ، لولــه و پروفیــل و ...( وابســتگی مســتقیم 

ــد.  ــی دارن ــوالت نهای ــه محص ب
 از مهمتریــن اقدامــات جــاری بمنظــور کاهــش مصــرف 
انــرژی بــا توجــه بــه محدودیت هــای فصــل زمســتان 
زمان هــای  در  تعمیــرات  بــازه  انتقــال  بــه  می تــوان 
ــش  ــه کاه ــر ب ــه منج ــود ک ــاره نم ــرف اش ــت مص محدودی
قابــل توجــه مصــارف انــرژی می گــردد. در جــدول زیــر نیــز 
ــده  ــام ش ــرژی انج ــی ان ــه جوی ــای صرف ــن پروژه ه مهمتری

ــت ــده اس ــاره گردی ــه اش ــوالد مبارک ــرکت ف در ش

ــه در بخــش نیروگاهــی   ســرمایه گذاری های فوالدمبارک
و گازی 

ــوزات  ــدور مج ــورت ص ــدی در ص ــه زمانبن ــق برنام طب
 ۶00 خورشــیدی  نیــروگاه  از  بهره  بــرداری  زمــان  الزم، 

ــود. ــد ب ــده خواه ــال آین ــا 3 س ــی ت مگاوات
بخــش  در  ســرمایه گذاری  میــزان  اســاس  ایــن  بــر 
نیــروگاه شــامل نیــروگاه ســیکل ترکیبــی حرارتــی 420 
 3۶0 خورشــیدی  تجدیدپذیــر  نیــروگاه  یــورو،  میلیــون 
میلیــون یــورو و در بخــش گاز شــامل توســعه میادیــن 
ــر  ــای توجیه پذی ــی گزینه ه ــه و بررس ــت مطالع  گازی در دس

می باشیم. 
در پایــان همانگونــه کــه در جــداول بــاال پروژه  هــای 
ــت  ــده اس ــر ش ــرژی  ذک ــرف ان ــش مص ــازی و کاه بهینه س
اقدامــات دیگــری ازجملــه مذاکــره بــا شــرکت گاز درخصوص 
اجــرای پروژه هــای بهینه ســازی و کاهــش مصــرف گاز هــم 
در حوزه هــای نیروگاهــی، صنایــع و خانگــی صــورت گرفتــه 
ــرمایه گذاری در  ــات س ــام مطالع ــر آن انج ــاوه ب ــت و ع اس
ــال  ــه دنب ــوالد مبارک ــز توســط ف ــدان گازی نی ــا ســه می دو ی

می گــردد. 

نقشــه راه فــــوالد در دقــایــق پایانی

صرفه جویی های »فوالد مبارکه« در انرژی گازی  

تامین منابع مالی 
و سرمایه گذاری نقش کلیدی در 

توسعه صنعت فوالد داشته و نباید ان 
را نادیده گرفت. بررسی بودجه عمرانی 

سالهای اخیر کشور نشان می دهد سرمایه الزم 
جهت توسعه صنعت فوالد از توان مالی دولت 
خارج است و بایستی از هم اکنون تمهیدات 

الزم جهت تامین اعتبار از منابع دیگر 
مانند مشارکت بخش خصوصی و جذب 

سرمایه های خارجی انجام  گیرد.

عنوان پروژهردیف

1
تولیدبخار سوپرهیت با بازیافت انرژي از دودکش 

نیروگاه گازي جهت استفاده در نیروگاه بخار
انجام این پروژه به صرفه جویی بیش از 12000 نرمال متر مکعب گاز طبیعی در 

ساعت منجر گردیده است.

2
 احداث نیروگاه CHP جهت تولید همزمان برق

)با راندمان باال( در فوالد سبا است.
انجام این پروژه به صرفه جویی بیش از 11 میلیون نرمال مترمکعب گاز طبیعی 

درسال منجر گردیده است. ظرفیت این نیروگاه 25مگاوات می باشد.

3
کاهش تلفات حرارتی ناشی از  کاهش زمان 

 POWER ON و  POWER OFF کوره قوس
انجام این پروژه به صرفه جویی بیش از 200 میلیون کیلو وات ساعت درسال 

منجر گردید. 

4
بهینه سازی رکوپراتور های کوره های پیشگرم  

نورد گرم
صرفه جویی حدود 33 میلیون نرمال مترمکعب در سال

   اهم پروژه های صرفه جویی انرژی در دست اقدام شرکت فوالد مبارکه  ردیف

توسعه ریکوپراتورهای احیا مستقیم به منظور افزایش تولید  و کاهش مصارف ویژه انرژی1

بازیافت حرارت از دودکش های کوره های پیشگرم  ناحیه نورد گرم2

احداث نیروگاه 914 مگاواتي راندمان باال )%60(3

4FCB2 احداث پست جبرانسازي توان راکتیو

احداث نیروگاه خورشیدي 600 مگاوات5

مطالعه و احداث توربین هاي انبساطي به منظور تولید برق در ایستگاههاي تقلیل فشار گاز6

احداث نیروگاه بادی 200 مگاوات7
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      سجاد میرزایی سوینی - مدیر صندوق سبدگردان تدبیر 

ــه  ــی ک ــدوق پاالیشــی یکــم و دارا یکــم، دو صندوق صن
در بــازار ســرمایه در ســال 1399 عرضــه شــدند و ارزش 
خالــص دارایــی هــر واحــد آن هــا بــا قیمــت معاماتــی بــازار 
ــدود 23  ــم در ح ــی یک ــدوق پاالیش ــرای صن ــب ب ــه ترتی ب
درصــد و بــرای صنــدوق واســطه گــری دارا یکــم در حــدود 
ــازار  ــت ب ــیدن قیم ــی رس ــه در پ ــه دارد ک ــد فاصل 51 درص
بــه NAV آن و حــل مشــکل فــوق، تصمیــم بــه اضافــه 
ــه  ــد ک ــم ش ــی یک ــدوق پاالیش ــه صن ــردان ب ــودن بازارگ نم
ــر  ــری در اصــاح و صف ــون تغیی ــاه تاکن ــد م ــا گذشــت چن ب
ــر  ــال حاض ــت. درح ــته اس ــی نداش ــاف مبلغ ــدن اخت ش
ارزش خالــص دارایــی دو صنــدوق در حــدود 2۶ همــت 
ــاه  ــخ 21 دی م ــم، در تاری ــی یک ــدوق پاالیش ــت. صن اس
ــه  ــا ب ــود ام ــزار نم ــود برگ ــیم س ــوع تقس ــا موض ــی ب مجمع
ــد  ــی می گردی ــه پیش بین ــی ک ــی کاف ــود نقدینگ ــل نب دالی
در حــدود 1000 تومــان بــرای هــر واحــد مصــوب گــردد، از 
تقســیم ســود صــرف نظــر شــد و ســرمایه گذاران امســال از 
ــا  ــه آن ه ــودی ب ــز س ــی نی ــهام های پاالیش ــود س ــل س مح

ــت .  ــق نگرف تعل
ــه  ــدای اضاف ــم از ابت ــی یک ــدوق پاالیش ــردان صن بازارگ
شــدن بــه عنــوان رکــن بازارگردانــی ، روزانــه تــا ایــن تاریــخ  
ــرخ  ــت ن ــا قیم ــد ب ــون واح ــدود 140 میلی ــال در ح ــا ابط ب
ــر  ــد باالت ــدود 40 درص ــط در ح ــور متوس ــه ط ــه ب ــال ک ابط
ــدود  ــی در ح ــت مبلغ ــده اس ــبه ش ــازار آن محاس از ارزش ب
ــی  ــاوت قیمت ــل تف ــودآوری از مح ــان س ــارد توم 800 میلی
ــدوق  ــردان )صن ــه بازارگ ــردان داشــته اســت ک ــرای بازارگ ب
ــدام  ــور اق ــود مذک ــغ س ــرو( از مبل ــن پیش ــی نوی بازارگردان
ــوده  ــازار نم ــش از ب ــدوق پاالی ــای صن ــد واحده ــه خری  ب

است.

 تغییــرات جدیــد از ســوی ســازمان بــورس در ترکیــب 
دارایــی صندوق هــای بــا درآمــد ثابــت 

ــه ای  ــی اباغی ــورس ط ــازمان ب ــاه س ــخ ۵ دی م در تاری
حداقــل ســرمایه گذاری صندوق هــای بــا درآمــد ثابــت 
در ســهام شــرکت ها را برداشــت،  ایــن درحالــی اســت 
ایــن  بــرای  از آن، ســرمایه گذاری در ســهام  قبــل  کــه 
 25 حداکثــر  و  درصــد   15 حداقــل  صندوق هــا  نــوع 
ــوی  ــه پرتف ــی آن اباغی ــود. در پ ــده ب ــن ش ــد تعیی درص
ســهام از  خالــی  می توانــد  صندوق هــا  ایــن   ســهام 

گردد. 
بــر ایــن اســاس تــوان انتظــار داشــت کــه بــا ریــزش بــازار 
فشــار فروشــی در حــدود 100 همــت روانــه صف هــای 
ــازار ســرمایه گــردد و مدیــران صندوق هــا در پــی  فــروش ب
ــه اوراق  ــه را ب ــغ حاصل نقــد نمــودن ســهام صندوق هــا مبال
بــا درآمــد ثابــت و ســپرده های بانکــی تبدیــل کننــد؛ از 
ــول و  ــازار پ ــت ب ــه تقوی ــد ب ــر می توان ــن ام ســوی دیگــر ای
کاهــش نــرخ بهــره بانکــی منجــر شــود کــه تــا ایــن تاریــخ 
ــای  ــرمایه، صندوق ه ــازار س ــاخص و ب ــدن ش ــت ش ــا مثب ب
بادرآمــد ثابــت در پــی مدیریــت وکســب حداکثــر بازدهــی از 
دارایی هــای صنــدوق، پرتفــوی ســهام درصنــدوق را حفــظ 

ــده اند. ــد ش ــت بهرمن ــن فرص و از ای
پــر بــازده تریــن صندوق هــای بــازار ســرمایه طــی 3 مــاه 

گذشــته  بــه شــرح ذیــل بــوده اســت:
از رقــم  از شــروع رشــد شــاخص  3 مــاه گذشــته  در 
ســهام  در  نــوع  از  صندوق هــای  واحــد،   1.200.000
بازدهــی خوبــی را داشــته انــد کــه بــه ترتیــب ۵ صنــدوق پــر 
بــازده کــه بهتریــن عملکــرد را طــی ایــن دوره کســب نمــوده 

ــت: ــوده اس ــل ب ــرح ذی ــه ش ــد ب ان
شــرکت  مدیریــت  بــا  داریــک  فــراز  صنــدوق   .1

ــد ــی 46 درص ــب بازده ــا کس ــارس ب ــک پ ــبدگردان داری س
شــرکت  مدیریــت  بــا  بــورس  بــازده  صنــدوق   .2

درصــد  43 بازدهــی  کســب  بــا  بــازده  ســبدگردان 
ــرکت  ــت ش ــا مدیری ــان ب ــهام کی ــگ س ــدوق آهن 3. صن
کســب  بــا  کیــان  آفتــاب  پرتــو  ســرمایه گذاری  مشــاور 

بازدهــی 41 درصــد
ــرکت  ــت ش ــا مدیری ــاه ب ــاد رف ــعه اعتم ــدوق توس 4. صن
کارگــزاری بانــک رفــاه کارگــران بــا کســب بازدهــی 40 

ــد درص
5. صنــدوق اعتبــار ســهام ایرانیــان بــا مدیریــت شــرکت 

ســبدگردان اعتبــار بــا کســب بازدهــی 39 درصــد
ــد  ــا درآم ــای ب ــی صندوق ه ــب بازده ــن کس ــا بهتری ام
ثابــت نیــز در 3 مــاه گذشــته توســط صندوق هــای زیــر 

ــورد: ــم خ رق
بــا  کشــاورزی  بانــک  کارگــزاری  یکــم  صنــدوق   .1
ــی  ــب بازده ــا کس ــاورزی ب ــک کش ــزاری بان ــت کارگ مدیری

14 درصــد معــادل 52 درصــد ســاالنه

2. صنــدوق توســعه ســرمایه نیکــی بــا مدیریــت شــرکت 
مشــاور ســرمایه گذاری نیکــی گســتر بــا کســب بازدهــی 11 

درصدمعــادل ۴4 درصــد ســاالنه
3. صنــدوق گنجینــه المــاس بیمــه دی بــا مدیریــت 
ــد  ــی 9 درص ــب بازده ــا کس ــاس ب ــبدگردان الم ــرکت س ش

ــاالنه ــد س ــادل 36 درص مع
4. صنــدوق مشــترک صنعــت و معــدن بــا مدیدیــت 
شــرکت کارگــزاری بانــک صنعــت و معــدن بــا کســب 

34 درصــد ســاالنه 8.5 درصــد معــادل  بازدهــی 
مدیریــت  بــا  کیــان  ثابــت  درآمــد  بــا  صنــدوق   .5
کیــان  آفتــاب  پرتــو  ســرمایه گذاری  مشــاور  شــرکت 
درصــد  33 معــادل  درصــد   8.2 بازدهــی  کســب   بــا 

 ساالنه
ــا و  ــت ط ــد ارزش قیم ــا رش ــان ب ــن می ــن در ای همچنی
ــر طــا بــه  ســکه در 3 مــاه گذشــته صندوق هــای مبتنــی ب
طــور متوســط توانســته انــد بــا رشــد ارزش طــا بازدهــی در 

حــدود 40 درصــدی را کســب نماینــد.

سود حاصله بازارگردانی صندوق پاالیشی یکم؛

بازار گردان هم نتوانست!!!



گــزارش
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      دکتر حمید خیل نژاد - عضو هیات مدیره تامین سرمایه امین

بازارهــا، صنایــع و همچنیــن دانــش بازاریابــی پــس 
محصــول،  فــروش،  تولیــد،  گرایش هــای  از  عبــور  از 
بازاریابــی، مدیریــت بازاریابــی بــا مســئولیت های اجتماعــی 
ــای  ــا و داراییه ــت برنده ــد و مدیری ــر برن ــر ب در دوره معاص
ــابداری  ــتاندارد حس ــت. در اس ــده اس ــز ش ــهود متمرک نامش
اســت  شــده  گفتــه  نامشــهود،  دارایی هــای   17 شــماره 
ــی و  ــت غیرعین ــر ماهی ــه ب ــا تکی ــهود ب ــی نامش ــه دارای ک
ــت  ــتن عینی ــن نداش ــود. بنابرای ــف می ش ــی آن تعری غیرپول
ــا  ــه دارایی ه ــی این گون ــای اساس ــودن، ویژگی ه ــی نب و پول
هســتند. اهمیــت ایــن دارایــی نامشــهود تــا انــدازه ای اســت 
ــوال،  ــوکا ک ــل، ک ــد اپ ــرکت هایی مانن ــد در ش ــه ارزش برن ک
ــا  ــی آنه ــای فیزیک ــام داراییه ــازون از تم ــی ام، و آم آی ب
گــران بهاتــر اســت. طبــق تعریــف اســتاندارد ایــزو 10668، 
ــای  ــب واحده ــر حس ــد ب ــادی برن ــد ارزش اقتص ارزش برن
ــه ای از  ــا مجموع ــک ی ــه ی ــت ک ــال اس ــل انتق ــی قاب مال
ــادی  ــًا ارزش م ــد. عموم ــادی را دارا باش ــای اقتص ارزش ه
بایــد از طریــق جریانهــای نقــدی محاســبه شــود کــه از 
ــش  ــز کاه ــادی و نی ــود اقتص ــد، س ــش درآم ــق افزای طری

هزینــه پدیــد می آیــد. 
ــرکت  ــک ش ــد ی ــذاری برن ــت گ ــی قیم ــای کل رویکرده
ــد،  ــاد برن ــت ایج ــده جه ــام ش ــای انج ــای هزینه ه ــر مبن ب
ــازار و  ــد در ب ــای آن برن ــورد تقاض ــازاری و م ــت ب ــا قیم ی
ــی  ــده ناش ــاد ش ــی ایج ــای آت ــص دریافتی ه ــل خال ــا تنزی ی
ــای  ــواع مدله ــی ان ــا بررس ــن، ب ــد. همچنی ــد می باش از برن
بــر  برنــد در می یابیــم کــه عــاوه  قیمت گــذاری ارزش 
ــای  ــر الگوه ــدل در اکث ــر م ــن عناص ــی بی ــدم یکپارچگ ع
ارزیابــی برنــد، الگوهــا کیفــی بــوده و یــک خروجــی عملیاتی 
شــفاف ارائــه نشــده اســت. فلــذا، مــدل فعلــی کــه بر اســاس 
ــام  ــس از انج ــده و پ ــد نگارن ــذاری ارزش برن ــاب قیمتگ کت
مصاحبه هــا و برگــزاری جلســات پانــل بــرای طراحــی و 
تبییــن مــدل طبــق آرای خبــرگان و کارشناســان قیمتگــذاری 
ــن  ــر تبیی ــرح زی ــه ش ــد، ب ــرمایه می باش ــازار س ــال در ب فع

می گــردد.

F1:
g1  = نوع صنعت 0.10  * } رو به افول:0/5، بالغ: 1، 

روبه رشد:1/3 {
g2 = نوع شرکت )شاخص سهم از بازار،..( 0.16*}نفوذ 
در یک بخش خاص:0/43،توجه به کل بازار:0/32،رو به 

افول:0/08، نوپا:0/17،{
g3    = ثبت داخلی برند 0.03  *  } اقدام نشده 

است:0/20- ،در فرآیند ثبت: 0/60  ،ثبت شده  : 1 {
g4    = ثبت جهانی برند 0.03  *  } اقدام نشده 

است:0/20- ،در فرآیند ثبت: 0/60  ،ثبت شده  : 1 {
g5   = ثبات ایجاد سود خالص 0.17  *  } طی سه سال 
اخیر:0/35 ،طی چهار سال اخیر:0/60  ، طی پنج سال 
اخیر:0/85، طی هفت سال اخیر: 1، زیان طی سه سال 

اخیر: 0/20- {
g 6 = نسبت گردش موجودی کاالدر سه سال اخیر شرکت 

به صنعت 0.07  *  } رو به افول:0/5 ،بالغ: 1  ،روبه 
رشد:1/3 {

g7 = نسبت کیفیت نقدینگی سود عملیاتی شرکت طی 

سه سال اخیر 0.15  *} متوسط :0/35، باال: 1، پایین 
} -0/20

g8   = تاریخ تاسیس)بدون تغییر نام(  0.09 *} بیش از 
سی سال اخیر : 2 ، از پانزده تا سی سال:0/70 ،از پانزده 

سال اخیر: 0/45،از پنج سال اخیر: 0/10   {
g9 = نسبت درآمد حاصل از صادرات به کل درآمد سه 

سال اخیر 0.11  *  } بیش از هفت مقصد صادراتی: 1/60 
،چهار تا هفت  مقصد صادراتی: 1  ، تا سه مقصد صادراتی: 

0/35 ، صادرات ندارد: 0{
g 10  = نسبت درآمد عملیاتی به کل درآمد طی سه سال 
اخیر 0.09  *  }کمتر از نوزده صدم: 0/20-،  دامنه بیست 
تا سی و نه صدم:0/40 ،دامنه چهل تا پنجاه و نه صدم: 

0/80 ، باالی شش دهم:1/40 {
Ave ANA3: متوسط خالص دارایی های شرکت طبق 

ترازنامه حسابرسی شده سه سال اخیر 

CF: جریانهای نقدی عملیاتی دوره اخیر حسابرسی شده 
شرکت 

Nc: هزینه های بازاریابی شرکت در سه دوره اخیر منتهی 
به ارزشگذاری

Fc:  هزینه های عملیاتی شرکت در سه دوره اخیر 
N1: هزینه های بازاریابی صنعت در سه دوره اخیر 

F1: هزینه های عملیاتی صنعت در سه دوره اخیر 

EQ: حقوق صاحبان سهام دوره اخیر حسابرسی شده 
شرکت

GDP1,2: تولید ناخالص داخلی دو سال اخیر   
 Gross( برآورد تولید ناخالص داخلی سال آتی :GDP3

)Domestic Product

ε: دامنه تشخیصی بین صفر تا یک طبق نظر کارشناسان 
ارزشگذار جهت کمی کردن صفات کیفی تشخیصی

ــه روشــن اســت الگــوی اکتشــافی از چهــار  ــه ک همانگون
شــاخص کلــی بــه شــرح زیــر، ارزش برنــد را قیمــت گــذاری 

می کنــد. 
ــغ  ــوان مبل ــا عن ــک ب ــور ی ــور( اول: فاکت ــاخص )فاکت ش
پایــه ای ارزش برنــد از ده شــاخص تشــکیل شــده اســت. بــا 
محاســبه ایــن 10 شــاخص ویژگی هــای عملکــردی شــرکت 
کیفیــت  و  بازاریابــی  حقوقــی،  مالــی،  شــاخص های  در 
ســنجیده می شــود. ضرایــب هــر شــاخص نیــز توســط 
کارشناســان در جلســات پانــل نهایــی و تعییــن شــده اســت.
ــه  ــه س ــه ب ــت؛ ک ــوع صنع ــک: ن ــور ی ــاخص1 از فاکت ش
طبقــه رو بــه رشــد، بالــغ، رو بــه افــول تقســیم بنــدی 
گــردش  بــه  توجــه  بــا  ارزیــاب  کارشناســان  می گــردد. 
مالــی صنعت/تعــداد مشــتریان/ بــازار هــدف بــرای حداقــل 
دوره پنــج ســال اخیــر صنعــت رونــد رشــد /ایســتایی/
ــاظ  ــبات لح ــوده و در محاس ــایی نم ــت را شناس ــزول صنع ن

می نمایند. 
شــاخص2 از فاکتــور یــک: در ایــن شــاخص شــرکتها بــه 
چهــار دســته: نوپــا )شــرکت کــه بــه تازگــی در یــک صنعــت 
ــدی دارد و  ــج درص ــر پن ــازار زی ــهم ب ــت و س ــرده اس ورود ک

ــن  ــش در ای ــا و درآمدهای ــددی دارد و هزینه ه ــای متع رقب
ــک  ــر از ی ــر کمت ــرکت های چالش گ ــبت ش ــه نس ــت ب صنع
چهــارم اســت(، نفــوذ در یــک بخــش خــاص بــازار )شــرکتی 
بــازار هــدف  بــازار هــدف مشــخصی دارد و در آن  کــه 
ــز در  ــی نی ــبت باالی ــه نس ــابقه ب ــد و س ــازار می باش ــر ب رهب
ــد(،  ــدی دارن ــد رش ــز رون ــش نی ــش دارد، درآمدهای آن بخ
ــوع  ــوال تن ــرکت ها معم ــن ش ــازار دارد )ای ــه کل ب ــه ب توج
ــران  ــاده و از رهب ــًا جاافت ــد و غالب ــی دارن ــی باالی محصوالت
آن صنعــت می باشــند و مهمتریــن منابــع درآمــدی و هزینــه 
ــرکت رو  ــا ش ــد( و ی ــت می باش ــن صنع ــز همی ــان نی ای آن
بــه افــول می باشــد و علــی رغــم حتــی ســابقه/ ســهم 
بــازار مناســب خــود در بــازار و آن صنعــت در حــال تضعیــف 
شــدن، از دســت دادن ســهم بــازار در دوره پنــج ســال اخیــر 
ــد و  ــود می باش ــد خ ــش درآم ــدن بخ ــر ش ــاهد کوچکت و ش
ــه  ــا برنام ــازار ی ــه ب ــرای بازگشــت جــدی ب ــن حــال ب در عی
 عملیاتــی موفقــی در دوره هــای اخیــر اجرایــی ننمــوده 

است.
ــل  ــمی برند در داخ ــت رس ــک: ثب ــور ی ــاخص3 از فاکت ش
ــل  ــی در داخ ــای قانون ــب حمایته ــای کس ــه معن ــور؛ ب کش
جغرافیــای کشــور ایــران توســط ثبــت رســمی برند و پرداخت 
هزینه هــای دوره ای مترتــب بــر حفــظ و تــداوم چنیــن 

حمایت های قانونی در مقابل تقلب و فریبکاری. 
شــاخص4 از فاکتــور یــک: ثبــت رســمی  برند در ســطح 
جهانــی؛ بــه معنــای کســب حمایتهــای قانونــی در خــارج از 
جغرافیــای کشــور ایــران در ســطح بیــن المللــی و جهانــی و 

پاریس/مادریــد می باشــد.  کنوانســیون های  طبــق 
ــات ایجــاد ســود خالــص؛  ــور یــک: ثب شــاخص5 از فاکت
ــی  ــی و کارای ــای بازاریاب ــاب هزینه ه ــاخص ارزی ــن ش در ای
خالــص  ســود  پیوســته  تولیــد  در  را  شــرکت  عملیاتــی 
می ســنجند. اگــر شــرکت توانایــی سودســازی مســتمر 
ــام  ــره ور آن در انج ــرد به ــاندهنده عملک ــد نش ــته باش داش

می باشــد.  منابــع  مدیریــت  و  هزینه هــا 
ــیم  ــه تقس ــج طبق ــه پن ــاخص ب ــن ش ای

می گــردد.
شــاخص6 از فاکتــور یــک: 

موجــودی  گــردش  نســبت 
اخیــر  3ســال  در  کاال 

متوســط  بــه  نســبت 
صنعــت؛ دیگــر شــاخص 
عملکــردی  ســنجش 
میــزان  شــرکت  یــک 
آن  موجــودی  گــردش 
از  اگــر  کــه  می باشــد 
ــر  ــت باالت ــط صنع متوس

نشــان دهنده  باشــد 
مناســب  بســیار  وضعیــت 

ــوان  ــرا ت ــد زی ــرکت می باش ش
نتیجــه  در  و  آن  درآمدســازی 

وجــود برنــد قــوی و تســهیل تقویــت 
ــاخص  ــه ش ــد ک ــن می نمای ــد را تبیی برن

می باشــد.  کارشناســان  نظــر  مهمی بــه 
ــی  ــت نقدینگ ــبت کیفی ــک: نس ــور ی ــاخص7 از فاکت ش
ســود عملیاتــی شــرکت/طی 3ســال اخیــر؛ مدیریــت ســود 
ــی- ــب در مباحــث مال ــوارد دســتکاری و تقل ــن م از مهمتری
حســابداری بــوده و از طــرف دیگــر از تعاریــف ورشکســتگی 
ــا  ــن قروض/پرداختی ه ــت تامی ــی جه ــی کاف ــود نقدینگ نب
ــن  ــت. ای ــده اس ــوان ش ــا عن ــود دارایی ه ــم وج ــی رغ عل
شــاخص بــا محاســبه قــدرت ایجــاد وجــوه نقــد از عملیــات 
ــن چنینــی را شــفاف نمــوده،  ــی شــرکت ریســکهای ای اصل

ــد.  ــان می ده ــد را نش ــدرت برن ق
شــاخص8 از فاکتــور یــک: تاریــخ تاســیس)بدون تغییــر 
نــام(؛ ایــن شــاخص کــه هماننــد ســایر شــاخص ها از ادبیــات 
تحقیــق ناشــی می شــود نفــوذ در ذهــن مصــرف کننــدگان و 
ــه  ــاب ب ــه ارزی ــد ب ــت را می توان ــازار و صنع ــب ب ــوذ در قل نف
تصویــر بکشــاند. هــر میــزان کــه ســابقه یــک برنــد )بــدون 
ــام( در یــک جامعــه بیشــتر باشــد میــزان اطمینــان  تغییــر ن

بــازار بــه آن برنــد افزایــش تصاعــدی خواهــد یافــت.
شــاخص9 از فاکتــور یــک: نســبت درآمــد حاصــل از 
ــاخص  ــن ش ــر؛ در ای ــال اخی ــد 3س ــه کل درآم ــادرات ب ص
ارزیاب/مــدل توانایــی گســترش بــازار بــرای برنــد را از 
ــران  ــای ای ــه بازارهایــی در خــارج از جغرافی طریــق توجــه ب
می ســنجند. هــر انــدازه تعــداد مقاصــد صادراتــی یــک 
ــش  ــیل افزای ــود پتانس ــاندهنده وج ــد نش ــر باش ــد باالت برن
شــرکت/برند  بــرای  بیشــتر  درآمــد  ایجــاد  و   صــادرات 

است. 
ــی  ــد عملیات ــبت درآم ــک: نس ــور ی ــاخص 10 از فاکت ش
بــه کل درآمــد طــی ســه ســال اخیــر؛ در اینجــا ارزش گــذار 
ــل  ــد از مح ــاد درآم ــرکت را در ایج ــی برند/ش ــی واقع توانای
مهمتریــن  اینکــه  می ســنجد.  شــرکت  اصلــی  فعالیــت 
ــع ورودی یــک شــرکت از محــل درآمدهــای عملیاتــی  مناب
ــک  ــت ی ــاندهنده موفقی ــنی نش ــه روش ــردد ب ــن گ آن تامی
ــازار خــود می باشــد. در ایــن بخــش  شــرکت در صنعــت و ب

شــرکت ها بــه چهــار دســته تفکیــک شــده اند.
ــه  ــی ب ــای بازاریاب ــد هزینه ه ــوان درص ــا عن ــور دو ب فاکت

هزینه هــای عملیاتــی شــرکت بــه همیــن نســبت در صنعــت 
در دوره زمانــی ســه دوره اخیــر ضــرب در: جریان هــای 
نقــدی عملیاتــی دوره اخیــر حسابرســی شــده، بــرای بــرآورد 
تاثیــر فعالیت هــای بازاریابــی بــر ایجــاد نقدینگــی عملیاتــی 
ــن  ــان ای ــرات کارشناس ــه نظ ــه ب ــا توج ــد. ب ــرکت می باش ش
فاکتــور مســتقیمًا اثــر هزینه هــای بازاریابــی را در ایجــاد 
ــر  ــی اخی ــنجد و نقدینگ ــرکت می س ــی ش ــی عملیات نقدینگ
به عنــوان مبلــغ قابــل اضافــه شــدن بــه مبلــغ پایــه ای برنــد 

در فاکتور یک لحاظ می شود. 
ــد در  ــه برن ــی معامل ــرایط کل ــد ش ــه می خواه ــور س فاکت
ادغــام و تملیــک را در اقتصــاد رکــودی/ رونــق لحــاظ نماید. 
ــدارن و  ــی خری ــرایط رونق ــان در ش ــرات کارشناس ــق نظ طب
ــرا  ــد زی ــق می نماین ــری تواف ــت باالت ــر قیم ــندگان ب فروش
ــد  ــه افزایــش می یاب ــرآوردی طرفیــن معامل ــرخ بازدهــی ب ن
و از طــرف دیگــر در شــرایط رکــودی انتظــار مــی رود طرفین 
معاملــه بــا کاهــش نــرخ بازدهــی خــود، قیمــت کلــی معاملــه 

را تحــت تاثیــر قــرار خواهنــد داد.
فاکتــور چهــار بــا عنــوان متوســط/ میانگیــن هزینه هــای 
ــل  ــناس قاب ــخیص کارش ــه تش ــر: ب ــال اخی ــی 10س بازاریاب
ــد می باشــد. علی رغــم تــاش  ــه ارزش برن اضافــه شــدن ب
بــرای کمی ســازی تمــام عوامــل موثــر بــر ارزش برنــد 
کارشناســان بــه ایــن جمع بنــدی رســیدند کــه یــک دامنــه ای 
بــرای قیمــت نهایــی برنــد بایســت در اختیــار ارزیــاب وجــود 
ــر آن  ــان ب ــه کارشناس ــه ای ک ــن دامن ــد و بهتری ــته باش داش
توافــق نمودنــد متوســط هزینــه بازاریابــی یک ســال شــرکت 
)جمــع هزینه هــای بازاریابــی ده ســال اخیــر تقســیم بــر ده( 
ــه  ــق محاســبات انجــام شــده حــدود دامن ــه طب می باشــد ک
ــرای  ــذاری ب ــت گ ــان قیم ــار کارشناس ــدی را در اختی 7درص
کارشناســی؛ کمی کــردن ســایر  دامنــه تشــخیص  یــک 

ــد.  ــی می باش ــات کیف صف
ایــن روش قیمت گــذاری ارزش برنــد می توانــد بــرای 
اشــخاص و نهادهــای زیرقابــل اســتفاده باشــد:
اوراق  بــورس  ســازمان  بــرای   -
ــح  ــهای صحی ــن ارزش ــادار، تعیی به
از  جلوگیــری  علمی جهــت  و 
شــکل گرفتــن حبــاب قیمتــی 
رکودهــای  آن  تبــع  بــه  و 
اهمیــت  بــازار  ناگهانــی 
ایــن  بنابرایــن،  دارد. 
الگــو کــه اکتشــاف مدلــی 
ــت  ــبه قیم ــت محاس جه
ــد یک شــرکت  ارزش برن
می نمایــد،  آزمــون  را 
ــازمان  ــتفاده س ــورد اس م

ــرد. ــرار گی ــور ق مزب
ــر  ــور دیگ ــرد متص - کارب
مدل هــای  دقــت  افزایــش 
حــوزه  در  برنــد  ارزشــگذاری 
و  ادغــام  بازاریابــی  راهبردهــای 
تامیــن  شــرکت های  توســط  تصاحــب 
بــازار ســرمایه می باشــد. ســرمایه بویــژه در 
- شــفاف شــدن چنیــن مدل هــای عملیاتــی بــرای تعییــن 
ــذاری  ــای قیمت گ ــدن مدل ه ــفاف ش ــرکت ها و ش ارزش ش
مهــم  رتبه بنــدی  شــرکت های  بــرای  حــوزه  ایــن  در 

می باشــد.
ــی از ارزش  ــا آگاه ــرکت ها ب ــی ش ــاختار مال ــم س - تنظی
برنــد ایشــان کیفیــت مناســب تــری خواهــد یافــت در نتیجــه 
ســازمان حسابرســی کشــور نیــز در صورت هــای مالــی 
شــرکت ها در صنایــع مختلــف می توانــد بــه ایــن امــر و 
ــد  ــغ ارزش برن ــه ورود مبل ــوده در زمین ــه نم ــرد آن توج کارب
ــزی  ــی برنامه ری ــای مال ــه ای صورت ه ــش ترازنام ــه بخ ب

ــد. نمای
و  تســهیات  بخــش  بویــژه  کشــور  بانکــی  نظــام   -
اعتبارســنجی مشــتریان در بانک هــا نیــز از کاربردهــای 
عملیاتــی ایــن کتــاب بــرای تعییــن ارزش کلــی یــک شــرکت 

می تواننــد بهــره منــد گردنــد.
ISIRI/(ــد ــی برن ــی ارزیاب ــه فن ــکیل کمیت ــه تش ــه ب ــا توج - ب
TC 289( در معاونــت تدویــن و ترویــج اســتاندرد در ســازمان 
ملــی اســتاندارد ایــران، انتظــار مــی رود مــدل اکتشــافی ایــن 
تحقیــق می توانــد زمینــه رسمی ســازی مــدل مصوبــی 
در  را  برنــد  ارزش  ارزیابــی  نحــوه  یکسان ســازی  بــرای 

ــد. ــا نمای ــی مهی ــای مال صورت ه
- انتظــار مــی رود کــه نتایــج ایــن تحقیــق بتوانــد از طریــق 
تشــریح مــدل اکتشــافی کــه بیانگــر قیمــت ارزش برنــد یــک 
ــر  ــای دقیق ت ــرای تصمیم گیری ه ــا را ب ــت آنه ــرکت اس ش
راهبردهــای  در  به ویــژه  شــرکت ها  قیمت گــذاری  در 
ــق،  ــن طری ــد و از ای ــاری کن ــک ی ــام و تملی ــی ادغ بازاریاب
ــادی  ــاالن اقتص ــرمایه گذاری فع ــازده س ــش ب ــث افزای باع

شــود.
- انتظــار مــی رود مدیــران بازاریابــی شــرکت ها مهمتریــن 
را  برنــد  ارزش  گــذاران  قیمــت  نظــر  مــورد  متغیرهــای 
شناســایی نمــوده و بــا هماهنگــی دیگــر مســئوالن شــرکت، 
توانایــی باالتــری در مدیریــت ارزش برنــد داشــته باشــند کــه 

در نهایــت موجــب رشــد ارزش کل شــرکت گــردد.

ارزش برند شرکت؛ مغفول مانده پربها

رویکردهای 
کلی قیمت گذاری برند یک 

شرکت بر مبنای هزینه های انجام 
شده جهت ایجاد برند، یا قیمت بازاری 

و مورد تقاضای آن برند در بازار و یا تنزیل 
خالص دریافتی های آتی ایجاد شده ناشی از 

برند می باشد. همچنین، با بررسی انواع مدلهای 
قیمت گذاری ارزش برند در می یابیم که عالوه 
بر عدم یکپارچگی بین عناصر مدل در اکثر 
الگوهای ارزیابی برند، الگوها کیفی بوده 

و یک خروجی عملیاتی شفاف ارائه 
نشده است.
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 فرمانــدار عســلویه در بازدیــد از غرفــه پتروشــیمی پارس 
ــات،  ــاوری اطاع ــی فن ــگاه تخصص ــن نمایش در چهارمی
ــم  ــرح عظی ــوص ط ــت درخص ــت و حراس ــات، امنی ارتباط
کاشــت 13 هــزار اصلــه درخــت در بســتانو اظهــار داشــت: 
ــورت  ــای ص ــده و تاش ه ــام ش ــی انج ــیار بزرگ ــدام بس اق

ــد. ــان می ده ــود را نش ــده خ ــه در آین گرفت
سیدعلی هاشــمی افزود: از طــرح اجــرا شــده بازدیــد 
ــری  ــی نظی ــاق ب ــت اتف ــوان گف ــرات می ت ــه ج ــته و ب داش
در روســتای بوســتانو انجــام شــده اســت، شــورا و دهیــاری 
روســتا نیــز بایــد نســبت بــه نگهــداری درختــان و فضــای 

ــند. ــته باش ــاش داش ــده ت ــاد ش ــی ایج ــت محیط زیس
مجموعــه  مابقــی  اســت  امیــد  کــرد:  اضافــه  وی 
ــته  ــرداری داش ــو ب ــیمی پارس الگ ــز از پتروش ــرکت ها نی ش
ــئولیت های  ــودن مس ــی نم ــتای اجرای ــاش در راس ــا ت و ب
اجتماعــی خــود تمــام تــاش خــود را بــرای ایجــاد هــوای 

ــد. ــری کنن ــکار گی ــردم، ب ــه م ــرام ب ــاک و احت پ
ــیار  ــاش بس ــت و ت ــه داد: فعالی ــلویه ادام ــدار عس فرمان
خوبــی را از طــرف پتروشــیمی پارس شــاهد بــوده کــه 
ــز ادامــه  ــده نی ــه در ســال های آین انتظــار مــی رود ایــن روی

ــد. دار باش
وی خاطــر نشــان کــرد: فضــای ســبز 35 هکتــاری ایجاد 
شــده توســط پتروشــیمی پارس ظرفیــت بســیار خوبــی برای 
گردشــگری داشــته کــه امیــد اســت در ایــن خصــوص نیــز 

اقدامــات الزم بــرای جــذب گردشــگر انجــام شــود.

 صیانــت از محیــط  زیســت، از اهــداف اصلــی 
اســت پتروشــیمی  پارس 

جمــع  در  پتروشــیمی پارس  عمومی شــرکت  روابــط   
 13 کاشــت  عظیــم  طــرح  درخصــوص  خبرنــگاران 
ــرکت  ــت: ش ــار داش ــتانو اظه ــت در بس ــه درخ ــزار اصل ه

ایفــای  راســتای  در   93 ســال  از  پتروشــیمی پارس 
ــت،  ــط زیس ــت از محی ــی و صیان ــئولیت های اجتماع مس
پــروژه عظیــم درختــکاری در کنــار ســد روســتای بســتانو در 
زمینــی بــه مســاحت حــدوداً 35 هکتــار در 3 فــاز بــا اســتفاده 
از درختــان بومی منطقــه و ســازگار بــا اکوسیســتم منطقــه را 

ــرد. ــاز ک آغ
محمــدی افــزود: بــا انجــام اقدامــات کارشناســی، تاکنون 
ــال  ــرای س ــده و ب ــته ش ــت بومی کاش ــه درخ ــزار اصل 13 ه
ــارک و  ــای پ ــترش فض ــرای گس ــه ای ب ــز برنام ــاری نی ج
ــرح  ــرار دارد، ط ــتور کار ق ــه در دس ــان منطق ــت درخت کاش
اقدامی جدیــد  پتروشــیمی پارس  حــوزه  در  اجــرا  مــورد 
بــوده کــه مــورد عنایــت و توجــه بســیاری از ســازمان ها، از 
جملــه آمــوزش و پــرورش و اهالــی بومی منطقــه نیــز قــرار 
ــیمی پارس،  ــرکت پتروش ــط عمومی ش ــت. رواب ــه اس گرفت
ــه طــور کل هــدف اصلــی مــا توجــه  ضمــن بیــان اینکــه ب
ــی از  ــت: یک ــان داش ــت، اذع ــوده اس ــه ب ــردم منطق ــه م ب
ــط  ــت از محی ــیمی پارس، صیان ــی پتروش ــای اصل برنامه ه
ــوده کــه در ایــن راســتا تاکنــون اقدامــات مهــم و  زیســت ب
موثــری صــورت گرفتــه اســت، بــرای ســال های آینــده نیــز 
 طرح هایــی متنــوع بــه صــورت هدفمنــد برنامه ریــزی شــده 

است.
وی خاطرنشــان کــرد: پتروشــیمی پارس همواره اشــتغال 
زایــی بــرای جوانــان را از اهــداف و برنامه هــای خــود 
ــارک  دانســته و در طــرح عظیــم محیــط زیســتی احــداث پ
ــه طــور  ــرای 30 نفــر ب ــز ب بوســتانو در منطقــه عســلویه نی
ــر مســتقیم اشــتغال زایــی صــورت گرفــت،  مســتقیم و غی
ــم  ــروژه عظی ــن پ ــرای ای ــن و اج ــر گرفت ــا در نظ ــع ب در واق
ــئولیت های  ــه مس ــه ب ــر توج ــاوه ب ــی، ع ــت محیط زیس
اجتماعــی و کاشــت بیــش از 13 هــزار اصلــه درخــت 
بومــی در 35 هکتــار از اراضــی منطقــه، اشــتغال زایــی بــرای 

ــت. ــز صــورت گرف ــان نی جوان

شــرکت پتروشــیمی بوعلی ســینا در دوره 9 ماهــه منتهــی 
بــه آذر 1401 از فــروش محصــوالت تولیــدی خــود درآمدی 
معــادل بــا 3۶3 هــزار و 877 میلیــارد و 471 میلیــون ریــال 
ــی در دوره مشــابه ســال گذشــته تنهــا  کســب نمــود. بوعل
توانســته بــود از فــروش محصــوالت خــود درآمــدی معــادل 
ــال کســب  ــارد و 409 میلیــون ری ــا 193 هــزار و 329 میلی ب
نمایــد. بــر ایــن اســاس فــروش محصــوالت تولیــدی 
ــی  ــه منته ــینا در دوره 9 ماه ــیمی بوعلی س ــرکت پتروش ش
بــه آذر ســال جــاری نســبت بــه دوره مشــابه در ســال 

گذشــته از رشــد 88 درصــدی همــراه شــد.
ــن شــرکت از محــل ســایر فعالیت هــای خــود اعــم از  ای
ــی،  ــای ارزی عملیات ــعیر دارایی ه ــی از تس ــودهای ناش س
تعدیــل نــرخ محصــوالت، فعالیــت حاصــل از جایــگاه 
ــت.  ــاخته اس ــد س ــز  درآم ــا نی ــایر فعالیت ه ــری و س بارگی
بطوریکــه ایــن بخــش از درآمدهــای »بوعلــی« در ســرفصل 
ــه  ــبت ب ــاری نس ــال ج ــه س ــا در دوره 9 ماه ــایر درآمده س
دورع مشــابه قبــل بــا رشــد 484 درصــدی از 3 هــزار و 414 
میلیــارد و 722 میلیــون ریــال بــه 19 هــزار و 928 میلیــارد و 

ــال افزایــش یافــت. 8۶5 میلیــون ری
ایــن رشــد چشــمگیر در ســایر درآمدهــای شــرکت ســبب 
گردیدکــه شــرکت حاشــیه ســود عملیاتــی خــود را در دوره 9 
ماهــه منتهــی بــه آذر 1401 نســبت بــه دوره مشــابه قبــل 

از حــدود 15 درصــد بــه حــدود 1۶ درصــد افزایــش دهــد.
ــاد  ــا ایج ــرکت ب ــن ش ــاری ای ــال ج ــه س در دوره 9 ماه
ــود  ــت س ــد توانس ــدود 1۶ درص ــی ح ــود خالص ــیه س حاش
ــه دوره  ــبت ب ــدی نس ــد 81 درص ــا رش ــود را ب ــص خ خال
مشــابه ســال گذشــته از 31 هــزار و 915 میلیــارد و 942 
میلیــون ریــال بــه 57 هــزار و 741 میلیــارد و 57۶ میلیــون 

ــد. ــش ده ــال افزای ری
از مجمــوع درآمــد 3۶3 هــزار و 877 میلیــارد و 471 
میلیــون ریالــی  بوعلــی  52 درصــد بــه فــروش داخلــی و 48 
ــی ایــن شــرکت پتروشــیمی تعلق دارد. ــه فــروش صادرات ب

ســایر  بــه  نســبت  محــور  صــادرات  شــرکت های 
شــرکت ها از ایــن مزیــت برخوردارنــد کــه بــا وجــود درآمــد 
ــی از  ــود ناش ــیب های موج ــر آس ــه ب ــه غلب ــادر ب ارزی، ق
نوســانات ارز هســتند. همچنیــن درآمــد حاصــل از فــروش 
صادراتــی محصــوالت ایــن شــرکت در دوره 9 ماهــه ســال 
ــا رشــدی  ــه دوره 9 ماهــه ســال گذشــته ب جــاری نســبت ب
حــدود ۶0 درصــد از 110 هــزار و 48 میلیــارد و 729 میلیــون 
ــال  ــون ری ــارد و ۶35 میلی ــه 175 هــزار و 532 میلی ــال ب ری

ــه اســت. افزایــش یافت
از  در طــول دوره 9 ماهــه ســال جــاری 28 درصــد 
مجمــوع فــروش ایــن شــرکت بــه فــروش داخلــی ریفرمیت  
و 28 درصــد نیــز بــه فــروش صادراتــی ایــن محصــول تعلق 

داشــته اســت.
بــا وجــود کاهــش تولیــد ایــن محصــول در 9 ماهــه ســال 
ــزار و  ــته از ۶03 ه ــال گذش ــه س ــه 9 ماه ــبت ب ــاری نس ج
ــه  ــزان درآمــدی ک ــن، می ــه 405 هــزار و 488 ت ــن ب ۶80 ت
ــول در دوره 9  ــن محص ــی ای ــروش داخل ــرکت از ف ــن ش ای
ــه دوره  ماهــه ســال جــاری بدســت آورده اســت، نســبت ب
ــا رشــد چشــمگیر یــک هــزار و  مشــابه در ســال گذشــته ب
ــد  ــدام درآم ــن اق ــت. ای ــده اس ــه گردی ــدی مواج 387 درص
حاصــل از فــروش داخلــی این محصــول را از ۶ هــزار و 750 
میلیــارد و 273 میلیــون ریــال بــه 100 هــزار و 37۶ میلیــارد 

ــال افزایــش داده اســت. و 145 میلیــون ری
ــی  ــروش صادرات ــل از ف ــد حاص ــزان درآم ــن می همچنی
ایــن شــرکت در دوره 9 ماهــه ســال جــاری نســبت بــه دوره 
9 ماهــه ســال گذشــته بــا افزایــش حــدود 50 درصــدی از ۶8 
هــزار و 972 میلیــارد و 334 میلیــون ریــال بــه 103 هــزار و 

117 میلیــارد و 581 میلیــون ریــال افزایــش یافتــه اســت.
ایــن افزایــش درآمــد در  ریفرمیــت هــم ناشــی از افزایش 
نــرخ فــروش ایــن محصــول در فــروش داخلــی و صادراتــی 
و هــم ناشــی از افزایــش حجــم فــروش و حجــم تقاضــا در 

ایــن محصــول شــرکت بــوده اســت.

فرماندار عسلویه 

 فضای سبز ۳۵ هکتاری ایجاد شده توسط پتروشیمی  پارس 
ظرفیت بسیار خوبی برای گردشگری است 
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رشــــد 88 درصدی فروش

و  بــا حضــور علــی ســاجقه معــاون رئیس جمهــوری 
ــر  ــور، محمدیاس ــت کش ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــس س رئی
ــریف  ــردم ش ــده م ــه، نماین ــوالد مبارک ــل ف ــا مدیرعام طیب نی
ــه در مجلــس شــورای اســامی و امام جمعــه  شهرســتان مبارک
ایــن شهرســتان، احمدرضــا الهیجــان زاده مدیــرکل حفاظــت 
محیط زیســت اســتان اصفهــان و جمعــی از مدیران و مســئوالن 
ــروژه زیســت محیطی فــوالد مبارکــه  کشــوری و اســتانی، دو پ
بــه ارزش 1333 میلیــارد تومــان افتتــاح شــد و بــه بهره بــرداری 
رســید. رئیــس ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور، اظهــار 
ــت محیطی  ــتاوردهای زیس ــروژه و دس ــن دو پ ــاح ای ــرد: افتت ک
بــا فعالیــت شــرکت های  فــوالد مبارکــه اصفهــان را کــه 
دانش بنیــان و مدیریــت جــوان ایــن شــرکت به دســت آمده 
اســت.  علــی ســاجقه افــزود: ایــران تحریم هــا را بــه فرصــت 
ــادی  ــائل اقتص ــی مس ــد در بعض ــت. هرچن ــرده اس ــل ک تبدی
ــور در  ــتاوردهای کش ــا دس ــود، ام ــل می ش ــارهایی تحمی فش
همــه زمینه هــا بی نظیــر بــوده و شــرکت های دانش بنیــان 
ــه های  ــکار و اندیش ــی، اف ــوان داخل ــای ج ــر نیروه ــا تکیه ب ب
ــته اند.  ــای گذاش ــر ج ــاد ب ــی در اقتص ــر خوب ــاز، تأثی تحول س
معــاون رئیس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: دیــدگاه مــردم ایــن 
اســت کــه صنعــت فــوالد، آالینــده و آب بــر اســت و ایــن دیدگاه 
نســبت بــه فــوالد مبارکــه نیــز وجــود داشــته و همیــن امــر مورد 
ــازی  ــا شفاف س ــد ب ــه بای ــه ک ــودجو قرارگرفت ــراد س ــدف اف ه
مســائل درزمینــه زیســت محیطی، ســوءتفاهم ها برطــرف 
ــی در  ــروژه اصل ــرداری از دو پ ــه بهره ب ــاره ب ــا اش ــود. وی ب ش
ــع آوری  ــا جم ــی از پروژه ه ــزود: یک ــت، اف ــه محیط زیس زمین
و انتقــال پســاب 9 شــهر منطقــه بــه فــوالد مبارکــه اســت کــه 
ــرح،  ــن ط ــق ای ــب و در اف ــون مترمکع ــل 8 میلی ــال قب در س
14 میلیــون مترمکعــب پســاب اســتحصال و در فراینــد تولیــد 
مصــرف و بازچرخانــی می شــود. وی  در تشــریح دومیــن 
پــروژه افتتاح شــده گفــت: روش اســتحصال آب از طریــق اســمز 
ــرار  ــتفاده ق ــا مورداس ــوالد دنی ــت ف ــه در صنع ــوس ثانوی معک
ــزو  ــه، ج ــطح خاورمیان ــروژه در س ــن پ ــاح ای ــا افتت ــرد. ب می گی
اولیــن کشــورهایی هســتیم کــه از ایــن روش اســتفاده می کنیــم. 
ســاجقه بــا اشــاره بــه اینکــه رویکــرد فــوالد مبارکــه 
ــد،  ــور باش ــده کش ــع آالین ــرای صنای ــبی ب ــوی مناس ــد الگ بای
ــه  ــرد درزمین ــن رویک ــا همی ــه ب ــوالد مبارک ــدوارم ف ــت: امی گف
ُبعــد مســئولیت های  آالینده هــای جــوی، آب وخــاک و در 

اجتماعــی، مســیر خــود را همچنــان ادامــه دهــد و ایــن 
دســتاوردها بــا شفاف ســازی بــرای مــردم اطاع رســانی شــود.

 الگو برداری صنایع از فوالد مبارکه در کنترل 
آالینده ها و بازچرخانی پساب 

ــز  ــه نی ــتان مبارک ــردم شهرس ــده م ــی نماین ــن صالح پروی
ــای  ــود فراینده ــه بهب ــه در زمین ــوالد مبارک ــت ف ــت: حرک گف
ــد  ــت بای ــده اس ــاز ش ــل آغ ــا قب ــه از مدت ه ــت محیطی ک زیس
ــی  ــه صنعت ــت ب ــن صنع ــا ای ــد ت ــته باش ــه داش ــان ادام همچن

ــردد. ــدل گ ــبز مب ــًا س کام
وی ادامــه داد: اگــر بــا همــت فــوالد مبارکــه ایســتگاه پایــش 
ــردد،  ــداث گ ــز اح ــه نی ــتان مبارک ــا در شهرس ــرل آلودگی ه کنت
مــردم ایــن شهرســتان به طــور مســتقیم در جریــان فرایندهــای 
زیســت محیطی فــوالد مبارکــه قــرار خواهــد گرفــت و بــا خیــال 
ــه  ــود ادام ــی خ ــه زندگ ــرکت ب ــن ش ــواری ای ــت در هم ج راح

خواهنــد داد.

 تبدیل فوالد مبارکه به الگوی صنعت سبز در کشور 

محمدیاســر طیب نیــا، مدیرعامــل فوالد مبارکــه در افتتــاح دو 
پــروژه زیســت محیطی ایــن شــرکت گفــت: این شــرکت تــا امروز 
الگــوی ملی بنــگاه داری و مولــود انقاب معرفی  شــده و به عنوان 
بزرگ تریــن بنــگاه بورســی کشــور فعالیــت می کنــد. هدف گذاری 
ــردم  ــارات م ــیزدهم و انتظ ــت س ــا دول ــتا ب ــرکت هم راس ــن ش ای
ــه  ــا فــوالد مبارکــه را ب ــه همیــن منظــور درصددیــم ت اســت و ب
 الگــوی صنعــت ســبز و صنعتــی دوســتدار محیط زیســت تبدیــل 
ــارد  ــر 2.3 میلی ــه بالغ ب ــوالد مبارک ــزود: ف ــا اف ــم. طیب نی کنی
یــورو در پروژه هــای زیســت محیطی ســرمایه گذاری انجــام 
ــای  ــش آالینده ه ــت کاه ــه در جه ــی ک ــت؛ پروژه های داده اس
هــوا، مدیریــت پســماند و مدیریــت آب برنامه ریــزی  شــده 
زیســت محیطی  ســرمایه گذاری های  بــه  طیب نیــا  اســت. 
فــوالد مبارکــه اشــاره کــرد و افــزود: ســرمایه گذاری بــرای 
ــگاوات  ــی، ۶00 م ــای نیروگاه ــطه پروژه ه ــش CO2 به واس کاه
ــاکاس F و  ــی ب ــیکل ترکیب ــروگاه س ــیدی، نی ــروگاه خورش نی
ــادی، دســتاوردهای بســیار  همچنیــن نیــروگاه 100 مگاواتــی ب
ارزشــمندی بــرای کشــور بــه همــراه خواهــد داشــت و امیــدوارم 

 همــه صنایــع ایــن جهت گیــری را در فعالیت هــای خــود داشــته 
باشند.

 کاهش آب برداشتی از رودخانه با احداث تصفیه خانه 
استحصال پساب های شهری 

مدیــر اجــرای پروژه هــای انــرژی و ســیاالت فــوالد مبارکــه 
گفــت: بــا اجــرای ایــن طــرح در فــوالد مبارکــه 90 درصــد آب 
ــال  ــب در س ــون مترمکع ــدود 7 میلی ــزان ح ــه می ــی ب ریجکت
ــیار  ــش بس ــروژه نق ــن پ ــود و ای ــل می ش ــی تبدی ــه آب صنعت ب

ــد. ــا می کن ــه ایف ــتی از رودخان ــش آب برداش ــی در کاه مهم
حمیدرضــا خســروانی پور گفــت: پــروژه اســتحصال آب 
صنعتــی از پســاب شهرســتان های اطــراف در راســتای تکمیــل 
ــروژه پســاب های شــهری کــه طــی آن حــدود 500 کیلومتــر  پ
لوله کشــی داخــل شهرســتان های اطــراف فــوالد مبارکــه و 
ــرداری قــرار گرفــت. لنجــان انجــام شــده اســت، مــورد بهره ب
ــتحصال  ــد اس ــده وارد واح ــاب ذکرش ــرد: پس ــار ک وی اظه
فــوالد می شــود و پــس از مرحلــه لخته ســازی و انعقــاد و 
ــد ذرات  ــه بع ــی، در مرحل ــیمیایی افزودن ــواد ش ــا م ــب ب ترکی
ــًا وارد  ــردد و نهایت ــدا می گ ــای آن ج ــق و باکتری ه ــد معل جام
ــن  ــه بزرگ تری ــود ک ــتغرق می ش ــیون مس ــد اولترافیلتراس واح
واحــد تصفیــه فاضــاب انســانی و تبدیــل آن بــه آب صنعتــی 
در کشــور است.خســروانی پور خاطرنشــان کــرد: بعــد از مراحــل 
ذکرشــده، آب صنعتــی بــه چرخــه تولیــد وارد می شــود. ســپس 
ایــن آب صنعتــی مصرف شــده بــرای تصفیــه مجــدد بازگشــت 
داده می شــود و در واحــد اســمز معکــوس از 3 هــزار مترمکعــب 
ــی  ــه آب صنعت ــدد آن ب ــب مج ــزار و 100 مترمکع ــدود 2 ه ح
می شــود.  تبدیــل  مختلــف  واحدهــای  در  مورداســتفاده 
همچنیــن 900 مترمکعــب دورریــز در واحــد اســمز ثانویــه 
ــه چرخــه تولیــد  تصفیــه می شــود و 90 درصــد بازچرخانــی و ب
ــک کاری  ــرای خن ــده ب ــب باقی مان ــردد و 100 مترمکع بازمی گ

در واحــد ســرباره اســتفاده می شــود.  بــا توجــه بــه پروژه هــای 
ــال  ــا س ــام ت ــت آب خ ــه برداش ــوالد مبارک ــت محیطی ف زیس

ــد . ــر می رس ــه صف 1404 ب
ــی و  ــه ای، ایمن ــت حرف ــر بهداش ــی فر، مدی ــین مدرس حس
ــوالد  ــه ف ــرد: مجموع ــوان ک ــه عن ــوالد مبارک ــت ف محیط زیس
مبارکــه بــا توجــه بــه قــرار داشــتن در منطقــه ای کــه آب یکــی 
از معضــات اساســی آن در اســتمرار تولیــد اســت، از ســال های 
ــع  ــن مناب ــت تأمی ــاد جه ــیار زی ــرمایه گذاری بس ــا س ــته ب گذش
ــاب  ــد پس ــه داد: خری ــت. وی ادام ــرده اس ــدام ک ــدار اق آب پای
ــال 93  ــه از س ــتفاده از آن ک ــه و اس ــراف، تصفی ــهرهای اط ش
ــه  ــن زمین ــات در ای ــن اقدام ــی از مهم تری ــده یک ــی ش عملیات
بــوده اســت کــه خوشــبختانه امــروز شــاهد افتتــاح پروژه هــای 
ــرداری از  ــا بهره ب ــزود: ب ــی فر اف ــتیم. مدرس ــی آن هس تکمیل
ــل  ــده و غیرقاب ــتفاده از آب ریجکت ش ــکان اس ــرح، ام ــن ط ای
ــد فراهــم شــد و  ــوان آب صنعتــی در خــط تولی اســتفاده، به عن
ــچ  ــد از آن هی ــا بع ــتمرار دارد ت ــال 1404 اس ــا س ــروژه ت ــن پ ای
آبــی خامی بــرای صنعــت اســتفاده نشــود. وی گفــت: بــا 
ــه در  ــوالد مبارک ــت محیطی ف ــای زیس ــل پروژه ه ــرای کام اج
زمینــه آب کــه تــا ســه ســال آینــده عملیاتــی می شــود، فــوالد 
ــن  ــاند. همچنی ــر می رس ــه صف ــام را ب ــت آب خ ــه برداش مبارک
مهــدی خســروی رئیــس اجــرای پروژه هــای ســیاالت فــوالد 
مبارکــه اظهــار کــرد: مجموعــه فــوالد مبارکــه از ســال 1392 که 
مشــکات خشکســالی در فــات مرکــزی کشــور شــروع شــد، 
ــع آب  ــن مناب ــوص تأمی ــی الزم در خص ــی های کارشناس بررس
ــای  ــرای پروژه ه ــس اج ــرد. رئی ــاز ک ــد را آغ ــرای تولی ــدار ب پای
ســیاالت فــوالد مبارکــه افــزود: اجــرای ایــن پــروژه بــه روش 
ــب در  ــزار مترمکع ــت ه ــا ظرفی ــیون ب ــرفته اولترافیلتراس پیش
ــزات 1500  ــن تجهی ــرارداِد تأمی ــده و ق ــدازی ش ــاعت راه ان س
ــوان گفــت  ــه می ت ــه امضــا رســیده اســت ک ــز ب ــی نی مترمکعب
درمجمــوع ظرفیــت 2500 مترمکعــب در ســاعت می توانــد 

ــاز فــوالد مبارکــه را تأمیــن کنــد. ــِی موردنی تمامــی آب صنعت

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور  
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