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گزارشگزارش

شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در صورت هــای مالــی 9 ماهــه خــود 
عنــوان کــرده اســت کــه ســود خالــص شــرکت در دوره 9 ماهــه منتهی 
بــه آذر 1۴00 معــادل بــا ۳1 هــزار و ۶۴۴ میلیــارد و ۷۵۶ میلیــون ریــال 
بــوده کــه بــا رشــدی ۸ درصــدی در دوره 9 ماهــه منتهــی بــه آذر ســال 
جــاری بــه ۳۴ هــزار و ۶۵ میلیــارد و 1۶9 میلیــون ریــال افزایــش یافتــه 
ــا هــر شــرکتی مجــاز  ــه در کشــور م ــد در نظــر داشــت ک اســت. بای
ــوده اســت،  ــه منتشــر نم ــود را ک ــا 10 درصــد از ســهام خ اســت تنه
ــی کــه صــاح  ــد و در زمان ــد نمای ــه بازخری ــوان ســهام خزان ــه عن را ب
میدانــد ســهام خــود را بــه فــروش رســاند. بــر همیــن اســاس شــرکت 
ارتباطــات ســیار ایــران در دوره 9 ماهــه منتهــی بــه آذر 1۴00، بــا فروش 
۵۳ میلیــارد و 9۷ میلیــون ریــال از ســهام خزانــه خــود توانســت از مابــه 
تفــاوت خالــص مبلــغ فــروش ســهام خزانــه خــود بــا ارزش دفتــری آن 
یــک میلیــارد و ۷۵1 میلیــون ریــال درآمــد کســب نمایــد. ایــن شــرکت 
در دوره 9 ماهــه منتهــی بــه آذر 1۴01 نســبت بــه دوره مشــابه در ســال 
گذشــته فــروش ســهام خزانــه خــود را ۴۳9 درصــد افزایــش داد و معادل 
بــا ۲۸۵ میلیــارد و 9۶0 میلیــون ریــال از ســهام خزانــه خــود را به فروش 
ــاوت  ــه تف ــاری از ماب ــال ج ــه س ــرکت در دوره 9 ماه ــن ش ــاند. ای رس
ــا ارزش دفتــری آن درآمــدی را  فــروش خالــص ســهام خزانــه خــود ب
معــادل بــا ۲۲ میلیــارد ریــال کســب نمــود کــه نســبت بــه دوره مشــابه 
در ســال گذشــته بــا رشــدی یــک هــزار و 1۵۶ درصــدی همــراه گردیده 

اســت.

  عملکرد «همراه» در یکماهه بهمن

درآمــد عملیاتــی شــرکت ارتباطــات ســیار ایــران در دوره 11 ماهــه 
منتهــی بــه بهمــن 1۴01 معــادل بــا ۳۳۶ هــزار و 19۶ میلیــارد و 1۸0
ــود. درآمــد عملیاتــی ایــن شــرکت در دوره 11 ماهــه  میلیــون ریــال ب
منتهــی بــه بهمــن ســال گذشــته معــادل بــا ۲9۸ هــزار و 1۳۷ میلیــارد 
و ۶۸۷ میلیــون ریــال بــود. در نتیجــه درآمــد عملیاتــی ایــن شــرکت در 
دوره 11 ماهــه ســال جــاری نســبت بــه دوره مشــابه در ســال گذشــته با 

رشــدی 1۳ درصــدی همــراه گردیــده اســت.
درآمــدی کــه «همــراه» در دوره یکماهــه بهمــن 1۴01 نســبت بــه 
دوره یکماهــه بهمــن 1۴00 محقــق نمــود بــا ۲۵,۵ درصــد تغییــر همراه 
گردیــد و  از ۲۵ هــزار و ۵۷۷ میلیــارد و ۵۸1 میلیــون ریــال، بــه ۳۲ هــزار 

و 10۷ میلیــارد و 1۸۳ میلیــون ریــال افزایــش یافــت.

الزم بــه ذکــر اســت کــه درآمــد محقــق شــده ایــن شــرکت در دی 
ســال جــاری معــادل بــا ۳0 هــزار و ۶۸۲ میلیــارد و ۳۲ میلیــون ریــال 
بــوده اســت و  در بهمــن 1۴01 درآمــد ایــن شــرکت ارتباطاتــی نســبت 

بــه دی ســال جــاری حــدود ۵ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــرد مشــترکین  ــرکت از محــل کارک ــن ش ــد ای ــن درآم ــی تری اصل
خطــوط اعتبــاری حاصــل می گــردد، چــرا کــه در بهمــن ســال جــاری 
ــدود ۵۲ ــرکت ح ــن ش ــده ای ــق ش ــی محق ــد عملیات ــوع درآم از مجم
درصــد بــه ایــن آیتــم اختصــاص یافتــه اســت. همچنیــن در دی 1۴01
نیــز حــدود ۵1 درصــد از مجمــوع درآمــد حاصــل شــده در طــول ایــن 
دوره یــک ماهــه بــه کارکــرد مشــترکین خطــوط اعتبــاری تعلــق دارد.

  تغییــرات درآمــد کارکــرد مشــترکین خطــوط اعتبــاری و 
دائمی

درآمــد ســرویس های ارتباطــی شــامل مکالمــه، پیــام کوتــاه، 
اینترنــت و پیامــک انبــوده مشــترکین خطــوط اعتبــاری در بهمن ســال 
جــاری معــادل بــا 1۶ هــزار و ۶۳۵ میلیــارد و 90 میلیــون ریــال بــوده 
اســت، در حالیکــه درآمــد حاصــل از کارکــرد مشــترکی خطــوط اعتباری 
در دی مــاه ســال جــاری 1۵ هــزار و ۶۶۷ میلیــارد و ۴۳۲ میلیــون ریــال 
بــوده اســت. ایــن شــرکت توانســته درآمــد حاصــل از کارکرد مشــترکین 
ــاری ۶ درصــد  ــال ج ــا از س ــول دو م ــود را در ط ــاری خ خطــوط اعتب
افزایــش دهــد. درآمــد کارکــرد مشــترکین خطــوط اعتبــاری در بهمــن 
ســال جــاری نســبت بــه بهمــن 1۴00 کــه 1۴ هــزار و ۳۸9 میلیــارد و 

۳۲۳ میلیــون ریــال بــوده اســت، 1۶ درصــد افزایــش یافتــه اســت.
ــاری  ــوط اعتب ــترکین خط ــرد مش ــه از کارک ــدی ک ــس از درآم پ
ــه کارکــرد مشــترکین خطــوط  ــد ب حاصــل می گــردد، بیشــترین درآم
ــن  ــی در بهم ــوط دائم ــترکین خط ــرد مش ــاص دارد. کارک دائمی اختص
1۴00 معــادل بــا 9 هــزار و ۴0۶ میلیــارد و 1۴۳ میلیــون ریــال بــود کــه 
بــا افزایشــی ۳1 درصــدی در بهمــن ســال جــاری بــه 1۲ هــزار و ۳۳۳

میلیــارد و ۶۶۸ میلیــون ریــال افزایــش یافــت.
ــرکت در دی  ــن ش ــرویس های دائمی ای ــد س ــه درآم ــاوه اینک بع
ــوان  ــود می ت ــال ب ــون ری ــارد و ۲۷۴ میلی ــزار و 1۵۷ میلی 1۴01، 1۲ ه
گفــت: درآمــد حاصــل از کارکــرد مشــترکین خطــوط دائمــی در بهمــن 
نســبت بــه یکمــاه گذشــته خــود نیز بــا اندکــی افزایــش همــراه گردیده 

اســت.

مدیر عامل پاالیش نفت تبریز عنوان کرد:رشــد۱3درصدیدرآمد«همــــراه»

ارتقاءکیفیتتولیداتازاولویتهایپاالیشنفتتبریز
ــروز  ــورس ام ــگار ب ــا خبرن ــو ب ــزج در گفتگ ــری دی ــا باق غامرض
ــت:  ــن پاالیشــگاه گف ــرای ای ــای در دســت اج ــه پروژه ه ــاره ب ــا اش ب
تمامی پروژه هــای در دســت اجــرا از جملــه بــه روزرســانی ســامانه های 
ــه  ــروژه تصفی ــدروژن -PSA، پ ــانی هی ــص رس ــروژه خال ــی، پ کنترل
گازهــای انتهایــی واحــد گوگــرد -TGT، پــروژه احــداث واحــد بازیافــت 
گوگــرد -SRP تــا اردیبهشــت ســال جدیــد بــه بهره بــرداری خواهــد 

رســید.
ــر در  ــز در خصــوص علــت تاخی ــر عامــل پاالیــش نفــت تبری مدی
ــل  ــی کام ــدم توانای ــر ع ــت تاخی ــه داد: عل ــور ادام ــای مذک طرح ه

ــد. ــرارداد می باش ــع ق ــه موق ــرای ب ــکار در اج پیمان
ــا شــرکت های  ــکار ب وی تصریــح کــرد: در قراردادهایــی کــه پیمان
ــائل و  ــد مس ــد می کن ــی منعق ــده و تجهیزات ــده ، تولیدکنن ــن کنن تامی
مشــکاتی ماننــد کنتــرل قیمت هــا، تحریــم یــا کرونــا پیــش می آیــد 
ــا تامیــن طبــق قــرار  ــه تاخیــر در پرداخــت ی کــه در نهایــت منجــر ب
داد می شــود و همیــن امــر منجــر می شــود پروژه هــا بــه طــول 
ــش از ۶0 ــت بی ــوان گف ــت می ت ــه صراح ــع ب ــد و در واق بی انجامن

ــکار اســت. درصــد ایــن تعلــل ســو مدیریــت پیمان
ــرای  ــا ب ــار پروژه ه ــن اعتب ــه تامی ــاره ب ــا اش ــن ب ــری همچنی باق
پیمانــکار گفــت: هیــچ قصــوری از بابــت تامیــن مالــی یــا عــدم تامیــن 
ــن  ــکاران ای ــه پیمان ــی ب ــدارد و حت ــود ن ــا وج ــرف کارفرم ــی از ط مال
ــوز  ــی هن ــول پرداخــت شــده ول ــرار داد پ پروژه هــا بیشــتر از ســقف ق

ــام نرســیده اســت. ــه اتم ــرر ب ــان مق ــروژه در زم پ
وی افــزود: پــروژه طــرح جامــع  را نیــز در دســت اجــرا داریــم کــه در 
حــال گرفتــن مجوزهــای آن هســتیم. بــرای اتمــام آن نیــز چهــار ســال 
ــذ لیســانس و  ــه اخ ــه ب ــا توج ــال حاضــر ب ــاز اســت و در ح ــان نی زم
طراحــی پایــه کلیــه واحدهــای مــورد نیــاز حــدود ۸,۵ درصــد پیشــرفت 
حاصــل گردیــده و در مرحلــه انتخــاب کنسرســیوم اجرایــی بــا اســتفاده 

ــد. ــس می باش از فاینان
مدیــر عامــل پاالیــش نفــت تبریــز در ادامــه در پاســخ بــه ســوال 
«بــا توجــه بــه نــرخ فــروش دو محصــول ویــژه تولیــدی شــرکت یعنی 
ــوده ، سیاســت شــرکت در مــورد  ریفرمیــت و گوگــرد کــه کاهشــی ب
تولیــد ایــن محصــول چیســت؟ » اظهــار داشــت: در مــورد تولیــد گوگرد 
میــزان تولیــد و فــروش یکــی اســت  و تقریبــا هرآنچــه انبــار می شــود 

فــروش هــم خواهــد رفــت. 
وی ادامــه داد: در صــورت راه انــدازی واحدهــای جدیــد طبیعتــا حدود 
۲0 تــا ۲۵ درصــد تولیــد فرآورده هــای گوگــرد افزایــش پیــدا خواهد کرد 
و امــکان فــروش و عرضــه نیــز بیشــتر خواهــد بــود. وی در خصــوص 
تولیــد ریفرمیــت افــزود: بــه دلیــل نیــاز کشــور بــه بنزیــن و الزامــات 
حاکمیتــی مدتــی اســت کــه بــا هــدف افزایــش تولیــد بنزیــن تولیــد 
ریفرمیــت را کاهــش داده ایــم. وی تصریــح کــرد: از آنجــا کــه اولویــت 
پاالیشــگاه ها تامیــن نیــاز داخلــی اســت پیــش بــرد ایــن دســتورات در 

اولویــت اســت. 
باقــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا اشــاره بــا افزایــش 
ــا  وابســته  ــش  ســود پاالیشــگاه کام ــت: افزای ســود پاالیشــگاه گف
بــه میــزان فــروش تولیــدات نیســت بلکــه ترکیــب و ارتقــای کیفیــت 

ــذار اســت. ــن افزایــش ســود تاثیرگ ــز در ای محصــوالت نی
ــد در  ــازی تولی ــه س ــی و بهین ــرایط عملیات ــرد:  ش ــح ک وی تصری
ــد از آن غافــل باشــیم.  ــوده و نبای ــر گــذار ب افزایــش ســود بســیار تاثی
مدیــر عامــل پاالیــش نفــت تبریــز در بخــش دیگــری از ســخنان 
خــود بــا اشــاره بــه الزامــات زیســت محیطــی و تاثیــر آن  بــر افزایــش 
تولیــد ابــراز داشــت: افزایــش ظرفیــت تولیــد بــه دلیــل الزامــات زیســت 
محیطــی ممنــوع اســت؛ همچنیــن خــط لولــه انتقــال نفت خام کشــش 
تــوان افزایــش ظرفیــت روزانــه ایــن پاالیشــگاه کــه 110 هــزار بشــکه 
ــرای افزایــش ســود، افزایــش  ــدارد.  وی افــزود: از ایــن رو ب اســت را ن
ــن پاالیشــگاه  ــای ای ــت برنامه ه ــت محصــوالت در اولوی ــاء کیفی ارتق
ــن مهــم طراحــی  ــر اســاس ای ــا ب ــز دقیق ــرار دارد و طــرح جامــع نی ق
ــروژه،  ــادی پ ــت اقتص ــش جذابی ــرای افزای ــن ب ــت. همچنی ــده اس ش
ــر در در  ــروه ۲ و ۳ و باالت ــه گ ــای پای ــواع روغن ه ــد ان ــوی تولی الگ

الگــوی پاالیشــی لحــاظ شــده اســت .
باقــری بــا اشــاره بــه برنامه هــای ایــن پاالیشــگاه بــرای ســال آینده 
ــد  افزایــش ســرمایه احتمــاال  ــان خاطــر نشــان کــرد: ســال بع در پای
ــت  ــط هیئ ــد توس ــه بای ــد بودک ــتور کار خواه ــرکت در دس ــرای ش ب
مدیــره و مجمــع تصویــب شــود. احتمــاال مــی رود در ســال جدیــد همــه 
شــرکت ها طبــق دســتور دولــت ملــزم بــه ذخیــره ۳0 درصــدی ســود 
خــود بــرای اجــرای طرح هــای توســعه ای شــوند و ایــن پاالیشــگاه نیــز 

از ایــن امــر مســتثنی نخواهــد بــود.
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ــات  ــازار، الزام ــه ب ــاندن آن ب ــرفته و رس ــاوری پیش ــعه فن توس
ــب  ــررات مناس ــم مق ــتگذاری و تنظی ــه از سیاس ــددی دارد ک متع
تــا بــازار بــزرگ و جــذاب، وجــود نیــروی انســانی مســتعد، 
زیرســاخت های تحقیقاتــی و آزمایشــگاهی و فضــای فیزیکــی 
ــر  ــب تاثی ــی مناس ــن مال ــال تامی ــن ح ــا ای ــرد؛ ب ــر می گی را درب

دارد. ایــن کســب وکارها  در رشــد  انــکاری  غیر قابــل 
ــا  ــری ب ــام معظــم رهب ــذاری ســال 1۴01 از ســوی مق ــا نام گ ب
ــش  ــون جه ــن»، قان ــتغال آفری ــان، اش ــد، دانش بنی ــوان« تولی عن
ــرار  ــتور کار ق ــته در دس ــال های گذش ــه از س ــان ک ــد دانش بنی تولی
گرفتــه بــود، در نخســتین ماه هــای ســال جاری تدویــن و از ســوی 
ــه  ــت ارائ ــه دول ــرای اجــرا ب ــس شــورای اســامی تصویب و ب مجل

شــد.
ــد  ــش تولی ــون جه ــن قان ــاق در تدوی ــش ات ــن نق درنظرگرفت
دانش بنیــان  و نظرخواهــی از متخصصــان و کارشناســان در تدویــن 
قوانیــن دولتــی همــواره از مطالبــات بخــش خصوصــی بــوده اســت 
ــرار  ــی ق ــش دولت ــدرکاران بخ ــت ان ــه دس ــورد توج ــر م ــه کمت ک

می گیــرد.  
حــال بــا توجــه بــه مــواردی کــه گفتــه شــد الزم اســت از خــود 
ــی  ــه الزامات ــران چ ــت ای بپرســیم دانش   بنیان شــدن اقتصــاد و صنع

ــن  ــا آخری ــو ب ــد همس ــران می   توان ــی در ای ــد صنعت ــا تولی دارد؟ آی
ــوان  ــی می   ت ــای فعل ــا ابزاره ــا ب ــد؟ آی ــای علمی حرکــت کن یافته   ه

تولیــد و دانــش را بــه هــم وصــل کــرد؟ 

ــش  ــمت دان ــه س ــش ب ــف چرخ ــه عط ــا نقط   تحریم ه
بنیان هــا

یکــی از حربه هــای دشــمن بــرای متوقــف کــردن قطــار 
ــا  ــاب ت ــل انق ــه از اوای ــتند ک ــا هس ــران تحریم ه ــرفت در ای پیش
کنــون همچنــان ادامــه دارنــد. و در بســیاری مــوارد کارشناســان و 
ــا چالش هــای  ــی را ب ــه صنعت ــف از جمل ــن حــوزه اهــی مختل فعالی
بزرگــی روبــرو کــرده اســت. در ایــن میــان بخــش صنعــت و صنایــع 
معدنــی یکــی از حوزه هایــی اســت کــه بیشــترین فشــارها را از ناحیه 
تحریم هــا متقبــل شــده و همــواره بــا ایــن غــول همنشــینی خــود را 
در ســخت تریــن شــرایط ادامــه داده اســت. امــا در ایــران ســختی ها 
ــد.  ــل می کن ــه طــا تبدی همــان کیمیاگــری اســت کــه مــس را ب
ــد  ــته ان ــالها توانس ــت س ــا گذش ــروزه ب ــرکت ها ام ــیاری از ش بس
بــا اســتفاده از ظرفیت هــای داخلــی و توســعه آن بســیاری از 
ــرمایه  ــت س ــدر رف ــد و از ه ــا را دور بزنن ــا و محدودیت ه تحریم ه

ــی از  ــد. یک ــری کنن ــو جلوگی ــن نح ــه بهتری ــود ب ــای خ در واحده
ایــن واحدهــای صنعتــی «فــوالد ســنگان» اســت کــه توانســته بــا 
ــر ســاخت های  ــوان داخلــی و اصــول دانــش بنیــان زی ــر ت ــه ب تکی

خــود را همچنــان قــوی تــر و توســعه یافتــه تــر نمایــد.

  فوالد سنگان برای تامین برق خود آستین باال زد

ــی بحــث  ــای صنعت ــه واحده ــای اساســی هم یکــی از چالش ه
انــرژی اســت. چــرا کــه کمبــود بــرق در تابســتان و گاز در زمســتان 
ــود  ــوع خ ــه در ن ــته ک ــی داش ــز را در پ ــن مراک ــی ای ــا تعطیل باره
ــزان  ــراه دارد. در ســال جــاری می ــه هم ــز ب مشــکات دیگــری نی
تعطیلــی کارخانــه بــه دلیــل قطــع بــرق و گاز 1۲0 روز بــوه کــه  هــر 
روز تعطیلــی معــادل ۳0 میلیــارد تومــان عــدم و نفــع بــرای شــرکت 
دارد. نحــوه طراحــی فعالیــت کارخانــه ۳۲0 روز در ســال اســت کــه 
بــا احتســاب 1۲0 روز توقــف بیــش از ۳۵ درصــد ظرفیــت تولیــد از 

دســت رفتــه اســت.
ــه  ــم ب ــرق تصمی ــش ب ــع چال ــرای رف ــنگان» ب ــوالد س ــا «ف ام
ــی در  ــن آســیب های جــدی فصل ــا از ای ــروگاه گرفــت ت ســاخت نی
امــان بمانــد. فــوالد ســنگان در حــال حاضــر در طــرح توســعه خــود  
قصــد دارد نیــروگاه بــرق بــادی بــا ظرفیــت ۲00 مــگاوات را بســازد 
کــه در صــورت راه انــدازی، بزرگتریــن نیــروگاه بــرق بــادی کشــور 
ــی اســت  ــش گاز یــک مســئله مل ــا رفــع چال ــود. ام ــز خواهــد ب نی

کــه بایــد از ســوی نهادهــای باالتــر بــه آن رســیدگی شــود.
کاهــش  بــرای  برنامه هایــی  طراحــی  شــرکت  اســتراتژی 

توقفــات اســت
ــرکتهای  ــرق ش ــش ب ــث چال ــد در بح ــر ش ــه ذک ــور ک همانط
ــد امــا در حــوزه گاز  ــه ســاخت نیــروگاه نمــوده ان صنعتــی اقــدام ب
رفــع مشــکل نیازمنــد اقــدام در ســطح ملــی اســت. در ایــن رابطــه 
ــرای حــل چالــش گاز ســرمایه گذاری  هــم گــروه فــوالد مبارکــه ب
ــن  ــده ای ــد در آین ــا بتوان ــت، ت ــرار داده اس ــر ق ــد نظ ــی را م خوب

ــد. ــع نمای ــش را مرتف چال

  بومی ســازی حلقــه پیونــد دانــش و صنعــت در فــوالد 
ن سنگا

بومی ســازی نــه  بــه معنــای صــرف مهندســی معکــوس 
تجهیــزات خارجــی و اســتخراج دانــش نهفتــه در آن بلکــه در 
معنــای گســترده تر، بهینــه و به روزرســانی اقــام مــورد نیــاز، 

ــا  ــنگان ب ــوالد س ــت. ف ــی اس ــرایط داخل ــا و ش ــا نیازه ــق ب منطب
ــات  ــن قطع ــش تأمی ــه و ایجــاد چال ــه تحریم هــای ظالمان ــه ب توج
ــی  ــه واردات برخ ــتگی ب ــش وابس ــور کاه ــه منظ ــزات و ب و تجهی
ــدام  ــرکت، اق ــن ش ــازی  ای ــد بومی س ــات، واح ــزات و قطع تجهی
بــه ســرمایه گذاری 19000 میلیــارد ریالــی در امــر تحقیــق و 
توســعه دانــش بنیــان نمــوده اســت. بومی ســازی 1۳۶ قطعــه 
ــرار  ــنگان ق ــوالد س ــرکت در راس کار ف ــن ش ــز در ای و ۸ تجهی
گرفــت و همچنــان در حــال انجــام اســت. همچنیــن صرفــه جویــی 
ــر اهمیــت ایــن  ارزی بیــش از ۸ میلیــون یورویــی خــود گواهــی ب

اســت.  بومی ســازی 

  فوالد سنگان، قطب تولید دانش بنیان

ــی اســت و  ــرژی یــک مســئله جهان در حــال حاضــر بحــران ان
ایــران هــم از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت و کمبــود منابــع انــرژی 
ــت.  ــت اس ــوزه صنع ــدی در ح ــک مشــکل ج ــرق و گاز ی ــد ب مانن
ــه در  ــوالد مبارک ــرکت ف ــت ش ــا حمای ــنگان ب ــوالد س ــرکت ف ش
راســتای توســعه پایدارپروژه هــای مختلفــی را طراحــی و در مرحلــه 

اجــرا قــرار داده اســت. 
ــع  ــا، مناب ــن ورودی ه ــرای تأمی ــرکت ب ــاز ش ــه نی ــه ب ــا توج ب
و انــرژی مــورد نیــاز کارخانــه کنســانتره و گندله ســازی ، در 
ــژه  ــه صــورت وی ــه ایــن مســئله ب طرح هــای توســعه ای شــرکت ب
پرداختــه شــده اســت و بــا ســرمایه گذاری 11000 میلیــارد ریالــی در 
طــرح انتقــال آب دشــت کــرات و اســتفاده از تکنولــوژی روز دنیــا در 
انتقــال پســاب شــهر تایبــاد، ایــن شــرکت بــه دنبــال تأمیــن منابــع 
ــر  ــود بی نظی ــوع خ ــه در ن ــت ک ــه اس ــرای کارخان ــدار ب ــی پای آب
ــت آب و  ــدر رف ــری از ه ــور جلوگی ــه منظ ــن ب ــد. همچنی می باش
خــروج آن از مــرز کشــور و اســتفاده بهینــه از منابــع آبــی ســطحی و 
عمقــی طــرح انتقــال آّب از دشــت زوزن نیــز بــه طــول ۴۸ کیلومتــر 
ــرار دارد،  ــتور کار ق ــم در دس ــیار مه ــروژه بس ــک پ ــوان ی ــه عن ب
ــد. از  ــد می باش ــروژه ۴0درص ــن پ ــنگان از ای ــوالد س ــهم ف ــه س ک
طرفــی فــوالد ســنگان بــا اســتفاده از تجهیــزات مــدرن ۸0 درصــد 
آب مصرفــی کارخانــه را بــه چرخــه تولیــد بازگردانــی می کنــد و بــه 
ــه  ــی در مصــرف آب کارخان ــیار خوب ــی بس ــق صرفه جوی ــن طری ای
ایجــاد می شــود. همــه مــواردی کــه ذکــر شــد بــا تکیــه بــر دانــش 
ــایان  ــه کا ش ــکل گرفت ــان ش ــش بنی ــوزه دان ــک از ح ــی و کم بوم

تقدیــر اســت.

تحققعینیشعار۱۴۰۱در«فــوالدسنـــگان»

بنگاهیبهنامبانــکمداراییباصنعـــت
     سید علیرضا بنی هاشمی - رییس خانه صنعتکاران ایران 

ــران  ــتان ته ــدی در اس ــای تولی ــیاری از واحده ــعه بس ــع توس ــکات و موان ــی از مش یک
مربــوط بــه قوانینــی بــود کــه بــه موجــب آن هــا واحدهــای مســتقر، اجــازه توســعه و افزایــش 
ــران از  ــری ته ــعاع 1۲0 کیلومت ــع در ش ــتقرار صنای ــت اس ــون ممنوعی ــتند. قان ــت نداش ظرفی
ــمت  ــازمان س ــای س ــا پیگیری ه ــال 1۴00 ب ــتان س ــود، در تابس ــع ب ــن موان ــن ای اصلی تری
ــت  ــش ظرفی ــکان افزای ــون ام ــن قان ــو ای ــا لغ ــو شــد. ب ــود کســب و کار لغ ــا هــدف بهب و ب
ــه نوســازی صنایــع  ــه تنهــا امکان پذیــر می شــد، بلکــه منجــر ب تولیــد واحدهــای صنعتــی ن
ــه ای از  ــر نیــز می شــد. امــا اجــرای ایــن قانــون هنــوز در هال ــا دو براب و افزایــش ظرفیــت ت

ــرد. ــر می ب ــام بس ابه
بررســی ســیر قوانیــن و مقــررات ایــن حــوزه طــی ســالیان اخیــر بیانگــر فاصلــه گرفتــن از 
نــگاه آمایــش ســرزمین و تمرکــز بــر تدویــن مقــررات و ضوابــط اســتقرار واحدهــای تولیــدی، 
صنعتــی و معدنــی اســت. البتــه آخریــن ضوابــط ارائــه شــده توســط ســازمان حفاظــت محیــط 
ــی  ــت نســبتًا خوب ــررات پیشــین جامعی ــن و مق ــا قوانی ــال 1۳9۷ در مقایســه ب زیســت در س
ــا وجــود ایــن، بررســی های دقیــق تــر نشــان می دهــد کــه اساســًا در مــورد فواصــل  دارد. ب
خطــی تعییــن شــده چــه در ضوابــط فــوق و چــه در قانــون مصــوب ســال 1۳۴۶ هیــچ گونــه 
ــان  ــی متخصص ــرات کارشناس ــر نظ ــی ب ــًا مبتن ــده و صرف ــه نش ــون ارائ ــتند علمی تاکن مس
ــًا تمرکــز  ــی اســت کــه کشــورهای پیشــرفته غالب ــوده اســت.  ایــن درحال محیــط زیســتی ب
خــود را بــر ارزیابی هــای زیســت محیطــی و غربالگــری مــورد بــه مــورد پروژه هــای صنعتــی 
ــان  ــاه مــدت و می ــی در کوت ــن معضــل الزم اســت اقدام های ــد. جهــت حــل ای ــرار می دهن ق
مــدت انجــام شــود. در کوتــاه مــدت تســهیل شــرایط بــرای صنایــع مســتقر در محــدوده 1۲0

ــود وضعیــت محیــط  ــا بهب ــزات همــگام ب ــه روزرســانی تجهی کیلومتــری جهــت توســعه و ب
زیســتی و همچنیــن بازنگــری در قانــون ســال 1۳۴۶ جهــت صــدور مجوزهــای صنایــع جدیــد 
مبتنــی بــر ســند آمایــش اســتان تهــران پیشــنهاد می شــود. در بــازه میــان مــدت نیــز تدویــن 
و تصویــب قانــون جامــع ارزیابــی زیســت محیطــی جهــت جایگزینــی بــا ضوابــط و مقــررات 

ــود. ــنهاد می ش ــتقرار پیش اس
از طرفــی پــس از گذشــت بیــش از ۵ دهــه از تصویــب قانــون ممنوعیــت اســتقرار صنایــع 
ــان،  ــع دانــش بنی ــرای برخــی از صنای در شــعاع 1۲0 کیلومتــری تهــران و ایجــاد معافیــت ب
ــای  ــا چالش ه ــدوده ب ــن مح ــتقر در ای ــع مس ــی صنای ــان برخ ــاورزی همچن ــی و کش غذای
ــت  ــر زیس ــتاوردهای انکارناپذی ــم دس ــی رغ ــوق عل ــه ف ــتند. مصوب ــه رو هس ــددی روب متع
محیطــی بــرای شــهر و اســتان تهــران تأثیــرات منفــی محیــط زیســتی و اقتصــادی را بــرای 
اســتان های هــم جــوار در پــی داشــته و همچنیــن موجــب عــدم امــکان نوســازی و توســعه 
صنایــع و در مقابــل توســعه صنایــع غیرقانونــی و غیررســمی و درنتیجــه افزایــش آثــار زیســت 

محیطــی شــده اســت. 

با روش های علمی می توان از آالینده ها جلوگیری کرد

ایراداتــی کــه در بحــث زیســت محیطــی بــه ایــن مصوبــه وارد اســت بــه راحتــی از طریــق 
ــیاری  ــروزه در بس ــت و ام ــوع اس ــع و رج ــل رف ــا قاب ــا در کارخانه ه ــت علمی آالینده ه مدیری
از کشــورهای جهــان از طریــق ایــن روشــها آالیندگی هــا بســیار کاهــش پیــدا کــرده اســت.

  حدود 70 درصد گردش مالی کشور در استان تهران است 

از آنجایــی کــه حــدود ۷0 درصــد گــردش مالــی کشــور برابــر بــا ۲۴ درصــد از کل صنعــت 
کشــور در اســتان تهــران قــرار دارد و مجموعــه خدمــات اســتان تهــران نســب بــه کل کشــور 
تعییــن کننــده اســت، لغــو ایــن قانــون و اجرایــی کــردن آن فرصــت بــی بدیلــی بــرای اســتان 

تهــران و اســتانهای صنعتــی همجــوار ماننــد البــزر و ســمنان بــه همــراه دارد.
ــش روز  ــرز و افزای ــران و الب ــتانهای ته ــرت اس ــاالی مهاج ــرخ ب ــل ن ــه دلی ــی ب  از طرف
ــتری  ــای بیش ــت دریچه ه ــون توانس ــن قان ــو ای ــای کار لغ ــوان و جوی ــت ج ــزون جمعی اف
ــد و توســعه  ــروی کار بیشــتری را وارد چرخــه درآم ــا نی ــد ت ــاز کن ــع ب ــان صنای ــرای صاحب ب

ــد. ــی نمای ــای صنعت فعالیت ه

فریز شدن و عدم امکان نوسازي وتوسعه صنایع

 بســیاري از صنایــع موجــود در ایــن محــدوده جهــت ادامــه فعالیــت در مقیــاس اقتصــادي 
نیازمنــد افزایــش ظرفیــت و ارتقــا هســتند کــه درصــورت عــدم تحقــق چنیــن امــري میــزان 
ــد  ــه ســرمایه راک ــر و ســرمایه بخــش خصوصــی ب ــه صف ــک ب ــا نزدی ــد برخــی واحده تولی
تبدیــل می شــود. ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان تهــران نیــز بــه دنبــال اســتقرار 
صنایــع جدیــد نبــوده، بلکــه درخواســت اصاحیــه در راســتاي ایجــاد بســتري جهــت بهبــود و 

ارتقــاي فعالیــت صنایــع موجــود را دارد.

توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی و درنتیجه افزایش آثار زیست محیطی

عــدم لغــو ایــن مصوبــه موجــب ســوق دادن صنایــع بــه ســمت فعالیت هــاي غیررســمی 
و غیرقانونــی شــده اســت کــه آثــار زیســت محیطــی بــه مراتــب بیشــتري بــه همــراه خواهــد 

داشــت.

ــه اقتصــاد و شــبکه بانکــی کشــور وارد  ــه ب ــی ک ــرادات اصل یکــی از ای
ــب  ــی مناس ــل دسترس ــا به دلی ــت. بانک ه ــا اس ــگاه داری بانک ه ــت، بن اس
ــن  ــه ای ــد ک ــارات دارن ــت اعتب ــری در هدای ــش موث ــی، نق ــع پول ــه مناب ب
ــی  ــای پول ــوذ در جریان ه ــرای نف ــا ب ــده بانک ه ــرگ برن ــان ب ــی هم ویژگ

کشــور اســت. 
ــه  ــا ب ــه بانک ه ــای زیرمجموع ــه بنگاه ه ــد ک ــن عقیده  ان ــر ای بســیاری ب
ــع  ــه مناب ــادی ب ــران اقتص ــر بازیگ ــش از دیگ ــا، بی ــوذ در بانک ه ــبب نف س
پولــی دسترســی داشــته و همیــن موضــوع موجــب می شــود تــا در رقابــت بــا 
دیگــر شــرکت  ها موفق  تــر ظاهــر شــوند. هرچنــد ایــن موضــوع تــا حــدودی 
ــا را  ــه بانک ه ــود دارد ک ــی وج ــت  پرده آن دالیل ــا پش ــت ام ــح اس صحی
بــه ناچــار بــه ســمت بنــگاه  داری ســوق می دهــد. امــا ایــن دالیــل 

کدامند؟
ــه  ــه ب ــردد ک ــاز می گ ــی ب ــن و مقررات ــه قوانی ــل ب ــن دلی ــاید اولی ش
ــه در  ــوان نمون ــه عن ــد. ب ــگاه داری را میده ــه بن ــازه ورود ب ــا اج بانک ه
بنــد ۳ مــاده ۳۴ قانــون پولــی و بانکــی کشــور مصــوب ســال 1۳۵1 آمــده 
ــا  ــد شــرکت و ی ــا چن ــد ســهام و مشــارکت در ســرمایه یــک ی اســت: خری
خریــد اوراق بهــادار داخلــی یــا خارجــی بــه حســاب خــود، بــه میزانــی بیــش 
از آنچــه بانــک مرکــزی جمهــوری اســامی ایران بــه موجــب دســتورها یــا 

ــرد. ــد ک ــن خواه ــاص تعیی ــای خ ــن نامه ه آئی
ــی  ــعه آن چنان ــرمایه توس ــازار س ــه ب ــان ک ــازه ای از زم ــل دوم در ب دلی
نداشــت، بــه بانک هــا ایــن اجــازه داده شــد تــا در راســتای حمایــت از بــازار 
ــان  ــذر زم ــا گ ــد و ب ــیس کنن ــرمایه گذاری را تاس ــرکت های س ــرمایه، ش س
ــرای مثــال شــرکت ســرمایه گذاری غدیــر  ایــن شــرکت ها واگــذار شــوند، ب
ــهام و  ــروش س ــد و ف ــازی، خری ــرمایه، بازارس ــازار س ــه ب ــدف ورود ب ــا ه ب
ــک صــادرات  ــوی بان ــرمایه از س ــازار س ــرای ب ــق ب ــوع ایجــاد رون در مجم

ایجــاد شــد.
ســومین دلیــل ایــن اســت کــه بانک هــا بــه برخــی بنگاه هــا تســهیاتی 
ــه رکــود  ــف از جمل ــل مختل ــه دالی ــن بنگاه هــا ب ــد و ای را پرداخــت نموده ان
ــه  ــور ب ــه پرداخــت تســهیات خــود نبــوده و بانــک مجب ــادر ب اقتصــادی ق
تملــک بنــگاه در ازای تســهیات پرداختــی می شــود. در ایــن زمینــه بانــک 
ــی  ــک شــده در شــهرک های صنعت ــگاه تمل ــد بن ــا حــدود ۴۷0 واح ــی ب مل

در صــدر قــرار دارد.
چهارمیــن دلیــل دلیــل بــه نبــود رتبــه بنــدی و اعتبارســنجی از مشــتریان 
بــاز می گــردد. بانک هــا بــه دلیــل آنکــه هیــچ رتبــه بنــدی و اعتبارســنجی 
ــتریانی  ــه مش ــهیات را ب ــا تس ــد بعض ــتریان ندارن ــنی از مش ــق و روش دقی
پرداخــت نمــوده انــد کــه باعــث عــدم بازگشــت تســهیات و افزایــش میزان 
معوقــات بانک هــا شــده اســت. بــه همیــن منظــور بانک هــا بیشــتر ترجیــح 
ــرمایه گذاری های  ــمت س ــه س ــود را ب ــار خ ــع در اختی ــه مناب ــد ک می دهن

مســتقیم ســوق دهنــد.
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مصائبکارگزاریهاسال ۱۴۰۱ و چالش های صنعت کارگزاری 

     مصطفی اکبریان 
قائم مقام مدیر عامل و مدیر توسعه کارگزاری ایساتیس پویا

ــه  ــر گون ــورداری از ه ــدون برخ ــزاری ب ــرکت های کارگ 1- ش
تنــوع درآمــدی، درآمــد آنهــا تنهــا بــه دریافــت کارمــزد از معامــات 
ــه  ــه در بازارهــای توســعه یافت ــن درحالیســت ک وابســته اســت. ای
ــای  ــوده و حوزه ه ــدی نب ــک بع ــزاری ت ــرکت های کارگ ــد ش درآم
ــت. در  ــده اس ــف ش ــا تعری ــرای آنه ــی ب ــرای درآمدزای ــی ب مختلف
ســالهای گذشــته بــا اعمــال محدودیــت در فعالیت های شــرکت های 
کارگــزاری، عملیــات ســبدگردانی، مشــاور ســرمایه گذاری، مدیریــت 
ــرکت های  ــای ش ــرمایه گذاری و . . . از  فعالیت ه ــای س صندوق ه

کارگــزاری ســلب گردیــد. 
۲-  ســقف کارمــزد کارگزاری هــا بــه خصــوص در بحــث 
ــه بخــش  ــرژی ک ــی و ان معامــات عمــده و در بورس هــای کاالی
ــا را  ــود، کارگزاری ه ــامل می ش ــات را ش ــی از معام ــل توجه قاب
ــد.  ــزد می نمای ــل کارم ــک و حداق ــر ریس ــا حداکث ــی ب وارد عملیات
ــوی  ــی از س ــن خطای ــور، کوچکتری ــات مذک ــیاری از معام در بس
کارگــزاری یــا اپراتــور کارگــزاری، زیان هــای بزرگــی را بــه 
ــن درحالیســت کــه  شــرکت های کارگــزاری تحمیــل می ســازد، ای
کارمــزد دریافتــی بابــت ایــن معامــات و فرآینــد کاری پیچیــده آن 

ــدارد. توجیهــی ن
۳- افزایــش هزینه هــای زیرســاختی صنعــت کارگــزاری در 

ــازار. ــم ب ــش حج ــعه و افزای ــدم توس ــا ع ــاف و ی ــت خ جه

ــازار ســرمایه ســبب ســلب اعتمــاد  ۴- ریزش هــای ســال 99 ب
از قشــر اعظمــی  از مــردم شــد. بــازار ســرمایه در راســتای میزبانــی 
مطلــوب از ســرمایه قشــر متوســط و حتــی ضعیــف جامعــه موفــق 
ــارات  ــه انتظ ــه ب ــا توج ــردم ب ــیاری از م ــت. بس ــرده اس ــل نک عم
ــه  ــل ب ــود تمای ــول خ ــش ارزش پ ــگیری از کاه ــی  و پیش تورم
ــازار  ــا مشــخصا ب ــد ام ــف دارن ســرمایه گذاری در زمینه هــای مختل
ــق عمــل  ــا موف ــظ آنه ــی حف ــراد و حت ــن اف ســرمایه در جــذب ای
نکــرده اســت. بــر ایــن اســاس اســت کــه نقدینگــی بــه بازارهــای 

ــود.  ــکن و... وارد می ش ــکه ، مس ــه دالر، س ــوازی از جمل م
۵- رکــود دو ســاله حاکــم بــر بــازار ســرمایه و کاهــش 
ــیاری  ــا بس ــدید هزینه ه ــش ش ــل افزای ــا در مقاب ــدید درآمده ش
ــودآوری در  ــاظ س ــه لح ــر ب ــال اخی ــد س ــا را در چن از کارگزاری ه
ــر  ــن ام ــه ای ــه ای ک ــت. به گون ــرار داده اس ــی ق ــت نامطلوب وضعی
ــد  ــرده اســت. درآم ــرو ک ــا مشــکل روب ــا را ب ــت آن ه ــداوم فعالی ت
ــا  ــق و ی ــا رون ــتقیم ب ــاط مس ــزاری ارتب ــرکت های کارگ ــی ش اصل
رکــود بــازار ســرمایه دارد. سیاســت های متخــذه در ســطح کان و 
ســلب اعتمــاد از ســرمایه گذاران ســبب کاهــش چشــمگیر حجــم و 
ارزش معامــات شــده اســت. نقــش کســر ســهم صنــدوق توســعه 
نیــز در مســیر حرکــت کارگزاری هــا بــه ســمت زیاندهــی بــا منفــی 
شــدن جریــان وجــوه نقــد کارگزاری هــا مشــهود اســت؛ صندوقــی 
کــه نــه کارگزاری هــا از عملکــرد آن رضایــت دارنــد و نــه فعــاالن 

ــازار ســرمایه.  ب
۶- حاشــیه ســود ایــن صنعــت در قبــال ریســک بــاالی موجــود 

در آن، بســیار ناچیــز اســت. بــا کوچکتریــن خطــا و یــا اختــال در 
ــه پرداخــت خســارت  ــال مشــتری محکــوم ب ــه خدمــات در قب ارائ

اســت.
ــا  ــش هزینه ه ــد و افزای ــزاری IT  محورن ــرکت های کارگ ۷- ش
ــه  ــکل مواج ــا مش ــرمایه گذاری را ب ــه س ــر گون ــش ه ــن بخ در ای

ســاخته اســت.
۸- دریافــت تســهیات از بانک هــا و ارائــه اعتبــار بــه مشــتریان 
محدودتــر از قبــل شــده اســت. بــه رغــم افزایــش نــرخ تامیــن مالی، 
ــه  ــهیات ب ــه تس ــت ارائ ــادی را جه ــای زی ــا محدودیت ه بانک ه

ــد.  شــرکت های کارگــزاری ایجــاد کــرده ان
9- ایجــاد قوانیــن و مقــررات خلــق الســاعه و دســت و پــا گیــر 
کــه پیاده ســازی و اجــرای آن صرفــا در حــرف و بیــان قابــل تصــور 
ــزاری محســوب  ــن معضــات شــرکت های کارگ اســت از بزرگتری

می شــود. 
10. ایجــاد محدودیــت بانک هــا در ارائــه تســهیات بــه 
کارگزاری هــا روال اعتبــار دهــی شــرکت های کارگــزاری را محــدود 

ســاخته اســت.
ــا  ــتری ب ــه مش ــن و مواجه ــلیقه ای ناظری ــای س 11. رفتاره
ــرایط از معضــات همیشــگی شــرکت های  ــن ش ــزاری در ای کارگ

ــت. ــزاری اس کارگ
1۲. مالیــات بــر ارزش افــزوده اعتبــارات کارگزاری هــا نیــز 
ــه  ــه ب ــل هزین ــه موجــب تحمی ــده ای اســت ک از مشــکات عدی

ــت. ــده اس ــر گردی ــاف نظ ــا اخت ــزاری و بعض ــتری و کارگ مش

سرعتگیریبرایکنترلهیجانات      محمد رضانژاد  - کارشناس بازار سرمایه

حجــم مبنــا ســرعت گیر مناســبی بــرای کنتــرل 
هیجانــات بــازار محســوب می شــود و فرصــت 
بیشــتری را بــرای افــراد جهــت تصمیم گیــری 
ــه  ــا توج ــر ب ــال های اخی ــازد.  در س ــم می س فراه
ــا،  ــا حجــم مبن ــه ب ــی در رابط ــب قوانین ــه تصوی ب

ــد.   ــاد ش ــازار ایج ــدیدی در ب ــد ش ــای خری صف ه
ــد و  ــک رش ــبتا کوچ ــهم های نس ــا در س خصوص
ریــزش قابــل ماحظــه ای شــکل گرفــت. لــذا برای 
ایجــاد جذابیــت بیشــتر در بــازار کاهــش حجــم مبنا 

ــه ای  ــران حرف ــه معامله  گ ــا ک ــفته بازه ــرای  س ب
بــازار محســوب می شــوند، انگیــزه  مناســبی اســت. 
باالخــص در ســهم های کوچک تــر کــه رونــد بــازار 
ــرایط  ــد. در ش ــوق می ده ــود س ــمت بهب ــه س را ب

ایجــاد ایــن شــبهه در بــازار مبنــی بــر شــکل گیری 
ــا حجــم کمــی  ــق ارزش و قیمت هــای کاذب ب خل
 از ســهم، بــه نهــاد ناظــر توصیــه می شــود کــه بــا 
ــع از قیمــت ســازی کاذب شــود.  ــا، مان حجــم مبن
بــرای انتخــاب نمادهــای مختلــف برای حجــم مبنا 
بهتــر اســت کــه ارزش بــازار و شــناوری ســهم مورد 

توجــه قــرار گیــرد. 

     محمدرضا قنبری  - مدیرعامل کارگزاری باهنر

  تغییــر رویــه در اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده از دیگــر چالــش این صنعت 
اســت. تســهیات دریافتــی مشــتریان از کارگزاری هــا مشــمول اخــذ مالیــات 
بــر ارزش افــزوده بــود کــه مطابــق بــا مصوبــه شــورای عالــی بــورس در بهمن 
ــه دلیــل ســکوت  ــا ب ــی از معافیت هــا شــد. ام ــن موضــوع جزی مــاه 1۴00 ای
ســازمان امــور مالیاتــی در خصــوص نحــوه اجــرا و ابــاغ آن بــه ادارات امــور 
مالیاتــی منجــر بــه عــدم اجــرای آن شــد.  الزم بــه یادآوریســت کــه بــه موجب 
قوانیــن مصوبــه در ســال 1۴00،  در خــرداد مــاه 1۴01 بــا صراحــت اعــام شــد 
کــه بهــره دریافتــی از مشــتریان معــاف از مالیــات اســت، امــا در بهمــن مــاه 
1۴01 اباغیــه ســازمان امــور مالیاتــی مبنــی بــر لحــاظ شــدن ایــن قانــون،  
باعــث شــکل گیــری دعاوی حقوقــی بیــن مشــتریان و کارگــزاری در خصوص 

اســترداد مبلغــی بعــد از تصویــب ایــن قانــون شــد. 
آنچــه اهمیــت دارد نــرخ تســهیات دریافتــی کارگــزاران از شــبکه بانکــی 
ــت.  ــش یاف ــدت افزای ــه ش ــه ب ــتان 1۴01 اســت ک خصوصــا در فصــل زمس
ایــن موضــوع بــا توجــه بــه عــدم ایــن تغییــر بــه طــور  ماهیانــه در مشــتریان  
کارگــزاران و انعقــاد قراردادهــای جدیــد، هزینه هــای کارگزاری هــا را بــه شــدت 
ــش  ــت. افزای ــد اس ــب درآم ــت کس ــا در جه ــود کارگزاری ه ــش داد. س افزای
معامــات نیازمنــد اعتمــاد جمعــی مــردم بــه بــازار ســرمایه اســت. ورود بــه بازار 
ســرمایه نبایــد صرفــا بــه دلیــل رشــد نــرخ دالر و دنبــال روی از تــورم باشــد. 
ایــن امــر مهــم قطعــا بــا پیش بینی پذیــر بــودن اقتصــاد صــورت می پذیــرد  تــا 
ســرمایه گذاری های مناســب تــری انجــام پذیــرد.  بــا توجــه بــه رشــد تمامــی 
 بازارهــای مــوازی بــازار ســرمایه، پیــش بینــی ناپذیــری اقتصــاد عمدتــا عــوام را  
بــه ســمت دارایی هــای فیزیکــی ســرمایه گذاری هدایــت خواهــد کــرد. امــا بــا 
توجــه بــه نــرخ دالر و تــورم حاکــم بــر اقتصــاد، ســهام از نظــر قیمتی و ارزشــی 

افزایــش خواهــد یافــت. 

مشــخصا صنعــت کارگــزاری بــه عنــوان یــک نهــاد محــوری و اثــر گــذار در بــازار ســرمایه مطــرح بــوده و 
از ارکان اصلــی و الزمــه توســعه بــازار ســرمایه کشــور اســت.  انتظــار مــی رود بــا توجــه بــه رکــود حاکــم 
بــر صنایــع کشــور و تاثیــر پذیــری بــازار ســرمایه از ایــن امــر نســبت بــه بررســی چالش هــا و معضــات 

صنعــت کارگــزاری اقدامــات عاجــل صــورت پذیــرد.  مشــخصا رشــد و توســعه شــرکت های کارگــزاری 
نقــش مســتقیم و غیــر قابــل انــکاری در توســعه بــازار ســرمایه و افزایــش کمــی و کیفــی خدمــات دارد. 
برایــن اســاس مشــکات و چالش هــای فعالیــت شــرکت های کارگــزاری را می تــوان اینگونه برشــمرد: 

از مهــم تریــن چالش هــای کارگــزاری در ســال 1401 می تــوان بــه بحــث 
درآمــدی کارگــزاران اشــاره کــرد. درحالــی حجــم معامــات کارگــزاران 
بــه شــدت کاهــش یافتــه کــه در نــرخ کارمزدهــای کارگــزاران تغییــری 
رخ نــداده و در مــواردی حتــی رونــد نــرخ کارمزدهــا نیــز کاهشــی بــوده 
ــد   ــی مانن ــش هزینه های ــا افزای ــزاری ب ــت کارگ ــن صنع ــت. همچنی اس
دفاتــر، پرســنلی و ســایر هزینه هــای مصرفــی کارگــزاری نیــز مواجــه 

بــوده اســت.
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ــازار  ــازان در ب تغییــرات حجــم مبنــا در شــرکت ها جهــت بازدارنگــی فعالیــت ســفته ب
ســرمایه را از دوجنبــه می تــوان مــورد بررســی قــرار داد؛ اعــم از موثــر بــودن آن و اینکــه 

آیــا ایــن طــرح بهتریــن اقــدام محســوب می شــود؟  
در بررســی موثــر بــودن ایــن طــرح بــر تابلــوی معاماتــی می تــوان بــه  قفــل بــودن 
ــازان  ــفته ب ــت س ــن اس ــه ممک ــرد. اگرچ ــاره ک ــازار اش ــهام در ب ــی از س ــه برخ چندماه
ــاره  ــز اش ــرد نی ــهامدار خ ــادی س ــداد زی ــه تع ــد ب ــا بای ــند، ام ــرده باش ــهمی  گیر ک در س
ــات روان در  ــام معام ــدم انج ــد. ع ــهم کرده ان ــداری آن س ــه خری ــادرت ب ــه مب ــرد ک ک
این گونــه ســهام نشــان از قفــل شــدن ســرمایه های زیــادی دارد. اگــر چــه ممکــن اســت 
ــد  ــاس بای ــن اس ــر ای ــد. ب ــده باش ــفته بازان ش ــت س ــع از فعالی ــا مان ــرات حجــم مبن تغیی
ــوده  ــر ب ــه ای موث ــا چــه هزین ــن طــرح ب ــرای ای ــه اج ــرد ک ــه ک ــن موضــوع توج ــه ای ب

اســت؟ هــدف و وســیله ای مشــخص شــده کــه منجــر شــده بــرای رســیدن بــه آن هــدف 
وســیله توجیــه شــود. لــذا بــه نظــر نمی رســد ایــن امــر راهــکار مناســبی باشــد. بــه طــور 
ــازار  ــات در ب ــام معام ــی انج ــور کل ــه ط ــت. ب ــر نیس ــای آن، توجیه پذی ــع هزینه ه قط
ــا قبــول ریســک های  ــرد. هــر ســهامداری ب ســرمایه براســاس شــرایطی صــورت می پذی
آن مبــادرت بــه انجــام ایــن معامــات مــی ورزد. وظیفــه نهــاد ناظــر مداخــل در معامــات 

خریــد و فــروش نیســت. 
ــازار و  ــرایط ب ــات، ش ــودن اطاع ــان ب ــه یکس ــوان ب ــازار کارآ می ت ــک ب ــرایط ی از ش
معاملــه اشــاره کــرد. در حــال حاضــر بــازار بــا حجــم مبنــا و دامنــه نوســان های عجیــب 
مواجــه اســت. در حالــی کــه دامنــه نوســان نبایــد وجــود داشــته باشــد و یــا در صــورت 
ــوی  ــی در تابل ــه خوب ــر ایــن طــرح ب ــرای تمــام ســهام یکســان باشــد. اث ــد ب وجــود، بای
ــتکاری  ــال دس ــه دنب ــا ب ــن ابزاره ــا ای ــوان ب ــوال نمی ت ــت. اص ــخص اس ــات مش معام
بــازار رفــت. نهــاد ناظــر موظــف بــه بررســی ســهم اســت تــا درصــورت مواجــه بــا ابهــام، 

ــا  ــا فــروش ســهم ب ــد ی خواســتار رفــع ابهامــات از ناشــر شــود. در نهایــت تصمیــم خری
ســهامدار اســت. ســایر مــوارد از حیطــه اختیــارات نهــاد ناظــر خــارج اســت. تمایــز بیــن 
ســهام یــک گــروه بــا گــروه دیگــر منطقــی نیســت. نهــاد ناظــر بــا تصمیمــات متفــاوت 
ــن  ــادی بی ــث بی اعتم ــا باع ــف، تنه ــهام مختل ــن س ــز بی ــکل گیری تمای ــن ش و همچنی
ــب  ــات مناس ــد امکان ــر بای ــاد ناظ ــود. نه ــازار می ش ــرمایه از ب ــروج س ــهامداران و خ س
ــا  ــه ب ــد ن ــاد کن ــرمایه ایج ــازار س ــات در ب ــام معام ــرای انج ــرمایه گذاران ب ــرای س را ب
تصمیمــات آنــی موجــب ســلب امنیــت در ســرمایه گذار شــود. در دوســال اخیــر حرکــت 
گروه هــای مختلــف در بــازار در نهایــت بــا منــع خریــد از ســوی نهادهــای ناظــر همــراه 
بــوده اســت. اگرچــه در همیــن حیــن ممکــن اســت ســهمی   از رشــد قیمتــی 10 برابــری 
ــازار نداشــته  همــراه بــوده باشــد و نهــاد ناظــر هــم ایــرادی بــه ایــن تغییــر قیمتــی در ب
اســت. ایــن تبعیــض بیــن افــراد و ســهام بــه خصــوص در دوره اخیــر  بیشــتر محســوس 

اســت. 
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ــازار ســرمایه اکثــر کشــورها بــر حســب  نهادهــای نظارتــی ب
شــرایط خــود، ابزارهایــی را بــرای کنتــرل بــازار تعییــن می کننــد. 
ــفته بازی و  ــری از س ــا جلوگی ــم مبن ــرات در حج ــدف از  تغیی ه
ــروز  ــازار از ب ــم در ب ــا تنظی ــا ب ــازار اســت ت ــی در ب فرصــت طلب

هرگونــه ســوء اســتفاده جلوگیــری شــود. 
ــر  ــد اکث ــدف مانن ــن ه ــا همی ــال 1۳۸۲ ب ــا از س ــم مبن حج
ــوه  ــد. نح ــا ش ــور م ــرمایه کش ــازار س ــی وارد ب ــای جهان بازاره
محاســبه هــم  مشــخصا توســط ســازمان بــورس انجــام می شــود. 
ــی  ــت پایان ــی، قیم ــه آت ــای هفت ــم مبن ــن حج ــاک تعیی م
ــف  ــا براســاس تعاری ــه اســت. حجــم مبن ــن روز کاری هفت آخری
ــورد  ــد م ــه بای ــوع سهامی   اســت ک ــک ن ــداد از ی ــود، آن تع موج
ــرات مجــاز در آن  ــا تمــام درصــد تغیی ــرد ت ــرار گی داد و ســتد ق
روز مشــخص شــود، همچنیــن ماکــی بــرای تعییــن قیمــت روز 

بعــد باشــد. 
ــا  ــا ب ــد نماده ــد رش ــی رون ــه نوع ــا  ب ــم مبن ــرد حج کارک
ــه  ــه ب ــا توج ــازار محســوب می شــود. ب ــت نقدینگــی در ب وضعی

ــرل  ــهم کنت ــود، س ــهمی    وارد می ش ــر س ــه در ه ــی ک نقدینگ
ــا توجــه بــه در نظــر گرفتــن قیمــت پایانــی آخریــن  می شــود. ب
ــت  ــه قیم ــا هرچ ــم مبن ــبه حج ــه، در محاس ــی هفت روز معامات
افزایــش یابــد، بــه نوعــی نیــاز بــه حجــم مبنــای کمتــری وجــود 
ــای  ــهام در صف ه ــدن س ــل ش ــت از قف ــش قیم ــا افزای دارد. ب
ــا  ــم مبن ــر در حج ــن تغیی ــود. آخری ــری می ش ــروش جلوگی ف

ــت.  ــفند 1۳9۸ اس ــه اس ــوط ب مرب
در دوره ای حجــم مبنــا در فرابــورس معــادل یــک ریــال بــود 
ــدد  ــه ع ــورس و پای ــازار ب ــت از ب ــا تبعی ــر ب ــال حاض ــا در ح ام

ــر کــرده اســت.  ــا تغیی حجــم مبن
ــاش  ــزار، ت ــن اب ــانی ای ــا به روزرس ــی ب ــازه زمان ــر ب در ه
ــازی  ــفته ب ــت از س ــظ امنی ــازار و حف ــم ب ــا تنظی ــا ب ــود ت می ش
و پروژه ســازی برخــی ســهم های کوچــک جلوگیــری شــود. 
در ســهم های بــزرگ جهت دهــی کار بــه مراتــب دشــوارتر 
ــا  ــری، حجــم مبن ــا شــناوری پایین ت ــا در ســهم هایی ب اســت ام
ــا در  ــه روزرســانی حجــم مبن ــا ب روش بســیار مناســبی اســت. ب
ــنجات  ــرار دارد از تش ــاص ق ــرایط خ ــازار در ش ــه ب ــی ک روزهای

ــود.   ــری می ش ــازار جلوگی ب
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بــرای پویایــی بــازار وجــود معامله گرهایــی کــه بــه اصطــاح 
ــوان  ــاز اســت و نمی ت ــود، نی ــه می ش ــاز گفت ــفته ب ــا س ــه آن ه ب
ــن  ــرد. حضــور همی ــن ایجــاد ک ــوع فعالی ــن ن ــدون ای ــازار را ب ب
ــی در  ــان نقدینگ ــات و ورود جری ــردش معام ــث گ ــن باع فعالی
بــازار می شــود. امــا بــرای برخــورداری از بــازاری بــدون ماهیــت 
ســفته بازی و ترغیــب بیشــتر بــرای ورود جریــان پــول بــه 
ــات  ــکل گیری ثب ــر، ش ــر باالت ــول عم ــا ط ــد و ب ــکل هدفمن ش
ــری   ــات، پیش بینی پذی ــفافیت در اطاع ــت. ش ــن ضروریس قوانی
متغیرهــای کان و داده هــای ســالم باعــث ورود ســرمایه گذاران 
ــازار  ــود و ب ــرمایه می ش ــازار س ــه ب ــتری ب ــر بیش ــول عم ــا ط ب
ــر  ــد عملک ــد می توان ــازار مول ــک ب ــوان ی ــه عن ــم ب ــهام ه س

بهتــری داشــته باشــد. 
حجــم مبنــا و دامنــه نوســان می توانــد بــا کمــک بــه پویایــی 
ــی معامــات  ــه روان ــود گــردش نقدینگــی منجــر ب ــازار  و بهب ب

بــازار شــود. مســائل کان اقتصــادی بــه صــورت زنجیــره وار بــه 
ــد  ــی مانن ــتفاده از ابزارهای ــد. اس ــک می کن ــازار کم ــفافیت ب ش
ــای  ــه ابزاره ــی ب ــوع بخش ــان و تن ــه نوس ــا، دامن ــم مبن حج
مشــتقه، بــازار کارآمدتــری  را شــکل می دهــد. بــا حــذف بخــش 
اصلــی زنجیــره یعنــی شــفافیت و کارایــی بــازار،  یــک بــازار ابتــر 
ــدید  ــازار را تش ــانات ب ــه نوس ــد ک ــود می آی ــه وج ــد ب و ناکارآم

می کنــد. 
ــازار تزریــق  در فضایــی کــه داده هــا بــه شــکل ناقــص بــه ب
تغییــر  و  اقتصــادی  ناکارآمــد  سیاســت گذاری  می شــوند، 
ــازار را تضعیــف خواهــد کــرد. در فضــای وجــود  مســائل کان ب
ــاز شــدن دامنــه نوســان و تعدیــل حجــم  اطاعــات ناکارآمــد، ب
ــد  ــد. بای ــش می ده ــدت افزای ــه ش ــازار را ب ــانات ب ــا، نوس مبن
ــت  ــر در کلی ــه نظ ــرات ب ــن تغیی ــه ای ــاخت ک ــان س خاطرنش
ــی مشــخص می شــود  ــی زمان ــا کارای ــز و درســت اســت ام جای
ــر  ــد. در غی ــود یاب ــدی بهب ــفافیت و کارآم ــره ش ــه اول زنجی ک
ــود. ناکارآمــدی اقتصــادی و  ــازار ناقــص خواهــد ب این صــورت ب
سیاســت گذاری های اقتصــادی کشــور مانــع از شــکل گیری 

بــازار کارا می شــود.  

یکپلهباالتر!
     حمید خیل نژاد - مدیر سرمایه گذاری گروه مالی ملت

ــی  ــب بازده ــا در کس ــر بازاره ــرمایه از دیگ ــازار س ــرا ب  چ
ــروش  ــرمایه گذاران در ف ــاد س ــرا آح ــت؟ چ ــده اس ــر مان عقب ت
بســیار بیشــتر نســبت بــه خریــد شــتاب می کننــد؟ چــرا 
توصیه هــا بــرای ورود بــه ایــن بــازار حتــی در قیمت هــای 

ــدارد؟  ــدار ن ــادی خری ــهام بنی ــده و س ارزن
ــوزش داده  ــی آم ــت مال ــه در مدیری ــن مفاهیمی ک از مهمتری
می شــود، نســبت پــاداش بــه خطــر )RISK /REWARD( اســت 
ــت  ــبت می بایس ــن نس ــل ای ــردد حداق ــه میگ ــًا توصی ــه غالب ک
ــه اگــر ســرمایه گذار در حــال بررســی  ــک باشــد. به طــور نمون ی
ورود بــه یــک گزینــه ســرمایه گذاری اســت کــه احتمــال 
بازدهــی آن مثبــت ۳0%  و احتمــال زیــان آن منفی 1۵% اســت، 
ســرمایه گذار بــه ازای هــر یــک واحــد تحمــل ریســک، دو واحــد 
ــان/ ۳0درصــد  ــاداش دریافــت خواهــد کــرد. )۲=1۵درصــد زی پ

بازدهــی(
از طــرف دیگــر، هرچنــد خریــد ســهام در قیمت هــای 
ســرکوب شــده و ارزنــده فعلــی از نظــر فعــاالن بــا ســابقه بــازار 
ــر از  ــه فرات ــوازی ب ــای م ــا در بازاره ــه قیمت ه ــهام در حالیک س
اوج تاریخــی خــود رفته انــد گزینــه جذابــی اســت )یعنــی افزایــش 
احتمــال بازدهــی باالتــر از دیگــر بازارهــا(، امــا بــه دلیــل تعــدد 
عوامــل ریســک زا و خطرآفریــن در اقتصــاد کشــور ســرمایهگذار 
ــا هنگامی کــه  ــاداش تردیــد دارد و ت ــه کســب میــزان کافــی پ ب
ایــن تردیــد کمرنــگ نگــردد، نگرانی هایــی بــرای افزایــش حجــم 
ــد  ــازار وجــود خواهــد داشــت. به نظــر می آی معامــات و رشــد ب
بــا افزایــش پاداش هــای احتمالــی و کاهــش ریســک های 

ــازار بــرای رشــد مســاعدتر گــردد.  موجــود، فضــای ب
ایــن در حالــی اســت کــه در بــازار مســکن، طــا و ارز، 
ــای  ــش قیمت ه ــرآوردی )افزای ــاداش ب ــر پ ــی اگ ــودرو حت خ
آتــی( بــا کنــدی محقــق گــردد، خطــر و ریســک اندکــی را بــه 
ــداران  ــی خری ــد. به عبارت ــل می نمای ــود تحمی ــرمایه گذاران خ س
ــد  ــب نکنن ــودی کس ــی و س ــر بازده ــی اگ ــا حت ــر بازاره دیگ
ــت  ــش قیم ــرای کاه ــود ب ــبات خ ــی در محاس ــال پایین احتم
بــازاری مســکن، طــا و ارز، خــودرو لحــاظ می نماینــد و نســبت 
پــاداش بــه خطــر ایشــان از همیــن منظــر غالبــًا عــددی باالتــر 

از یــک می باشــد.
ــازار ســهام را کاهــش  ــوان عوامــل خطــرزا در ب ــه میت چگون
ــش  ــن پرس ــه ای ــخ ب ــرای پاس ــش داد؟ ب ــا را افزای و پاداش ه
یــادآوری می کنــم کــه بزرگتریــن صنایــع بورســی کشــور 
شــامل محصــوالت شــیمیایی، فلــزات اساســی، اســتخراج 

ــهام  ــی س ــه دارای ــرض اینک ــا ف ــا )ب ــزی و بانک ه ــای فل کانه ه
ــر از  ــًا متاث ــرمایه گذاری غالب ــته ای و س ــد رش ــرکت های چن ش
ــی  ــر عامل ــتند، و ه ــند( هس ــده می باش ــت عم ــار صنع ــن چه ای
کــه بــر رونــق ایــن صنایــع بیفزایــد نتیجتــًا کلیــت بــازار را وارد 

ــود. ــد نم ــودی خواه ــد صع رون
ــه  ــع کــه ب ــرای صنای ــرژی ب ــه ان ــورد هزین ــع ابهــام در م رف
وزارت صمــت محــول شــده و نرخ گــذاری واقــع بینانــه، کاهــش 
ــت  ــًا موجــب اف ــن نقیصــه گاه ــع -ای ــرق و گاز صنای ــی ب قطع
ــوع  ــش موض ــردد - کاه ــال می گ ــوم از س ــک س ــد در ی تولی
کســب وکار  فرایندهــای  در  مداخله گــری  و  قیمت گــذاری 
ــل  ــل ارز حاص ــرخ فروش/تبدی ــورد ن ــی در م ــع، واقع بین صنای
ــه  ــت ب ــای دول ــت بدهی ه ــی و پرداخ ــرکت های صادرات از ش
ــواردی اســت کــه بایســت سیاســتگذاران  ــه م شــرکت ها از جمل
ــرای  ــاش ب ــه ت ــند. البت ــته باش ــا داش ــه آنه ــری را ب ــت واف دق
ــی  ــرمایهگذاری خارج ــی س ــذب عملیات ــا، ج ــش تحریم ه کاه
ــرل  ــره وری، کنت ــش به ــع و افزای ــاوری صنای ــای فن ــرای ارتق ب
ــر  ــی موث ــت های کل ــورم از سیاس ــرخ ت ــش ن ــی و کاه نقدینگ
بــر همــه صنایــع می باشــد. به عبــارت دیگــر، در صــورت 
گره گشــایی عملیاتــی از ایــن موانــع شــاهد افزایــش نــرخ 
ــش  ــی و کاه ــی حقیق ــزان بازده ــرمایهگذاری و می ــاداش س پ

ــود. ــم ب ــک خواهی ریس
کاهــش  اصاحــی،  اقدامــات  بــه  ســرمایه گذاران  آیــا 
ــرمایه گذاران  ــا س ــل ب ــی و تعام ــش واقع بین ــری، افزای مداخله گ
توجــه واقعــی خواهنــد داشــت؟ یــا بــازار صرفــًا در ســایه تــورم 
رشــد خواهــد کــرد؟ بــرای دانســتن پاســخ ایــن ســواالت 

ــت. ــان الزم اس ــی زم چندماه
*می دانیــم کــه بازدهــی اســمی  و بازدهــی حقیقــی )بازدهــی 

منهــای تــورم( متفــاوت هســتند.
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یک برشیک برش

رصــدNAVدرپاالیــشیکــم
پــس از عرضــه صندوق هــای ETF دارا و پاالیــش در ســال 99 ســرانجام در شــهریور ســال جــاری شــورای عالــی بــورس بــه ایــن نتیجــه رســید کــه 
ســاختار ایجــاد ایــن صندوق هــا از ابتــدا مناســب نبــوده اســت. ایــن تصمیــم در نهایــت منجــر بــه تصویــب اصاحاتــی شــد کــه مهم تریــن مــوارد 
ایــن مصوبــه اضافــه شــدن بازارگــردان و امــکان تغییــر پرتفــوی توســط مدیریــت ایــن صندوق هــا، در راســتای کاهــش فاصلــه  بیــن قیمــت جاری 
ســهام صنــدوق بــا ارزش ذاتــی آن بــود. حــال بیــش از 6 مــاه از تصویــب اصاحــات اساســنامه صندوق هــای ســرمایه گذاری دارایکــم و پاالیــش 
یکــم توســط هیــات وزیــران می گــذرد امــا صنــدوق پاالیــش یکــم کــه بازارگــردان نیــز بــرای آن تعییــن شــد بــه تازگــی بــه NAV یــا ارزش ذاتــی 
خــود نزدیــک شــده اســت. شــرایط ایــن موضــوع بــرای صنــدوق دارایکــم متفاوت اســت و هنوز بــرای ایــن ای تــی اف دولتــی بازارگردانی  تعیین 
نشــده اســت.  بــرای فهــم بهتــر عمــق مشــکل مطــرح شــده بررســی هــدف از ایجاد چنیــن صندوق هایــی کمک  کننــده خواهد بــود. به گفتــه مدیر 
نظــارت بــر نهادهــای مالــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در ابتــدا هــدف ایجــاد صندوق هــای ETF دولتــی ایــن بــود کــه دارایی هایــی کــه دولــت 
تحــت عنــوان ســهام در اختیــار دارد و از ویژگــی نقدشــوندگی باالیــی نیــز برخــوردار اســت باید تحــت عنوان صندوق هــای ســرمایه گذاری قرار 
بگیــرد تــا ایــن واحدهــا بــا تخفیــف در اختیــار عمــوم قــرار گیرنــد. اگــر حتــی ایــن هــدف را بپذیریــم و از نظر کارشناســان کــه هدف اصلــی دولت 
را تامیــن کســری بودجــه بــا عرضــه ایــن دو صنــدوق می داننــد گــذر کنیــم، بــاز هم اگــر فــردی از هنــگام پذیره نویســی تاکنون تســلیم روند های 
نزولــی فرسایشــی موجــود در ایــن صندوق هــا نشــده و در قیمت هــای پایین تــر ســهام خــود را نفروختــه باشــد، بــا قیمــت امــروز تابلــو معاماتی 
صنــدوق دارا و پاالیــش یکــم پــس از دو ســال و رشــد فزاینــده ســایر بازار هــا و تــورم موجــود در کشــور حتــی در خوشــبینانه ترین حالــت مقــدار 
کمــی در ضــرر اســت. امــا بــه گفتــه کارشناســان بــازار ســرمایه صرفــا ملحــق شــدن بازارگــردان بــه معامــات واحد هــای صنــدوق بــرای دســتیابی 
بــه فرآینــد تطبیــق قیمــت بــا ارزش ذاتــی جــواب معقــول و منطقــی نیســت؛ چــرا کــه اساســا بازارگــردان صرفــا بــا صــرف منابــع مالــی کار خاصی 

در ایــن دو نمــاد نمی توانــد انجــام دهــد. حــال در اینجــا بخشــی از ایــن دیدگاه هــا را مــرور می کنیــم.

از جمله ریسک هاي 
حاکم بر صندوق پاالیش یکم 

مى توان عالوه بر کنترل نرخ ارز و 
کاهش کرك اسپردها به مصوبه جدید 
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درصدي خوراك پاالیشی ها در صورت عدم 
اجراي طرح کیفی سازي و یا کاهش 
سود تقسیمى آنها در صورت اجراى 

طرح اشاره نمود.

nav آیــا صنــدوق پاالیــش یکــم بــه قیمــت
خــود نزدیــک شــده اســت؟

ســرمایه گذارى  مدیــر   - دلیــران  مازیــار  ســید 
ســبدگردان نویــن نگــر آســیا:   صنــدوق پاالیــش یکــم تــا حــد 
زیــادی بــه nav خــود نزدیــک شــده اســت. در گذشــته بــا توجــه 
ــان nav  آن و  ــادی می ــبتا زی ــه نس ــی فاصل ــث بازارگردان ــه بح ب
قیمــت هــر واحــد مــورد معاملــه آن در بــازار ســرمایه وجــود داشــت. 
امــا در حــال حاضــر بــه نظــر می رســد کــه هــر واحــد از صنــدوق 
پاالیــش یکــم بــه قیمــت مــورد نظــر خــود نزدیــک شــده اســت. 
غالمحســن فتحعلــى - کارشــناس بــازار ســرمایه: بــا توجــه 
ــی  1۶000  ریال nav ــدوق و ــن صن ــد از ای ــر واح ــت ه ــه قیم ب
ــه  ــر از  nav آن اســت ک ــدوق کمت ــد از  صن ــر واح آن،  قیمــت ه
ــدوق  ــد صن ــر واح ــه ه ــرد ک ــوان ک ــوان عن ــب آن می ت ــه موج ب

ــود. ــوب می ش ــده ای محس ــهم ارزن ــم س ــی یک پاالیش
ناصــرى - مدیــر ســرمایه گذارى و تحلیــل  نوشــین 
ــا توجــه بــه ســاختار اولیــه صنــدوق  کارگــزارى بانــک رفــاه: ب
پاالیــش یکــم و دارا یکــم در زمــان عرضــه و عــدم امــکان تغییــر 
ــزش  ــاز ری ــا آغ ــس از عرضــه و ب ــدوق، پ ــن دو صن ــاختار ای در س

ــان ارزش  ــاداری می ــه معن ــال 1۳99 فاصل ــازار در س ب
خالــص دارایی هــا و قیمــت هــر واحــد صنــدوق 

ایجــاد شــد. بــا اصاحــات صــورت گرفتــه 
ماه هــاي  طــی  آنهــا  اساســنامه  در 

ــاي  ــش و قوس ه ــس از ک ــر و پ اخی
بــه  صندوق هــا  ایــن  فــراوان، 
ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
ــا  ــت صندوق ه ــی و مدیری بخش
ــال  ــه فع ــال ب ــت غیرفع از مدیری
ــن  ــه ای تبدیــل شــد. همچنیــن ب
صندوق هــا رکــن بازارگــردان نیــز 
اضافــه شــد. ایــن موضــوع ســبب 

شــد تــا بخشــی از ایــن فاصلــه 
ــه در  ــود. بطوریک ــاح ش ــی اص قیمت

NAV ــه ــت ب ــبت قیم ــر نس ــال حاض ح
ــت.  ــیده اس رس ــه ٪۸۸ ــش ب ــدوق پاالی صن

گرچــه ایــن تغییــر پیشــرفت قابــل توجهــی بــراي 
ــه ماهیــت  ــا توجــه ب ایــن نمــاد بحســاب مــی آیــد ولــی ب

ایــن صنــدوق امــکان اصــاح بیشــتر و نزدیــک تــر شــدن قیمــت 
ــود دارد. ــه NAV وج ب

 نوســانات قیمتــى دالر تــا چــه میــزان 
محرکــى بــرای رشــد هــر واحــد از ایــن 

مى شــود؟  محســوب  صنــدوق 

ســید مازیــار دلیــران - مدیــر ســرمایه گذارى ســبد 
ــهام  ــت س ــت دالر در قیم ــیا :  وضعی ــر آس ــن نگ ــردان نوی گ
پاالیشــی تاثیــر گــذار اســت. در صــورت برخــورداری قیمــت ســهام 
پاالیشــی از رونــد صعــودی و بهبــود در کــرک اســپرد پاالیشــی ها، 
ارزش هــر واحــد صنــدوق پاالیــش افزایــش می یابــد و بــه تبــع آن 

ــود .  نیــز قیمــت ســهم پاالیــش نیــز صعــودی خواهــد ب
ســرمایه :   بــازار  کارشــناس   - فتحعلــى  غالمحســن 
ــبندر  ــتران، ش ــپنا، ش ــاد ش ــکل از ۴ نم ــه متش ــدوق ک ــن صن ای
و شــبریز اســت بــه طــور کلــی از صــادرات کمی  برخوردارنــد. 
ــد.  ــه می دهن ــش ارائ ــش و پخ ــه پاالی ــان را ب ــر محصوالتش اکث
ــه  ــی اســت. اگرچ ــت دالر پاالیشــی ها توافق ــاس قیم ــن اس ــر ای ب
ــش  ــرکت ها افزای ــن ش ــود ای ــت دالر، س ــرخ قیم ــش ن ــا افزای ب
ــرخ دالر  ــش ن ــر افزای ــا ه ــه ب ــت ک ــه نیس ــا اینگون ــد؛ ام می یاب
قیمــت ایــن ســهام نیــز رشــد یابــد. آنچــه در شــرکت های حاضــر 
ــع  ــت. در واق ــت اس ــت نف ــت، قیم ــذار اس ــت تاثیرگ ــن صنع در ای

رابطــه مســتقیمی بین نوســانات قیمــت نفــت و قیمــت ســهام ایــن 
دارد.  شــرکت ها 

ناصــرى - مدیــر ســرمایه گذارى و تحلیــل  نوشــین 
کارگــزارى بانــک رفــاه:  رشــد نــرخ ارز حوالــه و همچنیــن رشــد 
ــه  ــر ب ــدوق منج ــی صن ــاي پاالیش ــر مجموعه ه ــپرد زی ــرک اس ک
رشــد قیمتــی صنعــت پاالیــش خواهــد شــد کــه نهایتــا اثــر مثبــت 

ــر نمــاد پاالیــش نیــز خواهــد گذاشــت. خــود را ب

ــد و  ــر واح ــد ه ــار رش ــد انتظ ــا بای ــا کج  ت
ــم را  ــش یک ــدوق پاالی ــع آن nav صن ــه تب ب

ــت؟ داش

ســید مازیــار دلیــران – مدیــر ســرمایه گذارى ســبد 
ــر  ــد ه ــتمرار رش ــورد اس ــا در م ــن نگــر آســیا:  و ام گــردان نوی
واحــد صنــدوق پاالیشــی و بــه تبــع آن nav ایــن صنــدوق،  بایــد 
ــت و  ــت نف ــد. قیم ــرار گیرن ــد ق ــورد رص ــی ها م ــهام پاالیش س
ــد،  ــد می کنن ــی ها تولی ــه پاالیش ــی ک ــا فراورده های ــاف آن ب اخت
عامــل اثــر گــذار اختــاف اســت؛ بــه هــر میزانــی کــه ایــن اختاف 
ــد  ــش می یاب ــرکت های پاالیشــی افزای ــودآوری ش ــود س ــتر ش بیش
نیــز  پاالیشــی ها  تبــع آن قیمــت ســهام  بــه  و 
ــوی  ــن ارزش پرتف ــود. همچنی ــودی می ش صع
ــل  ــه دلی ــم ب ــم ه ــش یک ــدوق پاالی صن
افزایــش قیمــت ســهام پاالیشــی ها و 
از ســویی نزدیــک شــدن بــه فصــل 
ــت الزم  ــد جذابی ــع می توان مجام
ــان  ــن می ــد. در ای ــته باش را داش
بایــد بــه نقــش بــی بدیــل 
ــاره  ــم اش ــت ه ــرخ دالر و نف ن

کرد. 
– فتحعلــى  غالمحســن 
کارشــناس بــازار ســرمایه:  بــه 
ــده  ــال آین ــه س ــد ک ــر می رس نظ
ــته  ــن نداش ــرخ بنزی ــی در ن افزایش

ــیم.  باش
ــداز چنــدان  قیمــت نفــت هــم چشــم ان
ــاناتی  ــت نوس ــن اس ــه ممک ــدارد. البت ــی ن مثبت
ــه افزایــش هزینــه حقــوق،  ــا توجــه ب داشــته باشــد امــا ب
دســتمزد و اســتهاک،  ســود شــرکت های پاالیشــی ناشــی از 
افزایــش قیمــت دالر یــا نفــت خنثــی می گــردد. ولــی در کل ایــن 
شــرکت ها ارزنــده هســتند. بــا توجــه بــه اینکــه صنــدوق پاالیــش 
ــار  ــهام آن در اختی ــا ۵ درصــد س ــی دارد و تنه ــت دولت ــم ماهی یک
حقیقی هاســت. برایــن اســاس مدیریــت دولتــی ایــن صنــدوق مانــع 
از ایجــاد جذابیــت بــرای آن شــده اســت. اگرچــه در صــورت صعــود 
ــازار، قیمــت هــر واحــد از ایــن صنــدوق نیــز افزایــش می یابــد و  ب

ــدارد.  انتظــار ریــزش خاصــی در آن وجــود ن

 آیــا بــه تبــع رشــد قیمــت ســهام پاالیشــى، 
هــر واحــد از ایــن صنــدوق رشــد مى کنــد یــا 
ــش  ــدوق پاالی ــای صن ــت واحده ــه حرک اینک
یکــم جــدای از حرکــت ســهام پاالیشــى ها در 

بــازار اســت؟

ســید مازیــار دلیــران – مدیــر ســرمایه گذارى ســبد 
ــاد  ــه زی ــل فاصل ــه دلی گــردان نویــن نگــر آســیا:  در گذشــته ب
بیــن قیمــت هــر واحــد از ایــن صنــدوق بــا nav  آن، بــازار گــردان 
ــود.  ــی ب ــهم های پاالیش ــروش س ــه ف ــار ب ــش ناچ ــدوق پاالی صن
nav ــه ــت را ب ــا قیم ــت ت ــاش داش ــو ت ــن س ــال در ای ــا ابط ب
ــن  ــتایی بی ــم راس ــن ه ــر ای ــال حاض ــا در ح ــد. ام ــک نمای نزدی
ــده  ــاد ش ــا  nav آن ایج ــدوق ب ــن صن ــد از ای ــر واح ــت ه قیم

ــش قیمــت  ــل افزای ــه دلی ــدوق ب ــه nav صن ــان ک ــر زم اســت. ه
ســهام پاالیشــی ها رونــد صعــودی یابــد، قیمــت هــر واحــد از ایــن 
ــس  ــن پ ــود. از ای ــد ب ــر خواه ــن ام ــه رو همی ــز دنبال ــدوق نی صن
nav هــر واحــد از ایــن صنــدوق از حرکــت منطقــی و بــر اســاس

ــن  ــدی بی ــا 1۵ درص ــن 10 ت ــه بی ــود و فاصل ــد ب ــوردار خواه برخ
ــا nav  آن  شــکل  ــازار ب ــدوق در ب ــن صن قیمــت هــر واحــد از ای

می گیرد .
  غالمحســن فتحعلــى – کارشــناس بــازار ســرمایه:  قیمــت 
ســهام پاالیشــی بــا قیمــت صنــدوق همبســتگی دارد ولــی نــه 100

درصــد. بــا  توجــه بــه آنکــه ایــن ۴ پاالیشــگاه در مناطــق مختلــف 
ــت  ــن اس ــد، ممک ــی برخوردارن ــرایط مختلف ــتقر و از ش ــور مس کش
ــی قیمــت ســهام دو نمــاد از افزایــش برخــوردار باشــد کــه  در حال

قیمــت ســهام دو نمــاد دیگــر پاالیشــی کاهشــی باشــد. 

تغیــر  صنــدوق  قیمــت  تــا  می شــود  ســبب  رونــد  ایــن 
ــهام  ــت س ــش قیم ــا کاه ــد ی ــورت رش ــا در ص ــد. ام ــی نکن خاص
از  نیــز  صنــدوق  قیمــت  طبیعتــا  پاالیشــی،  تمامی نمادهــای 
نوســانات مشــخصی مواجــه خواهــد شــد. پــس ایــن امــر بســتگی 
ــده ســبد و درصــد حرکتشــان  ــه حرکــت نمادهــای تشــکیل دهن ب

دارد.
  نوشــین ناصــرى - مدیــر ســرمایه گذارى و تحلیــل 
ــر  ــم ب ــک هاي حاک ــه ریس ــاه:   از جمل ــک رف ــزارى بان کارگ
ــرخ ارز و  ــرل ن ــر کنت ــاوه ب ــوان ع ــم می ت ــش یک ــدوق پاالی صن
کاهــش کــرک اســپردها بــه مصوبــه جدیــد دولــت بــه منظــور عــدم 
اعمــال تخفیــف ۵ درصــدي خــوراک پاالیشــی ها در صــورت عــدم 
ــا کاهــش ســود تقســیمی آنها در  ــی ســازي و ی اجــراي طــرح کیف

صــورت اجــرای طــرح اشــاره نمــود.
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     حمید رازقیان جهرمي
 کارشناس ارشد MBA بازاریابی مواد نفتی شرکت پاالیش نفت شیراز

تامیــن خــوراک و قیمــت  گــذاری خــوراک تحویلــی بــه شــرکت های پاالیــش نفــت و پتروشــیمی ها 
و محصــوالت ارایــه شــده بــه دولــت مســاله مهــم و حیاتــی در صنایــع پاالیــش نفــت اســت. بالــغ بــر 9۸ 
درصــد از گــردش مالــی شــرکت های پاالیــش نفــت بابــت نــرخ خــوراک می باشــد. متوســط خــوراک 
10 پاالیشــگاه نفــت و میعانــات گازی کشــور حــدود دو میلیــون و ۶0 هــزار  بشــکه در روز جهــت 1۴01 
بــوده و شــامل یــک میلیــون و ۶00 هــزار بشــکه نفــت خــام میادیــن مختلــف و   ۴۶0 هــزار بشــکه 
 Platts ــه ــه دریافتــی از جمل ــرخ ماهیان ــات گازی می باشــد.  قیمــت خــوراک براســاس متوســط ن میعان
ــز، معــادل نیمــا  ــرخ تســعیر نی و مطابــق فرمول هــای ذیــل جهــت ســال 1۴01 محاســبه و ضریــب ن
درج شــده در ســامانه ســنا )Sanarate( بانــک مرکــزی تعییــن می گــردد. انتقــال خــوراک از مبــداء تــا 
ــردد.  ــت نمی گ ــن  خصــوص دریاف ــه ای در ای ــوده و هزین ــت ب ــر عهــده وزارت نف ــس پاالیشــگاه ب فن
پاالیشــگاههای کشــور بــه مثابــه یــک بنــگاه خصوصــی بــوده و معــادل قیمــت روز خــوراک را دریافت و 
بــر همــان اســاس محصــوالت نیــز فــروش رفتــه و لــذا مــراودات مالــی پاالیشــگاه های کشــور براســاس 
دریافــت روزانــه نفــت خــام و میعانــات گازی درب پاالیشــگاه و پرداخــت وجــه اولیــه در قالــب تهاتــر بوده 
و تحویــل حدود۸0درصــد از محصــوالت نیــز در قالــب فرآورده هــای اصلــی بــه دولــت خواهــد بــود و لــذا 
حــدود ۲0 درصــد مابقــی از طریــق فــروش از کانــال بورس هــای کاالی انــرژی و تامیــن خــوراک صنایــع 
پاییــن دســتی انجــام و تســویه حســاب مالــی بــا دولــت در پایان هــر مــاه و پــس از دریافت صورتحســاب 
در قالــب تهاتــر نفــت خــام و محصــوالت انجــام می گیــرد. فرمــول قیمــت گــذاری نفــت خــام براســاس 
برنامــه ششــم توســعه و مصوبــه مجلــس شــورای اســامی و ضریــب 9۵درصــد  در فرمول هــای ذیــل و با 

نــرخ ســه نــوع نفــت خــام و اعمــال فرمول هــای ذیــل جهــت هــر بشــکه انجــام می گیــرد.
Plight= ((Pomant + Pdubai + Pice Bwave)) – 5 $
Pheavy = (( Pomant + Peubai + Pice Bwave)) – 6 $

   فرمول قیمت گذاری خوراک میعانات گازی

براســاس برنامــه ششــم توســعه و مصوب مجلس شــورای اســامی نرخ خــوراک میعانــات گازی جهت 
پاالیشــگاههای نفــت و هــم چنیــن جهــت پاالیشــگاه های میعانــات گازی، مطابــق فرمــول ذیــل و بــا 

ضریب9۵درصــد در فرمــول ذیــل محاســبه می گــردد.
PCondensate = Psouth pars  condensate – 2$

و بــا توجــه بــه تفــاوت کیفیــت میعانــات مختلــف اســتحصال شــده و تحویلــی، نــرخ میعانــات بــا ضرائــب 
مختلــف همــراه اســت. بــه عنــوان مثــال جهــت میعانــات گازی تحویلــی بــه شــرکت پاالیــش نفــت شــیراز از 
مبــداء آغــارو داالن جهــت جهــت هــر بشــکه، بــه میــزان 0/۶ دالر بــه فرمــول کلــی ذکر شــده اضافه می  گــردد.

  فرمول قیمت گذاری فرآورده های اصلی

فرمــول قیمــت گــذاری محصــوالت اصلــی شــامل گاز مایــع، بنزیــن موتــور، نفــت ســفید، نفــت گاز، 
 FOB ــه نفــت کــوره و ســوخت های هوایــی )بنزیــن جــت و نفــت جــت( براســاس قیمت هــای ماهیان

ــق  ــه Platts هــر ســاله از طری ــا مأخــذ مجل ــب کیفی ســازی، ب ــارس و منظــور نمــودن ضرائ ــج ف خلی
ــدار  ــل خری ــگاه تحوی ــوالت درب پاالیش ــه محص ــن و ارای ــت تعیی ــوری وزارت نف ــت هیدروکرب معاون
می گــردد. نکتــه مهــم، منظــور نمــودن ضرایــب قیمــت متناســب با کیفیــت فــرآورده بــه صورت ســالیانه 
ــر  ــوده کــه جهــت هــر ســال، از طریــق وزارت نفــت اعــام می گــردد. )بدیهــی اســت کیفیــت باالت ب
محصــول منجــر بــه تعییــن قیمــت بهینــه خواهد بــود.( مبنــای نرخ تســعیر ارز ، براســاس نــرخ  نیمــا و از 
ســامانه SANARATE بانــک مرکــزی قابــل دریافــت می باشــد. بــه عنــوان نمونــه قیمــت خــوراک نفــت 
خــام بــا متوســط API تحویلــی بــه پاالیشــگاه در دی مــاه 1۴01 هــر لیتــر حــدود 1۲9 هــزار  و ۲90 ریــال 

و میعانــات گازی حــدود 1۲۳ هــزار و 900 ریــال بــوده اســت.

   نرخ گذاری فرآورده های ویژه

ــه  ــق مصوب ــی پاالیــش و پخــش و مطاب براســاس فرمول هــای مصــوب شــده توســط شــرکت مل
شــماره 9۴۶/۴0۲-1۳۵۵۲ 

مــورخ بیســت و یکــم خردادمــاه 1۴01  کــه از طــرف مراکــز حاکمیتــی بــر عهــده انجمــن صنفــی 

شــرکت های پاالیــش نفــت واگــذار شــده، می باشــد. مبنــا دالر نیمــا از ســایت Sanarate و ماخــذ مجلــه 
Platts بــوده کــه در هرمــاه، طــی دو مرحلــه قیمت هــا تعییــن و ارائــه می گــردد.  

محاســبه نــرخ دالر نیــز براســاس یــک ماهــه منتهــی بــه تاریــخ منظــور و محاســبه نرخ هــای مجلــه 
ــا  ــژه ب ــرآورده وی ــای 1۵ روزه ف ــن نرخ ه ــردد. تعیی ــه می  گ ــر گرفت ــورت 1۵ روزه در نظ ــه ص Platts ب
ــرد. ــد شــده انجــام می گی ــل و منظــور نمــودن شــرایط و فرمول هــای قی هماهنگــی دســتگاه های ذی

1- انجمــن صنفــی شــرکت های پاالیــش نفــت، ۲- فرمول هــای نزدیــک بــه آنالیــز محصــول قابــل 
فــروش، ۳- وزارت صمــت، ۴- ســازمان حمایــت از مصرف کننــده، ۵- شــرکت های بــورس کاال و انــرژی، 
۶- ســازمان بازرســی کل کشــور، ۷- مجلــه )Platts(، ۸- دالر نیمــه بانک مرکــزی، 9- اداره کل گمرکات 

کشــور، 10- ســازمان تعزیرات حکومتی

  فرمول قیمت گذاری فرآورده های ویژه

ــرژی  ــای کاال و ان ــه در بورس ه ــل عرض ــژه قاب ــوالت وی ــی از محص ــذاری برخ ــت گ ــول قیم فرم
مطابــق ذیــل خواهــد بــود.

حال ۴0۲: میانگین قیمت فوب خلیج فارس نفت سفید × 1/0۵
Platts نفتا: معادل نرخ 1۵ روزه قبل نفتای خلیج فارس با مأخذ

FERTIGON   و Fmb گوگرد: میانگین قیمت های حداقل و حداکثر نشریات
آیزوفید: میانگین روغن خام سبک) لوبکات (  *  1/1    

مالچ : میانگین فوب خلیج فارس نفت کوره 1۸0   *  1/1
آیزوریسایکل: میانگین روغن خام سبک ) لوبکات( * 1/۳

وکیوم باتوم: در قالب زمانها ، معادل 0/۷۶ قیمت نفت کوره ۳۸0
حال ۴0۴: میانگین فوب خلیج فارس بنزین سوپر * 1/0۶

قیر شل MC-250 :قیمت وکیوم باتوم *1/۶
قیمــت فرآورده هــای ویــژه در قیــاس بــا فرآورده هــای اصلــی جهــت مقایســه بــا فرآورده هــای اصلــی 

خوراک و 
نــرخ گــذاری براســاس فرمول هــا و بــا مهندســی محصــوالت مشــابه و هــر 1۵ روز یــک بــار از طــرف 

انجمــن صنفــی شــرکت های پاالیــش نفــت صــورت می گیــرد.

   پیشنهاد و جمع بندی

بــا عنایــت بــه ارائــه توضیــح خاصــه درخصــوص مــراودات مالــی شــرکت های پاالیــش بــا وزارت 
نفــت از یــک طــرف و لــزوم منظــور نمــودن منافــع ســهامداران خــرد و کان شــرکت های پاالیشــی از 
طــرف دیگــر الزم اســت، شفاف ســازی قیمت گــذاری خــوراک و محصــوالت و خصوصــا ضرایب ســالیانه 
بــه صــورت پیوســته از طــرف معاونــت هیدروکربــوری وزارت انجــام و فرمول هــای تعییــن قیمــت خوراک 
و محصــوالت در قالــب برنامــه طوالنــی مــدت مصــوب )حداقــل پنــج تــا ده ســال( و ابتــدای هــر ســال 
ابــاغ گــردد. بدیهــی اســت تاخیــر در ارســال فرمــول قیمــت گــذاری کــه معمــواًل در مــرداد ماه هر ســال 
انجــام گیــرد. عــاوه بــر عــدم تعییــن تکلیــف پاالیشــگاه ها، موجــب تغییــر در قیمــت ســهام شــرکت ها 

در بــورس و یــا فرابــورس خواهــد گــردد.

مراوداتمالیدولـــتو
پاالیشگاههاینفــت

گاز مایع

بنزین موتور

نفت سفید

نفت گاز

نفت کوره

بنزین جت

نفت جت

نفتای سبک

نفتای سبک

حالل 404

آیزوفید

آیزوریسایکل

گوگرد

وکیوم باتوم

انواع قیر نهایی شامل 60/70

250-MC قیر شل

170 هزار و 780 ریال

181 هزار و 800 ریال

194 هزار و 160 ریال

18 هزار و 830 ریال

95 هزار ریال

195 هزار و 950 ریال

195 هزار و 950 ریال

166 هزار و 40  ریال

166 هزار و 40  ریال

169 هزار و 20  ریال

121 هزار و 510  ریال

144 هزار و 710  ریال

28 هزار و 460 ریال

71 هزار و 100 ریال

76 هزار و 70 ریال

11 هزار و 276 ریال

هر کیلوگرم

هر لیتر

هر لیتر

هر لیتر

هر کیلوگرم

هر لیتر

هر لیتر

هر کیلوگرم

هر کیلوگرم 

هر لیتر

هر کیلوگرم

هر کیلوگرم

هر کیلوگرم

هر کیلوگرم

هر کیلوگرم

هر کیلوگرم



گــزارش
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دریچهدریچه

شتاباختیاردرتامینمالیرکـــبدولتبهبازارســـرمایه

عدمانعطافدرتامینمالیبازارسرمایه

     احسان مرادی  - مدیر عامل شرکت تامین سرمایه کاردان

سال 1۴01 را می توان به دو بخش تقسیم کرد: شش ماه اول، شش ماهه دوم. 
ــه  ــول مواج ــا ورود پ ــرمایه گذاری ب ــای س ــال 1۴01، صندوق ه ــاه اول س ــش م در ش
ــرای  ــرمایه ب ــن س ــرکت های تامی ــی ش ــل اصل ــرمایه گذاری مح ــای س ــد. صندوق ه بودن
ــطه ی  ــه واس ــن ب ــوند. همچنی ــوب می ش ــرمایه گذاری محس ــای س ــی طرح ه ــن مال تامی
مصوبــه مجلــس شــورای اســامی مبنی بــر تعییــن مالیــات بــر ســود ســپرده های اشــخاص 
حقوقــی، حجــم قابــل توجهــی از منابــع بــه ســمت صندوق هــای ســرمایه گذاری ســرازیر 
شــد. طبیعتــا شــرکت های تامیــن ســرمایه نیــز تمایــل بســیاری بــرای اســتفاده  بهینــه از 
ــی طرح هــای ســرمایه گذاری اقدامــات الزم  ــن مال ــه تامی ــع داشــتند و نســبت ب ــن مناب ای
صــورت گرفــت.  امــا آنچــه کــه حائــز اهمیــت اســت دو اتفاقــی اســت کــه در شــش ماهــه 

دوم رخ داد. 
ــکان  ــه ام ــوری  ک ــه ط ــود، ب ــی ب ــتم بانک ــص سیس ــا نق ــازار ب ــه ب ــورد اول مواج م
ــات  ــه اقدام ــز ب ــورد دوم نی ــت. م ــود داش ــدود وج ــکل مح ــه ش ــهیات ب ــت تس پرداخ
ــان ورودی  ــد، جری ــپرده بلن ــی س ــار گواه ــکان انتش ــا ام ــاره دارد و ب ــزی اش ــک مرک بان
ــا خــروج  ــر ایــن اســاس شــرکت های تامیــن ســرمایه ب ــه صندوق هــا معکــوس شــد. ب ب
منابــع از صندوق هــای ســرمایه گذاری مواجــه شــدند. همچنیــن منابــع در دســترس بــرای 
ــن  ــرکت های تامی ــار اوراق در ش ــق انتش ــرمایه گذاری از طری ــای س ــی طرح ه ــن مال تامی
ســرمایه ای بســیار محــدود گردیــد. همیــن امــر بــه نوبــه ی خــود بــه افزایــش نــرخ تامیــن 
مالــی منجــر شــد و  شــرکت های تامیــن ســرمایه ای را بــه شــدت دچــار چالــش نمــود. 
در ایــن برهــه شــرکت هایی کــه بــا تامیــن ســرمایه ها شــروع بــه کار کــرده بودنــد و بــا 
گرفتــن موافقــت اصولــی از ســازمان بــورس و بــا توجــه بــه نــرخ تامیــن مالــی مقــرر شــده، 
بــا تغییــر عــدد  دچــار مشــکل شــدند؛ حتــی  برخــی از مشــتریانی کــه از ســمت تامیــن 

ســرمایه ها قــول همــکاری بــه آنهــا داده شــده بــود تــوان رســیدگی بــه ایــن مشــتریان را 
نداشــتند. بــه عبارتــی  تقاضــا بــرای تامیــن مالــی از بــازار ســرمایه از عرضــه یــا وجــوه در 

دســترس بــرای تامیــن مالــی فراتــر رفــت و تقاضــا بیشــتر از عرضــه شــد.  
دولــت و شــهرداری ها دو بخــش عمــده ای هســتند کــه از ایــن بــازار در ســنوات گذشــته 
تامیــن مالــی داشــته انــد. یکــی از مهم تریــن اتفــاق 1۴01 انتشــار اوراق گام بــوده اســت. 
امــکان تنزیــل ایــن اوراق در بــازار ســرمایه منجــر بــه افزایــش نــرخ تامیــن مالــی در بــازار 
شــد. دولــت و شــهرداری ها بــا توجــه بــه ایــن کــه بیشــترین تامیــن مالــی را داشــته انــد 
از ایــن امــر بســیار متاثــر شــدند. پیشــنهاد ایــن اســت کــه انتشــار اوراق گامی کــه بــه طــور 
مشــخص موجبــات افزایــش نــرخ تنزیــل در بــازار را فراهــم کــرده هرچــه زودتــر متوقــف 
شــود و آن بخشــی هــم  کــه در حــال حاضــر در بــازار وجــود دارد بــا تدابیــری مشــخص از 
ســمت  بانــک مرکــزی از ســطح بــازار جمــع آوری شــود قطعــا بــا چنیــن راهــکاری کاهش 

نــرخ در ســال آینــده رقــم خواهــد خــورد.  
ــت.  ــول اس ــازار پ ــرمایه و  ب ــازار س ــن ب ــگ بی ــاط تنگاتن ــت ارتب ــلم اس ــه مس آنچ
ــه در مجمــوع بازدهــی صندوق هایشــان  ــک نرخــی ک ــا ی صندوق هــای ســرمایه گذاری ب
ــی  ــا نرخ های ــا ب ــی از بانک ه ــد. برخ ــع می پردازن ــع آوری مناب ــه جم ــود ب ــوب می ش محس
کــه در شــرایط اقتصــادی فعلــی کشــور توجیهــی نــدارد، مبــادرت بــه جــذب منابــع جــذب 
ــمت  ــه س ــا ب ــع صندوق ه ــده ای از مناب ــش عم ــه بخ ــوند ک ــث می ش ــد و باع می نماین
ــزی در خصــوص   ــک مرک ــر بان ــه تدابی ــه ب ــا توج ــود.  ب ــرازیر ش ــف س ــای متخل بانک ه
ســامان بخشــی  بــه نرخ هــای بــازار پــول، بــه نظــر می رســد تعــادل در منابــع صندوق هــا 
ــرکت های  ــی ش ــن مال ــروف تامی ــع مص ــه مناب ــکان ک ــن ام ــرد و ای ــکل گی ــدد ش مج

ــازار ســرمایه شــود، فراهــم گــردد.  متقاضــی در ب
قــرار گرفتــن بــازار پــول و بــازار ســرمایه در مســیر تعامــل ســازنده و خــروج از حالــت 

رقابــت، قطعــا نتایــج مثبتــی در هــر دو بــازار شــکل خواهــد گرفــت.  

     اشکان چهره نگار - مدیر سرمایه و عضو هیئت مدیره سبدگردان نوین نگر آسیا

ــرد.  ــورت می پذی ــی ص ــه راحت ــرمایه ب ــازار س ــق ب ــرکت ها از طری ــی ش ــن مال تامی
ــه  ــت. ب ــانی اس ــود، اطاع رس ــوب می ش ــرکت ها محس ــی ش ــش اصل ــه چال ــه ک آنچ
ــرق  ــه از ط ــتند ک ــوع آگاه نیس ــن موض ــه ای ــرکت ها ب ــیاری از ش ــه بس ــل ک ــن دلی ای

ــی هســتند.  ــه تامیــن مال ــادر ب مختلــف ق
ــار  ــا انتش ــی ب ــرکت های بورس ــژه ش ــه وی ــف ب ــار اوراق مختل ــا انتش ــرکت ها ب ش
اختیــار فروش هــای تبعــی بــه راحتــی امــکان تامیــن مالــی خواهنــد داشــت و نســبت 

ــد داشــت.   ــز ســرعت بیشــتری خواهن ــا نی ــه ســایر روش ه ب
یکــی از چالش هــای مهــم ســال 1۴01 در صنعــت مالــی، عــدم ثبــات در نــرخ بهــره 
بــود. بــه رغــم وجــود یــک نــرخ کــه مربــوط بــه نــرخ اصلــی بانــک مرکــزی محســوب 
می دادنــد. همچنیــن  پیشــنهاد  را  مختلفــی  نرخ هــای  بانک هــا  امــا  می گردیــد، 
ــازار ســرمایه  ــی از بهــره در اوراق مختلــف موجــود در ب شــاهد وجــود نرخ هــای متفاوت

بودیم. 
شــایان ذکــر اســت؛ در صورتــی کــه شــرکت های رتبــه بنــدی قــادر باشــند 
ــازار  ــد ب ــود رون ــاهد بهب ــند، ش ــته باش ــری در اوراق داش ــتر و موثرت ــور بیش ــا حض ت
خواهیــم بــود.  بــا توجــه بــه اهمیــت نقدشــوندگی اوراق شــرکتی، شــرکت های 
ــه درســتی صــورت  زیــادی در گیــر ایــن موضــوع نیســتند؛ در نتیجــه شــفافیت هــم ب
ــود  ــوب می ش ــزا محس ــن اوراق، اخ ــونده تری ــد ش ــه نق ــن ک ــه ای ــر ب ــرد. نظ نمی پذی
ــوندگی  ــد ش ــا نق ــرکتی عموم ــایر اوراق ش ــود، س ــر می ش ــت منتش ــوی دول ــه از س ک
خاصــی ندارنــد؛ مگــر آنکــه بــه شــکل مذاکراتــی و بــا مبالــغ بــاال انجــام پذیرنــد. بــرای 
ــوردار  ــوندگی برخ ــز از نقدش ــد اوراق نی ــرد بای ــرمایه گذار خ ــان س ــب اطمین ورود  و جل

باشند. 

     مرتضی علی اکبری  - مدیر عامل شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات

بــه رغــم وجــود نقدینگــی بــاال در کشــور، توانایــی و امکانــات الزم 
ــرد. عــدم جــذب  ــه درســتی  صــورت نمی پذی ــد ب جهــت جــذب تولی
ــده  ــف اقتصــادی ش ــروز ضع ــه ب ــد منجــر ب ــوی تولی ــی از س نقدینگ

اســت. 
ــه  ــد ب ــه ی تولی ــه چرخ ــول ب ــوان از ورود پ ــن اســاس می ت ــر ای ب
ــرد کــه رفــع آن نیازمنــد اســتفاده از مشــاوران  ــام ب عنــوان چالشــی ن
ــز  ــدی نی ــات کلی ــی تصمیم ــن برخ ــت. همچنی ــده اس ــادی زب اقتص
ــازار   ــول اتخــاذ گــردد. در حــال حاضــر ب ــد جهــت تســهیل ورود پ بای
ــع مالــی جهــت تولیــد  ــا کمبــود ورود نقدینگــی و مناب ســرمایه نیــز ب
مواجــه اســت؛ ضمــن آنکــه بــازار پــول نیــز بــا مشــکل عمــده عــدم 
ــن  ــه ای ــه ای ک ــه گون ــه اســت ب ــی الزم مواج ــورداری از نقدینگ برخ

ــوردار ســاخته  ــده ای برخ ــا مشــکات عدی ــا را  ب ــز بانک ه مســاله نی
اســت. ارائــه تســهیات دســتوری از جملــه عواملــی اســت کــه مانــع از 

ــود.  ــد می ش ــت تولی ــی جه ــول و نقدینگ ورود پ
 تامیــن مالــی در شــرکت ها بــه دو صــورت انجــام می پذیــرد؛ نــوع 
ــوع  ــرد. ن ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــردش م اول جهــت ســرمایه در گ
ــه منظــور اجــرا و تکمیــل پروژه هــای در گــردش  ــی ب دوم تامیــن مال
ــن  ــه منظــور تامی ــول ب ــازار پ ــه از ســوی ب انجــام می شــود. آنچــه ک
نقدینگــی بنگاه هــا در کوتــاه مــدت ارایــه می شــود تســهیاتی اســت 
ــار متقاضیــان قــرار می گیــرد. اگرچــه  ــا ســقف ۶ ماهــه در اختی کــه ت
ــرای  ــا ب ــت ام ــب اس ــک مناس ــع کوچ ــرای صنای ــهیات ب ــن تس ای

شــرکت های متوســط و نزدیــک بــه متوســط نمی توانــد کارکــرد 
ــرمایه  ــازار س ــه ب ــاز ب ــرایطی نی ــن ش ــد. درچنی ــته باش ــبی داش مناس
ــاظ  ــرمایه از لح ــازار س ــا در ب ــه بنگاه ه ــر چ ــود. اگ ــوس می ش محس
تخصیــص و بدهــی مراحــل آســان تــری را طــی می کننــد امــا رونــد 
طوالنــی را بــرای دریافــت وجــوه بایــد طــی کننــد. برایــن اســاس بایــد 
ــورد اســتفاده  ــردش م ــرای ســرمایه در گ ــد ب ــدت بای ــاه م وجــوه کوت
ــازار  ــدت را از ب ــی بلندم ــع مال ــوان مناب ــدرت می ت ــه ن ــد. ب ــرار گیرن ق
ــه  ــادی ب ــای اقتص ــرکت ها و بنگاه ه ــا ش ــرد؛ عموم ــه ک ــول تهی پ
ــوارد  ــی از م ــوند. یک ــب می ش ــا ترغی ــق بانک ه ــی از طری ــن مال تامی
ــا اهمیــت آنســت کــه در صــورت عــدم پرداخــت اقســاط در موعــد  ب

ــا در  ــرای بنگاه ه ــی ب ــاق خاص ــه اتف ــد ک ــر می رس ــه نظ ــرر، ب مق
کوتــاه مــدت رقــم نخواهــد خــورد. امــا در تامیــن مالــی از طریــق بــازار 
ســرمایه بایــد از چنــد روز قبــل، منابــع  مشــخص شــده در سررســید، 
در ســپرده گــذاری واریــز شــوند. در واقــع هیــچ انعطافــی در خصــوص 
ــدارد؛ ایــن موضــوع  ــازار ســرمایه وجــود ن عــدم پرداخــت اقســاط در ب
ــراه  ــی هم ــا معضــات مختلف ــای اقتصــادی را ب ــرکت ها و بنگاه ه ش

می ســازد. 
ــزد در  ــود کارم ــروژه و س ــدازی پ ــد از راه ان ــط بع ــل قس ــر اص اگ
انتهــای موعــد سررســید ) بــه عبارتــی در انتهــای راه انــدازی پــروژه( 
پرداخــت شــوند، همچنیــن اگــر خریــداران اوراق قــادر به برخــورداری از  
ســهام شــرکت باشــند و یــا اصــل وجه و ســود کارمــزد را در انتهــای کار 
دریافــت نمایــد، شــرایط مناســب تــری را بــرای تامیــن مالــی از طریــق 

ــا می ســازد. ــازار ســرمایه محی ب

       مصطفی امید قائمی - مدیر عامل گروه مالی ملت
موضــوع تامیــن مالــی بنگاه   هــا همــواره به عنــوان یکــی 
ــی  ــت. ط ــوده و هس ــرح ب ــب وکارها مط ــدی کس ــائل کلی از مس
ــا  ــه بنگاه   ه ــی ب ــار نقدینگ ــی و فش ــرایط تورم ــر، ش ــال های اخی س
ــه  ــش هزین ــی و افزای ــرخ بهــره حقیق ــودن ن ــی ب از یک ســو و منف
ســرمایه در ســاختار مالــی شــرکت ها از ســوی دیگــر باعــث تشــدید 
ــی شــده اســت.  ــن مال ــا تامی ــط ب ــای مرتب بســیاری از پیچیدگی   ه
بنابرایــن وجــود محدودیت هــا لــزوم توجــه بــه روش هــای نویــن و 
ایجــاد تنــوع عملیاتــی در ابزارهــای تامیــن مالــی بنگاه   هــا را طــی 

گــذر زمــان مضاعــف کــرده اســت.
ــازار  ــی در ب ــن مال ــت از تامی ــی صحب ــی وقت ــن از طرف همچنی
ســرمایه باشــد، در بیشــتر مــوارد بنگاه   هــای بــزرگ، شــفاف و دارای 
ــی از  ــده در یک ــا پذیرفته ش ــده ی ــی حسابرسی ش ــای مال صورت ه
ــود. در  ــد ب ــی خواهن ــب اصل ــورس مخاط ــورس و فراب ــای ب بازاره
ــرکت ها در  ــی ش ــن مال ــت تامی ــه موقعی ــه ب ــا توج ــان ب ــن می ای

ــامی به خصوص  ــی اس ــواع اوراق مال ــار ان ــر انتش ــی نظی روش های
ــعه  ــیار توس ــر بس ــال اخی ــی یک س ــه ط ــاره ک ــه و اج اوراق مرابح
ــز  ــهامی خاص و غیر بورســی نی ــرده اســت، شــرکت های س ــدا ک پی

ــوند.  ــد ش ــا بهره من ــن روش ه ــد از ای می   توانن
ــاه  ــی ۶م ــی ط ــی و معدن ــرکت های صنعت ــال، ش ــوان مث به عن
ابتدایــی ســال  1۴01 تقریبــا بــه انــدازه 1۲مــاه ســال 1۴00 نســبت 
ــر  ــن ام ــه ای ــد ک ــدام کرده   ان ــاره و مرابحــه اق ــه انتشــار اوراق اج ب
ــرمایه  ــازار س ــی در ب ــن مال ــای تامی ــتفاده از ابزاره ــعه اس از توس

ــت دارد. حکای
ــرخ ارز و  ــش ن ــرو افزای ــی پی ــن مال ــرخ تامی ــال 1۴01 ن در س
تــورم موجــود در کشــور بــه شــدت افزایــش یافــت. بــه تبــع ایــن 
معضــل تولیــدات در کشــور نیــز بــا رونــد کنــدی مواجــه گردیــد و 

ــرد.  ــر ک ــه پذی واردات را توجی
ــرد و  ــدا ک ــی پی ــه افزایش ــد رو ب ــم رون ــارج ه ــه خ ــادرات ب ص
ــکل  ــی مش ــور کل ــه ط ــوالت و ب ــم محص ــه ک ــا عرض ــا ب بنگاه ه
فــروش مواجــه شــده بودنــد و ایــن امــکان کــه ظرفیــت بیشــتری 

ــود .  ــده ب ــد فراهــم گردی ــد اختصــاص دهن ــه تولی را ب
ــاج  ــردش بیشــتری احتی ــه  ســرمایه در گ ــا ب در نتیجــه بنگاه ه
ــده از  ــاذ ش ــت های اتخ ــی و سیاس ــن مال ــرخ تامی ــا ن ــتند ام داش
ــه بنگاه هــا شــرایط احــراز  ــک مرکــزی موجــب شــد ک ســمت بان
وام و اخــذ تســهیات را بــه ســختی بــه دســت بیاورنــد و در  تامیــن 
ــه رو شــوند. حــال  ــا مشــکات عمــده و جــدی روب مالــی خــود  ب
ــه نظــر نمی رســد کــه تغییــر  ــازار ب ــه شــرایط فعلــی ب ــا توجــه ب ب
ــول ایجــاد  ــازار پ ــازار ســرمایه و ب ــی ب ــرخ تامیــن مال خاصــی در ن

شــود. 

  بنگاه ها و مصائب تسهیالت

 مواجــه بنگاه هــا بــا شــرایط اخــذ 
ــورس  ــی از ب تســهیات و تامیــن مال

اســت.  دیگــری  معضــل  نیــز 
ــازار،  ــت ب ــود وضعی ــرای بهب ب

بایــد در ابتــدا تدابیــری اتخــاذ 
شــود کــه نــرخ تامیــن مالــی 
پیــدا  کاهــش  بنگاه هــا 
کنــد. تســهیل در شــرایط 
اخــذ تســهیات یکــی از 
مهــم تریــن مســائلی اســت 
کــه بایــد بــه آن توجه شــود.

بنــــگاه ها  اکثــــر 
تحــت  را  دارایــــی هایی 

ــرای  ــه  ب ــد ک ــود دارن ــک خ تمل
تامیــن کننــــده  شــرکت های 

بــه  ســرمایه  بــازار  در  مالــی 
ســودمند  پاییــن  نقدشــوندگی  دلیــل 

نیستند. 
بــه طــور مثــال اگــر بــه عنــوان یــک بانــک از بنگاهــی دارایــی 
در قالــب وثیقــه درخواســت شــود درآینــده  در صــورت عــدم 
پرداخــت تســهیات بردارایــی مشــخص، ماننــد زمیــن ، تجهیــزات 
ــود  ــب س ــت کس ــای الزم  جه ــوان مدیریت ه ــی و ... نمی ت صنعت

ــرد.  ــال ک را اعم
ــر روی  ــه ب ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــی ای ــش خصوص در بخ
دارایــی کســب ســود صــورت گیــرد امــا  بنگاه هــای تامیــن مالــی 
ــت اقتصــادی  ــت فعالی ــکان مدیری ــا ام ــد بانک هــا و صندوق ه مانن

تولیــدی را ندارنــد بــه همیــن دلیــل هماهنگــی الزم بــرای تامیــن 
ــد.  ــود می آی ــه وج ــختی ب ــه س ــی بنگاه هاب مال

ــه  ــل توجی ــه قاب ــک و... ک ــهام، مل ــه دارای س ــخاصی ک  اش
بــرای بانک هــا هســتند احتیاجــی بــه تســهیات ندارنــد در 
ــازادی  ــی م ــرادی اســت کــه دارای ــرای اف ــن ضــرورت  ب اصــل ای
ــد.  ــته ان ــود را داش ــای خ ــتفاده از دارایی ه ــر اس ــد و حداکث ندارن
بنابرایــن در مــواردی مشــکل تامیــن مالــی وجــود دارد کــه امــکان 
وثیقــه گــذاری مناســب از دارایی هــای وجــود نــدارد و الــزام  
ــه وجــود می آیــد کــه  تامیــن کننــدگان  ــا بنگاه هایــی ب مــراوده  ب
ــی بســیاری  ــن مال ــد.  در پروســه تامی ــه نماین ــن ارائ ــی، تضمی مال
از بنگاه هــا امــکان اســتفاده از فرصت هــای مالــی را 
ــر از ظرفیــت ممکــن خــود  ــا کــم ت ــد و ب ندارن

فعالیــت می کننــد. 
یــا  و  بانک هــا  کــه  تازمانــی 
 ... و  بازنشســتگی  صندوق هــای 
نداشــته  داری  بنــگاه  امــکان 
می تــوان  چکونــه  باشــند 
منابــع بخــش خصوصــی و یــا 
ــت کــرد  . بنگاه هــا را مدیری

البتــه الزم بــه ذکــر اســت 
ــی  ــاق بســیار مثبت ــه اتف ک
ــازار  طــی دوســال اخیــر در ب
ســرمایه رخ داده کــه آن هــم 
امــکان تامیــن مالــی در ارقــام 
متوســط، کوچــک و حتــی خــرد 
ــت،  ــادار اس ــورس اوراق و به در ب
بــه طــوری کــه تــا پیــش از عملیاتــی 
تامیــن مالــی جمعــی و  ابــزار  شــدن 
صندوق هــای  کار  بــه  شــروع  همچنیــن 
ســرمایه گذاری خصوصــی، عمــده روش هــای بــازار 
ســرمایه محــدود بــه ارقــام بــزرگ بــرای بســیاری از شــرکت های 
بــزرگ بــود، ولــی با توســعه نهادهــا و ابزارهــای نویــن در فرابورس، 
امــکان تامیــن مالــی شــرکت های کوچــک و متوســط نیــز از 
طریــق «کرادفاندینــگ» در ســطح چنــد صدمیلیــون تومــان و چنــد 
میلیــارد تومــان فراهــم شــده اســت. عــاوه بــر ایــن، امــکان تامیــن 
ــی  ــای خصوص ــق صندوق ه ــارکت از طری ــر مش ــی ب ــی مبتن مال
ــده  ــی ش ــم و عملیات ــز فراه ــان نی ــارد توم ــد ده میلی ــام چن در ارق

است.

سرگیجهبنگاههادرپیـچوخـمتامینمالی

اشــخاصى 
کــه داراى ســهام، ملــک و... 

کــه قابــل توجیــه بـراى بانک هـا هسـتند 
احتیاجـى بـه تسـهیالت ندارنـد در اصـل ایـن 

ضـرورت بـراى افـرادى اسـت کـه دارایـى مـازادى ندارنـد 
و حداکثــر اســتفاده از دارایى هــاى خــود را داشــته انــد. 
بنابرایــن در مــواردى مشــکل تامیــن مالــى وجــود دارد 

کــه امــکان وثیقــه گــذارى مناســب از دارایى هــاى وجــود 
نــدارد و الــزام مــراوده بــا بنگاه هایــى بــه وجــود مى آیــد 
کــه تامیــن کننــدگان مالــى، تضمیــن ارائــه نماینــد. در 

پروســه تامیــن مالــى بســیارى از بنگاه هــا امــکان 
اســتفاده از فرصت هــاى مالــى را ندارنــد و 

بــا کــم تــر از ظرفیــت ممکــن خــود 
فعالیــت مى کننــد.
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     مهدی خاکپور - معاون تامین مالی تامین سرمایه دماوند

ــال  ــی در س ــن مال ــت تامی ــای صنع ــن چالش ه ــم تری از مه
1۴01 کــه می تــوان بــه آن اشــاره کــرد، تفــاوت نــرخ در نیمــه اول 
و دوم ســال اســت. یکــی از دالیــل عمــده ی ایــن امــر نیــز انتشــار 
ــه  ــا توج ــت. ب ــوده اس ــه آن ب ــازار ثانوی ــکل گیری ب اوراق گام و ش
بــه اینکــه ایــن اوراق در ســال 1۴00 تجربــه اول  خــود را در بــازار 

ــی هــم  در نرخ هــا ایجــاد نکــرد . ــر باالی ــد، تاثی گذران
امــا در ســال 1۴01 خصوصــا در نیمــه دوم بــه دلیــل مشــکاتی 
ــرای تامیــن مالــی بنگاه هــا ایجــاد گردیــد، از  ــازار پــول ب کــه در ب
ــی  ــه نوع ــت و ب ــورت گرف ــا ص ــن مالی ه ــق اوراق گام تامی طری

ــازار ســرمایه شــد . ــول وارد ب ــازار پ مشــکل نقدینگــی ب
بایــد توجــه داشــت کــه ظرفیــت بــازار ســرمایه نســبت بــه بــازار 
پــول کــم تــر اســت. بــا ورود  مشــکل نقدینگــی در بــازار ســرمایه 
در نیمــه ی دوم ســال در نرخ هــای تامیــن مالــی و نــرخ اوراق گام 
و حتــی  اســناد خزانــه ای کــه مربــوط بــه دولــت اســت، افزایــش 
ــن ســرمایه  ــا و شــرکت های تامی ــر بنگاه ه ــن ام ایجــاد شــد. همی

را بــا مشــکل مواجــه نمــود .
ــرکت های  ــمت ش ــته از س ــنوات گذش ــه در س ــی ک ــن مال  تامی
تامیــن ســرمایه صــورت گرفتــه بــود، بــا میانگیــن نــرخ پاییــن تــری 
نســبت بــه نیمــه دوم ســال بــوده انــد. در ســنوات اخیــر میانگیــن 
ــا ۲۴ درصــد  ــن ۲۳ ت ــرمایه ای بی ــن س ــرکت های تامی ــرخ در ش ن

ــن  ــه ای ــید ک ــد رس ــا ۳۲ درص ــال ت ــه دوم امس ــا در نیم ــود. ام ب
اختــاف ۸ درصــدی شــرکت ها بــرای  هــر دو ســمت معاملــه  بــا 

ضــرر همــراه بــود.  
در اواخــر ســال 1۴01 ســازمان بــورس معامــات ثانویــه اوراق را 
مســدود کــرد و بــه نوعــی مدیریتــی را ایجــاد نمــود تــا نرخ هــا از 

قیمــت فزاینــده خــارج شــوند .
ــال  ــی س ــن مال ــرکت های تامی ــرای ش ــی ب ــن مال ــرخ تامی  ن
ــازار  ــا در ب ــی بانک ه ــکل نقدینگ ــم زد و مش ــی را رق ــر چالش پ
ــا  ــرات بســیاری داشــت و عم ــز تاثی ــق اوراق گام نی ــول از طری پ
ــرد. در ســال 1۴0۲ احتمــاال  ــاال ب ــز ب ــرخ اوراق هــای دیگــر را نی ن
ــی  ــا اجرای ــت ب ــد اس ــت. امی ــد داش ــود خواه ــکل وج ــن مش همی
ــت  ــی اندیشــمندانه از ســوی دول ــی و مال شــدن سیاســت های پول
ــده و  ــد کنن ــرکت های تولی ــا ش ــود ت ــع ش ــی وض ــای معقول نرخ ه
صنعــت تامیــن مالــی منتفــع شــوند.  فعالیــت شــرکت های تامیــن 
ســرمایه ای بلندمــدت اســت.  ایــن مجموعه هــا اوراقــی را در 
ــه ســال های  ــوط ب ــد کــه ممکــن اســت مرب دســتور کار خــود دارن
گذشــته باشــد کــه بــا  یــک تعهــد و نــرخ مشــخصی بــوده اســت 

ــت . ــه اس ــش یافت ــا افزای ــر نرخ ه ــال حاض ــا در ح ام
ــه شــورای  ــن صنعــت در ســال 1۴01  مصوب ــش دیگــر ای  چال
پــول و اعتبــار بــوده اســت کــه ســود ســپرده های متناظــر افزایــش 
یافتــه اســت. در گذشــته نــرخ اســمی اوراق قبــا 1۸ درصــد بــوده 
اســت  امــا نــرخ تســهیات بانکــی ۲۳ درصــد تعییــن گردیــد و نــرخ 

ــکل   ــد. مش ــن ش ــد تعیی ــا ۲۲۵ درص ــر ت ــپرده های متناظ ــود س س
طــرح ایــن بــود کــه اوراقــی کــه بــا نــرخ 1۸ درصــد منتشــر شــده 
ــا شــرکت ها را  ــدند و قاعدت ــرخ  داده می ش ــش ن ــد افزای ــد بای بودن
دچــار مشــکل می نمــود. البتــه همچنــان نــرخ اوراقــی کــه ضامــن 
بانکــی دارنــد مشــخص نیســت . در حــال حاضــر اوراق بــا ضامــن 
ــر  ــرای اوراقــی کــه ضامــن غی ــرخ 1۸ درصــد اســت.  ب بانکــی، ن
ــم  ــد ه ــا ۲1 درص ــه  ت ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــد ای ــی دارن بانک
منتشــر شــوند. امــا تناقضاتــی در حــال حاضــر در بــازار وجــود دارد 
ــا توجــه  ــات رســد. ب ــه ثب ــرخ ب ــده ن ــد اســت در ســال آین کــه امی
بــه ایــن کــه بــازار پــول توانایــی ســرویس بــه مشــتریان را نداشــته 

باعــث ایجــاد رونــق مناســبی در صنعــت تامیــن مالــی شــد؛ امــا از 
ــازار ســرمایه شــرکت ها بــه دلیــل  ســویی از طریــق اوراق گام در ب
مشــکل نقدینگــی، در جهــت بهبــود طــرح و یــا تهیــه مــواد اولیــه 

فعالیــت خــود حاضــر بــه تامیــن مالــی بــا هــر نرخــی بودنــد.  
در ســال 1۴0۲ دولــت بایــد مدیریتــی بــر اوراق گام انجــام دهــد 
ــرمایه از  ــن س ــا و شــرکت های تامی ــا بنگاه ه ــع آن  قاعدت ــه تب و ب
ایــن مزیــت اســتفاده خواهنــد کــرد و ریســک نوســانات نــرخ بهــره 
ــی انجــام محقــق خواهــد شــد؛ در  ــن مال ــت تامی ــا نرخ هــای ثاب ب
ــکل  ــار مش ــرکت ها دچ ــاال ش ــانات ب ــا نوس ــورت ب ــن ص ــر ای غی

خواهنــد شــد.

     مهدی عبدی هنجنی - کارشناس بازار سرمایه

ــور  ــک مح ــته بان ــور از گذش ــی کش ــن مال ــام تامی ــوال نظ اص
ــام  ــر انج ــات موث ــرفتها و اقدام ــود پیش ــا وج ــت و ب ــوده اس ب
شــده طــی ســالهای اخیــر در حــوزه تامیــن مالــی از طریــق بــازار 
ــرکت ها  ــی ش ــای نقدینگ ــده نیازه ــش عم ــان بخ ــرمایه، همچن س
از طریــق سیســتم بانکــی تامیــن میگــردد. در حــال حاضــر 
بــا توجــه بــه تنگنــای نقدینگــی بانک هــا و محدودیتهــای 
ــا،  ــه بانکه ــر ترازنام ــزی ب ــک مرک ــب بان ــده از جان ــال ش اعم
شــاهد نوعــی جیرهبنــدی در اعطــای تســهیات بانکــی بــه 
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــی اس ــن در حال ــیم. ای ــرکتها میباش ش
ــه نقدینگــی جهــت تامیــن  ــاز بنگاههــا ب شــرایط تورمی موجــود، نی
ــه  ــزات ب ــوالت و تجهی ــعه محص ــا توس ــردش و ی ــرمایه در گ س
ــازار  ــوان ب ــبتا ج ــی نس ــازار بده ــه اســت و ب ــش یافت ــدت افزای ش
ســرمایه نیــز تــوان پوشــش حجــم بــاالی تقاضــای شــکل گرفتــه 
ــته ــود را نداش ــای موج ــق ابزاره ــی از طری ــن مال ــور تامی ــه منظ  ب

است. 
ــازار  ــره در ب ــرخ به ــش ن ــل افزای ــی از عوام ــاله یک ــن مس ای
ســرمایه بــوده اســت. از ســوی دیگــر کســری منابــع در بانکهــا و 
ــت  ــرازی موجــود در ترازنامــه بانکهــا باعــث شــکلگیری رقاب نات
ــد.  ــپرده ها گردی ــه س ــی ب ــود پرداخت ــرخ س ــش ن ــر افزای ــر س ب
ایــن مســاله نیــز بــه افزایــش نــرخ بهــره در بــازار ســرمایه دامــن 
ــرمایه  ــازار س ــق ب ــی از طری ــن مال ــرخ تامی ــدید ن ــش ش زد. افزای
کــه در فاصلــه کمتــر از شــش مــاه اتفــاق افتــاد، مهمتریــن 
چالــش ایــن حــوزه در ســال 1۴01 بــود کــه هــم باعــث تحمیــل 
ــم در  ــد و ه ــد ش ــرکت ها خواه ــه ش ــادی ب ــی زی ــای مال هزینه ه
ــژه  ــه وی ــی ب ــار اوراق بده ــرای ارکان انتش ــی را ب ــه مخاطرات ادام

ــرد. ــد ک ــاد خواه ــا ایج بازارگردانه
در ایــن میــان از آنجایــی کــه بیــش از ۸0 درصــد از حجــم بــازار 
ــت  ــد، دول ــکیل میده ــی تش ــرمایه را اوراق دولت ــازار س ــی ب بده

بزرگتریــن و مهمتریــن بازیگــر ایــن بــازار خواهــد بــود و چگونگــی 
ــی آن را  ــری کل ــازار، جهتگی ــن ب ــت در ای ــی دول ــش آفرین نق
ــق  ــت از طری ــی دول ــن مال ــد تامی ــرد. هرچن ــد ک ــخص خواه مش
ــن  ــن روش تامی ــفاف تری ــبترین و ش ــی، مناس ــار اوراق بده انتش
ــد  ــازار نبای ــت از ایــن ب ــد، امــا اســتفاده دول ــه شــمار میآی ــی ب مال
ــازار  بــه نحــوی باشــد کــه تامیــن مالــی ســایر بخشهــا از ایــن ب
ــوان سیاســتگذار  ــه عن ــت ب ــژه آنکــه دول ــه وی را محــدود ســازد. ب
در  ســرمایهگذاری  صندوقهــای  بیمههــا،  بانکهــا،  میتوانــد 
اوراق بهــادار بــا درآمــد ثابــت و ســایر نهادهــای مالــی را وادار بــه 

خریــد اوراق دولتــی نمایــد. ایــن اقــدام منجــر بــه کاهــش ظرفیــت 
ــرمایه  ــازار س ــای ب ــق ابزاره ــا از طری ــایر بخشه ــی س ــن مال تامی

خواهــد شــد. 
ــال  ــت در س ــور دول ــال 1۴0۲ کل کش ــه س ــاس بودج ــر اس ب
ــد  ــار اوراق خواه ــان انتش ــارد توم ــزار میلی ــدود ۳00 ه ــده ح آین
داشــت کــه بــا توجــه بــه پرداخــت ۲00 هــزار میلیــارد تومــان بابــت 
اصــل و ســود اوراق منتشــر شــده قبلــی در ایــن ســال، حــدود 100 
هــزار میلیــارد تومــان خالــص تامیــن مالــی دولــت در ســال آینــده 
ــود. همچنیــن حجــم موافقــت اصولیهــای صــادر شــده  خواهــد ب

توســط ســازمان بــورس و اوراق بهــادار نشــان میدهــد کــه ســال 
ــه  ــود ک ــد ب ــار اوراق خواه ــوزه انتش ــی در ح ــال پررونق ــده س آین
ــازار ســرمایه محســوب میشــود،  ــرای ب ــارک ب ــد اتفاقــی مب هرچن
ــازار  ــه کشــش ب ــازار ب ــران ب ــه مســئوالن و ناظ ــد توج ــا نیازمن ام

ــد.  ــم از اوراق می باش ــن حج ــذب ای ــرای ج ب
البتــه فرآینــد تغییــر نظــام تامیــن مالــی بانــک محــور بــه تامیــن 
ــدی  ــرمایه فرآین ــازار س ــود در ب ــای موج ــق ابزاره ــی از طری مال
اســت کــه بــه مــرور در حــال انجــام اســت. امــا همچنــان بخــش 
ــت تســهیات شــناختی از ابزارهــای  ــان دریاف ــدهای از متقاضی عم
بــازار ســرمایه ندارنــد و یــا بــه دلیــل ابهاماتــی کــه در ایــن فرآینــد 
دارنــد، اســتقبال کمتــری از ایــن حــوزه صــورت میگیــرد، در ایــن 
راســتا نهــاد ناظــر و نهادهــای مالــی مشــاوره عرضــه و پذیــرش در 
تبییــن هــر چــه بیشــتر ایــن ابزارهــا و مزایــای آن نقــش بســزایی را 
ایفــا خواهنــد کــرد. چــرا کــه معرفــی دقیــق ابزارهــای تامیــن مالــی 
ــه متقاضیــان کــه تســویه  ــازار ســرمایه و مزایــای آن ب از طریــق ب
اصــل بدهــی در سررســید مهمتریــن آن میباشــد، میتوانــد 

باعــث اقبــال بیشــتر آنهــا بــه ایــن مقولــه شــود.
 همچنیــن توســعه ابزارهــای موجــود و ایجــاد ابزارهــای جدیــد 
ــر شــرکت  ــا و شــرایط خــاص ه ــا نیازه ــی متناســب ب ــن مال تامی
ــی از  ــن مال ــکان تامی ــه ام ــرکتهایی ک ــداد ش ــه تع ــد ب میتوان
بــازار ســرمایه را دارنــد افــزوده و منجــر بــه تعمیــق و رونــق بیشــتر 

ــازار شــود. ایــن ب
ــاه  ــی ش ــن مال ــد تامی ــر تســریع و تســهیل فرآین از ســوی دیگ
ــمار  ــه ش ــرمایه ب ــازار س ــق ب ــی از طری ــن مال ــق تامی ــد رون کلی
ــا  ــود ت ــث میش ــد باع ــن فرآین ــه ای ــال حاضــر اطال ــد. در ح میآی
ــن  ــی ای ــازار ط ــره در ب ــرخ به ــه ن ــانات پردامن ــه نوس ــه ب ــا توج ب
ــرخ بهــره زمــان انتشــار  ــا ن ــی ب ــن مال ــه تامی ــد، بعضــا صرف فرآین
اوراق بــرای شــرکتی کــه متقاضــی ایــن تامیــن مالــی بــوده از بیــن 
ــی  ــن عوامل ــز از مهمتری ــد نی ــن فرآین ــدن ای ــاه ش ــذا کوت ــرود. ل ب
ــود. ــازار ش ــن ب ــتر ای ــق بیش ــه رون ــر ب ــد منج ــه میتوان ــت ک اس

تقــابلــیدردونیــــمه

چراشرکتهابرایتامینمالیبهبانکهارومیآورند؟

     رضا جعفری - مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری هلدینگ اهتمام ایرانیان

بــه طــور کلــی تامیــن مالــی در کشــور بــه شــکل ســنتی و بانکــی صــورت می پذیــرد.  
ــی در فعــال ســازی ظرفیت هــای موجــود در  ــر صنعــت تامیــن مال ــا در ســال های اخی ام

بــازار ســرمایه پویــا تــر عمــل کــرده اســت.  
قدیمی تریــن روشــی کــه شــرکت ها در تامیــن مالــی خــود از آن بهــره می برنــد روش 
تســهیات بانکــی اســت؛ امــا حجــم تســهیات بانکــی نســبت بــه مبلغــی کــه شــرکت ها 
ــورم  ــز اســت و ت ــد، بســیار ناچی ــاز دارن ــه آن نی در ســرانجام رســاندن پروژهــا ی خــود ب
ــه ایــن شــرایط دامــن زده اســت. در واقــع عــدم برخــورداری سیســتم  روز افــزون نیــز ب
بانکــی در پرداخــت تســهیات بانکــی بــا نــرخ پاییــن، رونــد اخــذ تســهیات را کاهشــی 

کــرده اســت. 
ــفافیت و  ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب ــن مال ــت تامی ــرمایه در جه ــوی بازارس ــه س ــت ب حرک
ــه  ــد کمــک شــایانی ب ــد شــوندگی می توان مکانیزم هــای موجــود در قیمــت گــذاری و نق

ــد.  ــوزه نمای ــن ح ــرکت ها در ای ش
روش هــای مختلفــی جهــت تامیــن مالــی در بــازار وجــود دارد کــه بــه ابزارهــای مبتنــی 
ــم  ــه رغ ــا ب ــرد. ام ــاره ک ــوان اش ــارکت و... می ت ــوک، اوراق مش ــد صک ــی مانن ــر بده ب
ابزارهــای موجــود همچنــان تمایــل شــرکت ها بــه موجــب همــواره بــودن شــرایط بــرای 
اخــذ تســهیات از بانک هــا در بســیاری از مــوارد، بــه ســمت تامیــن مالــی از بــازار پــول 

و سیســتم بانکــی اســت.  
 از ســال 1۳99 در پــی افــت قابــل توجــه شــاخص کل بــورس  و بــه تبــع آن کاهــش 
قیمــت ســهام  وســایل مــورد نیــاز بــرای تامیــن مالــی را بــا کاهــش ارزش مواجــه ســاخت 
ــه  ــر ایــن اســاس بســیاری از شــرکت ها ب کــه ایــن امــر از جذابیت هــای آنهــا کاســت. ب
ــک  ــذاری در بان ــه گ ــا وثیق ــد و ب ــش روی کردن ــن پی ــک و زمی ــذاری مل ــوی وثیقه گ س

اقــدام بــه دریافــت تســهیات نمودنــد. 
نکتــه حائــز اهمیــت آنســت کــه بخــش اعظمــی از تامیــن مالــی همچنــان از طریــق 
بانک هــا صــورت می پذیــرد امــا در کشــورهای توســعه یافتــه موضــوع برعکــس اســت و 

ــد.   ــه وجــود می آی ــازار ســرمایه ب ــی از ســوی ب ــن مال تامی
ــای  ــازی در ابزاره ــوع س ــد تن ــود، بای ــای موج ــت از ظرفیت ه ــتفاده درس ــرای اس ب
ــد از امــکان دسترســی  ــرد. هــر شــرکت در هــر ســاختاری بای ــی صــورت پذی تامیــن مال
ــی  ــن مال ــه انجــام تامی ــادر ب ــا براســاس آن ق ــد ت ــوردار باش ــوع برخ ــای  متن ــه ابزاره  ب

باشد. 
ــه  ــت ک ــازار اس ــود در ب ــه ای موج ــتم حرف ــرمایه سیس ــازار س ــت ب ــن مزی مهم تری
ــت  ــای بازپرداخ ــوع در  مدل ه ــد. تن ــتفاده کنن ــا اس ــن ابزاره ــد از ای ــرکت ها بتوانن ش
فراهــم  را  مالــی  تامیــن  از  بــاال  بــرداری  بهــره  امــکان  بــازار  ایــن  در   موجــود 

می سازد. 
بــه طــور مثــال بــرای تامیــن مالــی از طریــق بانــک، موضــوع معــدل حســاب مطــرح 
اســت. همچنیــن در ازای تمــام پولــی کــه بــه عنــوان تســهیات در اختیــار شــرکتی قــرار 
ــن موضــوع ممکــن  ــم پرداخــت شــود. ای ــا ه ــول آن ب ــد ســود و اصــل پ ــرد، بای می گی
ــه  ــاز ب ــه نی ــف ک ــی مختل ــه ی زمان ــد و در بره ــخت باش ــرکت ها س ــرای ش ــت ب اس
بازپرداخــت وجــود دارد، بایــد پــول نقــد وجــود داشــته باشــد تــا قــادر بــه کســب بیشــترین 

بازدهــی بــود. 
 امــا بــا توجــه بــه  ابزارهــای موجــود در بــازار ســرمایه می تــوان بــا سیســتم بهتــری 
از پــول اســتفاده کــرد تــا منتــج بــه بیشــترین بازدهــی شــود. در ایــن میــان اوراق تبعــی 
بــه عنــوان یکــی از ابزارهــای مناســب می توانــد بــرای بــازار مفیــد باشــد. امــا آنطــور کــه 

بایــد از ایــن ابــزار بهــره الزم بــرده نشــده اســت.
یکــی از مشــکات در عــدم اقبــال نســبت بــه اوراق تبعــی ســخت بــودن شــرایط احــراز 
آنســت. بــا اســتفاده از ابزارهــای موجــود در بــازار ســرمایه شــاید در آینــده امــکان پیشــی 

گرفتــن بــازار ســرمایه از بــازار پــول و بانکــی در موضــوع تامیــن مالــی باشــد. 

جذابیت های پایین ابزارهای بدهی در بازار سرمایه؛  

نــهبهتامینمالیدربــورس



گــزارش
فــروردین 1402 شماره 1081

مهره هاى صنعتمهره هاى صنعت

     مهندس احمد سعید بخش - مدیر عامل شرکت آتیه فوالد نقش جهان

ــر  ــود. تدبی ــه رو ب ــا روب ــدید قیمت ه ــت ش ــا اف ــال 1۴01 ب ــوالد کشــور در س ــت ف صنع
نادرســت دولــت در ابتــدای ســال در رابطــه بــا عــوارض صادراتــی هــم بــر مشــکات عدیــده 
ــد.  ــت ش ــن صنع ــادی در ای ــای زی ــن فرصت ه ــن رفت ــث از بی ــزود  و  باع ــت اف ــن صنع ای
در صــورت برخــورداری قوانیــن تعرفــه ای وضــع شــده از ســوی دولــت از توجیــه اقتصــادی،  
ــر  ــوی دیگ ــد. از س ــاد نمی ش ــوالدی ایج ــرکت های ف ــرای ش ــرایطی ب ــن ش ــا چنی قطع
ــورس  ــات ب ــرای معام ــقف ب ــن س ــورس کاال و تعیی ــود در ب ــتوری موج ــای دس قیمت ه
ــا زیــان محصــوالت بســیاری از شــرکت های فــوالدی  بــورس کاال موجــب فــروش تــوام ب
ــاالی قیمت هــای تمــام شــده محصــوالت فــوالدی از  ــان ناشــی از تفــاوت ب شــد. ایــن زی
ــار  ــاراز چه ــال: شــرکت ت ــوان مث ــه عن ــود. ب ــورس کاال ب ــن شــده قیمــت در ب ســقف تعیی
محــال بختیــاری هــر کیلــو گــرم ورق خــود را بــه مــدت طوالنــی بــا زیانــی حــدود ۲۵00

ــاند.  ــروش می رس ــه ف ــان ب توم
اســتمرار رونــد نزولــی قیمــت فــوالد از ســال 1۴00 تــا اواخــر ســال 1۴01، دامــن گیــر 
تمامی شــرکت های فــوالدی شــد.  ضمــن آنکــه صنعــت فــوالد بــا چالش هــای زیــر ســاختی 

بــه ویــژه انــرژی دســت بــه گریبــان اســت؛ موضــوع انــرژی ضررهــای قابــل توجهــی را از 
نظــر تولیــد بــه شــرکت های فــوالدی وارد ســاخته اســت. تحمیــل محدودیت هــای انــرژی 
از ســوی دولــت بــه  شــرکت های خصوصــی و صنایــع، شــرکت های بــزرگ را بــه ســاخت 
ــروگاه  ــداث نی ــروژه اح ــه پ ــوان ب ــرکت ها می ت ــن ش ــه ای ــرد. از جمل ــت ک ــروگاه هدای نی
خورشــیدی، نیــروگاه حرارتــی شــرکت فــوالد مبارکــه اشــاره کــرد. مســئله ی کمبــود آب، 
کمبــود جاده هــای حمــل و نقــل، راه آهــن و کمبــود مــواد اولیــه از جملــه کنســانتره کــه روز 
بــه روز هــم رو بــه کاهــش اســت، از دیگــر موضوعاتــی اســت کــه صنعــت فــوالد را تحــت 
ــه  ــوالد ب ــت ف ــه صنع ــه موجــب شــده اســت ک ــواد اولی ــود م ــرار داده اســت. کمب ــر ق تاثی
اســتفاده از هماتیــت روی بیــاورد و ایــن معــادن برخــاف گذشــته مــورد توجــه قــرار گیرنــد. 
ــا  ــدوام داشــته باشــد و در آینــده صنعــت فــوالد را ب ــد ت اگرچــه ایــن شــرایط هــم نمی توان

مشــکات بیشــتری مواجــه خواهــد ســاخت. 

در ســال 1۴0۲ ممکــن اســت جهشــی در فــوالد بــه وجــود آیــد امــا کمبودهــای موجــود 
ــرق  ــن ب ــه تامی ــد در زمین ــر می رس ــه نظ ــه ب ــر چ ــتند. اگ ــع نیس ــل رف ــاه قاب ــرف چندم ظ
ــوالد  ــت ف ــت.  صنع ــمگیر اس ــود چش ــن کمب ــان ای ــا همچن ــده ام ــته ش ــی برداش گام های
ــرژی و  ــادن موجــود، ان ــن مع ــی بی ــرآورد متوازن ــرای حــل معضــات خــود ب ــد ب ــران بای ای
ــوی  ــه از س ــای بی روی ــدرو مجوز ه ــد. ص ــاد کن ــوالد ایج ــد ف ــت تولی ــاخت ها جه زیرس
ــت  اســت. توســعه و  ــن صنع ــی ای ــر شــرایط فعل ــل مهمی ب ــادن عام ــه مع وزارت صمــت ب
ــد در جهــت تامیــن خــوراک فوالدی هــا باشــد؛ امــا صــدور چنیــن  ــرداری معــادن بای بهره ب
مجوزهایــی دالیلــی غیــر از انگیزه هــای  اقتصــادی در بــردارد. نکتــه حائــز اهمیــت آنســت 
کــه تولیــدات فعلــی فــوالد را کــه اکثــر کشــورهای در حــال توســعه نیــز قــادر بــه تولیــد آن 
هســتند، بایــد متوقــف شــوند و حرکــت بــه ســوی تولیــدات خــاص و ارزش افــزوده بیشــتر 
صــورت گیــرد. ایــن تولیــدات بایــد قــادر بــه اســتفاده از انــرژی پــاک باشــند. نیــاز بــه مــواد 
ــه   ــری از واردات محصــوالت فــوالدی ب ــن امــکان جلوگی ــد. همچنی ــز کاهــش یاب ــه نی اولی
کشــور فراهــم گــردد. اگرچــه فــوالد مبارکــه قدم هــای مثبتــی در ایــن زمینــه  داشــته اســت 
امــا امیــد اســت ســایر شــرکت ها نیــز هــم بــه ســمت نــوآوری توامــان بــا  صرفــه جویــی 
بیشــتر در انــرژی روی آورنــد و در نهایــت درآمــد بیشــتر بــا هزینــه کمتــری را کســب کننــد.   

     احمد کیوان آرا - کارشناس بازار سرمایه

صنعــت فــوالد در ســال جــاری بــا کمبــود انــرژی )آب، بــرق، 
گاز، جــاده( مواجــه بــود و فعالیت هــای زیرســاختی الزم هــم 
ــورد  ــد. م ــق نگردی ــوالد محق ــت ف ــعه صنع ــا توس ــوازات ب ــه م ب
مهــم دیگــر قابــل اشــاره، انتصــاب افــراد غیرمتخصــص در راس 
ــوم  ــبب هج ــراد مس ــن اف ــود. ای ــوالدی ب ــع ف ــی صنای مدیریت
ســنگین رســانه ای بــه صنعــت فــوالد شــدند و حاصــل زحمــت 
چندیــن ســاله ی افــراد در گذشــته را بــه خــود اختصــاص داده و 

فضــای 
ــن  ــد چنی ــد بدانن ــراد بای ــن اف ــد. ای ــاد نمودن ــی را ایج ناامن
ــر  ــد موث ــکل دائمی نمی توان ــه ش ــدازه ای  ب ــش از ان ــات بی تبلیغ
باشــد، بــه ایــن دلیــل کــه در کشــور افــرادی حضــور دارنــد کــه 
بــه تبلیغــات توجــه و واکنــش می دهنــد. مدیــران جدیــد بــا قــرار 
دادن طرح هایــی در کارنامــه خــود کــه از قضــا از ســال های 
گذشــته در دســتور کار ایــن صنعــت بــوده، تنهــا زمینــه بــه ســخره 
گرفتــن خــود را فراهــم می کننــد. البتــه بایــد خاطرنشــان ســاخت 
کــه  صنعــت فــوالد بــه رغــم تورم هــای روز افــزون و نوســانات 

قیمتــی بســیار، ســودهای شایســته ای را هــم کســب نمــوده اســت.
ــوف  ــت معط ــن صنع ــای ای ــام فعالیت ه ــد تم ــال 1۴0۲ بای س
ــروع  ــا ش ــوان ب ــد. نمی ت ــوازن باش ــعه های نامت ــع توس ــه رف ب
طرح هــای جدیــدی کــه بــه اتمــام هــم نمی رســند و تنهــا 
بــه صــورت غیرواقعــی موجــب خشــنودی مــردم می شــوند،  
پیشــرفت واقعــی را ایجــاد کــرد. بایــد اشــتغال زایــی ایجــاد شــود 
کــه البتــه در ایــن صنعــت پتانســیل الزم وجــود دارد. امــا منــوط 

ــراه داشــته باشــد.  ــه هم ــم ب ــه اینکــه ســودآوری را ه ب
ــه در  ــرادی ک ــه ی اف ــه هم ــت ک ــت آنس ــز اهمی ــه حائ نکت
صنعــت فــوالد حضــور دارنــد در واقــع بــه دنبــال کســب ســود و 
ثــروت هســتند. بــا ایــن شــعار کــه -صنعــت فــوالد ایــران دهمین 
صنعــت فــوالد جهــان اســت - آن هــم بــا چنیــن کیفیتــی کــه در 
ــا اندکــی  ــد متوهــم شــد. ب ــرد، نبای ــد صــورت می گی ــران تولی ای
مقایســه بــا کشــورهایی ماننــد هنــد، چیــن، آمریــکای جنوبــی کــه 
ایــن نــوع تولیــدات را پشــت ســر گذاشــته انــد می تــوان متوجــه 
جایــگاه واقعــی ایــران شــد.  در کشــورهای اروپایــی و امریکایــی 
بــا علــم بــه ایــن کــه بایــد فوالدهایــی بــا ارزش افــزوده ی بیشــتر 
ــو صــورت  ــه جل ــد شــود، حرکــت رو ب ــی خــاص تولی و فوالدهای

گرفتــه اســت و در نتیجــه پیشــرفت های چشــمگیری هــم 
محقــق گردیــده اســت. منطقــی نیســت کــه پیشــرفت غیرواقعــی 
ــنگر  ــم س ــور ها ه ــن کش ــی ای ــرفت واقع ــا پیش ــران را ب در ای

دانست.
ایــن صنعــت موظــف اســت زیربناهــای خــود را ارتقــا بخشــد. 
ــا  ــرد ام ــی توســعه و پیشــرفت حاصــل ک ــوان در بخش های نمی ت
ــت هســتند،  ــن صنع ــا ای ــو ب ــم س ــا ه ــه کام ــی ک در بخش های
پیشــرفت و هماهنگــی ایجــاد نکــرد؛ بــه ایــن دلیــل کــه ثمــره ای 

غیــر از شــرایط فعلــی را بــه دنبــال نخواهــد داشــت.

ــوان  ــا بت ــرد ت ــدی صــورت گی ــد توانمن ــادن بای در بخــش مع
مــواد اولیــه فــوالد را تامیــن کــرد. توســعه فــوالد بــا ســبک هایی 
کــه تــا بــه امــروز داشــته دیگــر کارکــرد الزم را دارا نیســت. بایــد 
ــرو و ...  ــاز، وزارت خانه هــای راه، نی ــادن، انرژی هــای مــورد نی مع
در یــک جهــت حرکــت داشــته باشــند تــا ارزش افــزوده حاصــل 
ــا  ــز شایســته و هــم رده ب و در نهایــت صــادرات ایــن صنعــت نی
ــرد. ســال پیــش  دیگــر کشــورها در ســطح جهانــی صــورت بپذی
ــای  ــاندن طرح ه ــه رس ــه نتیج ــازی و ب ــاده س ــال آم ــد س رو بای

نیمــه کاره باشــد.

پتکمشکالتبرسرفوالد

دودانتصابغیرمتخصصاندرچشمفوالد

روندروبهرشدنرخفروشداخلی«بوعــلی»در۱۴۰۱طرحجدید«بیمهپاسارگاد»برایحلمشکالتآپارتماننشینی
شــرکت پتروشــیمی بوعلی ســینا در دوره 11 ماهــه منتهــی بــه 
بهمــن 1۴01 از محــل فعالیت هــای عملیاتــی خــود، درآمــدی را 
معــادل بــا ۴۵۴ هــزار و ۲۷۸ میلیــارد و ۸01 میلیــون ریــال کســب 
ــن شــرکت در دوره  ــد ای ــن اینکــه درآم ــا در نظــر گرفت ــود. ب نم
11 ماهــه منتهــی بــه بهمــن 1۴00 معــادل بــا ۲۴۴ هــزار و 19۴

میلیــارد و 1۶۴ میلیــون ریــال بــوده اســت، در نتیجــه این شــرکت  
ــی در  ــای عملیات ــل فعالیت ه ــود از مح ــی خ ــاد درآمدزای در ایج
ــود در  ــابه خ ــه دوره مش ــبت ب ــاری نس ــال ج ــه س دوره 11 ماه

ســال گذشــته، بــا رشــدی ۸۶ درصــدی همــراه گردیــده اســت.
در دوره 11 ماهــه ســال جــاری بیشــترین درآمــد ایجــاد شــده 
بــه فــروش داخلــی و صادراتــی محصــول ریفرمیــت تعلــق دارد. 
بــر همیــن اســاس در جــداول زیــر حجــم تولیــد، حجــم فــروش 
ــورد  ــه م ــورت ماهان ــه ص ــول را از ب ــن محص ــروش ای ــرخ ف و ن

قیــاس قــرار داده ایــم.
نــرخ فــروش داخلــی ایــن شــرکت از ابتــدای ســال مالــی تــا 

ــه خــود گرفتــه اســت. در  ــاال را ب ــه ب بهمــن 1۴01 رونــدی رو ب
فروردیــن ســال جــاری، شــرکت پتروشــیمی بوعلی ســینا فــروش 
داخلــی ای نداشــته اســت. نــرخ فــروش داخلــی ایــن شــرکت در 
ــاه  ــروش در اردیبهشــت م ــرخ ف ــا ن ــر ب ــا براب ــاه تقریب ــرداد م خ
بــوده اســت. نــرخ فــروش داخلــی تیــر نســبت بــه خــرداد حــدود 
ــه ــش یافت ــد افزای ــر ۲۳ درص ــه تی ــبت ب ــرداد نس ــد و م 9 درص

است.
ــه  ــبت ب ــاه نس ــهریور م ــرکت در ش ــی ش ــروش داخل ــرخ ف ن
مــرداد مــاه کمی پاییــن تــر آمــد امــا در مهــر مــاه شــاهد افزایــش 
نــرخ فــروش داخلــی بــه میــزان ۴ درصــد بودیــم. نــرخ فــروش 
داخلــی ایــن شــرکت در ماه هــای آبــان، آذر و دی بــرروی 
ــج نوســان داشــت  ــه صــورت رن محــدوده ۳1۶ و ۳10 میلیــون ب
ــه ۳۳۲ ــرخ فــروش ایــن شــرکت ب ــا در بهمــن 1۴01 ن ــا نهایت ت
ــه مــاه گذشــته خــود حــدود ۷ ــال رســید و نســبت ب میلیــون ری

درصــد افزایــش یافــت.

     معصوم ضمیری - مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد

شــرکت بیمــه پاســارگاد در ســال 1۳۸۵ بــا ســرمایه ۴۵0 میلیــارد 
ریــال کــه ۵0 درصــد آن معــادل ۲۲۵ میلیــارد ریــال پرداخــت شــده 
بــود بــه ثبــت رســید و تــا ســال 1۳۸9 معــادل ۵0 درصــد دیگــر از 
ــداران  ــدی سهامـ ــات و آورده نق ــل مطالب ــهام از مح ارزش اسمی س
تأمیــن گردیــد. از ســال 1۳۸9 تاکنــون  افزایش ســرمایه های مســتمر 
شــرکت عمدتــا از محــل ســود انباشــته و اندوخته هــا بــوده اســت. در 
حــال حاضــر ســرمایه شــرکت مبلــغ ۵۸،1۷۴/۲ میلیــارد ریــال اســت 
ــرکت های  ــن ش ــه اول را در بی ــرمایه رتب ــدار س ــاظ مق ــه لح ــه ب ک
بیمــه غیــر دولتــی داراســت. در ایــن میــان فعالیــت شــرکت براســاس 

اساســنامه در ســه بخــش قابــل تفکیــک می باشــد:
1. عملیات بیمه ای مستقیم     

ــته های  ــه رش ــه کلی ــه عرض ــارگاد در زمین ــه پاس ــرکت بیم ش
بیمــه ای مســتقیم در بــازار فعالیــت دارد و در پایــان ســال 1۴00، حــق 
بیمــه ای معــادل ۷۲،۷۷0 میلیــارد ریــال تولیــد و ســهم ۶,1 درصــدی 
از بــازار را کســب نمــوده اســت. محصــول اســتراتژیک شــرکت، بیمه 
ــا حــق  عمــر و تأمیــن آتیــه می باشــد کــه در پایــان ســال 1۴00، ب
بیمــه  ۴۳،91۴ میلیــارد ریــال ۶0 درصــد از کل تولیــد شــرکت و رتبــه 
ــاص داده  ــود اختص ــه خ ــی ب ــای زندگ ــد بیمه ه ــازار را در تولی اول ب

اســت.
2. عملیات بیمه قبولی اتکایی   

شــرکت در ســال 1۳۸۶ مجــوز قبولــی اتکایــی از مؤسســات بیمــه 
داخلــی را  از بیمــه مرکــزي دریافــت نمــود و هرســاله مجــوز یاد شــده 
براســاس ضوابــط قبولــی اتکایــی ابــاغ شــده، توســط بیمــه مرکزی 

جمهــوری اســامی ایران تمدیــد شــده اســت.  
ایــن شــرکت از معــدود شــرکت های بیمــه ای دارای مجــوز 
قبولــی اتکایــی می باشــد. عملکــرد شــرکت در بخــش قبولــی اتکایی 
در پایــان ســال 1۴00 حــق بیمــه ای بــه میــزان 1،۸۳۵ میلیــارد ریــال 
بــوده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه شــرکت بــه لحــاظ ظرفیــت 
مجــاز نگهــداری در میــان شــرکت های بیمــه غیــر دولتــی رتبــه اول 

را داراســت.
   3. سرمایه گذاری

ــود،  ــه ای خ ــات بیم ــوازات عملی ــه م ــارگاد ب ــه پاس ــرکت بیم ش
فعالیــت ســرمایه گذاری را در چارچــوب آییــن نامــه شــماره 9۷

مصــوب شــورای عالــی بیمــه انجــام می دهــد. در پایــان ســال 1۴00، 
ــوده کــه ۴۴ ــال ب ــارد ری ســرمایه گذاری های شــرکت 1۵1،9۶۴ میلی

درصــد بــه ســپرده های بانکــی، ۴1 درصــد بــه اوراق بهــادار، ۷ درصــد 
ــرمایه گذاری ها  ــایر س ــه س ــد ب ــامی و ۸ درص ــی اس ــه اوراق مال ب
ــن  ــرمایه گذاری در بی ــزان س ــن می ــا ای ــه اســت و ب اختصــاص یافت
شــرکت های بیمــه غیردولتــی رتبــه اول را از آن خــود کــرده اســت. 

بــر ایــن اســاس شــرکت بیمــه پاســارگاد همــواره ســعی نمــوده بــا 
بررســی و نیــاز ســنجی بــازار و عایــق مشــتریان محصــوالت خــود 
را تکمیــل نمــوده و بــا افــزودن قابلیت هــای جدیــد بــه محصــوالت 
فعلــی و یــا ارائــه طرح هــای جدیــد پاســخگوی خواســته های 
مشــتریان باشــد. از ایــن رو در ســال 1۴00 اقــدام بــه ارائــه طرح هــای 
جدیــد بیمه نامــه عمــر و تأمیــن آتیــه بــه شــرح زیــر نمــوده اســت:

- طــرح بیمه نامــه عمــر و تأمیــن آتیــه بــا قابلیــت انتخــاب محــل 
ســرمایه گذاری منابــع حاصــل از ذخایــر فنــی توســط بیمه گــذار؛

- طــرح بیمه نامــه عمــر و تأمیــن آتیــه بــا آورده اولیــه کــه تاپایــان 
ــره صــادر شــده اســت. در  ــش از ۷،۲00 فق ــاه ســال 1۴01، بی دی م
ــی  ــع دولت ــد مراج ــه تأکی ــه ب ــازار و توج ــای ب ــی نیازه ــه بررس ادام
ــی  ــای بازرگان ــر ورود بیمه ه ــی ب ــران مبن ــزی ج.ا.ای ــه مرک و بیم
ــه  ــت ب ــا عنای ــتگی و ب ــتمری و بازنشس ــای مس ــه بیمه ه ــه مقول ب
خألهــای درآمــدی دوران اشــتغال و بازنشســتگی کــه به ســبب 
ویژگی هــای خــاص ســنتی و فرهنگــی کشــور، افــراد بازنشســته را بــا 
هزینه هــای بســیاری روبــرو می نمایــد. شــرکت در ســال1۴00 اقــدام 
بــه بررســی امــکان طراحــی محصولــی متناســب بــا نیــاز بــازار نمــود 
تــا بیمه گذارانــی کــه تمایــل بــه دریافــت اندوختــه بیمه نامــه خــود در 
پایــان مــدت بیمه نامــه به صــورت یکجــا ندارنــد، بتواننــد بــه صــورت 
اقســاط و به تدریــج آن را دریافــت نماینــد. از ایــن رو بیمه نامــه عمــر 
و تأمیــن آتیــه تکمیلــی بازنشســتگی بــه  صــورت انفــرادی طراحــی و 
از آذرمــاه ســال 1۴00 بــه بــازار عرضــه شــد کــه تــا پایــان دی مــاه 
ســال 1۴01 بیــش از ۲۵0،000 فقــره بیمه نامــه صــادر شــده اســت.
پــس از تجربــه موفــق فــروش بیمه نامــه تکمیلــی بازنشســتگی 
انفــرادی در ســال 1۴00، بــا توجــه بــه نیــاز جامعــه به وجــود بیمه نامه 
تکمیلــی بــرای دوران بازنشســتگی و لــزوم ارائــه ایــن محصــول بــه 
کارفرمایــان جهــت تأمیــن نیازهــای آتــی ســرمایه انســانی شــاغل در 
جامعــه، شــرکت بیمــه پاســارگاد در راســتای موضــوع فعالیــت خــود 
در انجــام امــور بیمــه ای و نیــز بــه منظــور ایفــای نقــش مســئولیت 
ــی  ــه تکمیل ــه نام ــه بیم ــنجی عرض ــه امکان س ــدام ب ــی، اق اجتماع
بازنشســتگی بــه صــورت گروهــی نمــود و مقدمــات اجــرای طــرح را 
بــه لحــاظ امکانــات سیســتمی  و نرم افــزاری، امــکان ارائــه گزارشــات 

و برنامه هــای آمــوزش شــبکه فــروش فراهــم نمــود. 
امیــد اســت بــا ارائــه ایــن محصــول در ســطح وســیع بــه جامعــه 
ــزرگ در ایفــای وظیفــه اجتماعــی شــرکت در تأمیــن  بتــوان گامی ب
آتیــه ســرمایه انســانی شــاغل کشــور برداشــته شــود. همچنیــن بــا 
توجــه بــه تغییــر ســبک زندگــی جامعــه و افزایــش آپارتمــان نشــینی 
ــع  ــه جام ــی بیمه نام ــه طراح ــدام ب ــرکت اق ــور، ش ــطح کش در س
مجتمع هــای مســکونی نمــوده اســت تــا بــا عرضــه آن بــه صــورت 
گســترده در ســطح جامعــه، بســیاری از مســائل و مشــکات زندگــی 

آپارتمــان نشــینی حــل و فصــل گــردد.
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ــا رویکــرد  ــی صنعــت ســامت محــور ب ــن جشــنواره مل پنجمی
ارتقــای ســامت صنایــع تولیــدی و خدماتــی و معرفــی ســازمان های 
پاســخگو و مســئولیت پذیــر در حــوزه ســامت کشــور برگــزار شــد. 
بــه گــزارش بــورس امــروز؛ پنجمیــن جشــنواره ملی صنعت ســامت 
محــور بــا رویکــرد ارتقــای ســامت صنایــع تولیــدی و خدماتــی و 
معرفــی ســازمان های پاســخگو و مســئولیت پذیــر در حــوزه ســامت 
کشــور برگــزار شــد. در ایــن رویــداد ملــی کــه بــا چشــم انــداز بهبــود 
و توســعه مســتمر فرآیندهــای ســامت محــور و بــا هــدف پایــش، 
ــه  ــد ب ــای متعه ــویق مجموعه ه ــی و تش ــدی، اعتباربخش ــه بن رتب
ــع  ــرش صنای ــر نگ ــت تغیی ــازی در جه ــامت و فرهنگ س ــر س ام
در راســتای ارتقــای ســامت و بهداشــت کشــور بــا حضــور مقامــات 
عالــی و مســئولین ســامت در مرکــز همایش هــای دانشــگاه شــهید 
بهشــتی تهــران برگــزار شــد، شــرکت گل گهــر  موفــق بــه کســب 

عنــوان شــد و مــورد تجلیــل قــرار گرفــت.
در ایــن جشــنواره کــه بــا حضــور بیش از 100 شــرکت درخواســت 
ــدن  ــس از گذران ــایی و پ ــرح شناس ــور در ط ــت حض ــده جه کنن
دوره هــای آموزشــی، پایــش و رتبه بنــدی برگــزار شــد، شــرکت گل 
گهــر شــرکت بــه مرحلــه پایانــی جشــنواره راه پیــدا کــرد و عــاوه 
بــر دریافــت تندیــس زریــن تــک ســتاره پنجمیــن جشــنواره ملــی 
ــر در  ــه اخــذ عناویــن واحــد برت صنعــت ســامت محــور، موفــق ب
ــی و بهداشــت  ــت ســامت ســرمایه انســانی، ایمن شــاخص مدیری
حرفــه ای محیــط کار و شــاخص تامیــن تولیــدات و خدمات ســامت 

محــور شــد.

ــش  ــه  دان ــداد کاف ــن روی ــروز؛ اولی ــورس ام ــزارش ب ــه گ ب
ــل  ــازی در مح ــه س ــات گندل ــت موضوع ــا محوری ــر ب گل گه

ــد. ــزار ش ــر برگ ــع گل گه مجتم
در ایــن رویــداد ۲ روزه کــه بــا هــدف اشــتراک گذاری دانــش 
تخصصــی در حــوزه گندله ســازی برگــزار شــد، خبــرگان و 
ــوالد  ــت ف ــرکت صنع ــش از 10 ش ــازی بی ــان گندله س متخصص
کشــور حضــور داشــتند و تجربیــات و درس آموخته هــای خــود را 

بــا هــم بــه اشــتراک گذاشــتند.
یکــی از اهــداف ایــن رویــداد تشــکیل شــبکه خبــرگان 
گندله ســازی کشــور بــود و بــه همیــن منظــور از آقایــان 
مهنــدس عبابــاف، مهنــدس خادمــی و دکتــر علیــزاده بــه 

عنــوان ۳ پیشکســوت صنعــت فــوالد کشــور دعــوت شــد تــا در 
شــکل گیری ایــن شــبکه ایفــای نقــش کننــد.

ــه  ــی ک ــر از خبرگان ــش گل گه ــه دان ــه کاف ــن اختتامی در آیی
ــوتان  ــن از پیشکس ــد و همچنی ــه کردن ــود را ارائ ــات خ تجربی

ــد. ــل آم ــه عم ــل ب ــت تجلی صنع
برگــزاری رویدادهــای کافــه دانــش کــه بــه همــت معاونــت 
بهره بــرداری  معاونــت  و  شــرکت ها  امــور  و  ســرمایه گذاری 
ــه در  ــت ک ــی اس ــی از اقدامات ــود، یک ــزار می ش ــر برگ گل گه
راســتای پیاده ســازی مدیریــت دانــش در شــرکت معدنــی 
و صنعتــی گل گهــر در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و در 

ــت. ــد داش ــه خواه ــز ادام ــی نی ــال های آت س

دریافتتندیسزرینتکستارهجشنوارهملی
صنعتسالمتمحورتوسطگلگهر

اولینرویدادکافهدانشگلگهربامحوریتموضوعات
گندلهسازیدرمحلمجتمعگلگهربرگزارشد
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ــه  ــن ب ــنگ آه ــرق( و س ــرژی )گاز، ب ــوالد؛ ان ــت ف در صنع
ــت  ــن صنع ــی ای ــز مصــارف اصل ــوالد ج ــه ف ــاده اولی ــوان م عن
محســوب می شــود. در ســال 1۴01 فــوالد بــا چالش هــای 
ــا قطعــی گاز بخــش  ــد. در فصــل ســرما ب ــادی مواجــه گردی زی
عمــده ای از تولیــد در شــرکت فــوالد مبارکــه از بیــن رفــت. در 
تابســتان هــم بــه دلیــل کمبــود بــرق ایــن اتفــاق رخ داد. البتــه 
فــوالد مبارکــه بــرای رفــع مشــکل بــا ســرمایه گذاری در بخــش 
انــرژی، یــک نیــروگاه هــزار مگاواتــی را در دســت بهره بــرداری 
دارد. قاعدتــا درآینــده حــوزه ی بــرق کمتــر آســیب پذیــر خواهــد 

بــود.
ــا  ــد ت ــاش کن ــوزه گاز ت ــرمایه گذاری در ح ــا س ــت ب  دول
ــر اینصــورت هــر ســال  ایــن مشــکل نیــز مرتفــع گــردد؛ در غی
ــد  ــود خواه ــواره  وج ــود گاز هم ــش کمب ــی چال ــرایط فعل ــا ش ب

ــت.  داش
از مشــکات دیگــر ایــن صنعــت حــوزه  حمــل ونقــل اســت. 
ــرفت  ــل پیش ــل و نق ــش حم ــور و  بخ ــاخت های کش در زیرس
ــل  ــل و نق ــای حم ــت و هزینه ه ــه اس ــورت نگرفت ــی ص باالی
ــک  ــرآورد ی ــا ب ــت.  ب ــر اس ــی گرانت ــابه جهان ــه مش ــبت ب نس
ــه و  ــمالی ترین نقط ــه ش ــوالد ب ــوالت از ف ــل محص ــو حم کیل
ــای  ــر هزینه ه ــه براب ــا س ــه دو ت ــه هزین ــن نقط ــا جنوبی تری ی

ــده اســت. ــن ش ــی تعیی جهان
 در ســال 1۴0۲ بــه احتمــال زیــاد مشــکل بــرق نســبت بــه 
گاز کم تــر خواهــد بــود؛ امــا همچنــان چالــش گاز وجــود خواهــد 
ــری کــه صنعــت  ــن موضــوع مشــکل بزرگ ت ــر از ای داشــت غی
ــای  ــه حامل ه ــرخ هزین ــد ن ــه می کن ــش مواج ــا چال ــوالد را ب ف
ــه  ــا توجــه ب ــاد ب ــه احتمــال زی ــرق و گاز اســت کــه ب ــرژی ب ان
بودجــه کشــور افزایــش نــرخ جدیــدی پیــش بینــی شــده 
ــام  ــای تم ــه به ــود ک ــث می ش ــرخ باع ــش ن ــن افزای ــت. ای اس
ــد. در حاشــیه ســود شــرکت های  ــش یاب ــز افزای ــوالد نی شــده ف
فــوالدی در صــورت عــدم افزایــش قیمت هــای فــروش، حاشــیه 

ــد.  ــش می یاب ــود کاه س
ــوالد، شــرکت های  ــت ف ــدی در صنع ــش جدی ــا ایجــاد چال ب

ــای  ــش قیمت ه ــه افزای ــار ب ــرر ناچ ــران ض ــرای جب ــوالدی ب ف
محصــوالت فــوالدی خــود می شــوند کــه ایــن امــر هــم قاعدتــا 

ــود.  ــازار ایجــاد می ش ــدی در  ب ــش جدی چال
ــوالد،  ــه ف ــن ک ــه ای ــه ب ــا توج ــی ب ــن مال ــوزه ی تامی در ح
صنعتــی اســت کــه دوره بازگشــت ســرمایه و دوره ســرمایه 
در گــردش طوالنــی تــری دارد بنابرایــن ســرمایه گذاری در 
ــه  ــا ب ــق  بانک ه ــی از طری ــن مال ــه تامی ــاز ب ــت نی ــن صنع ای
دوره  طــول  از  را  فوالدی هــا  تــا  دارد  مختلــف  روش هــای 
ــال  ــرکت های فع ــازد. ش ــوردار س ــری برخ ــت طوالنی ت بازپرداخ
در ایــن صنعــت بــه دلیــل برخــورداری از ســرمایه گــردش کــم 
ــا حداکثــر ظرفیــت خــود  ــد ب ــه تولی ــادر ب ــی ق و محدودیــت مال

ــتند.  نیس
بخــش عمــده ای از ظرفیت هــای فوالدی هــا بــه دلیــل 
ــت.  ــده اس ــد مان ــی راک ــع نقدینگ ــود مناب ــعه و بهب ــدم توس ع
ــی در  ــای نوین ــت روش ه ــه دول ــت ک ــن اس ــر ای ــنهاد ب پیش
ــاز  ــی موردنی ــع نقدینگ ــا مناب ــد ت ــاد کن ــداری ایج ــت بانک صنع
ــا ۵ ــدت ۴ ی ــی بلندم ــع مال ــن مناب ــب تامی ــا را در قال فوالدی ه

ــود.  ــم ش ــاله فراه س
ــوالد   ــت ف ــه صنع ــت ک ــر گرف ــوع را در نظ ــن موض ــد ای بای
ــد از  ــوزه  بای ــن ح ــوزه ی پرچالشــی اســت و نقدینگــی در ای ح

ــود.  ــم ش ــدت فراه ــی بلندم ــه مال ــای برنام ــق طرح ه طری
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ــزان  ــا از نظــر می ــرای فوالدی ه ــی ب ســال 1۴01 ســال خوب
تولیــد و صــادرات  نبــود. در ایــن ســال مهــم تریــن ضربــات را 
ــت و از  ــاعه دول ــق الس ــنامه های خل ــه بخش ــا از ناحی فوالدی ه

مشــکات تامیــن انــرژی متحمــل شــدند.
ــوالد در  ــی ف ــای صادرات ــه بازاره ــال در حالیک ــدای س در ابت
اثــر جنــگ روســیه بــا اوکرایــن یــک لحظــه طایــی را داشــت، 
تجربــه می کــرد و قیمت هــا در اثــر واقعــه مذکــور بــه اوج خــود 
رســیده بودنــد، بخشــنامه وضــع عــوارض صادراتــی بــرای فــوالد 
در کشــور تیــر خاصــی بــر صــادرات فــوالد بــود.  عمــا دســت 
تولیــد کننــدگان فــوالد را از ایــن بــازار بــرای مدتــی کوتــاه کــرد. 
ــی  ــد ول ــی ش ــاه اجرای ــدود یکم ــا ح ــه تنه ــن مصوب ــد ای هرچن
ــازها  ــر فوالدس ــن گی ــدی دام ــای مدی ــرای مدت ه ــات آن ب تبع
شــد و بازارهــای صادراتــی کــه بــا احتیــاط در اختیــار رقبــا قــرار 

گرفتــه بــود، در برخــی مــوارد هنــوز بازیابــی نشــده اســت.
ــا آن دســت  مشــکل دومی کــه فوالدســازها در ســال 1۴01 ب
ــی از  ــی ناش ــا جهان ــدید قیمت ه ــت ش ــد اف ــان بودن ــه گریب ب
رکــود بــی ســابقه در بــازار جهانــی فــوالد بــود. ایــن افــت شــدید 

ــا یــک ســوم قیمت هــای فــوالد شــد کــه  ســبب کاهــش تقریب
ــرایت  ــز س ــی نی ــای داخل ــه بازاره ــابقه ب ــم س ــش ک ــن کاه ای
ــا  ــوالدی ب ــدگان مقاطــع ف ــد کنن ــز تولی ــث نی ــن حی کــرد. از ای

عــدم النفــع هنگفتــی مواجــه شــدند.
ــه  ــال 1۴01 ک ــازها در س ــده فوالدس ــکل عم ــومین مش و س
زیرســاخت های  شــد،  زده  گذشــته  درســال های  آن  جرقــه 
انــرژی اعــم از بــرق و گاز بــود کــه ایــن دو حامــل انــرژی نقــش 
ــتان  ــتان و زمس ــد در تابس ــات تولی ــش توقف ــزایی در افزای بس

داشــت. 
ــث متحمــل خســارات  ــن حی ــوالد خراســان از ای متاســفانه ف
فراوانــی شــد و فقــط از محــل قطعــی جریــان گاز طبیعــی بیــش 
از ســه مــاه تمامی کارخانه هــای مجتمــع اعــم از گندلــه ســازی، 

احیــا، فوالدســازی و نــورد را بــه تعطیلــی کشــاند.
الزم بذکــر اســت مجتمــع فــوالد خراســان از خــط لوله شــمال 
ــه در زمســتان  ــن خــط لول ــد و ای ــتفاده می کن شــرق کشــور اس
بیشــترین افــت فشــار را در مقایســه بــا ســایر خطــوط لولــه گاز 
کشــور دارد و همیــن عامــل ســبب شــد کــه فــوالد خراســان هــر 
ســاله بیــش از ســایر فوالدســازهای کشــور متحمــل توقف هــای 

ســنگین و خســارت های ناشــی از آن گــردد.
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شــرکت پتروشــیمی  پارس بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن حامیــان 
محیــط زیســت در طــول ســالیان متوالی شــناخته شــده اســت و تایید 
کننــده ایــن موضــوع؛ انتخــاب بــه عنــوان صنعــت برگزیــده ســبز از 
ســوی ســازمان حفاظــت محیط زیســت می باشــد.. در راســتای 
عمــل بــه مســئولیت های اجتماعــی دو پــروژه عظیــم محیط زیســتی 
توســط پتروشــیمی پارس انجــام گردیــده اســت کــه تربیــت محیــط 
یــار )تربیــت بیــش از ده هــزار محیــط یــار( و جنــگل کاری روســتای 
بســتانو از جملــه آن می باشــند. براســاس الزامــات ســازمان حفاظــت 
ــی  ــع م ــاحت مجتم ــد از مس ــزان ده درص ــه می ــت: ب ــط زیس محی
بایســت بــه فضــاي ســبز اختصــاص داده شــود کــه ایــن مهــم بــا 
توجــه بــه کمبــود فضــاي ســبز داخل مجتمــع محقــق نمی گردیــد از 
ایــن رو شــرکت پتروشــیمی پــارس بــا هماهنگــی اداره محیط زیســت 
ــت  ــه قابلی ــی ک ــایی مناطق ــه شناس ــبت ب ــلویه نس ــتان عس شهرس
کاشــت درختــان بومــی را داشــته اقــدام نمــوده است.شــرکت 
ــود از  ــی خ ــئولیت هاي اجتماع ــتاي مس ــارس در راس ــیمی پ پتروش
ســال 1۳9۳ در کنــار ســد روســتاي بســتانو اقــدام بــه کاشــت نهــال و 
نگهــداری و آبیــاری از آنهــا نمــوده اســت کــه ایــن پــروژه تاکنــون در 

ســه فــاز بــه مرحلــه اجــراء رســیده اســت:
ــه  ــی ب ــه در زمین ــی منطق ــال بوم ــه نه ــت ۴000 اصل 1( کاش

ــار ــدوداً 10 هکت ــاحت ح مس

ــه  ــی ب ــه در زمین ــی منطق ــال بوم ــه نه ــت۵000 اصل ۲( کاش
ــار ــدوداً 1۵ هکت ــاحت ح مس

ــه  ــی ب ــه در زمین ــی منطق ــال بوم ــه نه ــت۴000 اصل ۳( کاش
ــارک بســتانو  ــه گســترش پ ــدام ب ــار و اق ــدوداً 10هکت مســاحت ح
ــق،آب  ــتی، آالچی ــرویس هاي بهداش ــه، س ــاخت نمازخان ــامل س ش

نمــا، پارکینــگ و محوطه ســازي
همزمــان بــا روز درخــت و درخــت کاری و در راســتای مســئولیت 
اجتماعــی بــا حمایــت مدیریــت پتروشــیمی پارس و بــا هــدف 
ارج گــذاری بــه ایــن فرهنــگ بــاالی محیط زیســتی تعــداد ۷00 نهال 
در پــارک جنگلــی مذکــور و بــا حضــور رییــس محتــرم اداره حفاظــت 
ــیمی  پارس  ــان پتروش ــلویه و کارکن ــتان عس ــت شهرس ــط زیس محی
غــرس شــد. در ایــن مراســم رییــس محتــرم اداره حفاظــت محیــط 
ــا تمجیــد از اقدامــات شایســته پتروشــیمی پارس در حــوزه  زیســت ب
ــکاری روســتای بســتانو  ــه درخت ــط زیســت از جمل حفاظــت از محی
افزودنــد؛ از ایجــاد جنــگل مصنوعــی در کنــار ســد روســتای بســتانو 
ــا  ــت ب ــکاری صنع ــای هم ــن نمونه ه ــی از بارزتری ــوان یک ــه عن ب
ــارک  ــرد و اســتفاده از درختــان بومــی در ایــن پ ــام ب محیط زیســت ن
جنگــی را اقدامی  بســیار شایســته عنــوان نمــود. همچنیــن از مدیریــت 
ــروژه درخــت کاری و  ــل انجــام پ ــه دلی شــرکت پتروشــیمی  پارس ب

ــاری تشــکر نمــود. ــر از آن مبحــث نگهــداری و آبی مهم ت

گلدمنساکسوجیپیمورگانپیشگام
تاخـتوتـازمیلیارددالریزمیــنفـوتبــال

     ترجمه: مجتبی فریدونی - مدیر عامل سابق باشگاه ذوب آهن
David Hellier منبع : بلومبرگ - نویسنده :

ــارد دالری  ــد میلی ــوالت چن ــر و نح ــتریت از تغیی ــای وال اس بانک ه
ــوند. ــع می ش ــا منتف ــن ورزش دنی ــوب تری محب

 امثــال گلدمــن ســاکس و جــی پــی مــورگان  بــه ایــن موضوع پــی برده 
ــال  ــرکت ها  در ح ــام ش ــب و ادغ ــای تصاح ــه فعالیت ه ــد در دوره ای ک ان
ــه تملــک باشــگاه های  ــا – از مشــاوره در زمین ــال اروپ کاهــش اســت فوتب
مشــهور تــا تامیــن منابــع مالی لیگ هــای معتبــر- منبــع درآمدی ســودآوری 
ــای  ــوذ  بانک ه ــدی از نف ــده  دوره جدی ــور منعکس کنن ــن حض ــت.  ای اس
آمریکایــی در بــازی ای اســت کــه بــه طــور ســنتی در ســیطره ثروتمنــدان 
اروپایــی و حلقــه مشــاوران نزدیــک بــه آن هــا بــوده اســت. خــواه آن بــازی 
فــروش غــول لیــگ برتــر انگلیــس منچســتر یونایتــد باشــد یــا اســتادیوم 
ــف  ــی در اول ص ــای آمریکای ــپانیا، بانک ه ــلونا در اس ــرای بازس ــدی ب جدی
Square1 قــرار دارنــد. دیویــد بایــک رئیــس شــرکت خدمــات مشــاوره ای
consulting و مشــاور بــا ســابقه تملــک باشــگاه های فوتبــال می گویــد : از 
وقتــی کــه تملــک در فوتبــال اهمیــت پیــدا کــرده وال اســتریت بــه  ایــن  
موضــوع وارد شــده اســت. بانک هــای ســرمایه گذاری بــزرگ متوجــه شــده 
انــد کــه موقعیــت بســیار بزرگــی اســت و نبایــد ایــن فرصــت را از دســت 
ــاء  ــی ارتق ــاوت از ســال های ابتدای ــن بســیار متف ــد : ای ــک می گوی داد.  بای
فوتبــال بــه ثروتمندتریــن بــازی شــهر  اســت کــه تعداد انگشــت شــماری از 
بانک هــای ســرمایه گذاری کوچــک  بــه عرضــه عمومی  باشــگاه ها کمــک 
می کردنــد. در دهــه اول قــرن بیســتم بــا تملــک چلســی توســط الیــگارش 
روســی  رومــن آبرامویــچ و منچســتر یونایند توســط خانــواده آمریکایی گلیزر 

اوضــاع شــروع بــه تغییــر کــرد.
گلیزرهــا اکنــون در حــال فــروش منچســتریونایتد در یــک مزایــده چنــد 
میلیــارد دالری هســتند کــه میتوانــد بزرگتریــن معامله یک باشــگاه ورزشــی 
ــه  ــه بانک هــا ایــن شــانس را  می دهــد هــم از ارائ حرفــه ای باشــد کــه ب

مشــاوره بــرای تملــک و هــم از فرآینــد تامیــن مالــی ســود کســب کننــد.
 شــیخ جاســم بن حمــد بــن جابــر الطحانــی رئیــس بانــک اســامی قطر 
و فرزنــد نخســت وزیر ســابق ایــن کشــور بــرای ارائــه پیشــنهاد خریــد بــا 

Bank(کار می کنــد.  در حالیکــه جیــم رتکلیــف  of America(  بانــک آمریــکا
میلیــاردر انگلیســی  بــرای رقابــت در مزایــده از بانکــداران گلدمــن ســاکس 
کالیــن رایــان، الیــس جونــز و مایــکل مــارش و افــراد دیگــری از جی پــی 
ــع  ــن مناب ــون نامی ــف هــم اکن ــد. رتکلی ــورگان مشــاوره دریافــت می کن م
مالــی از برخــی بانک هــا از جملــه گلدمــن ســاکس را برنامــه ریــزی کــرده 
اســت.  در غیــاب گروه هــای تخصصــی مشــاوره ورزشــی، یــو اس بانــک 
از تیم هــای تکنولــوژی، رســانه و بانکــداری اینترنتــی خــود گروهــی را دور 
ــد.  ــی کار کنن ــتورالعمل های فوتبال ــا روی دس ــت ت ــرده اس ــع ک ــم جم ه
ــری  ــه ه ــب ب ــی اغل ــات فوتبال ــام معام ــرای انج ــورگان ب ــی م جی پ
همپســون متخصــص تکنولوژهــای نوآورانه  و جیــان پایرو اســمارتانو رئیس 
ــه و آفریقــا  ــا ، خاورمیان بخــش بانکــداری ســرمایه گذاری رســانه ای در اروپ
مراجعــه می کنــد. یکــی از مشــاوران مســتقل کــه در بطــن فرآینــد فــروش 
Raine در نیویــورک اســت کــه بــه  Group منچســتریونایتد قــرار داردگــروه
ــت  ــا مدیری ــرای گلیزره ــروش را ب ــای ف Rothschild کاره & Co ــراه هم
می کنــد.  Raine کــه بــه طــور مشــترک توســط یکــی از شــرکای قبلــی 
Joseph( تاســیس شــده اســت در ســال های  Ravitch( ــن ســاکس گلدم
اخیــر از ســوی مالــکان، امــور فــروش باشــگاه را بــه عهــده داشــته اســت.

ــه  ــروش باشــگاه چلســی در ســال ۲0۲۲ ب ــان ف ــن شــرکت در جری ای
Clearlake کــه ۴/۲۵ Capital ــی تاجــر و شــرکت ســرمایه گذاری ــاد بول ت

میلیلــرد پونــد )۵/1 میلیــارد دالر( ارزش داشــت ، مشــاوره داد. همچنین اخیرا 
بــر روی فــروش باشــگاه المپیــک لیون فرانســه به جــان تکســتور آمریکایی 

کــه مالــک چندیــن باشــگاه اســت کار می کــرد.
تکســتور راجــع بــه Raine می گویــد : در مــورد لیــون آن هــا نقــش یــک 
دالل چندجانبــه را بــازی نکردنــد. آن هــا واقعــا باعــث می شــدند کــه ایــن 

احســاس را داشــته باشــی کــه فقــط نماینــده تــو هســتند.
بــا در نظــر گرفتــن جایــگاه منچســتر یونایتــد بــه عنــوان برتریــن نــام 
در دنیــای ورزش ایــن باشــگاه هنــوز هــم می توانــد متقاضیــان ثروتمنــد یــا 
ــد  ــه ســوی خــودش بکشــاند و ایــن می توان کنسرســیوم های دیگــری را ب
ــرمایه گذاری – ــای س ــرای بانک ه ــی ب ــوه فراوان ــای بالق ــی کاره ــه معن ب

کوچــک یــا یــزرگ – بــرای نبــرد بــر ســر ایــن معاملــه باشــد.

ــاکس  ــی،گلدمن س ــد چلس ــرای خری Clearlake ب Capital ــی و ــاد بول ت
Moelis & ــا شــرکت های تخصصــی مشــاوره ــراه ب ــک را هم و دویچــه بان

بــه کار گرفتنــد. باشــگاه انگلیســی بورنمــوث  Robey Warshaw LLP و  .Co
ســال گذشــته بــرای فــروش 1۲0 میلیــون دالری بــه بیــل فولــی آمریکایی 
Montminy مســتقر در لــس آنجلــس  & Co بانــک ســرمایه گذاری کوچــک
را برگزیــد. بــه گفتــه لــس آلــن مدیــر اجرایــی Montminy ایــن شــرکت بــه 
ــه باشــگاه های فوتبــال کوچــک در ســال های قبــل  مــدد ارائــه مشــاوره ب
توانســت در رقابــت بــا رقبــای بزرگتــر حاضــر در صحنه قــرارداد بورنمــوث را 
بــه دســت بیــاورد.  آلــن می گویــد: ایــن کاری بــود کــه قبــا بانک هــای 
ســرمایه گذاری بــزرگ و چنــد ملیتــی جهــان کــه عمدتــاً بــه شــرکت های 
بــزرگ، ســرمایه گذاران نهــادی و دولت هــا خدمــات ارائــه می دادنــد  انجــام 
ــد  ــه فرآین ــد کــه ورود ب ــن موضــوع اشــاره می کردن ــه ای ــد و ب ــداده بودن ن

ارزش گــذاری در تــراز کاری آن هــا نبــوده اســت.
لیورپــول یکــی دیگــر از موفــق تریــن باشــگاه های انگلســتان اســت که 
مالــک آمریکایــی آن گــروه فیــن وی در حــال مذاکــره بــا ســرمایه گذاران 
ــا  ــن وی ب ــروه فی ــرگ گ ــی بلومب ــزارش قبل ــر اســاس گ ــوه اســت. ب بالق

ــد. ــتنلی کار می کن ــورگان اس ــن ســاکس و م گلدم
کریســتیانا فیلیپــو مــدرس حســابداری ، اقتصــاد و فاینانــس در دانشــگاه 
پورتســموث می گویــد: بســیاری از بانک هــای آمریکایــی بــه ایــن دلیــل وارد 
معامــات فوتبالــی شــدند کــه بســیاری از پیشــنهاد دهنــدگان بــرای خریــد 

باشــگاه ها میلیاردرهــای آمریکایــی هســتند.
بــدون شــک فوتبــال بــا وجــود جاذبــه بســیار زیــاد جهانــی اش بــرای 
کســانی کــه پولشــان را وارد ایــن حــوزه می کننــد می توانــد کســب و کار پــر 
مخاطــره ای باشــد. حــوزه ورزش مملــو از روایت هایــی در باره ســوء مدیریت 
مالــی در اروپــا از جملــه باشــگاه های بــزرگ اســت و ســرمایه گذاران خــارج 
از حــوزه ورزش قبــل از ورود بــه ایــن حــوزه دچار کششــمکش هســتند. موج 
قبلــی ســرمایه گذاری چینی هــا در نهایــت نتیجــه معکــوس داشــت. ســاوث 
ــد اســپانیا و ای ســی  همبتــون و اســتون ویــا در انگلیــس، اتلتیکــو مادری
ــی  ــان مال ــا در ســال های اخیــر شــاهد عقــب کشــیدن حامی میــان ایتالی

ــد. ــی بوده ان چین

 فراتر از خرید و فروش ها

بــه هــر حــال فعــا تعــداد و میــزان معامــات فوتبالــی در مســیر خلــق 
یــک ســال درخــور توجــه دیگــر بــرای معاملــه گــری در ورزش حرفــه ای 
اســت. بــر اســاس داده هــای بلومبــرگ ارزش تملــک و ادغــام ایــن حــوزه در 
ســال ۲0۲۲ بــه رکــورد 1۸/۶ میلیــارد دالر بالــغ شــده اســت کــه بــه راحتــی 

از باالتریــن رکــورد کــه ســال قبــل ثبــت شــده بــود عبــور کــرده اســت.

 و تنها تملک و ادغام نیست. 

خــارج از لیــگ برتــر متمــول انگلیــس بانک هــا کارهایــی را بــرای تقویت 
مالــی وکمــک بــه ســایر بخش هــای مهــم فوتبــال انجــام داده انــد. در حــال 
حاضــر لیگ هــا در کشــورهایی ماننــد ایتالیــا ، اســپانیا و فرانســه کــه بــه طور 
ویــژه تحــت تاثیــر بحــران کرونــا بــه لحــاظ مالــی آســیب دیــده انــد نیازمند 
ــام  ــال و التی ــاء و بهســازی زیرســاخت های فوتب ــرای ارتق ــد ب ســرمایه جدی
کاهــش درآمدهــای حــق پخش هســتند. از زمــان پایــان قرنطینــه کروتا این 
باشــگاه ها بــه دنبــال فراهــم کــردن پــول از ســرمایه گذاران خارجــی از جملــه 
شــرکت های ســرمایه گذاری خصوصــی – از طریــق قراردادهــای وابســته بــه 
ــک ، گلدمــن  ــه دویچــه بان ــده- هســتند. در ژانوی حقــوق رســانه ای در آین
ســاکس و جــی پی مــورگان پیشــنهادهای جداگانه ای بــرای پرداخــت وام به 
ســری آ ایتالیــا ارائــه دادنــد. در اســپانیا گلدمن ســاکس بــه تامین منابــع مالی 
بــرای  بازســازی اســتادیوم نمادیــن امــا رنجــور نیوکمــپ مســاعدت می کنــد.

 خشم هوادارن

ــه باشــگاه های  ــرای کمــک ب ــا ب ــاره اروپ ــدام غیرعــادی دیگــر در ق اق
فوتبــال، پــر کــردن شــکاف مالــی بــا همتایــان انگلیســی بــود کــه  در ســال 
۲0۲1 بــا پیشــنهاد ســوپر لیــگ مســتقل ظهــور پیــدا کــرد. از آنجــا کــه این 
طــرح مــورد انتقــاد شــدید هــواداران و سیاســت مداران قــرار گرفــت  تقریبــا 
یــک شــبه فروپاشــید و جــی پــی مــورگان بــه دلیــل پیشــتیبانی مالــی ایــن 
طــرح مــورد انتقــاد قــرار گرفــت. بعدها بانــک قــول داد کــه درس هایــی را از 
ایــن افتضــاح پیــش آمــده یــاد بگیــرد. ایــن اولیــن بــاری نبــود کــه جــی پی 
مــورگان خــودش را در معــرض خشــم هــواداران یافتــه بــود. اندکــی پــس از 
کار بــر روی خریــد منچســتر یونایتــد توســط گلیزرهــا در ســال ۲00۵ کــه 
بــا اســتقراض صــورت گرفــت – معاملــه ای کــه باشــگاه را بــا بحث هــای 
ــه گریبــان کــرد – گروهــی از بانکــداران آن در ضیافــت  فراوانــی دســت ب
شــامی در منچســتر بــا هــواداران خشــمگین مواجه شــدند. بــه گفتــه کایران 
مگوایــر مــدرس امــور مالــی فوتبــال در دانشــگاه لیورپول:گرچــه بانک هــای 
ــد،  ــال را درک کنن ــگ هــواداران فوتب ــد فرهن ــزرگ ممکــن اســت نتوانن ب
ــادات عمومی مانعــی در راه کســب  ــد کــه انتق ــد اســت اجــازه دهن ــا بعی ام
ــا  ــش می توانســت ب ــت پی ــی وق ــن موضــوع خیل ــا بشــود. ای ــد آن ه درآم
ــرار دارد  ــز ق ــون روی می نســخه بازنگــری شــده ســوپر لیــگ کــه هم اکن
مــورد آزمایــش قــرار بگیــرد. مگوایــر می گویــد در جوامــع ســکوالر فوتبــال 
نزدیک تریــن چیــز بــه مذهــب اســت. اگــر مردمــی  را کــه غیــرت مذهبــی 

دارنــد عصبانــی کنیــد ایــن کار هزینــه خواهــد داشــت.
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     مجتبی مهر افروز
کارشناس روابط عمومی کارگزاری آینده نگر خوارزمی

 مشخصه های واحد روابط عمومی

اساســًا متخصصــان روابــط عمومــی  در ارتباطــات بــا دقــت 
ــا اســتفاده از اســتراتژی ها و فن آوری هــای در حــال  طراحــی شــده ب
ــا  ــوم آن ه ــازمان و عم ــک س ــن ی ــه بی ــت رابط ــرای تقوی ــور ب ظه

ــد.  ــص دارن تخص
ــط  ــص رواب ــک متخص ــه ی ــی ک ــای دقیق ــا و روش ه تاکتیک ه
ــای  ــداف و نیازه ــتری، اه ــه مش ــته ب ــد بس ــتفاده می کن عمومی اس

ــاوت اســت. او متف
ــط  ــان رواب ــوارد، متخصص ــه م ــًا در هم ــال، تقریب ــن ح ــا ای ب
ــر  ــه حداکث ــا جذابیــت مشــتری خــود را ب ــد ت عمومی تــاش می کنن
رســانند و در عیــن حــال تأثیــرات مطبوعــات منفــی یــا مضــر را بــه 

ــانند.  ــل برس حداق
اشــخاص فعــال در ایــن حــوزه بایــد از قلــم قــوی و قــدرت کام 
باالیــی برخــوردار باشــند تــا بتواننــد بــه درســتی منظــور خــود را بــه 
ــی  ــای تبلیغات ــوع در برنامه ه ــن موض ــد. ای ــال دهن ــن انتق مخاطبی

آنهــا بســیار حائــز اهمیــت اســت.

 روابط عمومی در مقابل بازاریابی

روابــط عمومی  زیــر چتــر بازاریابــی بزرگتــر قــرار می گیــرد. 
ــات و  ــوالت، خدم ــت از محص ــر مثب ــج تصوی ــامل تروی ــی ش بازاریاب
ســازمان ها بــه مصــرف کننــدگان اســت. در حالــی کــه ایــن شــبیه بــه 
روابــط عمومی اســت. بازاریابــی تــاش می کنــد تــا نیازهــای مشــتریان 
را بــرآورده کنــد، اطمینــان حاصــل کنــد کــه یــک محصول یــا خدمات 
ــط  ــز رواب ــود. تمرک ــروش می ش ــث ف ــد و باع ــرآورده می کن ــا را ب آنه
عمومــی، از ســوی دیگــر، تقویــت رابطــه بیــن مــردم و یــک ســازمان 
ــود  ــای خ ــا تاش ه ــد ب ــط عمومی می توانن ــان رواب ــت. متخصص اس
بــه بازاریابــان کمــک کننــد. زیــرا روابــط مثبــت بــا مشــتری می توانــد 
ــازار  ــت ب ــب رضای ــروش و جل ــش ف ــه افزای ــور غیرمســتقیم ب ــه ط ب
هــدف کمــک کنــد. روابــط جامعــه شــامل بهبــود تصویــر ســازمان بــا 
جامعــه محلــی یــا منطقــه ای اســت. اغلــب، کســب وکارها مســتقیمًا 
ــک  ــا ی ــدن ب ــر ش ــا درگی ــه ی ــای خیری ــا، کاره ــق رویداده از طری
پــروژه محلــی بــا جامعــه درگیــر می شــوند. ایــن بــه ارتقــای حضــور 
ســازمان در جامعــه کمــک می کنــد و ارتباطــی بــا اعضــای آن جامعــه 
ــط  ــه ای از رواب ــرکت، جنب ــی ش ــارکت اجتماع ــد. مش ــرار می کن برق
عمومی اســت کــه بــرای بهبــود تصویــر عمومی شــما بــه عنــوان یــک 
ســازمان اخاقــی کار می کنــد. بطــور مثــال برگــزاری و حتــی شــرکت 

ــل  ــای عام ــن فعالیت ه ــه و همچنی ــی خیری ــای اجتماع در رویداد ه
ــام  ــرکت انج ــرف ش ــاری از ط ــه انتظ ــدون هیچگون ــه ب ــه ک المنفع
گیــرد، امــا تصویــر شــما را بهتــر از پیــش جلــوه می دهــد و از طرفــی 
ــی در زندگــی  ــر و تحول هــم کمک هــای انســان دوســتانه شــما تغیی

دیگــران ایجــاد کنــد.

 مدیریت بحران

ــد  ــما را تهدی ــرکت ش ــت ش ــه هوی ــد ک ــی می افت ــی اتفاق وقت
می کنــد، زمــان مدیریــت بحــران فــرا رســیده اســت. ایــن می توانــد 
ــا  ــد ی ــا کارمن ــاری ب ــات بدرفت ــوان محصــول، اتهام ــل فراخ ــه دلی ب
ــوع رســوایی  ــر ن ــا ه ــد، ی ــا کارمن ــل ی ــر عام مشــتری، اشــتباه مدی
ــد  ــیب می توان ــرل آس ــد، کنت ــه باش ــر چ ــت ه ــد. عل ــری باش دیگ
ــت  ــد. مدیری ــروری باش ــما ض ــازمان ش ــده س ــت آین ــرای موفقی ب
ــم  ــک موضــوع مه ــس از مطــرح شــدن ی ــا پ ــواًل تنه بحــران معم
ــه خصــوص اگــر آن را عمومی کــرده باشــد. در  ــاز اســت، ب مــورد نی
حالــی کــه برخــی از موقعیت هــا بــا گذشــت زمــان از بیــن می رونــد. 
ــه آســیب  ــد منجــر ب ــه می توان ــه، ک ــر ممکــن اســت ن برخــی دیگ
ــد  ــط عمومی  می توان ــود. رواب ــما ش ــد ش ــه برن ــا دائمی ب ــدود ی نامح
ــن  ــد. ای ــک کن ــد کم ــت تهدی ــر روای ــوع و تغیی ــش موض ــه چرخ ب
موضــوع می توانــد بــه کاهــش بحــران کمــک کنــد. تأخیــر 

یــا اشــتباه می توانــد بــه ســازمان شــما آســیب بیشــتری وارد 
ــت بحــران  ــد مدیری ــح کلی ــن واکنــش ســریع و صحی ســازد. بنابرای
اســت. روابــط عمومی می توانــد بــه شــما ایــن امــکان را دهــد 
ــا از  ــد ی ــش دهی ــران را کاه ــک بح ــی از ی ــیب های ناش ــه آس ک
فرصت هــای غیرمنتظــره ای کــه می توانــد بــرای کســب و کار شــما 

ــد. ــتفاده کنی ــد، اس ــد باش مفی

چالش اصلی

ــتریان  ــور مش ــای ام ــادی از واحده ــای اقتص ــا در بنگاه ه عموم
ــود  ــتفاده می ش ــتریان اس ــکات مش ــع مش ــخگویی و رف ــرای پاس ب
ــام  ــل انج ــدام و عم ــا اق ــور آنه ــهیل ام ــاز و تس ــع نی ــد رف و در ح
می گیــرد. در صورتیکــه نیــاز بــه مدیریــت اســتراتژیک روابــط 
ــای  ــا و عملیات ه ــهیل فرایند ه ــرای تس ــه ب ــورت جداگان عمومی بص
ــا  ــد ب ــه بتوان ــوردار اســت ک ــی برخ ــت بســیار باالی شــرکت از اهمی
ــه و طبــق اصــول اهــداف مجموعــه را پیــش  تصمیــم گیــری آزادان
ــی  ــرات مثبت ــازی تاثی ــم برندس ــی و ه ــه مال ــم از جنب ــه ه ــرده ک ب
ــودآوری  ــر س ــز ب ــط تمرک ــازمان ها فق ــفانه در س ــد. متاس ــاد کن ایج
بــه طــرق مختلــف از ســوی مدیــران صــورت می گیــرد و بــا نادیــده 
گرفتــن ایــن موضــوع باعــث ایجــاد نارضایتــی از ســوی مشــتری و 

ــد. ــد ش ــه خواهن ــی مواج ــای احتمال ــروز بحران ه ب

 بزرگ ترین دستاورد فوالد مبارکه 

ــه  ــت ک ــخیص داده اس ــی تش ــه به خوب ــوالد مبارک ــت: ف وی گف
ــک  ــدون ش ــد. ب ــام ده ــه اقدامی انج ــوآوری چ ــوزه ن ــد در ح بای
ــد در ســطح  ــدازد، می توان ــه راه می ان ــه ب ــوالد مبارک ــه ف ــی ک جریان
کشــور جریان ســاز باشــد. بزرگ تریــن دســتاورد فــوالد مبارکــه 
ایجــاد جریــان انگیــزه و امیــد بــرای کارهــای بــزرگ آینــده کشــور 
اســت کــه قطعــًا در آینــده نزدیک نتیجــه این دســتاوردها را مشــاهده 
خواهیــم کــرد.  ســیدرضا مرتضــوی، اســتاندار اصفهــان نیــز گفــت: در 
اســتان اصفهــان چــاره ای جــز حرکــت در مســیر اقتصــاد دانش بنیــان 
نداریــم. محورهــای توســعه اســتان در دو محــور اقتصــاد گردشــگری 
و اقتصــاد دانش بنیــان تعریــف  شــده اســت؛ بنابرایــن از هــر 
ــای  ــا فضاه ــب ب ــدی را متناس ــاور جدی ــرکت های فن ــه ش اقدامی ک
موردنیــاز اســتان همــراه کنــد، بــا جدیــت حمایــت خواهیــم کــرد. بــه 
ــا  همیــن منظــور قرارگاهــی در اســتان تعریــف  شــده اســت  کــه ب
ــات  ــد موضوع ــال رص ــی در ح ــی و تحقیقات ــهرک علم ــکاری ش هم

مختلــف هســتیم.

 نگاه نوآورانه  فوالد مبارکه به مقوله نوآوری 

ــواع محصــوالت فــوالدی  ــد ان مدیرعامــل فــوالد مبارکــه از تولی
ــه در  ــه ک ــوالد مبارک ــزن در ف ــای زنگ ن ــه ورق ه ــد از جمل جدی
ــتفاده در  ــوالت مورداس ــیاری از محص ــه بس ــد ب ــه تولی ــه چرخ ادام
ــوند،  ــل می ش ــی و... تبدی ــاختمانی و لوازم خانگ ــکی، س ــع پزش صنای
ــن  ــت: ای ــرد و گف ــام ب ــت ن ــن موفقی ــارز ای ــداق ب ــوان مص به عن
ــی ارزش  ــای معمول ــر ورق ه ــن براب ــازار چندی ــه در ب محصــوالت ک
 دارنــد. بــه نظــر می رســد طــی همــان فراینــد کیمیاگــری باارزش تــر 
ــه  ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ ــری از س ــش دیگ ــده اند. وی در بخ ش
انگیزه هــا و تاریخچــه ســاخت فــوالد مبارکــه گفــت: امــروز فــوالد 
مبارکــه در سی ســالگی دوم خــود تصمیــم گرفتــه در قالــب تغییــری 
ــه  ــا ب ــوآوری داشــته باشــد. م ــه ن ــه مقول ــه ب ــگاه نوآوران اساســی، ن
دنبــال یــک نــگاه تحولــی و تحــول در نــگاه هســتیم. فــوالد مبارکــه 
ــت. در دوران  ــته اس ــی داش ــتاوردهای خوب ــته دس ــال گذش در ۳0 س
ــیدن  ــرداری رس ــه بهره ب ــدن و ب ــا ش ــرکت بن ــه ش ــاخت، دغدغ س
ــود.  ــت اســمی و اجــرای توســعه ها ب ــه ظرفی ــس از آن رســیدن ب و پ
امــروز در حالــی مرزهــای تولیــد فراتــر از 10 میلیــون تــن در گــروه 
فــوالد مبارکــه پشــت ســر گذاشــته  شــده کــه بیــش از 90 درصــد 
اقــام و تجهیــزات موردنیــاز شــرکت نیــز بومی ســازی شــده اســت 
ــت یافته ایم.  ــاوری دس ــوآوری و فن ــه ن ــوزه ب ــن ح ــی در ای و به نوع
ــری  ــدون بهره گی ــا ب ــه آی ــت ک ــرح اس ــؤال مط ــن س ــال ای ح
دســتاورد،  میــزان  ایــن  نوآورانــه،  و  فناورانــه  طرح هــای  از 
ــن حضــور  ــرکت و ضام ــرانی ش ــداوم پیش ــی و ت ــده تعال تضمین کنن

ــود؟ ــد ب ــی خواه ــای جهان ــه در بازاره ــوالد مبارک ــد ف قدرتمن

 تأکیــد بــر اهمیــت و لــزوم اســتفاده از فنــاوری و 
جدیــد نوآوری هــای 

ــد فــوالد کشــور حــدود ۴۵ ــا گفــت: ظرفیــت امــروز تولی طیب نی
میلیــون تــن اســت کــه متأســفانه بــا بهره گیــری از فقــط ۶۵ درصــد 
ایــن میــزان ظرفیــت، ۳0 میلیــون تــن تولیــد می کنیــم و رتبــه دهــم 
دنیــا را در اختیــار داریــم؛ ایــن در حالــی اســت کــه ایــن رقــم در دنیــا 
بــا ۷۵ درصــد اســت. عــاوه بــر ایــن، مجــوز بالــغ  بــر 10۵ میلیــون 

تــن دیگــر نیــز در کشــور صــادر شــده اســت. 
بنابــر اظهــارات مدیرعامــل فــوالد مبارکــه، در بســیاری از 
مواقــع منابــع ســنگ آهن بــرای تولیــد برخــی پایه هــا وجــود 
دارد؛ امــا علــم فــراوری آن هــا را در اختیــار نداریــم. در حــال 
حاضــر، بســیاری از مزیت هایــی را کــه پیــش  از ایــن داشــتیم 
امــروز نداریــم؛ به عنوان مثــال، گاز یکــی از مزیت هــای ایجــاد 
ــی  ــرایط فعل ــفانه در ش ــه متأس ــوده ک ــور ب ــوالد در کش ــت ف صنع
ــم.  ــت مواجهی ــا محدودی ــدت ب ــع به ش ــایر مناب ــوزه و س ــن ح در ای
عــاوه بــر ایــن، بســیاری از زیرســاخت های حمل ونقــل نیــز 
فعلــی  ظرفیت هــای  حتــی  و  پیش بینی شــده  ظرفیت هــای  بــا 

ــع انســانی  ــدارد. در حــوزه انتظــارات مناب ــی ن ــوان همخوان به هیچ عن
نیــز تغییراتــی ایجادشــده اســت. همچنیــن انقــاب صنعتــی، هــوش 
ــه و  ــتی، هم ــات محیط زیس ــره وری و الزام ــش به ــی، افزای مصنوع
همــه، از مــواردی هســتند کــه کارخانه هــای فوالدســازی را مجبــور 
ــد در ایــن حــوزه بهره منــد ــاوری و نوآوری هــای جدی ــد از فن می کنن

باشند.
ــر  ــگاه و تغیی ــر ن ــزوم تغیی ــروز ل ــه ام ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
و  می شــود  احســاس  به شــدت  مبارکــه  فــوالد  در  رویکردهــا 
ــد  ــت تولی ــال اول، کمی ــر در ۳0 س ــت: اگ ــت، گف ــر اس اجتناب ناپذی
را مدنظــر داشــتیم، امــروز بایــد بــا تغییــر نــگاه و رویکردهــا، 
ــروز  ــوالد مبارکــه ام ــم. ف ــت کنی ــن کمی ــت را جایگزی ــای کیفی ارتق
ــدارد.  ــن را ن ــون ت ــت ۲۵ میلی ــه ظرفی ــت یابی ب ــه دس ــر دغدغ دیگ
امــروز فــوالد مبارکــه بــا تغییــر نــگاه و جهــش در راســتای نــوآوری، 
ــن  ــق 1۴0۴ را جایگزی ــد در اف ــارد دالر درآم ــذاری 1۵ میلی هدف گ
ــدون  ــاد ب ــه در اقتص ــدی ک ــت. درآم ــرده اس ــل ک ــداف کمی قب اه
ــر و  ــزوده باالت ــاارزش اف ــوالت ب ــد محص ــق ۴0 درص ــت از طری نف
ــد  ــب وکارهای جدی ــرمایه گذاری در کس ــد س ــق ۲0 درص ــا از طری ی

ــود. ــد حاصــل ش بای

 نوآوری کلید ورود به آینده 

مبارکــه  فــوالد  تکنولــوژی  معــاون  ناظمی هرنــدی  محمــد 
گفــت: فــوالد مبارکــه بــا بررســی شــرایط پیــش رو از جملــه 
ــدی مشــتریان  ــر نیازمن ــده و تغیی ــت فضــای کســب وکار در آین رقاب
افزایــش  و  نیازمندی هــا  تأمیــن  در  بیشــتر  محدودیت هــای  و 
ــود  ــتازی خ ــظ پیش ــی، حف ــت محیطی و اجتماع ــیت های زیس حساس
را در گــرو بهره گیــری از «نــوآوری» به عنــوان کلیــد ورود بــه آینــده 
می دانــد و اســتراتژی رشــد در فــوالد مبارکــه در افــق 1۴10 بــر دو 
ــدار»  ــوآور» و «فــوالد مبارکــه پای ــه اساســی، «فــوالد مبارکــه ن پای

ــت. ــده اس ــذاری ش هدف گ
بــه گفتــه ناظمــی در فــوالد مبارکــه؛ همچنیــن پیش بینی شــده بــا 
حمایــت از هســته های فنــاور و اســتارت آپ ها، شــتاب دهنده های 
ــه  ــل مجموع ــوند. در تکمی ــه ش ــه کار گرفت ــی و عمومی ب تخصص
ــت از  ــا حمای ــد ب ــرر ش ــداف، مق ــی اه ــش اصل ــات و در بخ اقدام
شــرکت های دانش بنیــان، مســیر رشــد پرشــتاب آن هــا همــوار 
ــرارداد  ــه و ق ــن تفاهم نام ــن اهــداف، چندی ــه در راســتای ای شــود ک

ــه امضــا رســید.  ــاوری ب ــا مراکــز دانشــگاهی و فن ب

بیــن  تومانــی  میلیــارد  هــزار   5 مالــی  گــردش 
ســال  در  مبارکــه  فــوالد  و  دانش بنیــان  شــرکت های 

شــته گذ

مدیرعامــل شــرکت پشــتیبانی و توســعه فنــاوری و نــوآوری فــوالد 
مبارکــه نیــز گفــت: در ســال گذشــته حــدود ۵ هــزار میلیــارد تومــان 
ــه  ــوالد مبارک ــان و ف ــرکت های دانش بنی ــن ش ــی بی ــردش مال گ
انجــام پذیرفــت کــه نشــان از ظرفیت هــای مهــم ایــن بــازار اســت. 
یکــی از اقدامــات مهــم در زمینــه دانش بنیــان، ســرمایه گذاری 
ــرای  ــان ب ــا شــرکت های دانش بنی ــا مذاکــره ب ــود کــه ب ــر ب خطرپذی
گســترش همکاری هــا در ایــن حــوزه صــورت گرفــت. وی تصریــح 
ــر،  ــه حرکــت ســرمایه گذاری خطرپذی ــا بخشــیدن ب ــرای غن ــرد: ب ک
ــا  ــور همکاری ه ــی کش ــی و تحقیقات ــز علم ــگاه ها و مراک ــا دانش ب
افزایــش یافــت و تفاهم نامــه و قراردادهایــی منعقــد شــد. عــاوه بــر 
ــوآوری در دانشــگاه صنعتی اصفهــان نیــز ایجــاد شــد  ایــن، مراکــز ن
ــا  ــود و از آن ه ــا شــدت بیشــتری ایجــاد ش ــاور ب ــا هســته های فن ت
ــنایی  ــده»، آش ــیر زآین ــداد «مس ــزود: در روی ــم. وی اف ــت کنی حمای
بیشــتری بیــن شــرکت ها و مدیــران فــوالد مبارکــه صــورت گرفــت 
ــان و  ــرکت های دانش بنی ــان ش ــا می ــعه همکاری ه ــث توس ــه باع ک
همچنیــن شــناخت نیازهــای فــوالد مبارکــه خواهــد شــد و امیدواریــم 
ایــن حرکت هــا، بسترســاز تقویــت زیســت بوم فنــاوری کشــور شــود.

ــرکت  ــان  از ش ــر دانش بنی ــرکت های برت ــنواره ش ــن جش در ای
ــس  ــه تندی ــوالد مبارک ــوآوری ف ــاوری و ن ــعه فن ــتیبانی و توس پش

ــد. ــت کردن ــوآوری دریاف ن

روابــطعمــومی؛
پــدرخواندهارتباطاتاستــراتژیک

نگاهواقعنگرانهوعملیاتی«فوالدمبارکه»
درعرصهنوآوری

روابــط عمومی یــک فرآینــد ارتباطــی اســتراتژیک اســت کــه شــرکت ها، افــراد و ســازمان ها بــرای ایجــاد روابــط متقابــل ســودمند بــا 
مــردم برقــرار می کننــد. اساســًا متخصصــان معتقــد بــه شــفافیت امــور و پاســخگویی، احتــرام بــه حقــوق شــهروندی، شناســایی وظایــف و 
مســئولیت های ســازمان، کنتــرل درســت کارمنــدان بــر کار و افــراد مناســب در نقــد و  ارزیابــی برنامه هــا و عملکردهــای ســازمان و داشــتن 

اســتراتژی های مشــخص می باشــند.
ــد بازاریابــی، ارتباطــات و  ــا چندیــن تخصــص مختلــف مانن روابــط عمومی یــک رشــته متمایــز اســت. امــا دارای ویژگی هــای مشــترك ب
تبلیغــات اســت. اگرچــه ممکــن اســت مســئولیت ها در ایــن زمینه هــا مشــابه باشــند، امــا جنبه هــای خاصــی از روابــط عمومی وجــود دارد کــه 

آن را متمایــز می کنــد و آن را بــه یــک صنعــت منحصــر بــه  فــرد تبدیــل می کنــد.

آییــن افتتاحیــه جشــنواره و نمایشــگاه ملــی «مســیر زآینــده»، رونمایــی از اســتراتژی و سیاســت های نــوآوری فــوالد مبارکــه اصفهــان بــا 
حضــور معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان رئیس جمهــوری، اســتاندار اصفهــان، معاونــان و جمعــی از مدیــران فــوالد مبارکــه، 

برخــی مســئوالن اســتانی و کشــوری و حــدود 400 شــرکت دانش بنیــان کشــور در شــهرك علمی تحقیقاتــی اصفهــان برگــزار شــد.
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان رئیس جمهــوری در ایــن آییــن خاطرنشــان کــرد: فــوالد مبارکــه بــا نــگاه واقع گرایانــه وارد 

عرصــه نــوآوری شــده اســت و به خوبــی تشــخیص داده اســت کــه بایــد در حــوزه نــوآوری چــه اقدامی انجــام دهــد.
روح اهللا دهقانــی فیروزآبــادی افــزود: شــرکت فــوالد مبارکــه به عنــوان بزرگ تریــن، مؤثرتریــن و پیشــروترین کارخانــه فوالدســازی کشــور 
بــا نــگاه واقع گرایانــه بــه عرصــه نــوآوری و توســعه صنعتــی کشــور وارد شــده و موجبــات توســعه و تحکیــم علــم و صنعــت کشــور را فراهــم 

آورده اســت.
بــه گفتــه وی، شــرکت های بــزرگ و موفــق نظیــر فــوالد مبارکــه بــرای پیشــتازی در بــازار رقابــت بــه ســرمایه گذاری خطرپذیــر می پردازند 

و در ایــن زمینــه، فعالیت هــای توســعه ای خوبــی را انجــام داده انــد تــا درنهایــت، ثمــرات خوبــی را بــرای کشــور بــه ارمغــان آورند.
دهقانــی فیروزآبــادی ادامــه داد: معاونــت علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان ریاســت جمهــوری متعهــد اســت کــه بــا بیــش از 100 ابــزار 
ارزشــمند خــود از زنجیــره ارزش حمایــت کنــد؛ بــه همیــن خاطــر از فــوالد مبارکــه درخواســت می کنیــم ســرمایه گذاری های خــود را در ایــن 

زمینــه افزایــش دهــد؛ چراکــه ایــن ســرمایه گذاری ها باعــث افزایــش امیــدواری در جامعــه می شــود.
ــرکت های  ــر، ش ــوی دیگ ــد و از س ــر باش ــی خطرپذی ــای واقع ــا به معن ــد در دانش بنیان ه ــر بای ــرمایه گذاری خطرپذی ــرد: س ــار ک وی اظه
دانش بنیــان نیــز بایــد تــاش کننــد تــا بــا عرضــه فنــاوری کــه بــا اســتفاده از مغــز مولــد نیــروی دانشــی انجــام می شــود، بــه صنایــع کمــک 

. کنند
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رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ســخنرانی تبریــک فرارســیدن ســال نــو، ســال 1401 را «ســال تولیــد، دانش بنیــان و اشــتغال آفرین» 
نام گــذاری فرمودنــد.  ایــن شــعار بــرای خیلــی از ارگان هــا، ســازمان ها و شــرکت های خصوصــی و دولتــی کــه خــود بــر همیــن مبنــا فعالیــت 
می کردنــد جــای بســی خوشــحالی داشــت و بــرای بســیاری دیگــر کــه از ایــن فضــا بــدور بودنــد خط مشــی ویــژه ای بــرای حرکت در مســیر 

رشــد و توســعه بــود.

چــه  ایــران  صنعــت  و  اقتصــاد  دانش   بنیان شــدن  امــا 
ــد در  ــته ان ــز توانس ــزرگ نی ــرکت های ب ــا ش ــی دارد؟ آی الزامات

ــد؟  ــی بگذارن ــل توجه ــدم قاب ــیر ق ــن مس ای
تولیداتــی  و  فعالیــت  عمدتــا  دانش بنیــان  شــرکت  های 
ــر  ــاوه ب ــوالت ع ــن محص ــد. ای ــی دارن ــش فن ــه دان ــر پای ب
ــته  ــز داش ــازی نی ــت تجاری س ــد قابلی ــودن بای ــور ب دانش مح
ــه  ــت عرض ــادی الزم جه ــای اقتص ــویی دارای مزیت ه و از س
ــا  ــرای ســال جــاری، ب ــازار باشــند. شــعار انتخــاب شــده ب در ب

توجــه بــه شــرایط کان اقتصــاد کشــور، بســیار مناســب اســت، 
چــرا کــه در صــورت اجــرای صحیــح، می توانــد از مســیر 

سیاســت های حمایتــی، زمینه ســاز توســعه  شــود.
بــرای درک بهتــر چرخــش اقتصــاد بــه ســمت دانــش 
بنیان هــا می توانیــم بــه شــرکت هایی ماننــد ســنگ آهــن 
ــن  ــر در ای ــرکت های معتب ــی از ش ــوان یک ــه عن ــن، ب گهرزمی

ــم.  ــاره کنی ــه اش زمین
ــم  ــام معظ ــات مق ــرای منوی ــتای اج ــرکت در راس ــن ش ای

رهبــری در زمینــه توســعه زیــر ســاختی دانــش بنیان هــا 
اقدامــات شــایانی را پیــش بــرده کــه بررســی و ارزیابــی آن هــا 

ــت.  ــف نیس ــی از لط خال
به صــورت  شــرکت،  ایــن  در  دانش بنیــان  فعالیت هــای 
بنیــادی و بــا راه کارهــای بدیــع، مبتنــی بــر همــکاری و 
همیــاری فنــی بخش هــای مهندســی کارفرمــا، پژوهشــگر 
ــط  ــت توس ــدم موفقی ــک های ع ــرش ریس ــا پذی ــکار ب و پیمان
ــن  ــی ای ــای اساس ــع نیازه ــه رف ــج ب ــته، منت ــا، توانس کارفرم
اساســی  تجهیــزات  و  قطعــات  ســاخت  ماننــد:  شــرکت 
موردنیــاز بــا ســطح کیفــی قابــل مقایســه و در مــواردی، 
برتــر از نمونه هــای غربــی،در ســطح شــرکت های معدنــی 

گردد.
ــن شــرکت در ســال پروژه هــای خــود را بیشــتر و بیشــتر  ای
ــف  ــامل طی ــه ش ــرده ک ــش ب ــا پی ــش بنیان ه ــه دان در زمین
ــا  ــن فعالیت ه ــه ای ــد. از جمل ــا می باش ــترده ای از فعالیت ه گس
ــادن  ــرداری از مع ــتخراج و بهره ب ــاف، اس ــه اکتش ــوان ب می ت
ــب  ــوالد از آن؛ نص ــه و ف ــانتره، گندل ــد کنس ــنگ آهن و تولی س
ســرویس  و  بازرســی  نگهــداری،  تعمیــرات،  راه انــدازی،  و 
ــد و  ــت؛ خری ــرکت اس ــاز ش ــین آالت موردنی ــزات و ماش تجهی
تهیه انواع ماشیــــن آالت، تجهیــــزات، تاسیســــات و مصــالح 
ــوزش،  ــاوره، آم ــدسی، مشــ ــات مهنــ ــام خدم ــاز؛ انج موردنی
مدیریــت و فراهم کــردن دانــش فنــی از داخــل و خــارج 
ــرمایه گذاری  ــارکت و س ــرکت و مش ــوع ش ــق موض ــرای تحق ب
ــاد  ــی و انعق ــی و صنعت ــای معدن ــرکت ها و طرح ه ــایر ش در س
قراردادهــای پیمانــکاری به منظــور ارائــه خدمــات فنــی و 

ــرد. ــاره ک ــی اش مهندس

ــر  ــان» در گه ــش بنی ــول «دان ــردن اص ــزه ک   ایرانی
زمیــن

ــت  ــت نیس ــک فضیل ــی ی ــه تنهای ــودن ب ــان ب ــش بنی دان
ــت  ــرکت و فعالی ــور و ش ــه کش ــته ب ــت بس ــن اس ــی ممک گاه
مضــر هــم باشــد. بــرای مثــال بــرای کشــورهایی بــا جمعیــت 
زیــاد بیــکار ایــن نــوع نــگاه بــه اقتصــاد می توانــد مضــر واقــع 

شود. 
ــش  ــرار دادن بخ ــت ق ــی در محوری ــرادات اصل ــی از ای یک
ــور  ــود در کش ــانی موج ــروی انس ــه نی ــوط ب ــان مرب دانش   بنی
ــراد  ــرای اف ــان ب ــع دانش   بنی ــتغال زایی صنای ــده اش ــت. عم اس

متخصــص و تحصیلکــرده اســت؛ در صورتــی کــه مزیــت 
اصلــی کشــورهای در حــال توســعه از جملــه ایــران در نیــروی 

ــت.  ــر اس ــاده و نیمه   ماه ــانی س انس
برخــاف بــاور مرســوم، ایــران ماننــد بســیاری از کشــورهای 
ــص  ــاده و غیرمتخص ــروی کار س ــو از نی ــعه، ممل ــال توس در ح
ــا توجــه بــه ســطح نه چنــدان مناســب آمــوزش عالــی  اســت. ب
ــی  ــوان ذهنیت ــور، می   ت ــرح کش ــگاه مط ــد دانش ــز در چن به ج
ــز داشــت.  ــدرک دانشــگاهی نی ــروی کار دارای م ــت نی از کیفی
همچنیــن بخــش زیــادی از ۳۷میلیــون جمعیــت غیرفعــال 

ــی هســتند.  ــات تکمیل ــد تحصی کشــور فاق
ــرداری  ــا بهره ب ــن ، ب ــر زمی ــن گه ــنگ آه ــرکت س ــا ش ام
ــع  ــل مناب ــه، تبدی ــن خاورمیان ــنگ آه ــدن س ــن مع از بزرگتری
طبیعــی بــه محصــوالت بــا ارزش افــزوده بــا بهره گیــر از علــم 
ــدف  ــا ه ــی روز ب ــش فن ــای دان ــر مبن ــد و ب ــوژی جدی و تکنول
ــتغال و  ــرخ اش ــش ن ــوالد و افزای ــره ف ــای زنجی ــن نیازه تامی
رشــد درآمــد ملــی و چشــم انــداز شــرکت نیــز، نقــش آفرینــی 
ــش از ۸ ــتغال بی ــور و اش ــوالد کش ــت ف ــده صنع ــال در آین فع

ــر داشــته اســت.  هــزار نف
ــان اســت و هــم  ــش بنی ــوع خــود هــم دان ــن طــرح در ن ای
ــته از  ــای آن توانس ــای ج ــرو در ج ــح نی ــری صحی ــا بکارگی ب
ــره وری  ــترین به ــا بیش ــن آنه ــر تری ــا ماه ــرو ت ــاده ترین نی س
انســانی را در طــرح داشــته باشــد و توانســته بــر مشــکل 

ــد. ــق آی ــی فائ ــل توجه ــد قاب ــا ح ــز ت ــه نی ــکاری منطق بی
ــق  ــتای تحق ــن در راس ــر زمی ــرکت گه ــن ش ــر ای ــاوه ب ع
فرمایــش مقــام معظــم رهبــری و شــعار ســال در کنــار 
اشــتغال آفرینی بــرای افــراد زیــادی از جامعــه، تحریم هــا 
ارتقــا  بــا  تولیــدات خــود  بومی ســازی  بــا  را کنــار زده و 
ــی از  ــث شــده برخ ــاختی آن، باع ــعه زیرس ــی و توس ــش فن دان
ــون در  ــد، اکن ــور می ش ــته وارد کش ــه در گذش ــی ک محصوالت
ــمت  ــه س ــی ب ــه نوع ــود و ب ــن ش ــد و تامی ــور تولی ــل کش داخ
خودکفایــی حرکــت کنــد. در حــوزه تامیــن انــرژی نیــز، عــاوه 
بــر راه انــدازی دو نیــروگاه ترکیبــی ۵00 مگاواتــی، یــک 
ــازی  ــال آماده س ــز در ح ــی نی ــیدی ۶0 مگاوات ــروگاه خورش نی
ــی  ــق عین ــر تحق ــت ب ــی اس ــا گواه ــن آماره ــه ای ــت. هم اس
ــگاه  ــن و ن ــر زمی ــن گه ــنگ آه ــرکت س ــال در ش ــعار س ش
ــی اســت  ــرگ زرین ــه بومی ســازی ب ــن شــرکت ب ــن ای ــز بی تی
از مدیریــت درســت آن کــه بــه نوبــه خــود قابــل تقدیــر 

است.




