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ماهنامه تصمیم هیچگونه مسئولیتی در برابر تبعات ناشی از
هر گونه استفاده از مضامین این ماهنامه را بر عهده نمی گیرد



دولت به دنبال تک نرخی کردن بازار ارز است و نقطه تعادلی جدیدی که برای دالر 
در این بازار هدف قرارداده است فر فراز 4 هزار تومان است؛ این وضعیت برای صنایع بورسی 
بنا به بازار مصرف و محل تامین مواد اولیه تعابیر مختلفی دارد، به هر شکل پتروشیمی ها و صنایعی 
که به طور کل در بازارهای دالری فعالیت می کنند از این محل سود خواهند برد 
و صنایعی محصوالت خود را در بازار داخلی عرضه می کنند و مواد اولیه وارداتی 
نیاز دارند با دست انداز جدی مواجه خواهند شد، در بهترین حالت بعد از اتمام موجودی 
انباری که از محل ارزان ارزان تر خریداری کرده اند.

اما این همه در کوتاه مدت است و آنچه واقعیت بازار در بلند مدت خواهد بود افزایش قیمت تمام شده 
محصوالت است که می تواند توان سود آوری شرکتها را تحت تاثیر قراردهد، واقعیت این است

 که 70 درصد صنایع کشور در زمینه مواد اولیه وابسته به وارداتند و تاثیر نرخ ارز در هزینه تمام شده 
آنها با تصاعد هندسی افزایش می یابد.

نگاه بازار به نرخ ارز و مدیریت منابع براساس انچه در بازار ارز در حال وقوع است 
از جمله اصلی ترین دغدغه مدیران بازار سرمایه و صنایع حاضر در بازار است 
که طی ماههای آتی شاهد تبعات آن خواهیم بود.

در این میان به نظر می رسد تحلیل ها و فضا سازی هایی از سوی سوداگران ارزی 
در حال انتشار است تا بازار به شدت روانی ارز را تحت الشعاع قراردهند. در این تحلیل ها 
نرخ های 4.5 تا 5 هزار تومان به عنوان نرخ هدف بازار طی نیمه دوم سال مطرح می کنند 
در حالی که دولت در اوج قیمت از نرخ  4هزار و 100 تومان در سال 96 پا را فراتر نمی گذارد زیرا هر نرخ 
باالترین خط قرمز تورم 15 درصدی دولت را خواهد شکست.

در هر حال آنچه در بازار شاهد وقوع آن هستیم سطوح جدیدی در هزینه های واقعی صنایع است 
که به طور حتم تا فصل آتی مجامع شاخص ها را تحت تاثیر قرار می دهد 
و فعالین بازار باید در قبال این وضعیت هشیارانه عمل کنند.

ارز و بورس

زینب یزدانی/  سردبیر
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تحلیل شاخص مردادماه 1396
 مسعود وطنخواه

vatankhah@asre-eghtesad.ir صبح هم خواب آلود بودم و هم عجله داشتم .سوار ماشین شدم ، تا به خودم آمدم تابلوی خوش آمد گویی روستای رانت آباد را دیدم !
ای داد من باید میرفتم تاالر بورس ! بغل دستیم صدامو شنید گفت ما توی رانت آباد تاالر داریم هر چه باشه گسترش تاالر های منطقه ای زیاد بوده.

پرسیدم یعنی شما هم سهام دارید؟ گفت همه رانتی ها سهام دار بودن ولی هممون همشو فروختیم، سهم بانک رانت را خریدیم 100، فروختیم 70 
و همگی سود خوبی بردیم . پرسیدم شما زیر قیمت خرید دادید و هر سهمی 30 ضرر، چطور سود کردید؟ گفت تعجب میکنم چطور بورس بازی می 
کنی. ما بانک رانت قیمت 100 خریدیم و بعد بردیم زیر ذره بین درشت نمایی شد. این بزرگنمایی را در ترازنامه قسمت حقوق صاحبان سهام در بند 
تجدید از محل بزرگنمایی ذره بین برره تا 5 برابر افزایش ســرمایه دادیم یعنی هر ســهم برای ما شد 20،بعد با تاالرهای اطراف رانت رایزنی کردیم 

گفتیم این سهم زیر 80 باز نمیشه. بعد همون روز اول زیر 80 همه را فروختیم اینو که گفت تازه فهمیدم هنوز خیلی مانده من هم سهام باز بشم.
صنعت بانکداری

یه مقدار پول داخل بانک سپرده کرده بودم اما از روزی که تبلیغات زیان آور بودن نرخ سود بانکی به دالئل متعدد باال گرفت. درآمد پیش بینی شده 
من کم شد. نمی دانم گناه من چی بود)به خاطر رقم کم سپرده(، یا این آه کدام پیرزن بود که آواری شد بر خانه آمال و آرزوی من. من موندمو یه 

چندرغاز پول. که هر روز بر اساس مصوبه، ابالغیه یا دستوری کاهش پیدا می کرد.
ولی نکته جالب برایم این بود که چرا تسویه سود بین بانکی بانک کانون همان 35-36 درصد است. خالصه توی این افکار بودم که لینکی بزنم. منم 
بتونم از سود باالتر استفاده کنم. راستش عقلم به جایی نرسید که یاد دوستم در رانت آباد افتادم. گفتم به بهانه احوالپرسی یه سراغی ازش بگیرم و از 
اون بپرسم. وقتی بهش جریان کاهش سود را گفتم. گفت سود من کم که نشده زیاد هم شده، پیشنهاد داد به من. برو پولتو توی بانک بذار اما توی 

بانک نذار. پرسیدم اینکه گفتی یعنی چه؟؟؟!!!!! میشه برام ترجمه اش کنی؟ میشه زیر دیپلم صحبت کنی. سواد من توی این مورد یه مقدار کمه.
 گفت نشد من یه چیزی بگم. تو سریع بگیری، خالصه بهت بگم توی رانت آباد بانک هایی داریم که میریم پول را داخل بانک با همون نرخ قانونی 

سپرده می کنیم.
 گفتم خوب. ادامه داد. اما توی همین بانک ها صندوق هایی هستن که خارج از قاعده عمل می کنن و پول را داخل صندوق میذارن. پول توی این 

صندوق سودش با نرخ داخل بانک فرق می کنه و باالتره. هم قانون رعایت میشه هم منافع سپرده گذار. اینو که گفت.
 تازه فهمیدم بی دلیل نیست میگن صنعت بانک داری.

طنـــــز:
تـحلیل

شــاخص کل در مردادماه 1396، یک هزار و 701 واحد افزایش یافت و به سطح 80 هزار 
و 670 واحد رســید. به این ترتیب شــاخص کل بازدهی 2.1 درصد ی را تقدیم ســرمایه 

گذاران کرد.
شــاخص کل در ادامه رشد در تیرماه گذشته، مردادماه را هم صعودی پشت سر گذاشت اما 
در مردادماه ســرعت حرکت صعودی شــاخص کمتر بود. به طوری که بازدهی تیرماه 2.5 
درصد بود ولی در مردادماه با 0.4 درصد کاهش به 2.1 درصد رسید. ذکر این نکته ضروری 
است که شــاخص کل به دلیل تقسیم سود و برگزاری مجامع )حدود 80 درصد شرکتهای 

بورسی(در تیرماه، همه ساله در مردادماه شاهد کاهش رشد هستیم 
ا

فزایش ریسک بازار سهام
با افزایش نرخ بهره در بازار، ســایه بانکی به خاطر نیاز شدید و کمبود نقدینگی در کنار 
عرضه های اوراق صکوک و مرابحه با P/E حدود 5 است، بورس در شرایطی قرار دارد 
که نســبت P/E به عدد باالتر از 7 واحد رسیده است این در حالی است که P/E  سود 
بانکی و اوراق مشارکت بین 4 تا 5 واحد قرار دارد و طبیعتا با مشکالتی که بازار سرمایه 
با آن مواجه است، ســرمایه گذاران ریسک گریز، تمایل بیشتری به سمت بازار بدهی و 
سود بانکی پیدا می کنند.ادامه عرضه اوراق مشارکت با نرخ هایی باالتر از 20 درصد به 
عناوین مختلف در کنار رکود در بازار ســهام ســبب شده است که ریسک سهامداری به 
شدت باال رود. هر چند گمانه زنی هایی از کاهش نرخ سود به گوش می رسد ولی تا پایان 
مرداد ماه هنوز هم بانک ها برای جذب ســپرده رقابتی ناسالم دارند به طوری که گزارش 

رسیده از نرخ های باالتر از 20 درصد حکایت دارد.

پاالیشگاه
سهام پاالیشگاه ها از گروه های دیگری بودند که در ماه  گذشته مورد اقبال اندک سرمایه 
گذاران قرار گرفت، هر چند مســائل مربوط به نــرخ خوراک، فروش و تخفیفات مواد اولیه 
خریداری شــده هنوز به طور جدی و کامل حل نشــده است. اما در صورت شفافیت و بهتر 
شدن نرخ ها می توان به سود دهی این صنعت امیدوار بود با توجه به راه اندازی پاالیشگاه 
ستاره خلیج فارس و تحویل بنزین با استاندارد مطلوب که در دو ماه گذشته اولین محموله 
بنزین آن تحویل داده شــد، الزم به ذکر است راه اندازی پاالیشگاه خلیج فارس در سه فاز 
اســت که هم اکنون فاز اول آن به بهره برداری رسیده است، با ادامه بهره برداری رسیدن 
دو فاز دیگر کشور نه تنها نیازی به واردات بنزین ندارد بلکه در آینده ای نزدیک می توانیم 
صادرکننده این محصول استراتژیک هم باشیم، صادرات این محصول در کنار کاهش تولید 
در محصــوالت فرعی و ارزان قیمت در پاالیشــگاه ها می تواند کمک خوبی به باال رفتن 

حاشیه سود این صنعت باشد. 
پاالیشــگاه میعانات گازی ســتاره خلیج فارس در مجاورت پاالیشگاه نفت بندرعباس و در 
زمینی به مســاحت 700 هکتار بنا شده است؛ از سال 1385 یعنی درست زمانی که اجرای 
ایــن طرح کلید خورد، تاکنون 11 ســال می گذرد، هیچکس فکــر نمی کرد که این روند 
به همراه تغییر چند باره ترکیب ســهامداران، شــرکت های پیمانکار فرعی، مدیران عامل و 

اعضای هیئت مدیره، این همه سال به طول بینجامد.
اقدام دیگر در پاالیشگاه ها اقدام به اصالح رویه تولید است از آنجایی که حدود 20 درصد 
خروجی پاالیشــگاه در ایران نفتای ارزان قیمت است. اگر این واحدها بتوانند ضایعات 20 
درصدی نفتا را به 5 درصد برســانند می توانند ســود خوبی را از این محل شناسایی کنند. 
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انتخاب مجدد بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم، تداعی دهنده ادامه سیاست 
های نفتی در دولت یازدهم است.

سنگ آهنی ها
در گروه سنگ آهنی ها که شامل گل کهر، چادرملو،صبا نور و سرمایه گذاری معادن و فلزات 
اســت نیز در مرداد ماه گذشته شــاهد معامالت کم حجم و کم تعدادی بودیم هر چند حجم 
و تعداد معامالت در مرداد ماه نســبت به تیرماه کمی افزایش داشــت اما هنوز حجم و ارزش 
معامالت در این گروه به مقدار مناسب نرسیده است. همین گروه سنگ آهنی که در سالهای 
90-91 در قیمت های باالی 1000 تومان معامله می شد ولی اکنون در محدوده 100 تا 250 

تومان خرید و فروش می شوند. 
کارشناســان دلیل بی مهری بازار ســرمایه به این گروه را تحــوالت و تغییرات قیمت های 
بازارهای جهانی می دانند در ســال های 90 تــا 91 قیمت های این ماده معدنی در محدوده 
180 تا 200 دالر بود، قیمت های باالی ســنگ آهنی ها در اوایل ســال 90 سبب باال رفتن 
حاشــیه سود و تقسیم سود مناسب شد اما در حال حاضر قیمت سنگ آهن در محدوده 50 تا 

60 دالر می باشد.

معدن گوهر زمین
به گزارش ایســنا، طبق آمارها،  در سال 2016 اســترالیا، روسیه و برزیل به ترتیب در جهان 
اولین تا سومین دارنده ذخایر جهانی سنگ آهن هستند. همچنین مقدار سنگ آهن خام کشور 
ایران 2.7 میلیارد تن اســت. این در حالی است که ذخائر کشور برزیل به 23 و ذخائر استرالیا 

به 52  میلیارد تن می رسد. 
از طرفی عیار متوســط ذخایر جهانی سنگ آهن حدود 48 درصد است، اما عیار متوسط ذخایر 

سنگ آهن ایران به 56 درصد می رسد که این میزان از متوسط مقدار جهانی باالتر است.
معدن سنگ آهن گوهر زمین با ذخیره زمین شناسی بالغ بر 643 میلیون تن یکی از بزرگ ترین 
ذخایر ســنگ آهن در کشور است که اولین فعالیت اکتشافی انجام شده در این معدن به سال 

1348 بر می گردد.
پناهی مدیر معدن گوهر زمین که درباره ویژگی های این معدن و لزوم بورســی شــدن معدن 
گوهر زمین گفت: هدف ما در مجموعه گوهر زمین این است که سالیانه 10 میلیون تن گندله 
تولید کنیم و برای این هدف از سال 1381 شروع به کار کردیم و هدف این است که بتوانیم 
ساالنه 15 میلیون تن سنگ آهن استخراج کنیم که این مقدار سنگ آهن استخراجی خوراک 

پنج خط دو میلیون تنی کنسانتره با ظرفیت 10 میلیون تن در سال است.
ســلیمان زاده - معاون بهره برداری معدن گوهر زمین - در پاسخ به سوالی مبنی بر این که 
دپوی کنســانتره سنگ آهن این معدن برای سال مالی 1395 چقدر است و در سه ماهه سال 
1396 چقدر کنســانتره تولید کردیم و پیش بینی شما برای کنسانتره چقدر است؟ اظهار کرد: 
ما از بدو شــروع به تولید کنسانتره سه میلیون و 650 هزار تن کنسانتره تولید کردیم و در سه 
ماهه اول 1396، یک میلیون و 150 هزار تن تولید شــده اســت و تا به امروز 256 هزار تن 
از بندرعباس و از طرف خلیج فارس کنســانتره صــادر کردیم. همچنین ما 230 هزار تن هم 

کنسانتره به فوالد مبارکه اصفهان فروختیم.

ارزش گهر زمین
به گزارش ســنا، ســرمایه گهر زمین در حال حاضر 1230 میلیارد تومان است. سنگ شکن 
مجموعــه بــا هزینه ای بالغ بر 62 میلیون یورو، هر خط کنســانتره با هزینه ای بالغ بر 168 
میلیون یورو و هر خط گندله سازی هزینه 82میلیون یوروو 220 میلیاردتومانی را در بر خواهد 
داشــت. براســاس برآورد اولیه کل گوهر زمین 1281میلیارد تومان و 439میلیون یورو هزینه 
در بر خواهد داشــت که تاکنون 700 میلیارد تومان و 275میلیون یورو مصروف شده است و 
578 میلیارد تومان و 164میلیون یورو باقی مانده به منظور تکمیل خطوط کنســانتره و گندله 

خواهد بود. 
این شــرکت در سال 95 در حدود 1.5 میلیون تن کنسانتره تولید کرده است و بر اساس پیش 
بینی تولید قریب به 4 میلیون کنســانتره در سال جاری دور از ذهن نخواهد بود. الزم به ذکر 

است گهر زمین پس از طی مراحل، به زودی وارد بورس می شود.

قندی ها
در گروه قندی ها هم به جز یک یا دو سهم بقیه این گروه نتوانستند انتظارات سرمایه گذاران 
را برآورده کنند به طوری که شــاهد صف فروش در تعدادی از سهام این گروه بودیم، کاهش 
قیمت جهانی شکر که همزمان با کاهش قیمت نفت رخ می دهد در کنار مجوز واردات شکر 
به کارخانه های قندی به دلیل یارانه تعلق گرفته به تولیدات ســبب شــده است که در بازار با 
عرضه مازاد این محصول روبرو شــویم با توجه به این که واردات شکر با قیمت های جهانی 
کنونی و هزینه های حمل و نقل و گمرکی می تواند حاشیه سود خوبی داشته باشد و از طرف 
دیگر نیاز به نقدینگی در کارخانه های قندی ســبب شــده است، قیمت این محصول در بازار 
کاهش یابد.به نظر می رســد قندیها در روند اســتراحت قرار گرفته اند و در دامنه محدودی 
نوســان می کنند. با توجه به تغییر وزیر صنعت، معــدن و تجارت باید منتظر بمانیم تا برنامه 

های وزیر جدید مشخص شود.

وضعیت نقدینگی
به گزارش اقتصاد آن الین، مشــکالت نقدینگــی در این صنعت باعث پیش فروش به قیمت 
پایین محصوالت این صنعت شده است. با توجه به خرید فصلی مواد اولیه موردنیاز صنایع قند 
و شــکر در زمان برداشت نیشکر و چغندر کارخانجات نیاز به نقدینگی باال داشته و مجبور به 

پیش فروش محصوالت خود می شوند.

وضعیت تکنولوژی
با توجه به امکانات داخلی برای ســاخت بخش های عمــده ای از خطوط تولید در این صنعت 
وابســتگی به خارج کم می باشد و ماشین آالت در بخش تولید چغندری با اروپا تفاوت چندانی 
ندارد. در بخش نیشــکری هم مســئله کیفیت نیشــکر بر روی عملکرد تجهیزات تأثیر دارد. 
)مشــکل کم آبی در کشت نیشکر باعث خشکی نیشــکر و عملکرد پایین ماشین آالت در این 

بخش می شود(.

طرح های توسعه در صنعت قندوشکر
در حال حاضر ظرفیت نصب شــده تولید شکر در ایران دو میلیون تن شکر از چغندر و نیشکر 
است. به عبارت دیگر، اگر مواد اولیه تأمین شود، می توان دو میلیون تن شکر تولید کرد. بنابراین 
تا تکمیل ظرفیت کنونی نیازی به توسعه وجود ندارد و هر زمان چغندر و نیشکر به این ظرفیت 
برسد، توسعه این بخش نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت. البته در این خصوص طرح ملی 

مهمی در دست اجرا است که در راستای اقتصاد مقاومتی طراحی شده است.
این طرح مربوط به راه اندازی کشت چغندر در منطقه خوزستان است که زمان کشت و برداشت 
آن با زمان کشــت و برداشــت دیگر مناطق، متفاوت است. همان طور که گفته شد در مناطق 
دیگر چغندر در اول سال کاشته و در مهر ماه برداشت می شود. اما در خوزستان قرار بر این است 
که پاییز کشت انجام شده و فروردین سال بعد برداشت انجام شود. مزیت این کار این است که 
پنج تا شش مرحله آبیاری کم و از بارندگی ها استفاده می شود. به این ترتیب صرفه جویی زیادی 

در مصرف آب کشور انجام می شود.

پیش بینی قیمت شکر در ایران
گروهی از تحلیل گران معتقدند با دورنمای قیمت جهانی شــکر و کمبود عرضه در جهان هر 
پوند شکر به 27-30 سنت می رسد که برای واردکننده هر کیلوگرم 4.000 تومان تمام خواهد 

شد پس قیمت داخلی باید یک سال آینده به سمت 4000 الی 4500 تومان حرکت کند.
گروه دوم تحلیل گران معتقدند قیمت شکر داخلی توسط دولت دستوری نرخ گذاری می شود.

در ســال 93 که قیمت جهانی شکر از 400 دالر به 270 دالر رسیده بود در ایران قیمت شکر 
نه تنها ارزان نشد که از 1900 تومان به 2100 تومان در هر کیلو رسید. 

نکته مهم اینکه سال قبل از آن یعنی سال 92 و 91 جمعًا 3.5 میلیون تن شکر وارد کشور شده 
بود که بیش از نیاز مصرفی بود و با این کار نه تنها ریزش جهانی شکر و مازاد عرضه تأثیری 
منفی بر قیمت داخلی نداشــت بلکه قیمت گذاری دســتوری دولت باعث افزایش ده درصدی 
قیمت شــکر داخلی شد. از طرفی حدود 85% بهای تمام شده شــکر از چغندر است. هم نرخ 

چغندر هم نرخ شکر هر دو توسط دولت مشخص می شود.
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میانگین کمترین باالترین در 22 روز کاری

773.36 455 1975.5 حجم معامالت میلیون سهم

1824.81 1049.1 3372.3 ارزش معامالت میلیارد ریال

49828 38609 97697 تعداد معامالت

شاخص کل در 22 روز کاری صعودی بوده است. همانطور که در شکل مشاهده می شود شاخص 
کل ســه بار صعودی و دوبار نزولی بوده اســت. نزول شاخص در دو مرحله، هربار باشیب کمتر 
بوده است و به نوعی می توان نزول شاخص اصالحی بوده و با واگرایی زمانی پیش آمده، دوباره 
روند صعودی را در پیش گرفته است. اما نکته مهم در سومین مرحله شاخص در اواخر مرداد ماه 

اینست که سرعت و شیب رشد شاخص سریع بوده است.

بازده درصد تغییر آخرین اولین مرداد ماه 1396

%2.1 1701.6 82372.4 80670.8 شاخص کل

شاخص کل در مردادماه 1396، یک هزار و 701 واحد افزایش یافت و به سطح 80 هزار و 670 
واحد رسید. به این ترتیب شاخص کل بازدهی 2.1 درصد را تقدیم سرمایه گذاران کرد.
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صنعت بانک
2

نسبت موثر سپرده قانونی معادل 2.1 درصد است
نسبت موثر سپرده قانونی پس از کسر بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان سال 1395 معادل 
2.1 درصد اســت که نشــان می دهد بانک مرکزی نهایت تالش و همراهی خود را با بانکها در 
خصوص سپرده قانونی با هدف کمک به ارتقای توان تسهیالت دهی بانک ها و حل مشکالت 

بازار پول انجام داده است.

3
مجمع عمومی هشت بانک با مجوز بانک مرکزی برگزار شد

بانک های ملت، تجارت، خاورمیانه، آینده، ایران و ونزوئال، قرض الحسنه مهر ایران، حکمت ایرانیان 
و انصار با مجوز بانک مرکزی در موعد مقرر و طبق اعالم قبلی، مجمع خود را برگزار کردند.

4
نرخ تورم شاخص بهای تولید کننده به 7 درصد رسید

نرخ تورم شــاخص بهای تولید کننده به 7 درصد رسید شــاخص بهای تولیدکننده در ایران در 
دوازده ماه منتهي به تیرماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهي به تیرماه 1395 به میزان 7 درصد 

افزایش یافته است.

17
سقف وام بانک های قرض الحسنه افزایش یافت

بانک مرکزی در بخشــنامه ای به بانک های قرض الحسنه »رسالت« و »مهرایران«، افزایش 
سقف وام  قرض الحسنه از 15 میلیون تومان به 20 میلیون تومان را ابالغ کرد.

شورای پول و اعتبار از اقدامات بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز 
تقدیر کرد

شورای پول و اعتبار پس از ارایه گزارش بانک مرکزی در مورد فعالیت های مربوط به واگذاری 
مدیریــت دارایی هــا و بدهي های 
تعاونی های اعتبار غیرمجاز سه گانه 
به شبکه بانکی کشور از فعالیت های 

انجام شده تقدیر به عمل آورد.

22
جزئیات اطالعات نهادهای پولی 
مجاز را صرفاً از ســایت بانک 

مرکزی دریافت کنید
پولی  نهادهای  و  بانک ها  فهرســت 
مجاز همراه با اطالعــات مربوط به 
آن ها مانند مشخصات ثبتی، نشانی، 
شماره های تماس را صرفاً از  طریق 
مرکزی  بانک  اطالع رســانی  پایگاه 

دریافت کنید.

25
حمایت از تولید، اولویت نظام 

بانکی در سال جاری است
رییــس کل بانک مرکزی در نامه ای 
از مدیران عامل بانک ها خواست در 
ســال جاری نیز همانند گذشته و با 

احساس مسئولیت بیشتر، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را در اولویت قرار دهند.

26
متقاضیان وام ازدواج، هرگونه ناهماهنگی را به بانک مرکزی اطالع دهند

در راستای اجرای هر چه بهتر طرح ضربتی اعطای وام ازدواج، از متقاضیان درخواست می شود 
در صورت مشــاهده هرگونه ناهماهنگی در اجرای این طرح، مراتب را به صورت کتبی به بانک 

مرکزی ارسال کنند.

29
لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب در شبکه بانکی 

رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر لزوم رعایت نرخ ســود علی الحســاب مصوب شورای 
پول و اعتبار در شــبکه بانکی، خاطرنشان کرد: نرخ ســود مصوب شورای پول و اعتبار در 
واقع حداکثر سود علی الحساب است که براساس پیش بینی بازدهی فعالیت های اقتصادی 

صورت می گیرد.

تسهیالت پرداختی بانک ها بیش از 18 درصد افزایش یافت
 تســهیالت پرداختی بانک ها طی چهارماهه سال 1396 به بخش های اقتصادی مبلغ 1533.1 
هزار میلیارد ریال اســت که در مقایسه با دوره مشــابه سال قبل مبلغ 238.1 هزار میلیارد ریال 

معادل 18.4 درصد افزایش داشته است.

30
دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد 

ریالی
بانک مرکزی »دستورالعمل اجرایی شناســایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد 
ریالی« را با هدف صیانت از حقوق صاحبان وجوه، کاهش احتمال سوء استفاده ، ارتقای شفافیت  
مالی بانک ها و ایجاد رویه  واحد حسابداری در ثبت این وجوه، به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.
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7
تحمیل هزینه هاي گزاف به صنعت بیمه با ایجاد 

تصادف هاي ساختگي
صنعت بیمه هر ســال زیان قابل توجهي از محل »خسارت 
هاي ساختگي« متحمل مي شــود که براي جلوگیري از آن 

نیاز به همکاري بیشتر مردم با صنعت بیمه است.
به گــزارش اداره کل روابط عمومي و امــور بین الملل بیمه 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران، متاسفانه برخي سودجویان 
با اســتفاده از روش هاي غیرانساني، به دنبال سوء استفاده از 

شرکت هاي بیمه هستند.
آنها با ایجاد تصادف هاي ســاختگي که همه جوانب قانوني 
در آن رعایت شــده، شرکت هاي بیمه را به پرداخت خسارت 
هایي ملزم مــي کنند که اصوال در یک ســانحه غیرواقعي 
ایجاد شده اند. در نمونه اخیر که از سوي پلیس آگاهي استان 
قم اعالم شــده، پنج نفر از اعضاي یــک باند، ایجاد تصادف 
ساختگي دستگیر شده اند. متهمان ابتدا جوانان معتاد و بیکار 
را شناســایي کرده و طعمه قرار مي دادند. شکستن دندان با 
انبردست، شکســتن بیني با میله آهني، بریدن لب ها با تیغ، 
تزریق خون به نواحي گونه و زیر چشم براي ایجاد کبودي و 
ایجاد خراش توســط سمباده بر روي پوست از جمله اقدامات 
آنها براي مصدوم کردن سوژه بوده است. متهمان پس از این 
اقدام، سوژه را به شهرستان همجوار برده و در محلي خلوت، 
تصادفي را صحنه ســازي و ســپس طي فرایندي قانوني، به 
دریافت دیه از شرکت هاي بیمه اقدام مي کرده اند. این عده 
تاکنون در شــش فقره تصادف ســاختگي، حدود پنج میلیارد 
ریال از شــرکت هاي بیمه خسارت دریافت کرده اند. به نظر 
مي رسد براي حل این معضل، پیگیري روش هاي قانوني و 
همکاري بیشــتر میان قوه قضاییه، نیروي انتظامي و صنعت 

بیمه با مورد نیاز است.

9
سندیکاي بیمه گران براي تنظیم روابط نمایندگان، 
بازاریابان و توســعه خدمات الکترونیکي بیمه با 
هدف حمایت از نمایندگان اقدام و راهکار ارائه دهد

همتي در نشستي با مدیران عامل شرکت هاي بیمه از برگزاري 
به موقــع مجامع و همراهي و هماهنگي آنها با بیمه مرکزي 
قدرداني کــرد. به گزارش اداره کل روابط عمومي و امور 
بین الملل بیمه مرکزي، همتي در این نشست با تاکید 
بر گسترش فضاي تعامل و تفاهم در صنعت بیمه براي 
پیشبرد اهداف کالن گفت: خوشبختانه در ماه هاي اخیر 
صنعت بیمه شاهد انسجام خوبي از سوي مدیران عامل 
شرکت هاي بیمه و سندیکاي بیمه گران ایران در حوزه 
هایي چون قرارداد با خودرو سازان، ارائه نرخ فني براي 
بیمه نامه ها، محاسبه ذخایر مناسب براي خسارت هاي 
معوق، تالش براي افزایش ســرمایه و بهبود توانگري 
شــرکت هایشان هستیم. وي افزود: پرتفوي بیمه شخص 
ثالث از وضعیت بحراني که داشت در حال خروج است لیکن 
باید براي دو رشته بیمه درمان و مسولیت تدابیري اندیشید که 

به پاشنه آشیل صنعت بیمه تبدیل نشود و این مهم همکاري 
و تعامل شرکت هاي بیمه و ســندیکا را مي طلبد. همتي از 
مدیران عامل خواست با تاکید بیشتري بر ارائه نرخ هاي فني 
در تقویت سودآوري شــرکت هاي بیمه بکوشند. وي افزود: 
شــرکت بیمه، یک بنگاه اقتصادي اســت و باید براي تمام 

ذینفعانش از جمله سهامداران جذابیت داشته باشد.

11
کاهش عوارض بر صنعت بیمه باعث فراگیر شدن 

صنعت بیمه مي شود.
فراهم آوردن زمینه هاي الزم براي برقراري امنیت ســرمایه 
گذاران، تولیدکنندگان و افزایش رفاه و آسایش مردم یکي از 
شاخص هاي اصلي توسعه یافتگي است که بر عهده صنعت 

بیمه کشور است.

تداوم رشد حق بیمه و افزایش ضریب نفوذ 
عبدالناصر همتي، رئیس کل بیمه مرکزي جمهوري اسالمي 
ایــران در گزارش امروز خود به مجمع عمومي ســاالنه بیمه 
مرکزي که بــا حضور وزیر امور اقتصادي و دارایي و ســایر 
اعضاي مجمع برگزار شــد از آرامش و ثبات حاکم بر صنعت 
بیمه خبر داد و از همکاري و همراهي مدیران شــرکت هاي 
بیمه با بیمه مرکزي در پیشبرد اهداف استراتژیک رشد صنعت 

بیمه قدرداني کرد.
بــه گــزارش اداره کل روابط عمومــي و امور بیــن الملل 
بیمه مرکــزي، رئیس کل بیمه مرکزي ضمن اعالم رشــد 
22.5درصدي حق بیمه ها در سال 1395، رشد حق بیمه ها در 
چهارماهة ابتداي سال 1396 را حدود 18 درصد اعالم و ابراز 
امیدواري کرد با این روند ضریب نفوذ بیمه که نسبت حق بیمه 
به تولید ناخالص داخلي است از میزان 2.2درصد سال 1395 
عبور خواهد کرد. همتي رشد 40 درصدي بیمه هاي زندگي در 
طول ســال 1395 و چهارماهة اول سال 1396 را نوید رشد 

سهم بازاري این رشته در مجموع رشته هاي بیمه اي دانست و 
ابراز امیدواري کرد، امسال سهم بازاري آن از 15 درصد فراتر 
رود و صنعت بیمه در این زمینه زودتر از پایان برنامه ششــم 

توسعه به هدف اعالم شده در برنامه نائل گردد.

16
با گسترش شبکه هاي اجتماعي، نقش رسانه پر 

رنگ تر شده است
رئیــس کل بیمه مرکزي در دیداري صمیمانه بــا خبرنگاران حوزه 
بیمه، ضمن گرامیداشت 17 مرداد روز خبرنگار از توجه آنان به حوزه 
بیمــه قدرداني کرد. به گــزارش اداره کل روابط عمومي و امور بین 
الملــل بیمه مرکزي، همتي در این نشســت از افزایش ذخایر بیمه 
هاي زندگي و غیر زندگي شــرکت هاي بیمه در ســال گذشته به 
29 هــزار میلیارد تومان خبر داد و گفــت: نظارت خوبي بر وضعیت 
ذخایر شرکتهاي بیمه شــد و مطمئنا در سال آینده وضعیت شرکت 
هاي بیمه بهترخواهد داشت. وي افزود: طی یکسال گذشته صنعت 
بیمه علي رغم حوادث تلخ زیادي همچون قطار سمنان، پتروشیمي 
بوعلي، ساختمان پالســکو و اخیرا معدن یورت، و دهها هزار حادثه 
دیگر بدون هیچ مشــکل خســارات را پرداخت کرد که این نشان از 

توانمندي صنعت بیمه دارد.

31
پرداخت بیش از 722 میلیارد تومان خســارت به 

زیاندیدگان شرکت بیمه توسعه
شرکت بیمه ایران از زمان آغاز پرداخت خسارت بیمه توسعه 
تاکنون مبلغ 715 میلیارد تومان خسارت بیمه هاي اتومبیل و 
مبلغ 7.67 میلیارد تومان )بابت بازخرید و سرمایه فوت( بیمه 
نامــه هاي زندگي و در مجموع مبلــغ722.67 میلیارد تومان 
خسارت به زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه پرداخت گردیده 
است که از مبلغ مذکور 200 میلیارد تومان توسط بیمه مرکزي 

تامین مالي شده است.

صنعت بیمـه
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صنعت پتروشیمـی
1

دولت 940 میلیون دالر در بندر چابهار سرمایه گذاری شده است
اســتاندار سیستان و بلوچســتان گفت: هزار و 800 میلیارد تومان اعتبار نقدینگی شامل هزار و 
600 میلیون تومان برای بخش آب و حدود 200 میلیون تومان به بخش برق استان اختصاص 

یافته است.

12
مشکل صادرات محصوالت پتروشیمی ایران به ترکیه حل شد

روند صادرات محصوالت پتروشــیمی ایران به ترکیه اخیرا با مشــکل رو به رو شده است، زیرا 
گمرک ترکیه اعالم کرده برای ترخیص محموله هایی که از ایران صادر می شــود، اسناد فروش 

باید به تایید کنسولگری ترکیه در ایران برسد.

21
جای احداث مگاپروژه ها در خوزستان است

رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: جای احداث مگاپروژه ها در خوزستان 
است و حتما باید پروژه های حتی سنگین و بزرگ کشور در خوزستان اجرایی شوند.

24
جزییات افزایش 25دالری فروش داخلی و صادرات پتروشیمی طی 7سال

یکی از نقاط قوت وزارت نفت در دولت دوازدهم توســعه صنعت پتروشــیمی در سایه افزایش 
تعامالت با شــرکت های خارجی، راه اندازی واحدهای پتروشــیمی و افزایش تولید و صادرات 
محصوالت پتروشــیمی است. ارزش فروش داخلی پتروشیمی که در سال92 بالغ بر 6.1 میلیارد 
دالر بود در سال 95 به 9.1 و ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی که در سال 92 معادل 9.9 

دالر بوده در سال 95 به 12.5 میلیارد دالر رسیده است.
به گزارش ایسنا، ارزش فروش داخلی پتروشیمی در سال 1392، 6.1 میلیارد دالر، در سال 1393، 
6.9 میلیارد دالر، در ســال 1394، هشت میلیارد دالر و در ســال 1395، 9.1 میلیارد دالر بوده 
است. این میزان در سال 1396 به 9.33 میلیارد دالر، در سال 1397 به 9.77، در سال 1398 به   

10.06 میلیارد دالر و در سال 1399 به 11 میلیارد دالر خواهد رسید.
ارزش صادرات پتروشــیمی که در سال 1392، 9.9 میلیارد دالر بوده است در سال های 1393، 
1394 و 1395 بــه ترتیــب به 10.3، 10 و 12.5 میلیارد دالر رســیده اســت. ارزش صادرات 
پتروشــیمی در سال 1396 به 15، در سال 1397 به 22، در سال 1398 به 27 و در سال 1399 
به 30 میلیارد دالر خواهد رســید. به طور کلی جمع ارزش فروش داخلی و صادرات پتروشیمی 
در ســال 1392، 16 میلیارد دالر بوده که این میزان در ســال  1395 به 21.6 رسیده و  در سال 
1396 به ترتیب  24.3 میلیارد دالر خواهد رسید. این میزان در سال های 1397، 1398 و 1399 
به 31.8، 37 و 41 میلیارد دالر می رســد. براساس این گزارش خوراک نفت خام 9 پاالیشگاه در 
سال 1392، 1815 هزار بشکه در روز بوده که این میزان در سال های 1393 و 1394 به ترتیب 
به 1755 و 1760 بشکه رسیده است. میزان خوراک نفت خام 9 پاالیشگاه در سال  1395، 1760 
بشکه در روز بوده که این میزان در سال های 1396، 1397، 1398  حفظ خواهد شد و در سال 

1399 به 1810 بشکه در روز خواهد رسید.
خوراک میعانات گازی 9 پاالیشــگاه در ســال 1392 و 1393 به ترتیب 46 و 45 هزار بشکه در 
روز بوده که این میزان در سال 1394 به 50 هزار بشکه در روز رسیده و تا سال 1399 به میزان 
50 هزار بشکه در روز ثابت خواهد ماند. به طور کلی جمع خوراک نفت خام و میعانات گازی 9 
پاالیشــگاه در سال 1392، 1860 هزار بشکه، در سال های 1393 و 1394، 1800 بشکه در روز 
بوده اســت. این میزان که در سال 1395، 1810 بشــکه در روز بوده است در سال های 1396، 

1397 و 1398 ثابت می ماند و در سال 1399 به 1860 بشکه می رسد.
خوراک میعانات گازی برای پاالیشــگاه های جدید از سال 1395 با  82 هزار بشکه در روز آغاز 
شــده که این میزان در سال 1396 به 300 هزار بشکه، در سال 1397 به 570 هزار بشکه و در 
سال های 1398 و 1399 به یک میلیون بشکه در روز خواهد رسید. بر اساس این گزارش جمع 

کل سرمایه  گذاری مورد نیاز بدون سرمایه  گذاری بهینه سازی )صرفه جویی از محل منابع 
داخلی شرکت های دولتی( 65.9 میلیارد دالر از محل منابع خارجی - قراردادهای مشارکتی 
80.6 میلیارد دالر، از محل منابع صندوق توســعه ملی 30 میلیارد دالر، از بازار ســرمایه - 

مشارکت 25.2 میلیارد دالر و کل منابع مورد نیاز 201.7 میلیارد دالر است.

25
ورود حقیقی ها به تاالر پتروشیمی تصمیمی درست و بجاست

ورود حقیقی ها به تاالر پتروشــیمی بــورس کاالی ایران می تواند حجم معامالت محصوالت 
پتروشیمی را افزایش دهد. رضا محتشمی پور - رییس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی 
صنایع پتروشیمی - با بیان این مطلب به ایسنا گفت: در حال حاضر در روزهای شنبه و یکشنبه 
محصوالتی در تاالر پتروشیمی عرضه می شوند که با مازاد عرضه روبه رو هستند و تقاضا برای 

خرید آنها از سوی خریداران پایین است.

30
لزوم خروج اتکای صادرات خراسان شمالی از محصوالت پتروشیمی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی بر لزوم خروج اتکای صادرات این استان 
بر محصوالت پتروشیمی تاکید کرد.

31
بازنشستگان تامین اجتماعی سهامدار پروژه های نفت و پتروشیمی می شوند

آقای نوربخش مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی از افتتاح و آغاز 36 پروژه تامین اجتماعی در 
19 استان در هفته دولت خبر داد و گفت: تا هفته آینده کل مطالبات داروخانه ها تا آخر سال 95 

را تسویه می کنیم که حدود 120 میلیارد تومان است.

توسعه صنعت نفت در پساتحریم
از ابتدای استقرار دولت یازدهم تاکنون با رویکرد برنامه ملی اقتصاد مقاومتی، تمهیدات و اقدامات 
زیربنایی گسترده ای در وزارت نفت انجام شده که تأثیرات عمده آنها هم اکنون در بهبود و توسعه 
صنعت نفت به  طور چشمگیری مشهود است. این امیدواری وجود دارد که با ادامه این روند، در 

سال های آتی نیز شاهد پیشرفت های چشمگیری در عملیات و فعالیت های صنعت نفت باشیم.



نشریه اقتصادی  سال پنجم  دوره جدید  شماره شانزدهم  مردادماه 96

8

صنعت خـودرو

صنعت سـاختمان

7
هدف گذاری برای رشد صادرات خودرو

براساس برنامه راهبردی صنعت خودرو، ارزش صادرات خودرو 
تا سال 1400 باید به 4.5 میلیارد دالر افزایش یابد.

9
سهم خودرو از ارزش افزوده صنعت به 15 درصد 

افزایش می یابد
طبق برنامه ریزی صورت گرفته در ســال 1400 سهم ارزش 
افزوده صنعت خودرو از ارزش افزوده کل بخش صنعت به 15 

درصد افزایش می یابد.

22
آمادگی ایران برای همکاری با صنعت خودروسازی 

آذربایجان
یکی از مقامات انجمن تولیدکنندگان قطعات خودرو در ایران از 
آمادگی قطعه سازان ایرانی برای همکاری با همتایان خود در 

جمهوری آذربایجان خبر داد.

28
وزارت صنعت به نمایندگان خودروسازان خارجی 

هشدار داد
در حالیکه برخی واردکنندگان خودرو ســاز گرانی خودروهای 
وارداتی را به بهانه ســاماندهی فرایند واردات این محصوالت 
کوک کرده اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت به نمایندگی های 
رسمی خودروسازان خارجی هشدار داد با هرگونه افزایش غیر 

منطقی قیمت ها برخورد می شود.

امضای قرارداد برای انتقال دانش فنی تولید قطعات 
کلیدی قوای محرکه خودرو به ایران

در پی امضای قرارداد همکاری مشترک بین گروه قطعات خودرو 
عظام با شرکتهای بوش آلمان و ولئوی فرانسه، خط تولید قطعات 

کلیدی قوای محرکه در شرکت ایرانی راه اندازی می شود.

به گزارش ایسنا، بر اساس این سرمایه گذاری مشترک که در 
قالب لیســانس منعقد شده اســت، قرار است طرف آلمانی به 
عنوان بزرگترین تامین کننده قطعات خودرو در دنیا ، خط تولید 
و تکنولوژی ساخت سنسور اکسیژن، پدال گاز برقی و دریچه 
گاز برقی را که از قطعات  کلیدی قوای محرکه اســت، همراه 
با سیستم کنترل موتور )ECU(  به یکی از شرکت های گروه 

عظام منتقل کند. 
این قطعات با توجه به معضل جدی آلودگی هوا  و مصرف باالی 
سوخت  در کشــور نقش بسزایی در کاهش آالیندگی خودروها 
و مصرف بهینه سوخت دارند. شرکت ولئو فرانسه Valeo( ( به 
عنوان یکی دیگــر از تامین کنندگان جهانی قطعات خودرو نیز 
در  توافقنامه ای خط تولید کویل ) Ignition coil( و همچنین 
تکنولوژی های پیشرفته ای از محصوالت استارت و دینام را به 
یکی دیگر از شــرکت های گروه عظام انتقال می دهد. در قالب 
این قرارداد همکاری و لیســانس، عــالوه بر تجهیزات تولیدی 

قرار اســت دانش طراحی 
کویل نیــز به ایران منتقل 
از محصوالت  بخشــی  و 
این خط تولید در شــبکه 
ولئو  جهانی شرکت  توزیع 

عرضه شود.  

30
بعد از سایپا و پارس 
هم  زامیاد  خــودرو، 
محصوالتش را گران 

کرد
پــس از گــران شــدن 
محصوالت سایپا و پارس 
خودرو شــرکت زامیاد نیز 
گران  را  خود  محصوالت 

کرد.

31
اطالعیه ایران خــودرو پیرامون برخی تخلفات در 

فروش خودرو
گروه صنعتی ایران خودرو با صدور اطالعیه ای نسبت به مشکالت 
ناشی از تخلف شرکت - خودرو تجارت یکتا- واکنش نشان داده و 
تاکید کرد که مشتریان در هنگام خرید محصوالت این خودروساز، 
وجوه خود را صرفا به حســاب این شرکت واریز و از پرداخت وجه 

به حسابهای دیگر، خودداری کنند تا گرفتار کالهبرداران نشوند.

خودروســازان از جریمــه »پرمصرفــی« معاف 
می شوند!؟

در حالیکه با مصوبه جدید هیات دولت خودروسازان در صورت 
تولید خودروهای ســواری پرمصرف جریمه شده و مکلف به 
اسقاط یک خودروی فرسوده شده اند وزیر جدید صنعت، معدن 

و تجارت خواستار لغو این مصوبه شده است.

11
نظام مهندسی خواستار توقف آیین نامه کنترل ساختمان شد

سازمان نظام مهندسی قصد دارد با ارسال نامه ای از رییس جمهور درخواست کند تصویب آیین 
نامه کنترل ساختمان به بعد از تصویب اصالحیه قانون نظام مهندسی موکول شود.

15
تغییر جهت بازار مسکن تهران

نشانه هایی مبنی بر تغییر رویکرد سرمایه گذاران از ساخت و ساز در مناطق شمال شهر به هسته 
مرکزی با رشد 56 درصدی صدور پروانه های ساختمانی در نقاط بافت فرسوده تهران طی چهار 

ماه ابتدای سال جاری دیده می شود.

به گزارش ایســنا، بازار مسکن شهر تهران با چند ریزنوســان در بافت فرسوده، بخش امالک 
کوچک متراژ و ارزان قیمت از ابتدای سال 1396 نشانه های خروج غیرتورمی از رکود را این بار 
از جنوب شهر تهران بروز داده که پیشتازی منطقه 12 به عنوان دربردارنده بیشترین پالک های 
بافت فرســوده در رشد متوسط قیمت مسکن با افزایش 13 درصدی طی تیرماه نسبت به مدت 
مشابه سال قبل، افزایش 56 درصدی پروانه های ساختمانی در مناطق 11 و 12 طی چهار ماه و 

رشد 49 درصدی تقاضا برای خرید واحدهای 16 تا 20 سال موید این مساله است.
با اینکه رشد 36.6 درصدی پروانه ساختمانی شهر تهران در زمستان 1395 نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل از آن در بهار سال جاری دچار افت شد و به وضعیت منفی رسید، شاهد نوعی رونق 
ساخت و ساز در منطقه 12 بودیم که صدور پروانه های ساختمانی در این منطقه نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل 1.5 برابر شد و نشان می دهد تمایل برای سرمایه گذاری در مسکن لوکس و 
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نیمه لوکس با توجه به 490 هزار واحد مســکونی خالی استان تهران، به سمت متقاضیان اصلی 
سوق یافته است. اتفاقی که در روزهای اخیر با ارایه تسهیالت 160 میلیون تومانی با سود هشت 
درصد برای ساخت و ساز در بافت فرسوده از طریق سپرده گذاری همراه شده است. در روزهای 
اخیر 1000میلیارد تومان تسهیالت نوسازی برای اعطا به انبوه سازان انجام شد که نوعی حمایت 

از انبوه سازان در نوسازی بافت های فرسوده محسوب می شود.
مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: وجود 2.6 میلیون مسکن خالی در کشور نشان 
می دهد که انبوه سازان تا کنون راه را اشتباه رفته اند. لذا باید از این به بعددر سرمایه گذاریدقت 
کنند. قطعا بافت فرســوده بهترین نقطه برای ســرمایه گذاری است؛ زیرا مخاطبان مسکن در 
استطاعت در محدوده های بافت فرسوده زندگی می کنند که با توجه به تسهیالت هشت درصد 

قطعا توانمند می شوند.
محمدســعید ایزدی اظهار کرد: جلســاتی را با بانک مرکزی و معاونت اجرایی در خصوص دو 
مصوبه داشــتیم که اعطای تســهیالت به انبوه ســازان یکی از آنها بود و توسط بانک مرکزی 
انجام شــد. مصوبه دوم هم به میزان 1000میلیارد تومان که امیدواریم ابالغ شــود تسهیالت 

برای مردم است.
ایزدی پرداخت این تســهیالت را فرصتی کم نظیر برای انبوه ســازان و خریداران مســکن در 
بافتهای فرســوده دانســت و گفت: ســاز و کاری که این مصوبه در نظر گرفته تضمین فروش 
برای انبوه ســازان فراهم می کند؛ زیرا با توجه به سود هشت درصد قطعا تقاضا برای خرید این 
واحدها باال می رود. انبوه سازی که می خواهد در این بافتها پروژه  ای را شروع کند با استفاده از 
سرمایه گذاری خرد از طریق مالکین وجوهی دریافت می کند،خودش هم پولی می گذارد و اگر دو 
ســپرده 40 میلیون تومانی در بانک بگذارد 160 میلیون تومان وام با سود هشت درصد دریافت 

می کند که در تاریخ ایران بی سابقه است.
از ســوی دیگر اقبال به سمت واحدهای قدیمی ساز بیشتر شده و این در حالی است که انتظار 
می رفت به دلیل مازاد 2.6 میلیونی مســکن که حدود یک میلیون واحد آن طی پنج سال اخیر 
افزوده شــده و نیاز انبوه سازان به شارژ نقدینگی، شــاهد عرضه بیشتر واحدهای نوساز در بازار 
مسکن باشیم. اما به نظر می رسد به دلیل عدم کفایت تسهیالت 160 میلیون تومانی برای خرید 
واحدهای کلید نخورده، متقاضیان هدف گذاری خود را به سمت اولویتهای بعدی تغییر داده اند.

افت تدریجی قیمت مســکن طی مدت 48 ماه از یک سو با کاهش شدید عرضه به دلیل بازده 
پایین سرمایه همراه شده و از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، قدرت 
خرید دهکهای متوســط را افزایش داده است. بنابراین به دلیل تقویت بازار از طریق تسهیالت 
80 میلیون تومانی خانه اولیها با بهره 9.5 درصد و تسهیالت 60 میلیون تومانی اوراق حق تقدم 
با بهره 17.5 درصد، بازه زمانی زمســتان 1395 تا کنون فرصت مناســبی برای ورود متقاضیان 
مصرفی به بازار مسکن بوده که البته به کندی صورت گرفته است. با این وجود افزایش یک تا 
20 درصدی تعداد معامالت در مناطق 3، 5، 10، 11، 12، 13، 20 و 22 طی تیرماه سال جاری 
نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از تحرک نسبی در بازار میان متراژ، کوچک، قدیمی ساز 

و ارزان قیمت است.
بنابراین گزارش، در شــهر تهران حدود 14 هزار و 792 هکتار را بافت ناپایدار تشــکیل داده به 
گونه ای که 43 درصد از کل واحدهای مســکونی کالنشــهر خصیصه ناپایداری دارند. محدوده 
ناپایداری و ریزدانگی 8669 هکتار از کل وسعت تهران را به خود اختصاص داده است. ناپایداری 
و فرســودگی در کالنشهر تهران بیشــتر در محدوده مرکزی شهر و در مناطق 12، 11 و 10 و 
همچنین مناطق حاشــیه ای محدوده مرکزی مانند مناطق 15، 14، 7 و 17 متمرکز شده است. 

این مناطق 2350 هکتار از محدوده بافت فرسوده معادل 72 درصد کل آن را شامل می شوند.
بیشترین مساحت بافت فرسوده در بین مناطق در منطقه 12 با 593 هکتار و کمترین میزان در 
منطقه 22 با 0.9 هکتار اســت. بیشترین درصد فرسودگی در بین مناطق در منطقه 10 با 52.3 
درصد است که می بایست توجه ویژه ای به آن داشت و کمترین درصد فرسودگی در منطقه 22 

با 0.02 درصد است.

24
رییس اتحادیه مشاورین امالک مشهد: دولت به انبوه سازان کمک کند

رییس اتحادیه مشــاورین امالک مشهد افزود: با این حال به نظر من کاهش نرخ بهره بانک ها، 

افزایش وام ها و تســهیالت بانکی و پایین آوردن و طوالنی تر کردن مدت پرداخت اقســاط، از 
مواردی است که می تواند در بازار مسکن تاثیرگذار باشد. همچنین کمک به انبوه سازان می تواند 

به رونق دوباره در این بازار کمک کند.
صدور 100 مورد اخطاریه ایمن سازی بنا برای ساختمان های پر خطر در مشهد

سرپرســت مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداری مشهد با اشاره به صدور 100 مورد 
اخطاریه ایمن سازی بنا برای ساختمان های پرخطر شهر، گفت: دادستانی و شهرداری مشهد به 

صورت جد به بحث برخورد با ساختمان های ناایمن ورود کرده اند.

28
پوست اندازی بازار مسکن در ایران

آمارهای ارایه شــده از بازار مسکن در شرایط رکودی بعد از اواخر سال 1391، عدم واکنش این 
بازار علیرغم تکمیل دوره رکود و احتمال ادامه کسادی 4.5 ساله تا مدت زمان نامشخص آینده 

نشان می دهد احتماال بازار مسکن در حال یک پوست اندازی تاریخی است.
صرفه جویی در انرژی با فناوری ساخت و ساز خشک

به عقیده کارشناســان با انتقال فناوری ساخت و ساز خشک به ایران که درحال حاضر بیش از 
90درصد ساختمان ســازی ها در کشورهای پیشرفته را به خود اختصاص داده می توان ضمن 

بهینه سازی مصرف انرژی، ایمنی ساختمان را نیز ارتقا داد.

29
بهبود ساختمان های فرسوده در گرو ثبت سند در چارچوب نظام مهندسی

مدیر نظارت عالی و ارزیابی عملکرد شــورای اسالمی شهر مشهد با اشاره به راهکارهای بهبود 
و نوسازی و ســاختمان های فرسوده استان و مشهد عنوان کرد: تنها راه حل اصلی این معضل 

این است که اراضی به اراضی سنددار تبدیل شده و چارچوب قواعد نظام مهندسی را طی کند.
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صنعت سنگ آهن

صنعت سیمـان

1
سنگ آهن از چاه قیمت درآمد

نمودارهای جهانی قیمت نشان می دهد که قیمت سنگ آهن بعد از یک دوره افت شدید در حال 
افزایش بوده و به شرایط طبیعی برگشته است.

به گزارش ایســنا، افت قیمت سنگ آهن از ابتدای ســال جاری آغاز شد و در حالی که در 
زمســتان این محصول در اوج خود قرار داشــت و تا مرز 90 دالر باال رفت طی دو ماه اخیر، 
شدیدترین افت قیمتی خود را پس از رکود جهانی سال 2015 تجربه کرد و به مرز 40 دالر 

نزدیک شد. 
بر اساس نمودارهای قیمت، اکنون قیمت کنسانتره 67 درصد فوب بندر عباس است و به حدود 
66 دالر رسیده است که نسبت به روزهای افت قیمت سنگ آهن، تقریبا 20 دالر افزایش قیمت 
دارد. رشد قیمت در این محصول از اواخر ماه میالدی گذشته آغاز شد و در حدود 25 روز توانست 

به قیمتی نسبتا متعادل برگردد.

2
کرباسیان خبر داد: پهنه های معدنی کشف شده آماده واگذاری

در حالیکه اکتشــاف یکی از نقاط قــوت عملکرد حوزه معدن در 
دولت به شمار می رود، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران بخش اکتشاف معدن را یکی از قسمت های 
پرریسک فعالیت های معدن عنوان کرد و گفت که پایین آوردن 
این ریســک بر عهده دولت بوده و پهنه های اکتشاف شده آماده 

واگذاری به بخش خصوصی هستند.

9
امضای تفاهم نامه یک مجموعه بورســی معدنی با 

شرکت دولتی
شــرکت سرمایه گذاری توســعه معادن و فلزات که سهامش در 
بورس با نماد »ومعادن« معامله می شود با شرکت دولتی تهیه و 
تولید مواد معدنی ایران برای توسعه فعالیت های معدنی با دیدگاه 
توسعه اکتشاف تفاهمنامه همکاری امضا کردند که این موضوع 
می توانــد در میان مدت و بلندمــدت در معامالت معدنی ها در 

بورس تاثیر گذار باشد.

10
آغاز بهره برداری از بزرگترین گندله سازی شرق کشور با حضور وزیر صنعت

در آیینی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت بهره برداری از بزرگترین کارخانه گندله ســازی 
شرق کشور در خواف آغاز شد.

14
تا دو ماه دیگر گندله 42 میلیون تنی می شود

در حالی که پیش از این در باره تکمیل و توازن زنجیره ارزش فوالد رسیدن ظرفیت تولید گندله به 42 
میلیون تن وعده داده شده بود، مدیر مجتمع معدنی سنگان از تحقق این وعده تا دو ماه دیگر خبر داد.

23
آهن 52 درصد گران شد

رییس اتحادیه فروشــندگان آهن از گرانی یکباره شــمش آهن خبر داد و گفت: خرداد ماه سال 
جاری قیمت هرکیلوگرم شمش آهن یکباره از 1350 تومان به 2050 تومان رسیده است.

1
عــوارض 45 درصدی عراق برای ورود ســیمان 

ایرانی
در شــرایطی که رکود در ساخت و ســاز حاکم شده رویکرد 
فعاالن سیمان صادراتی شده است اما به گفته مدیرکل معادن 
غیــر فلزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفه 45 درصدی 
عراق برای واردات سیمان یکی از موانع صادرات این محصول 
اســت. ســیف اهلل امیری در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که 
حمایت از واحدهــای نیمه تمام ســیمانی در اولویت وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است، گفت: با توجه به اینکه ظرفیت 
تولید ســیمان در ایران تا پایان سال 1395 به 85 میلیون تن 
رسیده است و از این مقدارد 55 تا 56 میلیون تن نیز تولید شده 

دیگر نیازی به صدور مجوز برای احداث واحدهای جدید نداریم 
و باید از واحدهای نیمه کاره حمایت کنیم.

وی در ادامه افزود: در کنار ظرفیت ایجاد شده برای سیمان، 
اکنــون نزدیک به 20 میلیون تن نیــز واحدهای نیمه کاره 
با بیش از 60 درصد پیشــرفت داریم که در حال حاضر در 
بخش ســیمان تمرکز وزارتخانه بر تکمیل و بهره برداری 
این واحدهاســت و تالش خواهیم کرد که از طریق ایجاد 
بستر مناسب جهت در یافت تسهیالت یا دیگر مواردی که 
می تواند در تکمیل این طرح ها موثر باشد وظایف خود را به 
انجام برسانیم، چراکه معتقدیم به هر حال نباید این سرمایه 

اتالف شود.
مدیرکل معــادن غیر فلزی وزارت صنعــت، معدن و تجارت 

همچنین با اشاره به وضعیت صادرات سیمان  عنوان کرد: در 
حال حاضر صادرات سیمان به صورت مستقیم انجام می شود 
ولی همچنان عراق که ســابقا یکی از بازارهای اصلی سیمان 
ایران بود هنــوز تعرفه 45 درصدی واردات ســیمان را برای 
حمایت از تولید داخلی خود حفظ کرده اســت و ما می توانیم 

فقط برای عراق کلینکر بفرستیم.

وزارت راه هنوز به تعهد خریــد خود عمل نکرده 
است

وی با اشاره به قرارداد وزارت راه و شهرسازی برای خرید 
دو میلیون تن ســیمان در سال جاری گفت: وزارت راه و 
شهرسازی هنوز خریدی بابت قرارداد خرید سیمان نداشته 
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است اما دو پیشنهاد برای مصرف سیمان به این وزارتخانه 
ارائه شده است که ســیمانی کردن همه راه های کشور 
اســت، چراکه با تجربه ای که در فــرود گاه ها از جاده 
های سیمانی داشــتیم می توان گفت که این محصول 
از آســفالت کیفیت بهتری دارد و در مقابل گرما و سرما 

مقاوم تر است.
امیری درباره پیشنهاد دوم به وزارت راه اظهار کرد: اما پیشنها 
دوم استفاده از سیمان در بازسازی بافت های فرسوده است و 
در صورتی که این دو پیشنهاد اجرایی شود، تحرک مناسبی در 

بازار سیمان صورت می گیرد.
3

افزایــش 17 درصدی صادرات ســیمان از لحاظ 
وزنی

معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت اداره صنعت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان بابیان اینکه در سال گذشته در کشور 
803 میلیون دالر صادرات سیمان صورت گرفته است، گفت: 
در مقایســه با ســال قبل تر که میزان صادرات سیمان 953 
میلیون دالر بوده اســت میزان صادرات سیمان کاهش یافته 
است، اما به لحاظ وزنی 17 درصد رقم حجم صادرات سیمان 

افزایش داشته است.
به گزارش ایسنا، محمد مجیری در نشست خبری که به مناسبت 
سومین نمایشــگاه بین المللی سیمان، معدن ، صنایع فرآوری 
مواد معدنی و خدمات وابســته برگزار شد در جمع خبرنگاران، 
اظهار کرد: یکی از راهکارهای معرفی صنعت ســیمان برپایی 
نمایشــگاه های بین المللی و نشست های تخصصی است. وی 
بابیان اینکه در سال گذشته از نمایشگاه های تخصصی صنعت 
سیمان استقبال بسیاری صورت گرفته است، افزود: قطعاً حضور 
صنایع مختلف با قوت و قدرت نشــان می دهد که نمایشگاه 

دستاوردهایی داشته است.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت اداره صنعت، معدن و 
تجارت استان اصفهان با اشاره به اینکه رتبه ایران در صنعت 
سیمان در جایگاه پنجم دنیا قرار گرفته است، گفت: اولین تولید 
کنندگان ســیمان در دنیا به ترتیب چین، هند، ایاالت متحده 

آمریکا، ترکیه و ایران هستند.
مجیری با اشــاره به اینکه متأســفانه هنوز در تعامالت مالی 
نتوانســته ایم به جایگاهی باالتر دست یابیم و این امر تنها از 
طریق بانک مرکزی باید صورت گیرد، تصریح کرد: البته بانک 
مرکــزی در حال حاضر در این خصوص با کشــورهای تولید 

کننده سیمان به لحاظ نقل و انتقال  مالی در تعامل است.
وی ادامه داد: قبل از برجام مشکالت صنعت سیمان بیشتر بود 
و برای رفع مشکالت این صنعت از طریق صرافی ها مشکالت 
برطرف می شد که هزینه های زیادی را تحمیل می کرد، اما بعد 
از برجام فضای ارتباطی بین کشــورهای مختلف بهتر شد که 
این امر در خصوص موضوع حمل و نقل و صادرات سیمان نیز 

حائز اهمیت است.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت اداره صنعت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان با اشاره به اینکه بدون شک در حوزه 
صادرات سیمان باید تسهیالتی در نظر گرفته شود، اضافه کرد: 
این تسهیالت باید در اختیار صادر کنندگان قرار گیرد تا حجم 

صادرات را افزایش دهند.
مجیری بابیان اینکه در سال گذشته در کشور 803 میلیون دالر 

صادرات سیمان صورت گرفته است، گفت: در مقایسه با سال 
قبل تر که میزان صادرات سیمان 953 میلیون دالر بوده است 
میزان صادرات ســیمان کاهش یافته است، اما به لحاظ وزنی 

17 درصد رقم حجم صادرات سیمان افزایش داشته است.
وی با اشــاره به اینکه از 803 میلیون دالر صادرات سیمان در 
کشــور 42 میلیون دالر مربوط به استان اصفهان است، اضافه 
کرد: متأســفانه عادت نداریم در حوزه صادرات رقابت مثبتی 
داشته باشــیم و این در حالی اســت که رقابت های منفی در 
حوزه صادرات و واردات باید حذف شــود و به صورت یکپارچه 

به رقابت بپردازیم.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت اداره صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان تصریح کرد: با مطالعه بازارهای جدید و شناسایی 

نواقص می توانیم مشکالت صنعت سیمان را برطرف کنیم.
مجیری با اشــاره به اینکه در ســال 94، 72 شرکت تولیدی 
ســیمان در کشور وجود داشت، گفت: متأســفانه با این تعداد 
شــرکت در کشــور اما رقبا بازار را در دست گرفته اند و در این 
راســتا باید راهکاری برای تولید بیشتر و صادرات بهتر سیمان  

فراهم کنیم که فرصت را از دست رقبا بگیریم.
وی با اشــاره به اینکه تشکل ها نقش مهمی در توسعه صنعت 
سیمان در کشور دارند، اضافه کرد:  تکیه گاه تشکل های سیمان 
به دولت ختم می شــود و دولت نقش مهمی در این خصوص 
دارد خوشــبختانه یکی از ظرفیت های خوب در کشــور وجود 

شورای بخش خصوصی است که با دولت همکاری می کند.
معاون امور بازرگانی و توســعه تجارت اداره صنعت، معدن و 
تجارت اســتان اصفهان ادامه داد: در ســال گذشته 7 کشور 
خارجی از جملــه ایتالیا، ترکیه، چین، دانمارک، هند، اتریش و 
آلمان در نمایشگاه بین المللی شرکت کردند اما متأسفانه رکورد 
داخلی در جذب شرکت کننده های خارجی همچنان پایین است.

11
افزایش قیمت مصالح ساختمانی و رکود ساخت و 

ساز از ابتدای سالجاری
رئیس اتحادیه مصالح فروشــان ارومیه گفت: از ابتدای سال 

تاکنون قیمت مصالح ساختمانی افرایش یافته است.
پرویز آهنگر در گفت و گو با ایســنا، گفت: با توجه به افزایش 
چشمگیر  قیمت مصالح ســاختمانی، ساخت و ساز نسبت به 

سال گذشته رکود پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه هر پاکت ســیمان درجه یک، سال گذشته  
6200 تومان بــه فروش می رفت، گفت: امســال هر پاکت 
ســیمان درجه یک در بازار 8250 تومان و سیمان درجه 2 با 

200 تا 300 تومان اختالف قیمت به فروش می رسد.
آهنگر با توجه به اینکــه در حال حاضر قیمت هر کیلو میلگرد 
در بازار 2100 تومان به فروش می رسد، گفت: سال گذشته هر 
کیلو میلگرد 1650 تومان به فروش می رفت. وی اظهار کرد: در 

حال حاضر در بازار کمبود آهن آالت و سیمان دیده نمی شود.
رئیس اتحادیه مصالح فروشان ارومیه ادامه داد: نظارت کامل از 
سوی اتحادیه مصالح ساختمانی فروشان بر روی مراکز فروش 
وجود دارد تاکنون تخلفات مربوط به کم فروشی و گرانفروشی 
گزارش نشــده و در صورت بروز چنین مشــکالتی به مراتب 

پیگیری می شود.
آهنگر با بیان اینکه مراکز فروش بدون مجوز یا پروانه کسب 

غیرقانونی محسوب می شوند، ادامه داد: تا آخر سال جاری این 
مراکز به یاری اتاق اصناف و شهرداری جمع آوری می شوند.

رئیس اتحادیه مصالح فروشان ارومیه ادامه داد: مراکز فروش 
قاچاق یا بدون مجوز یا پروانه کســب نظارتی برقیمت ندارد 
ولی قیمت های اتحادیه را صنعت و معدن مشخص می کند.

24
شــرکت ســیمان خاش در نمایشــگاه صنعت 

ساختمان تانزانیا موفق ظاهر شد
 سفیر ایران در کشور تانزانیا با اشاره به برگزاری نمایشگاه سه 
روزه صنعت ســاختمان در این کشــور گفت: شرکت سیمان 
خاش در بازارهای خارجی که با موفقیت همراه بوده در راستای 

محقق کردن شعار اقتصاد و تولید است.
بــه گزارش ایســنا-  فرهنگ در بازدید از نمایشــگاه صنعت 
ســاختمان تانزانیا بیان کرد: حضور ایران در بازارهای خارجی 
و کمک به توسعه صادرات اقدامی ارزشمند و در راستای عمل 

به توصیه های مقام معظم رهبری است.
دهقان رایزن بازرگانی ایران در تانزانیا نیز بیان کرد: شــرکت 
مداوم ســیمان خاش در نمایشگاه صنعت ســاختمان تانزانیا 
و عرضه کردن محصوالت با کیفیت ســیمانی و ســاختمان 
ســازی ناشی از عملکرد موفق این شــرکت است که با تمام 
توان در عرصه صادرات، بازاریابی و تولید محصوالت کیفی به 

سربلندی و عزتمندی ایران می اندیشد.
مدیرعامل شــرکت ســیمان شهرســتان خاش سیســتان و 
بلوچســتان گفت: در قالب برپایی نمایشگاه صنعت ساختمان 
تانزانیــا " Buildexpo " توانمندی های این شــرکت به 

نمایش گذاشته شد.
خســرو جامعی بیان کرد: نمایشگاه صنعت ساختمان تانزانیا" 
Buildexpo " نمایشــگاه برتر آفریقــا و مهمترین رویداد 

صنعت ساختمان در این منطقه محسوب می شود.
وی ادامــه داد: نمایشــگاه در آخرین دوره خــود به بهترین 
تولیدکنندگان و صادر کنندگان جهانی، جایگاهی برای ورود به 

یکی از بازارهای دارای رشد جهان را ارائه می دهد.
جامعی افزود: شرکت سیمان خاش جهت توسعه صادرات خود 
همواره بدنبال یافتن جایگاهی برای فروش محصوالت تولیدی 
در کشــورهای آفریقایی بویژه شمال و شرق آفریقا بوده است 
که نمایشگاه صنعت ساختمان تانزانیا تحت پوشش قرار دادن 
بخش های مختلفی در ساخت و ساز شامل مصالح ساختمانی 
و ســاخت ســاز، پروفیل های ضدزنگ آلومینیومی، گرانیت، 
سرامیک، اتصاالت و لوله و حفاری، ابزار و سخت افزارها محل 

مناسبی جهت دستیابی به این هدف به شمار می رود.
مدیرعامل ســیمان خاش گفت: در این نمایشگاه که به مدت 
3 روز در کشور تانزانیا برگزار شــد، غرفه دارانی از 30 کشور 
و بازدیدکنندگانی از سراســر غرب و مرکز آفریقا حضور یافته 
و این فرصتی فوق العاده برای شــرکت سیمان خاش جهت 

اکتشاف در چندین کشور را در یک زمان بوجود آورد.
وی در پایان ضمن تشــکر مجدد از دســت اندرکاران حضور 
شــرکت های تولیدی ایرانی در این نمایشــگاه بویژه آقایان 
فرهنگ و دهقان، ســفیر و رایزن بازرگانی ایــران در تانزانیا  
نسبت به حضور آن کارخانه در بازارهای آفریقایی در آینده ای 

نزدیک  ابراز امیدواری کرد.
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7
شرایط سرمایه گذاری در پروژه های ایمیدرو حذف شد

مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایع معدنی 
ایران)ایمیدرو( با تاکید بر اهمیت جذب ســرمایه از حذف شــرایط خاص ســرمایه گذاری در 

طرح های زیرمجموعه ایمیدرو خبر داد.
به گزارش ایسنا، امیر صباغ در اجالس مدیران سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران )ایمیدرو( با اشــاره به موضوع تسهیل جذب ســرمایه عنوان کرد: وضعیت ایمیدرو اکنون 
نســبت به سال 1381 تغییر کرده اســت به طوری که قبال مدیریت دارایی و خصوصی سازی 
شرکت ها و بازگشت منابع به ایمیدرو برای سرمایه گذاری، دریافت سود سهام شرکت ها، امکان 
کنتــرل منابع مالی داخلی، امکان تضمین دولــت در فاینانس، تضمین فاینانس از محل دارایی 

ایمیدرو، دریافت حق انتفاع وجود داشت اما االن چنین شرایطی وجود ندارد.
وی در ادمه با اشــاره به حجم ســرمایه پیش بینی شده در برنامه ششــم و چشم انداز 20 ساله 
عنوان کرد: برای رشد زنجیره ارزش، نیاز به زیرساخت، سیستم حمل و نقل جهانی، ذخایر جدید 
اکتشافی و مکانیزم های جدید دنیا برای کاهش ریسک تجارت داریم که در حوزه جذب سرمایه 
در برنامه ششــم نیاز به 18 میلیارد دالر سرمایه گذاری در زنجیره معدن و صنایع معدنی شامل 
پروژه های زیرســاختی داریم و در برنامه چشــم انداز نیز نیاز به 50 میلیارد دالر سرمایه گذاری 
داریم تا بتوانیم به هدف چشم انداز در این حوزه که شامل 55 میلیون تن فوالد، 1.2 میلیون تن 

آلومینیوم و 440 هزار تن مس می شود دست پیدا کنیم.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو گفت: برای دستابی به اهداف برنامه ششم و چشم 
انداز، پنج راهکار تامین منابع مالی را شناســایی کرده ایم که شــامل بخش خصوصی، دولت، 
بورس، سرمایه گذاری خارجی ودیگر موارد میشود و همچنین وقتی رشد اقتصادی داریم، شاهد 
رشــد تولیدات صنعتی هستیم و وقتی این روند کاهش می یابد، رشد اقتصادی کم می شود که 

برای رشد اقتصادی هشت  درصد باید 15 درصد رشد سرمایه گذاری وجود داشته باشد.
صباغ همپچنین با اشــاره به کار کرد برجام در این مسیر تصریح کرد: برجام را به عنوان عامل 
کاهش ریســک هم باید دید چرا که ظرفیت های برجام شــامل امکان استفاده از فناوری های 
روز، مقابلــه با ارزان فروشــی از طریق حذف دالالن و امکان اســتفاده از مکانیزم های جدید 

فروش است.
وی با تاکید بر لزوم تکمیل زنجیره تولیدگفت: در زنجیره فوالد، ارزش افزوده ســنگ آهن 15 
دالری را با فرآوری و رساندن آن به به کنسانتره، گندله و سپس ورق سبک خودرو می توان به 
1200 دالر رساند. همچنین می توان بوکسیت 60 دالر استخراجی را با تبدیل به پودر آلومینا و 

شمش آلومینیوم و سپس به فویل آلومینیوم به 6000 دالر ارزش افزوده تبدیل کرد.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایع معدنی 
ایران)ایمیدرو( با اشاره به بخش اشتغال حوزه معدن گفت: در بخش استخراج سنگ آهن اشتغال 
مســتقیم 150 نفر است که با ایجاد صنایع پایین دستی به 5000 نفر می رسد. درنتیجه تنها با 
سرمایه گذاری است که می توان در بخش معدن و صنایع معدنی ارزش افزوده و اشتغال ایجاد 

کرد و ایران را در مسیر توسعه قرار داد.
صباغ در ادامه با اشاره به مدل های سازمان های توسعه ای در جهان عنوان کرد : مدل هایی از 
سازمان های تووسعه ای وجود دارد که به عنوان نمونه می توان به مدل آمریکای التین اشاره 
کــرد که هدف آنها عمدتا  افزایش جذابیت قوانین و مقررات به صورت رقابت پذیر برای جذب 
ســرمایه گذاری مستقیم خارجی و ثبات اقتصادی است. به طوری که در حوزه معدن شیلی، 80 

میلیارد دالر جذب سرمایه گذاری خارجی شده است.
وی ادامه داد: مدل ژاپن، دومین مدل اســت. این کشــور ذخیره معدنی ندارد و به دنبال سرمایه 
گذاری اســت و حدود شش سازمان توسعه ای بزرگ تشکیل داده است. آنها با ابزار مالی قوی، 
توانسته اند نرخ بهره پایینی بگیرند و در کشورهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند و توانسته اند 
ذخایر مورد نیاز معدنی را برای کشور خود تامین کنند. در مدل عربستان، طی چند سال گذشته 
در بخش معدن، فوق العاده کار کرده اند و تا ســال 2030 برنامه ریزی کرده اند که سهم معدن 
در تولید ناخالص داخلی افزایش و سهم نفت کاهش یابد. دولت نیز به عنوان سهامدار و تضمین 

کننده وام سازمان های توسعه ای همزمان با ماهیت خصوصی شرکت وارد شده است.
مدیر برنامه ریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو در ادامه به مدل ایتالیا و چین نیز اشــاره کرد و در 
نهایت در توصیف مدل ایرانی ســازمان توســعه معدنی عنوان کرد: در ایمیدرو، ابتدا مدل ایتالیا 
بررسی شد و دارایی های مبارکه، ذوب آهن، فوالد خوزستان، ایرالکو و شرکت های بزرگ معدنی 
را به ســازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران دادند و از سود سهام شرکت های 

صنعت فلزات اسـاسی

29
بارگیری محموله 50 هزار تنی ســیمان قشــم به مقصد 

موزامبیک
محموله 50 هزار تنی ســیمان قشــم اکنون در حال بارگیری به کشور 

موزامبیک است.
 به گزارش ایسنا،  مدیر کل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم با 
اعالم این خبر گفت: این نخستین محموله سیمان و کلینکر است که از 
بنادر قشم به کشور موزامبیک صادر می شود. هرمز امیری با بیان اینکه 
ارزش این محموله یک میلیون و 150 هزار دالر اســت، پیش بینی کرد: 
تا پایان امســال 200 هزار تن سیمان و کلینکر به ارزش بیش از چهار 
میلیون و 500 هزار دالر از بنادر قشــم به کشورهای آسیایی و آفریقایی 
صادر شــود. مدیرکل گمرک و ترانزیت سازمان منطقه آزاد قشم اضافه 
کرد: 70 درصد تولیدات ســیمان و کلینکر قشم به 13 کشور آسیایی و 

آفریقایی صادر می شود.
امیری تصریح کرد: محصوالت تولیدی کارخانه ســیمان قشم تاکنون 
به کشــورهای عراق، امارات عربی متحده ، کویت، مصر، تاجیکستان، 
ترکمنســتان و ســومالی صادرشده اســت. وی اضافه کرد: کشورهای 

سریالنکا، هند، پاکستان، لیبی و عمان نیز از مشتریان محصوالت کارخانه سیمان قشم هستند. 
امیری خاطرنشان کرد: حدود 30 درصد محصوالت شرکت سیمان قشم برای توسعه فعالیت های 

اقتصادی جزیره قشم، کیش و عسلویه استفاده می شود.
مدیر تولید کارخانه ســیمان قشــم گفت: محصوالت این شــرکت 6 ســال متوالی با دریافت 

گواهینامه هــای معتبر داخلی و خارجی موفق به عنوان واحد تولیدی نمونه صنعتی در هرمزگان 
شــده است. به گزارش ایسنا، شرکت ســیمان قشم به عنوان یکی از واحدهای تحت 
حمایت سازمان منطقه آزاد قشم فعالیت خود را از سال 1379 در فاز نخست باهدف 
تولید سیمان تیپ 2 و 5 و کلینکر در جزیره قشم آغاز کرد. کارخانه سیمان قشم در 

کیلومتر 7 جاده درگهان واقع  شده است.
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بزرگ ســرمایه گذاری شد، به طوری که از سال 81 تا 84، 16 هزار و 800 میلیارد تومان برای 
طرح های توسعه ســرمایه گذاری کردیم. اما در دولت های نهم و دهم، به سمت تضعیف این 
سازمان رفتند و تنها 5 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شده که این امر باعث شد تا در 

سال 92 نیز هیچ طرحی افتتاح نشود.

8
پهنه های معدنی کشف شده آماده واگذاری

در حالیکه اکتشــاف یکی از نقاط قوت عملکرد حوزه معدن در دولت به شــمار می رود، رئیس 
ســازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران بخش اکتشــاف معدن را یکی از 
قسمت های پرریسک فعالیت های معدن عنوان کرد و گفت که پایین آوردن این ریسک بر عهده 

دولت بوده و پهنه های اکتشاف شده آماده واگذاری به بخش خصوصی هستند.
به گزارش ایسنا، مهدی کرباسیان - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - در همایش یافته های 
جدید اکتشــافی در 250 هزار کیلومتر مربع پهنه های اکتشــافی ایمیدرو که امروز )یکشنبه( در 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی )ایمیدرو( برگزار شد، عنوان کرد: در سال 1392 
که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تحویل داده شد 24 هزار میلیارد تومان 
طرح نیمه تمام یا شروع نشده داشت که از جمله آنها معادنی بودند مانند سرب و روی مهدی آباد، 

طرح های فوالدی و دیگر پروژه های عظیم معدنی و صنایع معدنی.
وی همچنین ادامه داد: در این میان 21 هزار میلیارد تومان از اموال ایمیدرو به اســم خصوصی 
سازی رد دیون و از این سازمان جدا شد. در حال حاضر بعد از رویکرد جدیدی که به وجود آمد 
و حمایتی که دولت انجام داد، این طرح های نیمه تمام یا شروع نشده به جریان افتادند و بسیاری 
از آنهــا در مرحله بهره برداری قرار گرفتند، ماننــد هفت طرح فوالدی که امروز تقریبا تمام آنها 

آماده تولید هستند.
رئیس ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( با بیان اینکه سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی دیگر مانند سابق نخواهد شد اظهار کرد: با سیاست هایی 
که در اصل 44 وجود دارد و بخش هایی از ســازمان ایمیدرو که به بخش خصوصی واگذار شد، 
این دســتگاه نقش حمایتی به خود می گیرد و اعتقاد دارد که باید برای توسعه بخش خصوصی 

تسهیالت الزم را در حوزه های فنی و تولیدی لحاظ کند.
کرباسیان ادامه داد: تاکنون با اکتشافاتی که در پهنه ها صورت گرفته است تا 400 میلیون تن به 
ذخایر سنگ آهن اضافه شد و همین مقدار نیز در حوزه ذغال سنگ افزایش ذخایر صورت گرفت. 
همچنین در مواردی مانند طال هم افزایش ذخایر داشتیم که میزان آن در این فلز قیمتی به 50 
میلیون تن رســید. وی در خصوص پیش بینی ها از افزایش ذخایر طی ماه های آینده عنوان کرد: 

پیش بینی می شود که تا پایان سال 1397 حتما 
حداقل دو تا سه برابر ذخایری که تاکنون کشف 
شــده است، اضافه شود که شامل مواردی مانند 

روی، سنگ آهن و مس خواهد بود.

23
احداث اولین کارخانه فوالد در سیستان 

و بلوچستان
اســتاندار سیســتان و بلوچســتان گفت: اولین 
کارخانه فوالد با ظرفیت یک میلیون و 1600 تن 
و با اعتباری بالغ بر 267میلیون یورو در استان در 
دست احداث است و بیش از هزار میلیارد تومان 

آورده بخش خصوصی در این طرح است .
 به گزارش ایســنا-  به نقل از اســتانداری، علی 
اوسط هاشــمی افزود: به منظور اجتناب از خام 
فروشی و ایجاد ارزش افزوده و اشتغال می توان 
بر روی ایجاد یک ســایت صنعتی مشترک در 
سواحل با کشور افغانستان به توافق رسید که این 
موضوع به طرف افغانی نیز پیشنهاد شده است . 
وی ادامه داد: در ســفر دکتر روحانی به استان، 

اکتشــاف حدود 86 هزار کیلومتر از معادن استان به تصویب رسید که شرکت های توسعه گرای 
دولتی برای زمینه سازی و تحقق این مصوبه باید هر چه سریعتر ورود کنند. هاشمی اظهار کرد: 
معادن طال و مس که بخشی از آنها در حال حاضر در مسیر فرآوری تولید واقع شده می تواند با 

ایجاد بازاری قوی کشور را از واردات بی نیاز کنند .
به گفته وی، معدن مس چهل کوره زاهدان با سرمایه گذاری دولت و با ایجاد 330 نفر اشتغال، 

آینده خوبی برای استان دارد.
استاندار تصریح کرد: مقدمات برداشت و فرآوری معادن طال در حوزه بزمان و فنوج در حال انجام  
است و حدود 15 شرکت از نیروهای محلی در این معادن فعالیت دارند. وی با بیان اینکه استان 
امروز به سمت فوالدی شدن پیش می رود، افزود: عالوه بر ظرفیت سنگ آهن در خود منطقه ، 
کشور افغانستان نیز سرشار از معادن است که این ظرفیت درنزدیکی با سواحل مکران می تواند 

یک فرصت جدید ارزشمندی برای کشور افغانستان باشد.

28
شریعتمداری: مکلفیم کیک اقتصادی کشور را بزرگ تر کنیم

چهارمین روز بررسی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم
وزیر پیشــنهادی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی ایران 
از اولویت های این وزارتخانه است، گفت: مهمترین رسالت ما رقابتی کردن تولید در داخل است.

به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری در دفاع از برنامه های خود اظهار داشت: در برنامه هایی که 
تقدیم مجلس شــده ضمن پیش بینی اهداف کلی، اهداف کمی در سطح خرد و کالن نیز مورد 
توجه قرار گرفته اســت. در واقع کلیه برنامه های این وزارتخانه مبتنی بر اسناد باالدستی تهیه 
شده است. وی خاطر نشان کرد: همچنین سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان داروی موثر در 
حل مشکالت اقتصادی کشور در برنامه های پیشنهادی نیز مورد توجه قرار گرفته و برنامه ششم 

توسعه هم از مهمترین تکیه گاه ها برای تهیه برنامه بوده است.
شریعتمداری در ادامه با تاکید بر توجه به تولید محوری و رقابتی کردن تولیدات در کشور گفت: 
الزم می دانم توضیحاتی را از وضع کنونی نظام اقتصادی و تجاری ارائه دهم. در واقع ســهم ما 
از کیک اقتصادی جهانی را حجم ســرانه تولید ناخالص داخلی مشخص می کند و این حجم در 

مقایسه با توانایی بالقوه کشور قانع کننده نیست.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت گفت: مکلف هستیم تا کیک اقتصادی کشور را برای بهره 
مندی همه بخش ها بزرگتر کنیم، در واقع براساس گزارش منتشر شده از نهادهای متولی از جمله 
 GDP صندوق بین المللی پول، در سال 2016 ایران پس از ترکیه و عربستان در رتبه 27 در جدول

جهانی قرار دارد. لذا باید حرکت شتابنده خود در تولید ناخالص داخلی را مورد توجه داشته باشیم.
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تحلیل بنیادی شرکت 
تولید برق ماهتاب کهنوج  کارشناس تحلیل گر:

علی خوش طینت نیک نیت،  مدیر عامل  
مشاور سرمایه گذاري تامین سرمایه نوین

معرفی شرکت
شرکت تولید برق ماهتاب کهنج در سال 1386 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت طبق مصوبه مجمع 
سال 1394 به سهامی عام تغییر یافته است. این شرکت هم اکنون مالک نیروگاه 75 مگاواتی گازی ) نیروگاه کهنوج( و نیروگاه سیکل ترکیبی ) شوباد( می باشد. عملیات اجرایی فاز اول نیروگاه 

شوباد شامل یک بلوک سیکل ترکیبی)دو واحد گازی و یک واحد بخار( به ظرفیت اسمی 484 مگاوات در تاریخ 1395/09/06 به بهره برداری رسیده است.
ترکیب سهامداران

جایگاه شرکت در صنعت
با توجه به گزارش ارائه شده توسط شرکت توانیر در سال 1395، برق تولیدی توسط شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج، 0/8 درصد از کل نیروی برق تولیدی کل کشور را تامین می کند.
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ترازنامه

صورت سود و زیان

همانطور که در جدول فوق مشخص است، حاشیه سود شرکت از سال 1395 تغییر بسیاری داشته است که به دلیل بهره برداری و تولید کامل از نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد می باشد.
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درآمد شرکت
درآمد تولید برق کهنوج، شامل دو بخش عمده است، بخش اول درآمدی است که از آمادگی نیروگاه برای تولید برق و انتقال آن به شبکه عاید شرکت می شود که از آن به عنوان درآمد ظرفیت یاد 

می شود. بخش دوم از انرژی تولید شده توسط نیروگاه تامین می گردد.

برق فروشی نیروگاه شوباد بر اساس قرارداد منعقده با شرکت مدیریت شبکه برق کشور که تا 5 سال اعتبار دارد به فروش می رسد. بر اساس این قرارداد نرخ برق فروخته شده بر اساس نرخ تورم و 
نرخ یورو مبادالتی تغییر می کند. اما برق نیروگاه گازی بر اساس نرخ بازار فروخته می شود. جدول زیر نرخ برق فروخته شده از سال 1393 و همچنین نرخ بر اساس گزارش های 3ماهه و 5 ماهه 

تا خردادماه سال 1396 را نشان می دهد.

الزم به توضیح است که نرخ ارائه شده برای نیروگاه گازی 75 مگاواتی غیر واقعی به نظر می رسد. نرخ آمادگی و فروش برق خردادماه این نیروگاه به ترتیب برابر با 213.881 و 415.983 ریال به 
ازای هر کیلووات بوده است. برای پیش بینی نرخ فروش نیروگاه گازی از نرخ خردادماه استفاده شده است.

به منظور پیش بینی نرخ فروش برق شرکت ماهتاب کهنوج برای سال 1396 از  نرخ فروش تیر ماه استفاده شده و برای سنوات آتی با توجه به نرخ تورم و نرخ یورو مبادالتی پیش بینی شده در 
جدول زیر، برآورد شده است.
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الزم به توضیح است که در بودجه اعالم شده توسط شرکت نرخ فروش نیروگاه شوباد بر اساس نرخ یورو مبادالتی 35.170 ریال پیش بینی شده است. همچنین در توضیحات گزارش هیئت مدیره 
شرکت عنوان شده است که 50 درصد از تعدیالت نرخ فروش به نرخ تورم و 50 درصد از آن به تغییرات نرخ یورو مبادالتی وابسته می باشد. بنابراین با توجه به نرخ تورم و نرخ یورو مبادالتی در 

نظر گرفته شده در جدول فوق، نرخ فروش و درآمد فروش شرکت به صورت جدول زیر پیش بینی می گردد.

بهای تمام شده
همانطور که در بخش درآمدها بیان شــد، با توجه به قرارداد فروش شــرکت در خصوص نیروگاه ســیکل ترکیبی شوباد، سوخت نیروگاه به صورت رایگان تامین می شود. اما شرکت برای تولید در 

نیروگاه گازی 75 مگاواتی باید هزینه گاز انتقالی را پرداخت کند.
نرخ برآورد شده به ازای هر متر مکعب گاز مصرفی در نیروگاه گازی کهنوج برای سال 1396 معادل 715 ریال می باشد. در این گزارش نرخ گاز مصرفی در سال های 1396 تا 1398 برابر با 715 

ریال در نظر گرفته شده است. جدول زیر، مقدار، نرخ و مبلغ گاز مصرفی نیروگاه کهنوج نشان داده شده است.
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در شرکت ماهتاب کهنوج، تعداد 11 نفر پرسنل، مشغول به کار هستند، این تعداد در پیش بینی های سنوات آتی بدون تغییر در نظر گرفته شده اند. هزینه حقوق و دستمزد هر یک از کارکنان شرکت 
معادل نرخ تورم در نظر گرفته شده در پیش بینی نرخ فروش، رشد خواهد داشت. بنابراین هزینه کل حقوق و دستمزد شرکت ماهتاب کهنوج در سنوات آتی به صورت جدول زیر پیش بینی می گردد

بهای تمام شده دارایی های ثابت شرکت در سال های 1394 و 1395 با توجه به بهره برداری شرکت از نیروگاه سیکل ترکیبی رشد بسیار زیادی داشته است. اما با توجه به بهره برداری کامل از این 
نیروگاه، این انتظار وجود دارد که بهای تمام شده دارایی های شرکت در سنوات آتی تغییرات چندانی نداشته باشد. بنابراین، رشد 2درصدی برای دارایی های ثابت در نظر گرفته شده است. بنابراین، 

هزینه استهالک شرکت ماهتاب کهنوج به صورت جدول زیر برآورد می گردد:

سایر هزینه های سربار و عمومی، اداری و فروش، با توجه به تغییرات مقداری فروش شرکت و همچنین نرخ تورم در نظر گرفته شده پیش بینی شده است. جداول زیر، هزینه سربار، بهای تمام شده 
برق فروش رفته و هزینه عمومی، اداری و فروش شرکت را به تفکیک نشان می دهد:
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سایر درآمد)هزینه( های عملیاتی شرکت ماهتاب کهنوج تنها مربوط به تعدیالت درآمد نیروگاه ها می باشد که برای سنوات آتی برابر با صفر در نظر گرفته شده اند.
شرکت مبلغ 230 میلیون یورو با نرخ سود 5 درصد تسهیالت دریافت کرده است که اولین قسط آن در سال 1396 پرداخت می گردد. هزینه مالی شرکت ماهتاب کهنوج با توجه به نرخ یورو پیش 

بینی شده در بودجه اعالمی توسط شرکت و همچنین نرخ یورو در نظر گرفته شده در این گزارش پیش بینی شده است.
سایر درآمد)هزینه( غیر عملیاتی عمدتا شامل درآمد سرمایه گذاری ها و سپرده های شرکت می باشد که در پیش بینی انجام گرفته برای سنوات آتی، با نرخ تورم رشد پیدا کرده اند. اما الزم به توضیح 
است که در صورت سود و زیان 3 ماهه اعالمی توسط شرکت، در بخش درآمد)هزینه( های غیر عملیاتی مبلغ 86.006 میلیون ریال، زیان شناسایی شده است. آنچه محتمل است این است که این 
مبلغ می تواند زیان تسعیر ارز تسهیالت ارزی دریافت شده توسط شرکت باشد. بنابراین با توجه به نرخ یورو مبادالتی اعالمی توسط بانک مرکزی در انتهای فروردین ماه)انتهای صورت های مالی 

3ماهه شرکت کهنوج( معادل 34.762 و نرخ یورو مبادالتی برآورد شده در این گزارش، زیان تسعیر ارز تسهیالت دریافتی به مبلغ 91.724 میلیون ریال پیش بینی می گردد.
با توجه به مفروضات و پیش بینی های فوق، صورت سود و زیان شرکت برای سنوات آتی به صورت زیر پیش بینی می گردد:
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ارزش شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج
:DDM روش

نرخ بازده مورد انتظار از جدول زیر استخراج شده است.

: P/BV و P/E ارزش هر سهم با استفاده از نسبت
به منظور تعیین نسبت های مد نظر برای ارزشگذاری، از شرکتهای مشابه که سهام آن ها در بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرند، استفاده شده است.
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بررسی بنیادی 
شرکت فوالد مبارکه اصفهان)فوالد(

کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

تاریخچه و معرفی شرکت
شـرکت فوالد مبارکـه اصفهـان )سـهامي عـام( کـه اکنون یکــي از بزرگتریــن واحدهــاي صنعتــي جمهــوري اســامي ایـران اسـت در زمینـي بـه مسـاحت 35 کیلومتـر مربـع در نزدیکـي 
شهرسـتان مبارکـه و در 75 کیلومتـري جنوب غربي شــهر اصفهــان واقــع شــده کــه درتاریــخ 1369/12/28 بــه صـورت شـرکت سـهامی خـاص در اصفهـان بـه ثبـت رسـیده اسـت. 
طبــق صورتجلســه مجمــع عمومــي فــوق العــاده مــورخ 1383/02/21شـرکت از سـهامي خـاص بـه سـهامی عـام تبدیـل و در تاریخ1385/12/07بـه عنـوان چهارصـد و سـي و پنجمیـن 

شـرکت پذیرفتـه شـده در فهرسـت شـرکتهاي بورســي درج گردیــد.
اولیــن کــوره قــوس الکتریکــي واحــد فوالدســازي ایــن مجتمـع در مهـر مـاه سـال 1370 راه انـدازي شـد و در 23 دي مـاه 1371 خطـوط تولیـد ایـن کارخانـه بـزرگ توسـط رئیـس 
جمهـــور وقـــت افتتـاح گردیـد و بـا ورود محصوالت فـوالدی ایـن شـرکت بـه بـازار و افزایـش تدریجـي تولیـد تـا سـقف ظرفیـت اسـمي 2/4 میلیـون تـن بخش عمـده اي از نیـاز کشـور 
بـه ایـن کاال اسـتراتژیک برطـرف گردید. ایــن شــرکت درسالهاي پــس از رســیدن بــه ظرفیــت اسـمي، بـا کسـب تجربـه و توانمندیهـاي اقتصـادي، بـراي پاســخگویي بــه نیــاز روز 
افــزون بــازار داخلــي و خارجــي و اسـتفاده بهینـه از تجهیـزات و ماشـین آالت تولیدي موجود، اقــدام بــه برنامه ریزی بــراي افزایش تولید در قالــب طرحهـاي توسـعه نمـود و بـا اسـتفاده 
از منابـع مالـي حاصل از فـروش داخلـي و ارزي شـرکت و اسـتفاده از اعتبارات مالي، ریالـي و ارزي ، اولیـن مرحلـه طرحهـاي توسـعه را اجرا نمود کــه ایــن موفقیت ها بــا افزایــش ظرفیــت 
تولیــد حاصــل از اجــراي طرحهاي توسعه همراه بــاتولیدات ناحیــه فوالدسازي و نوردپیوســته )ســبا( کــه در ســال 1385 بــه خطــوط تولیــد شــرکت فوالد مبارکه ملحق شــد، و بــا 
بهـر بـرداری از ماشـین ریخته گری شـماره 5 بـا ظرفیـت اسـمی 1/8 میلیـون تـن در سـال 1395موجـب گردیـد تـا ظرفیت اسـمي شـرکت بـه 7/2 میلیون تـن برسـد کـه بـا احتسـاب 1/6 

میلیون تـن ظرفیـت ناحیـه فـوالد سـازی و نـورد پیوسـته )سـبا( در مجمـوع تولیـدات شـرکت بـه 8/8 میلیون تـن افزایش خواهد یافت.

موضوع فعالیت شرکت:
موضوعات اصلی:

 بهره بــرداري از کارخانــه فوالدسازي مجتمع فوالد مبارکه واقـع در 75 کیلومتـري شـهر اصفهـان
 اکتشاف، اســـتخراج و بهـــره بـــرداری از معـادن فلـزی و غیر فلزی مـورد نیـاز صنعـت فوالد از جملـه اسـتخراج و فـرآوری ســـنگ آهـن ، دولمیـت و تولیـد سـنگ آهـن دانـه بنــدی 

،کنســانتره و گندلــه از آن پــس از کســب مجــوز از مراجــع ذیصــاح
 انجــام هــر گونه فعالیت تولیدي، معامالتی و بازرگاني اعـم از داخلـي و خارجي کـه بطـور مستقیم یـا غیر مستقیم بــا موضوع شرکت مرتبط باشد.

موضوعات فرعی:
 مشـارکت و سـرمایه گـذاري در سـایر شـرکتها از طریق تأسیس یــا تعهد سهام شــرکتهاي جدید یــا خرید یــا تعهـد سـهام شـرکتهاي موجود.

 تهیــه و تدویــن و انتشــار نشریات علمي و فني و تحقیقاتي و انجـام کارهـاي تحقیقاتـي و تبلیغاتـي در رابطه بـا موضـوع شـرکت. 
 کمـک و مسـاعدت بـه مؤسسـات فرهنگـي، آموزشـي و ورزشـي 

 انجـام سـایر امـوري کـه بـه نحـوي از انحـاء به پیشـبرد اهـداف شـرکت کمـک کند.

وضعیت صنعت فوالد در جهان
روند تولید فوالد در جهــان در نمودار و جدول زیر 

قابل مشاهده می باشد:
تولیـد فوالد خـام در سـال2016 بـه1600 میلیـون 
تـن رسـید کـه در ایـن میـــان ایـران بـا تولیـد 
18/5 میلیـون تـن حدودا 1.1 درصـد تولیـد فوالد 

خـام جهـان را در اختیـار گرفـت .

حافظ عزیزی نقش محمد اسدنژاد
مدیر گروه تحلیل تحلیلگر و کارشناس
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سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 10 میلیون ریال بود که طی چند مرحله، به مبلغ 75.000.000 میلیون ریال افزایش یافته است.

روند افزایش سرمایه )ارقام به میلیون ریال(

تاریخ ثبتمنبع افزایش سرمایهآخرین سرمایهمبلغ افزایش سرمایهسرمایه قبلی

1384/12/10اندوخته سرمایه ای10.881.7024.918.29815.800.000

1390/04/14سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی15.800.00010.000.00025.800.000

1392/11/08سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی25.800.00010.200.00036.000.000

1393/12/20سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی36.000.00014.000.00050.000.000

1395/02/04سود انباشته، مطالبات و آورده نقدی50.000.00025.000.00075.000.000

درصدتعداد سهمفهرست سهامداران شرکت

17%12.898.329.412سازمان توسعه ونوسازي معادن وصنایع معدني ایران

10%7.133.111.693شرکت سرمایه گذاري صدرتاءمین

3%2.392.613.290بانک رفاه کارگران

3%2.303.008.490شرکت س اتهران س.خ-م ک م ف ع-

3%2.065.775.293بانک تجارت

2%1.838.259.324شرکت س اخراسان رضوي س.خ-م ک م ف ع-

2%1.558.788.916شرکت س افارس س.خ-م ک م ف ع-

2%1.421.206.789شرکت س ااصفهان س.خ-م ک م ف ع-

2%1.391.238.980شرکت س اخوزستان س.خ-م ک م ف ع-

2%1.343.344.082موسسه صندوق بیمه اجتماعي روستائیان وعشایر

2%1.265.946.161شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاري امید

2%1.174.314.281شرکت س اآذربایجان شرقي س.خ-م ک م ف ع-

1%1.095.572.858شرکت س امازندران س.خ-م ک م ف ع-

49%37.118.490.431سایر سهامداران

100%75.000.000.000جمع
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محصوالت تولیدی شرکت و حاشیه سود 
مهترین محصول تولیدی شرکت محصوالت گرم، سرد، تختال و محصوالت پوشش دار می باشد که به ترتیب 58، 23 ،13 و6 درصد از کل مبلغ فروش را شامل می شود همچنین از لحاظ حاشیه 
ســود عملیاتی بیشــترین مقدار این نسبت را محصوالت گرم با نســبت  33درصد را به خود اختصاص داده است. محصوالت گرم مهترین محصول تولیدی شرکت می باشد و 58 درصد کل مبلغ 

فروش تشکیل می دهد.

تولید و فروش  شرکت
با توجه به جدول ذیل شرکت میزان فروش محصوالت گرم را برای سال 96 معادل 3851 هزار تن پیش بینی کرده است که در سه ماهه ابتدای سال 877هزار تن به فروش رسانده که در حدود 
23 درصد کل فروش در نظر گرفته شــده برای ســال 96 می باشد. همچنین نسبت به سال 95 با 6.5 درصد کاهش برآورد نموده است. در کارشناسی 96 فرض شده است که شرکت بتواند بودجه 

خود را محقق نماید و 3851 هزار تن به فروش برساند.برای سایر محصوالت نیز همین فرض در نظر گرفته شده است.
نرخ فروش محصوالت شرکت با توجه به اینکه در بورس کاال معامله می شود براساس آخرین نرخ های فروش رفته مد نظر قرار گرفته شده که با توجه به مفروضات در نظر گرفته شده  کل مبلغ 

فروش برای سال 96 معادل 143.721 میلیارد ریال برآورد می شود.
الف( مقدار تولید:

واحدمقدار تولید
 عملکرد 
1395

اولین 
بودجه 

پیش بینی 
1396

پیش بینی عملکرد فصلی 1396
 براساس 
عملکرد 

سه ماهه 96

کارشناسی 1396

سه ماهه 
اول

سه ماهه 
دوم

سه ماهه 
سوم

سه ماهه 
چهارم

9 ماهه 
باقیمانده

12 ماهه

محصوالت 
گرم

5.5634.0151.14004.0152.8754.015هزار تن

محصوالت 
سرد

1.3701.46237801.4621.0841.462هزار تن

محصوالت 
پوشش دار

395287720287215287هزار تن

01.1372630001.1378741.137هزار تنسایر

000000هزار تنگندله

7.3286.9011.8536.9015.0486.901 مجموع
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واحدمقدار تولید
 عملکرد 
1395

اولین 
بودجه 

پیش بینی 
1396

پیش بینی عملکرد فصلی 1396
 براساس 
عملکرد 

سه ماهه 96

کارشناسی 1396

سه ماهه 
اول

سه ماهه 
دوم

سه ماهه 
سوم

سه ماهه 
چهارم

9 ماهه 
باقیمانده

12 ماهه

محصوالت 
گرم

4.5324.11587703.8512.9743.851هزار تن

محصوالت 
سرد

1.3801.42836701.4671.1001.467هزار تن

محصوالت 
پوشش دار

288286770294217294هزار تن

01.1502630001.1378741.137هزار تنسایر

000000هزار تنگندله

6.2006.9791.5846.7495.1656.749 مجموع

ب( مقدار فروش:

ج( مبلغ فروش:

ج( نرخ فروش:

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
در بین آیتم های کلیدی بهای تمام شــده تولید، مواد مســتقیم و ســربار بیشترین مبلغ را به خود 

اختصاص داده اند که به ترتیب معادل 54 و 42 درصد می باشد.
مهمترین مواد مستقیم مصرفی شرکت، گندله و سنگ آهن می باشد که نرخ خرید این دو مواد اولیه 
براساس نرخ های فروش فوالد خوزستان محاسبه میشود. برای ادامه سالجاری شمش فخوز معادل 
19.000.000 ریال برای هر تن در در نظر گرفته شــده است که البته با توجه به نوسانات نرخ های 
جهانی، قیمت شمش می تواند دستخوش تغییرات شود که در این صورت نرخ خرید مواد اولیه تغییر 

کرده فلذا سودآوری شرکت را  نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد.

واحدمبلغ فروش
 عملکرد 
1395

اولین بودجه 
پیش بینی 

1396
پیش بینی عملکرد فصلی 1396

 براساس 
عملکرد 

سه ماهه 96

کارشناسی 1396

سه ماهه
 اول

سه ماهه 
دوم

سه ماهه 
سوم

سه ماهه 
چهارم

12 ماهه9 ماهه باقیمانده

محصوالت 
گرم

68.177.76169.503.99117.613.184067.795.80662.454.00080.067.184میلیون ریال

محصوالت 
سرد

25.726.70927.626.1329.291.970030.566.08528.050.00037.341.970میلیون ریال

محصوالت 
پوشش دار

7.179.1837.286.9782.355.98407.885.5036.639.5918.995.575میلیون ریال

015.520.1004.005.553015.804.50413.311.22917.316.782میلیون ریالسایر

101.083.653119.937.20133.266.6910122.051.898110.454.821143.721.512میلیون ریالمجموع

واحدنرخ فروش محصوالت
 عملکرد 
1395

اولین بودجه پیش 
بینی 1396

 پیش بینی براساس عملکرد فصلی 1396
عملکرد 

سه ماهه 96

کارشناسی 1396

سه ماهه
 اول

سه ماهه 
دوم

سه ماهه 
سوم

سه ماهه 
چهارم

12 ماهه9 ماهه باقیمانده

15.043.636.58416.890.398.78520.083.448.11900017.604.727.60321.000.000.00020.791.270.839میلیون ریالمحصوالت گرم

18.642.542.75419.346.030.81225.318.719.34600020.835.777.09625.500.000.00025.454.648.943میلیون ریالمحصوالت سرد

24.927.718.75025.478.944.05630.597.194.80500026.821.438.77630.597.194.80530.597.194.805میلیون ریالمحصوالت پوشش دار

013.495.739.13015.230.239.54400013.900.179.42015.230.239.54415.230.239.544میلیون ریالسایر
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واحدنرخ فروش محصوالت
 عملکرد 
1395

اولین بودجه پیش 
بینی 1396

 پیش بینی براساس عملکرد فصلی 1396
عملکرد 

سه ماهه 96

کارشناسی 1396

سه ماهه
 اول

سه ماهه 
دوم

سه ماهه 
سوم

سه ماهه 
چهارم

12 ماهه9 ماهه باقیمانده

32.860.97045.613.1229.406.62100042.844.66341.262.04750.668.668میلیون ریالهزینه مواد مستقیم

1.962.7252.791.504704.7500002.976.2332.271.4832.976.233میلیون ریالهزینه دستمزد مستقیم

31.336.55834.027.2117.019.02500034.027.21127.008.18634.027.211میلیون ریالهزینه سربار

66.160.25382.431.83717.130.39600079.848.10770.541.71687.672.112میلیون ریالمجموع

بهای تمام شده تولید

الف: مبلغ مواد مستقیم

ب:مقدار مواد مستقیم

ج نرخ خرید مواد اولیه

مواد مستقیم 
)مبلغ(

واحد
 عملکرد 
1395

اولین بودجه پیش 
بینی 1396

پیش بینی بر عملکرد فصلی 1396
اساس عملکرد 

سه ماهه 96

کارشناسی 1396

سه ماهه اول
سه ماهه 

دوم
سه ماهه 

سوم
سه ماهه 

چهارم
9 ماهه 
باقیمانده

12 ماهه

000000میلیون ریالسنگ آهن

7.241.15012.330.9292.345.695010.435.6518.089.95610.435.651میلیون ریالسایر

000000میلیون ریالآهن قراضه

10.084.77015.693.0903.376.869014.809.84015.157.73418.534.603میلیون ریالگندله

13.942.68215.560.2423.591.517015.879.69416.175.14419.766.661میلیون ریالسنگ آهن

1.883.7722.028.86192.53901.719.4781.839.2131.931.752میلیون ریالآهن قراضه

33.152.37445.613.1229.406.620042.844.66341.262.04750.668.667میلیون ریالمجموع

مواد مستقیم 
)مقدار(

واحد
 عملکرد 
1395

اولین بودجه پیش 
بینی 1396

پیش بینی بر عملکرد فصلی 1396
اساس عملکرد 

سه ماهه 96

کارشناسی 1396

سه ماهه اول
سه ماهه 

دوم
سه ماهه 

سوم
سه ماهه 

چهارم
9 ماهه 
باقیمانده

12 ماهه

000000-سنگ آهن

18710112هزار تنسایر

000000هزار تنآهن قراضه

2.9214.6501.00204.2373.2354.237هزار تنگندله

7.2497.5501.76007.5435.7837.543هزار تنسنگ آهن

15621580167159167هزار تنآهن قراضه

010.32712.5022.771011.9489.17711.948مجموع

خرید 
مواد اولیه 

)نرخ (
واحد

 عملکرد 
1395

اولین بودجه 
پیش بینی 1396

عملکرد فصلی 1396

پیش بینی بر اساس 
عملکرد سه ماهه 96

کارشناسی 1396

سه ماهه اول
سه 
ماهه 
دوم

سه 
ماهه 
سوم

سه ماهه 
چهارم

12 ماهه9 ماهه باقیمانده

----------سنگ آهن

10.435.651.000.00010.435.651.000.0005.217.825.500.000---7.241.150.000.000141.734.816.0922.345.695.000.000هزار تنسایر

-0-------هزار تنآهن قراضه

3.495.359.9244.685.543.845.0634.374.463.851---3.452.505.9913.374.858.0653.370.128.743هزار تنگندله

2.105.222.5902.797.016.064.3332.620.530.412---1.923.393.8472.060.959.2052.040.634.659هزار تنسنگ آهن

10.296.275.44911.567.375.00011.567.375.000---12.075.461.5389.436.562.79111.567.375.000هزار تنآهن قراضه
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پیش بینی بودجه سال 96 و  برآورد کارشناسی
همانطور که اشاره شد، مقدار فروش برآوردی شرکت برابر با بودجه آن در نظر گرفته شده و نرخ شمش فوالد خوزستان نیز معادل 19.000.000 ریال برای هر تن لحاظ گردیده است. هزینه های 
سربار و دستمزد نیز برابر با بودجه پیش بینی شده، منظور گشته است . حال با توجه به مفروضات زیر، انتظارات از افزایش حاشیه سود و تعدیل مثبت درآمد هر سهم اجتناب ناپذیر می باشد. بنحوی 

که اگر بهای هر تن شمش فوالد فخوز را  معادل 17.000.000 ریال برای ادامه سالجاری  در نظر داشته باشیم، سود اکتسابی هر سهم کمتر از 492 ریال نخواهد بود.

برآوردی از نرخ خرید مواد و فروش محصوالت

واحدصورت سود وزیان
 عملکرد 
1395

اولین بودجه پیش 
بینی 1396

 پیش بینی براساس عملکرد فصلی 1396
عملکرد سه ماهه 96

کارشناسی 1396

12 ماهه9 ماهه باقیماندهسه ماهه چهارمسه ماهه سومسه ماهه دومسه ماهه اول

0101.083.653119.937.20133.266.6910122.051.898110.454.821143.721.512فروش

-87.672.112-70.541.716-079.848.107-17.130.396-83.599.832-066.160.253بهای تمام شده کاالی فروش رفته

034.923.40036.337.36916.136.295042.203.79139.913.10556.049.400سود )زیان( ناخالص

هزینه های عمومی
 اداری و تشکیالتی

06.693.722-6.546.821-2.002.911-06.766.324-4.763.413-6.766.324-

خالص سایر درآمدها 
)هزینه ها( ی عملیاتی

0525.201273.742-197.797-0448.029-250.232-448.029-

028.754.87929.516.80613.935.587034.989.43834.899.46048.835.047سود )زیان( عملیاتی

-10.971.428-8.412.123-010.971.428-2.559.305-10.971.428-08.923.398هزینه های مالی

خالص سایر درامدها 
و هزینه های غیرعملیاتی

03.085.0802.778.318353.107-02.552.5002.905.6072.552.500

سود )زیان( خالص عملیات 
در حال تداوم قبل از مالیات

022.916.56121.323.69611.023.175026.570.51029.392.94440.416.119

-6.335.163-4.350.991-03.933.191-1.984.172-2.334.775-02.146.221مالیات

سود )زیان( خالص عملیات 
در حال تداوم 

020.770.34018.988.9219.039.003022.637.31925.041.95234.080.955

سود )زیان( عملیات متوقف شده 
پس از اثر مالیاتی

#DIV/0!0000000

020.770.34018.988.9219.039.003022.637.31925.041.95234.080.955سود )زیان( خالص

02772531210302334454سود هر سهم پس از کسر مالیات

75.000.00075.000.00075.000.00075.000.00075.000.00075.000.00075.000.000-سرمایه

بودجه 1396شرح
 عملکرد سه ماهه

1396
کار شناسی 1396

12 ماهه9 ماهه باقیمانده

14.000.000.00014.173.773.79519.000.000.00015.599.016.000نرخ شمش فوالد خوزستان

3.452.505.9913.495.359.9244.685.543.8453.846.835.443گندله

2.060.959.2052.040.634.6592.797.016.0642.296.352.544سنگ آهن

24.7%24.7%24.7%24.7%درصد گندله به  شمش

14.7%14.7%14.7%14.7%درصد سنگ آهن به شمش

17.604.727.60320.083.448.11921.000.000.00020.791.270.839نرخ فروش محصوالت گرم

20.835.777.09625.318.719.34625.500.000.00025.454.648.943نرخ فروش محصوالت سرد

مقایسه بودجه اعالمی شرکت با برآورد کارشناسی
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تحلیل حساسیت ) نسبت به تغییر محصوالت گرم و سرد(
در جدول ذیل حساسیت سود هر سهم شرکت نسبت به تغییرات قیمت محصوالت گرم و سرد برآورد و محاسبه شده است. در صورتی که شرکت محصوالت گرم خود را با نرخ 23500 به ازای 

هر کیلو و محصوالت سرد را با نرخ 27500 بفروشد، انتظار می رود سودی معادل 564 ریال برای هر سهم محقق سازد.

تغییر نرخ محصوالت گرم

 تغییرنرخ 
محصوالت سرد

45418.075.103.30719.079.275.71320.083.448.11921.978.000.00022.091.792.930

21.375.000.000304338372436440

23.750.000.000334368402466469

25.434.000.000355389423487490

26.250.000.000365399433497501

27.500.000.000381415448512516
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اتفاقات پیش بینی نشدنی 
عامل افت قیمت نفت پنهان

فرزین سوادکوهی

در یک ماهه گذشته بازار نفت در تب و تاب قرار ومدارهای اوپکی ها به راه خود می رفت و عرضه و تقاضا مانند همیشه به تاثیر از تحوالت منطقه ای دچار افت و خیز های معمول خود می شد 
.طبق نظر برخی از کارشناسان توقع در این بود که در ماه آگوست گذشته تقاضای نفت خام باال باشد و بازار با وضعیت مناسبی روبرو شده و قیمت ها نیز افزایش یابد اما دقیقا در همین ماه بیشترین 
کاهش ها به بازار نفت راه یافت.از یک سو افزایش تولید نفت خام آمریکا و از سوی دیگر وقوع توفان هاروی که عمال باعث شد 25 درصد از ظرفیت پاالیشی ایاالت متحده از سرویس خارج شود 

وضعیت را به گونه ای رقم زد که افت قیمت ها عیان شود.
طبق گزارش هایی که منتشر شد نفت خام آمریکا در ماه آگوست نزدیک به 3 دالر معادل 9/ 5 درصد کاهش یافت و به 23/ 47 دالر بر بشکه رسید. این در حالی است که نفت برنت تغییر چندانی 
نداشت و تنها 27 سنت کاهش یافت و در پایان ماه به 33/ 52 دالر بر بشکه رسید. کاهش شدید بهای نفت خام آمریکا و عدم رشد قیمت نفت برنت آن هم در ماهی که به طور تاریخی بیشترین 
تقاضای ماهانه برای نفت خام ساالنه در آن رخ می دهد، نشان از ناکامی بازار نفت دارد و حال با نزدیک شدن به پایان فصل پرتقاضای نفت و آغاز دوره تعمیر و نگهداری پاالیشگاه ها احتمال می رود 

شاهد توقف روند کاهشی موجودی انبارهای نفتی و فشار بیش از پیش بر قیمت ها باشیم.
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اما در اوپک طی ماه آگوســت تولید نفت کاهش پیدا کرد به 
طوری که بر اساس توافقی که 11 عضو این سازمان به همراه 
11 کشور غیر عضو در سپتامبر 2016 داشتند تا در یک اقدام 
1.8 میلیون بشــکه از تولید را  تا ماه مارس 2018 کمتر کنند 
، اما در این میان لیبی و نیجریه که به دلیل مشــکالت پیش 
رو در کشور خودشان مجبور بودند تولید کمتری داشته باشند 
باالجبار از توافق الزم اوپک معاف شــدند.این درحالی بود که 
همین دو کشور از آغاز سال بیشترین میزان تولید را برای خود 
رقم زده بودند تا کاهش تولید دیگر اعضا را بی تاثیر کنند.برخی 
از اعضــا هم با کم توجهی به تعهــد کاهش تولید خود کاری 
کردند که تولید اوپک شکل صعودی پیدا کرد وهمین رفتار در 

کاهش قیمت نفت تاثیرات خود را باقی گذاشت.
رویترز نوشــت  کشــورهای عضو اوپک در ماه آگوست تولید 
نفت خود را 170 هزار بشکه کاهش داده و به 83/ 32میلیون 
بشــکه در روز رساندند، پایبندی اعضای این سازمان به توافق 
نفتی از رقم 84درصد در ماه جوالی به 89 درصد رسیده است. 
امــا دبیرخانه اوپک در آخرین شــماره نشــریه هفتگی خود 
)شــماره318 به تاریخ 31 مرداد ماه 1396(گزارش مبسوطی 
از تحوالت بازار ارءه داد که بخش کوتاه شــده آن به شــرح 

ذیل است:
اقتصاد جهاني   

با توجه به نزدیک شدن بدهي دولت آمریکا به سقف تعیین 
پایان  تا  باید حداکثر  شده 20 تریلیون دالري، کنگره آمریکا 
ماه سپتامبر در خصوص افزایش این سقف تصمیم گیري کند. 
اروپا نشان داد  بانک مرکزي  صورتجلسه نشست ماه ژوئیه 
سیاستهاي  پیشبرد  براي  را  بانک  این  یورو،  اخیر  تقویت 
پول  بینالمللي  صندوق  است.  کرده  مواجه  مشکل  با  پولي 
اقتصادي، پیشبیني  روز سهشنبه در گزارش ساالنه سالمت 
رشد اقتصادي چین براي سال 2017 را از 6.2 به 6.7 درصد 

افزایش داد.

آمریکا
تشدید  از  نشان  آمریکا  مرکزي  بانک  ژوئیه  ماه  صورتجلسه 
روند  خصوص  در  آزاد  بازار  سیاست  کمیته  اعضاي  نگراني 
کاهش تورم داشت. به طوري که برخي اعضا از توقف افزایش 
صعودي  روند  تحکیم  از  اطمینان  حصول  زمان  تا  بهره  نرخ 
تورم  ماندن  پایین  احتمال  از  اعضا  این  گفتهاند.  تورم سخن 
از نرخ 2 درصدي هدف براي مدت طوالنيتر اظهار نگراني 
کردهــاند. قابل توجه است که تورم از 1.6 درصد در ماه ژوئن 
به 1.7 درصد در ماه ژوئیه افزایش یافت. همچنین با توجه به 
افزایش رشد 0.1 درصدي شاخص قیمت کاالهاي وارداتي در 
ماه ژوئیه در مقایسه با ماه ژوئن، احتمال ادامه روند افزایشي 
تورم در ماه اوت نیز وجود دارد. در صورتي که تورم در چهار 
مرکزي  بانک  نرخ هدف  به سمت  جاري  باقیمانده سال  ماه 
کار  دستور  در  دوباره  بهره  نرخ  افزایش  کند،  حرکت  آمریکا 
مشخص  همچنین  گرفت.  خواهد  قرار  آمریکا  مرکزي  بانک 
شده است بانک مرکزي آمریکا در حال آماده شدن براي شروع 

برنامه کوچک سازي ترازنامه 4.2 تریلیون دالري خود است.
با توجه به نزدیک شدن بدهي دولت به سقف تعیین شده 20 
تریلیون دالري، کنگره آمریکا باید حداکثر تا پایان ماه سپتامبر 
این سقف تصمیمگیري کند. در  افزایش  2017 در خصوص 

صورتي که کنگره با افزایش سقف بدهي آمریکا موافقت ننماید، 
ممکن است دولت آمریکا در پرداخت اصل و بهره اوراق قرضه 
سررسید شده با مشکل روبهرو شده و در ماه سپتامبر بخشي از 
دولت تعطیل شود. استیون منوشیلن وزیر خرانهداري گفته بود 
در صورت عدم افزایش سقف بدهي، دولت فقط تا 30 سپتامبر 
این صورت  غیر  در  و  داشته  را  بدهيهایش  بازپرداخت  توان 
بخشهایي از دولت به علت کمبود هزینه تعطیل و همچنین 
دولت مجبور به قصور در بازپرداخت بدهيهایش خواهد بود. 
برخي از اقتصاددانان هشدار ميدهند قصور دولت در پرداخت 
بدهيهایش ميتواند منجر به بازگشت آمریکا به دوره رکود 
اقدامات  از جمله  اقتصادي جهاني شود.  بحران  ایجاد یک  و 
وزارت خزانهداري آمریکا در این زمینه، تعویق سرمایهگذاري در 
صندوقهاي بازنشستگي کارمندان فدرال بود. در حال حاضر 

بدهي دولت در مرز 20 تریلیون دالر قرار دارد.  
فروش همزمان اوراق قرضه از سوي دولت و بانک مرکزي 
آمریکا ميتواند سبب افزایش بیش از انتظار بازده اوراق قرضه 
آمریکا  مالي  بازارهاي  بر  نامطلوبي  تاثیرات  و  شده  آمریکا 
داشته باشد. بنابراین بانک مذکور باید احتمال افزایش سقف 
کوچکسازي  برنامه  اجراي  هنگام  در  را  دولت  بدهيهاي 

ترازنامه این بانک مورد توجه قرار دهد.

منطقه یورو
نشان  اروپا  مرکزي  بانک  ژوئیه  ماه  نشست  صورتجلسه 
پیشبرد  براي  را  اروپا  مرکزي  بانک  یورو،  اخیر  تقویت  داد 
سیاستهاي پولي با مشکل مواجه کرده است. مقامات بانک 
مرکزي اروپا نسبت به تهدید افزایش ارزش یورو هشدار داده 
و معتقدند احتمال دارد یورو بیش از این هم تقویت شود. آنان 
در نشست سیاستي بانک مرکزي اروپا که در ماه گذشته برگزار 
در  آن  از  ناشي  تغییرات  و  یورو  صعودي  روند  مورد  در  شد، 
بودند.  کرده  نگراني  ابراز  جهان  نقاط  دیگر  و  منطقه  اقتصاد 
الزم به ذکر است، نرخ یورو در برابر دالر از ابتداي سال جاري، 
حدود 13 درصد تقویت شده و در ماه جاري به بیشترین سطح 
از ابتداي سال 2015 رسیده است. انتظار ميرود بانک مرکزي 
از روند صعودي نرخ یورو جلوگیري کند. زیرا اگر این امر ادامه 
یابد، مجبور خواهد شد روند اجراي سیاستهاي پولي جدید (

کوچکسازي ترازنامه) را ُکند نماید. در صورت کاهش تدریجي 

برنامه خرید ماهانه اوراق قرضه در ماههاي آتي، به احتمال زیاد 
تقویت یورو تشدید شده و این امر به اقتصاد منطقه آسیب وارد 

خواهد ساخت.

چین
تولید صنعتي در ماه ژوئیه سال جاري نسبت به مدت مشابه 
کرد.  رشد  درصد،   6.4 بازار،  پیشبیني  از  کمتر  گذشته  سال 
پیشبینيها از رشد 7.2 درصدي تولید مذکور حکایت داشت. 
این رقم ضعیفترین نرخ رشد از ماه ژانویه سال جاري بود و 
ُکندي رشد تولیدات کارخانهاي و افت تولید محصوالت معدني 
در رشد مذکور موثر بودهــاند. الزم به ذکر است که رشد تولید 

صنعتي در ماه ژوئن 7.6 درصد گزارش شد.
ثابت  دارایيهاي  سرمایهگذاري  ملي،  آمار  اداره  اعالم  طبق 
به  نسبت  جاري  سال  ژوئیه  تا  ژانویه  ماههاي  فواصل  در 
دوره مشابه سال گذشته 8.3 درصد، رشد داشت که کمتر از 
واحد درصد  این رشد، 0.2  این وجود،  با  بود.  بازار  پیشبیني 
از دوره مشابه سال گذشته بیشتر بود. در هفت ماه اول سال 
جاري، میزان سرمایهگذاريها در بخش کارخانجات سنتي افت 
داشت و در کارخانجات جدید و پیشرفته، رشد سریعي به خود 

اختصاص داده است.  
صندوق بینالمللي پول روز سهشنبه در گزارش ساالنه سالمت 
اقتصادي، پیشبیني رشد اقتصادي چین براي سال 2017 را 
از 6.2 به 6.7 درصد افزایش داد. اما در مورد افزایش بدهي 
دومین اقتصاد بزرگ جهان هشدار داد و تأکید کرد چین باید 
مشکل رشد بدهيهاي خود را حل کند. بنابر اعالم این نهاد 
انتظار ميرود چین تا سال 2021 از رشد 6.4 درصدي برخوردار 

گردد. 

بازار نفتخام
تولید نفتخام آمریکا با افزایش 80 هزار بشکه در روز به 9.5 
اقدام  معاملهگران  میان،  این  در  رسید.  روز  در  بشکه  میلیون 
نفتکشها در دریاي شمال  در  به کاهش سطح ذخیرهسازي 
سوم  ماهه  سه  در  ميشود  پیشبیني  این،  بر  عالوه  کردند. 
پاالیشگاهها،  برخي  در  فصلي  تعمیرات  انجام  با  جاري،  سال 
تقاضا براي نفتخام با کاهش روبرو شود. سطح ذخیرهسازي 
تجاري نفتخام آمریکا با کاهش 8.9 میلیون بشکه به 446.5 
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میلیون بشکه تنزل یافت. قیمتهاي نفت در هفته گذشته با 
با  کاهش روبرو شدند. به طوري که قیمت سبد نفتي اوپک 
کاهش 1.51 دالر در هر بشکه به 48.71 دالر در هر بشکه 
و  برنت  شاخص  نفتخامهاي  قیمت  مذکور  هفته  در  رسید. 
وستتگزاســاینترمدیت به ترتیب با کاهش 1.51 و 1.61 دالر 
در هر بشکه به 50.45 و 47.50 دالر در هر بشکه تنزل یافت.  
انرژي آمریکا )EIA(، تولید  اداره اطالعات  براساس گزارش 
 80 افزایش  با  اوت   11 به  منتهي  هفته  در  آمریکا  نفتخام 
در  رسید.  روز  در  بشکه  میلیون   9.5 به  روز  در  بشکه  هزار 
شرایط فعلي، سطح قیمت نفتخام در معامالت آتي در زمان 
آینده نزدیک، پایینتر از قیمت در بازار تکمحموله است؛ به 
به کاهش سطح ذخیرهسازي  اقدام  معاملهگران  دلیل،  همین 
حدود  حاضر  حال  در  کردند.  شمال  دریاي  در  نفتکشها  در 
7 میلیون بشکه نفتخام در این مخازن نگهداري شده است.  
و  اوپک  عضو  کشورهاي  پایبندي  آرگوس،  گزارش  براساس 
کشورهاي داوطلب غیراوپک به کاهش تولید در سه ماهه دوم 
سال 2017، منجر به برداشت 400 هزار بشکه در روز از ذخایر 
نفت امریکا در همین مدت شده است. اما پیشبیني ميشود در 
سه ماهه سوم سال جاري، با انجام تعمیرات فصلي در برخي 
پاالیشگاهها، تقاضا براي نفتخام با کاهش روبرو شود. این در 
حالي است که براساس برآوردهاي به عمل آمده، تولید نفت 
ماه  در  روز،  در  بشکه  افزایش 120 هزار  با  آمریکا  در  رستي 

سپتامبر به 6.25 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. 
تجاري  ذخیرهسازي  سطح   ،EIA هفتگي  گزارش  براساس 
کاهش  با  اوت   11 به  منتهي  هفته  در  آمریکا  نفتخام 
یافت.  تنزل  بشکه  میلیون   446.5 به  بشکه  میلیون   8.9
تحلیلگران دلیل اصلي این کاهش را افزایش بهرهبرداري از 
پاالیشگاههاي آمریکا به 96.1 درصد، معادل 17.56 میلیون 
بشکه در روز خوراک پاالیشي، مي دانند. در این میان، تقاضا 
براي نفتخامهاي سبک بیش از سایر نفتخامها بوده است. 
عالوه براین، تقاضا براي نفتخامهاي تولیدي آمریکا از سوي 
افزایش  با  جنوبي  کره  و  هند  آرژانتین،  در  فعال  پاالیشگران 

روبرو شده است.  

تقاضاي جهاني نفت
 )EIA( بر اساس گزارش ماه اوت اداره اطالعات انرژي آمریکا

، رشد تقاضاي جهاني نفت در سال 2017 معادل 1.42 میلیون 
قبلي  گزارش  با  مقایسه  در   که  شده  برآورد  روز  در  بشکه 
تجدیدنظر نزولي 50 هزار بشکه در روز را نشان ميدهد. رشد 
تقاضاي جهاني نفت در سال 2018 بدون تجدیدنظر معادل 
1.61 میلیون بشکه در روز خواهد بود. رشد تقاضاي چین و 
هند مهمترین عامل تاثیرگذار بر رشد تقاضاي جهاني نفت در 
سال 2017 خواهند بود. مطابق گزارش EIA ، تقاضاي نفت 
آمریکا در هفته منتهي به چهارم ماه اوت سال 2017 معادل 
21.929 میلیون بشکه در روز برآورد شده است که این رقم در 
مقایسه با هفته منتهي به 28 ژوئیه سال 2017 حدود 1.338 
میلیون بشکه در روز افزایش نشان ميدهد. همچنین مطابق 
باالترین تقاضاي نفت هند در سال 2017 در   ، این گزارش 
در حدود  رقم  این  که  داد  خواهد  روي  چهارم سال  سهماهه 

4.84 میلیون بشکه در روز خواهد بود. 

تقاضاي نفت 
مطابق گزارش ماه اوت 2017 اداره اطالعات انرژي آمریکا، 
رشد تقاضاي جهاني نفت در سال 2017 با 50 هزار بشکه در 
روز تجدیدنظر نزولي در  مقایسه با گزارش ماه ژوئیه، به 1.42 
میلیون بشکه در روز رسید. بدین ترتیب، تقاضاي جهاني نفت 
در سال 2017 برابر 98.41 میلیون بشکه در روز خواهد بود. 
به  سال 2017  در  هند  و  چین  نفت  تقاضاي  رشد  همچنین 
ترتیب برابر 340 و 170 هزار بشکه در روز خواهد بود که رشد 
تقاضاي  رشد  بر  مؤثر  عامل  مهمترین  این کشورها  تقاضاي 
جهاني نفت در سال مذکور هستند. تقاضاي نفت این دو کشور 

در سال 2017، به ترتیب 12.78 
در  تقاضا  رشد  بود.  خواهد  روز  در  بشکه  میلیون   4.63 و 
کشورهاي OECD در سال جاري به 290 هزار بشکه در روز 
خواهد رسید.  از طرف دیگر، مطابق با این گزارش، کماکان 
بیشترین کاهش رشد تقاضاي نفت در ژاپن  رخ خواهد داد، 
 170 جاري  سال  در  کشور  این  نفت  تقاضاي  که  طوري  به 
هزار بشکه در روز نسبت به سال 2016 کاهش خواهد یافت. 
رشد تقاضاي جهاني نفت در سال 2018 بدون تغییر نسبت به 
بر  بود.  ماه ژوئیه 1.61 میلیون بشکه در روز خواهد  گزارش 
اساس این گزارش رشد تقاضا در سال 2018 از رشد تقاضا در 

سال جاري باالتر خواهد بود.

آمریکا
مطابق گزارش EIA ، تقاضاي نفت آمریکا در هفته منتهي به 
چهارم اوت سال 2017 معادل 21.929 میلیون بشکه در روز 
برآورد شده است که این رقم در مقایسه با هفته منتهي به 28 
ژوئیه سال 2017 حدود 1.338 میلیون بشکه در روز افزایش 
نشان ميدهد. در این راستا، تقاضاي بنزین این کشور با 45 
هزار بشکه در روز کاهش طي دوره مذکور به 9.797 میلیون 
تقاضاي  آن رشد  اصلي کندي  دلیل  رسید که  روز  در  بشکه 
بنزین در آمریکا با توجه به کاهش خودروهاي فروش رفته در 
این کشور است. تقاضاي پروپان.پروپیلن در مدت زمان مذکور 
افزایش  با  پتروشیمي،  کارخانجات  فعالیت چشمگیر  دنبال  به 
، به 1.307 میلیون بشکه در  حدود 400 هزار بشکه در روز 
هفته  در  سوختجت.نفتسفید  تقاضاي  همچنین  رسید.  روز 
منتهي به چهارم اوت سال 2017 در مقایسه با هفته منتهي به 
28 ژوئیه سال 2017 با کاهش ناچیز 1.4 درصدي به 1.765 

میلیون بشکه در روز رسید.

هند
مطابق گزارش اداره اطالعات انرژي آمریکا، در سال 2017، 
باالترین تقاضاي نفت هند در سهماهه چهارم سال روي خواهد 
داد که این رقم در حدود 4.84 میلیون بشکه در روز خواهد 
بود. در مجموع، تقاضاي نفت هند در سال 2017 با 170 هزار 
خودروهاي  افزایش  شد.  خواهد  روبرو  افزایش  روز  در  بشکه 
فروش رفته و باالرفتن میزان مصرف نفت در بخش خانگي، 
مهمترین عوامل موثر بر رشد تقاضاي نفت این کشور در سال 
2017 خواهند بود. بر اساس این گزارش، روند فزاینده تقاضاي 
با رشدي  ادامه خواهد داشت و  نیز  نفت هند در سال 2018 
معادل 260 هزار بشکه در روز به 4.90 میلیون بشکه در روز 
خواهد رسید. در سال 2018، باالترین میزان تقاضاي نفت هند 
در سهماهه اول سال رخ خواهد داد که این رقم معادل 5.03 

میلیون بشکه در روز است.
به این ترتیب به نظر می رســد سازوکارهای بازار نفت جهانی 
چندان پیرو کلیشــه های تاثیر گذار  رایج نیست و گاهی هر 
اتفاق حتی کوچکــی این بازار را دچار تحــول می کند و در 
چنین شرایطی گمانه زنی در این بازار نیاز به کارشناسی های 

آگاهانه  تر و عمیق تری خواهد داشت.
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گذری بر عملکرد صنعت بیمه 
در گرم ترین ماه سال 

سمیرابابایی

در دومین ماه تابســتانی  شاهد اتفاقات خوبی در بخش بیمه 
های بازرگانی بودیم . یکی از رویدادهای این ماه ، خبر رییس 
کل بیمه مرکزی مبنی بر الکترونیکی شدن کارت های بیمه 
نامه شــخص ثالث بود . در حال حاضر کوپن های بیمه نامه 
شخص ثالث مشــکالتی را برای بیمه گذاران وشرکت ها ی 
بیمه به دنبال دارد و متناسب با فناوری های روز دنیا نیست و 

این اقدام می تواند درصنعت بیمه  موثر واقع شود.
همچنین دراین ماه  هیات وزیران آیین نامه اجرایی قانون بیمه 
اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از 
وسایل نقلیه را تصویب کرد. اتفاقات دیگر این ماه مواجه شدن 
بیمه شخص ثالث با افزایش حدود 10 درصدی و  تعطیلی 24 
دفتر غیرمجاز  اســت که بیمه مرکزی در این خصوص گفته 
بود، در اجرای ماده 66 قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری 
به منظور ساماندهی بازار بیمه و جلوگیری از فعالیت های خارج 
از قوانین و مقررات، از ابتدای ســالجاری از 24 دفتر غیر مجاز 
بازدید و در چارچوپ ضوابط اقدامات الزم برای تعطیل کردن 

این دفاتر انجام شده است.
همچنین در بخش بیمه های اجتماعی نیز شــاهد گســترش 
بیمههای اجتماعی ، عقد قرارداد با آرامستان ها برای پرداخت 
آنی کمک هزینه کفن و دفن توســط سازمان تامین اجتماعی  

وکلید خوردن  نظام ارجاع بودیم .
در ذیل مهمترین اتفاقات صنعت بیمه درمردادماه آمده است :

بیمه نامه شخص ثالث کارت الکترونیکی می شود
دراین ماه رییس کل بیمه مرکزی از جایگزینی بیمه نامه های 
کاغذی شخص ثالث با کارت های الکترونیکی در آینده نزدیک 
خبر داد .اکنون بیمه شخص ثالث به صورت کاغذی به همراه 
تعدادی کوپن ارائه  می شود که مشکالتی را برای بیمه گذاران 
و شرکت های بیمه به همراه می آورد و متناسب با فناوری های 
روز نیست. بیمه مرکزی طرح جایگزینی بیمه نامه های کاغذی 
با کارت های الکترونیک را در دستور  کار قرار داده که با توجه 
به ابعاد مختلف آن، گستردگی بیمه های شخص ثالث در کشور 
و شمار قابل توجه سازمان ها و نهادهای درگیر هنوز در مرحله 

مطالعه و امکان سنجی است.
 تغییر شــکل بیمه نامه های شــخص ثالث از شکل کاغذی به 
کارت الکترونیکی، موضوعی متفاوت از صدور این بیمه نامه به 
صورت اینترنتی اســت. بازاریابان اعم از اینترنتی و غیراینترنتی 
حق فروش محصوالت بیمه را نداشــته و فقط در امر بازاریابی 
برای موسسه های بیمه، کارگزاران و نمایندگان بیمه می توانند 
فعالیت کنند. اما با توجه به تحوالتی که در امر فروش اینترنتی 
محصوالت مختلــف و از جمله خدمات بیمه ای ایجاد شــده، 
ضروری است شرکت های بیمه نسبت به ایجاد زیرساخت الزم 

برای گسترش شیوه فروش اینترنتی و برخط محصوالت بیمه ای 
برای نمایندگان خود و کارگزاران بیمه همکار اقدام کنند.

تصویب آییننامه جدید درباره بیمه اجباری در دولت
هیات وزیران آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری خســارات 
وارده به شــخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را 

تصویب کرد.
به موجب این آیین نامه، برای دریافت خســارت بدنی، ذینفع 
حق دارد با ارایه اصل یا تصویر برابر اصل مدارک مربوط بطور 
مســتقیم، حســب مورد به بیمه گر مربوط یا صندوق مراجعه 
کنــد. همچنین زیان دیده یا نماینده قانونی وی برای دریافت 
خسارت مالی حق دارد با ارایه اطالعات و اصل یا تصویر برابر 
اصل مدارک مربوط بطور مســتقیم به بیمه گر مربوط مراجعه 

کند.
بیمه گر نیز موظف است در ارزیابی خسارت مالی وارد شده به 
وسیله نقلیه زیان دیده، عالوه بر هزینه های جایگزینی قطعات 
آسیب دیده و اجرت تعمیر وسیله نقلیه، مالیات بر ارزش افزوده 
و هزینه پرداخت شــده برای نجات و یا انتقال وســیله نقلیه 
خســارت دیده به نزدیک ترین محل مناســب برای تعمیر را 
در نظر گیرد و نســبت به پرداخت این موارد تا سقف تعهدات 
مالی مندرج در بیمه  نامه شــخص ثالث اقدام کنند. همچنین 
ســازمان های بیمه گر موظف شدند قبل از نهایی شدن میزان 
خســارت 50 درصد از خسارت را بالفاصله و حداکثر در مدت 

15 روز پرداخت کنند.
همتی خواستار رای اعتماد نمایندگان مجلس به کرباسیان شد

 عبدالناصر همتــی رییس کل بیمه مرکزی، ضمن حمایت از 
گزینه پیشنهادی رییس جمهور برای وزارت اقتصاد ، خواستار 
رای اعتماد نمایندگان مجلس به کرباســیان شد.همتی معتقد 
است : کرباسیان انتخاب مناسبی برای وزارت امور اقتصادی و 
دارایی هستند و با رای اعتماد نمایندگان ملت این مسئولیت را 

به عهده خواهند گرفت.

افزایش ده درصدی قیمت در بیمه شخص ثالت
دراین ماه بیمه شــخص ثالث با افزایــش حدود 10 درصدی 
مواجه شــد.نرخ بیمه شــخص ثالث در دو شرکت با افرایش 
قیمت مواجه شــده اما این طور که مشــخص اســت پس از 
افزایش قیمت در آن دو شــرکت به تازگی تمامی شرکت های 

بیمه در این رشته افزایش قیمت داشته اند.
تعطیلی 24 دفتر غیرمجاز بیمه گری

اداره کل نظارت بر صالحیت هــای حرفه ای بیمه مرکزی از 
تعطیلی 24 دفتر غیرمجاز خبر داد.

بیمه مرکزی ایران اعالم کرد در اجرای ماده 66 قانون تاسیس 

بیمــه مرکزی و بیمه گری به منظور ســاماندهی بازار بیمه و 
جلوگیــری از فعالیت های خارج از قوانین و مقررات، از ابتدای 
ســالجاری از 24 دفتر غیر مجاز بازدید و در چارچوب ضوابط 
اقدامات الزم برای تعطیل کردن این دفاتر انجام شــده است. 
براســاس این گزارش بیمه گذاران می توانند از طریق سامانه 

سنهاب، اعتبار بیمه نامه خود را استعالم کنند.

بیمه، ســه میلیارد دالر بابت خسارت تصادفهای 
پارسال پرداخت کرد

صنعــت بیمه پارســال نزدیک به ســه میلیــارد دالر بابت 
تصادف هــای رانندگی از محل بیمه شــخص ثالث پرداخت 
که این رقم باید کاهش یابد.»عبدالناصر همتی«  در نشســت 
مشــترک با رییس پلیس راهنمایی و رانندگــی ناجا بر لزوم 

عملیاتی شدن سامانه یکپارچه استعالم تاکید کرد.
در قانون جدید بیمه شــخص ثالث می توانیم جرایمی برای 
رانندگان پرخطر در نظر بگیریم که این امر منوط به دسترسی 
به این سیستم است. خوشبختانه پارسال با هماهنگی صنعت 
بیمه کشــور به ویژه بیمه مرکزی، اقدام های خوبی همچون 
تجهیز سیستم های پلیس در جاده ها برای کنترل رفتار پر خطر 

رانندگان صورت گرفت.

رشد 18 درصدی بیمه های زندگی
رییس کل بیمــه مرکزی،  کل ذخایر رشــته های بیمه های 
زندگی و غیر زندگی شــرکت های بیمــه در ایران را 29 هزار 
میلیارد تومان اعــالم کرد و از رشــد 18 درصدی بیمه های 

زندگی در سه ماه نخست سال جاری خبر داد.
همتی  با اشــاره به اینکه از مجمــوع کارگرانی که در معدن 
یورت کار می کردند، تنها 40 نفر توسط کارفرما بیمه مسئولیت 
داشتند ،گفت که صنعت بیمه تنها از بین آن 44 نفر فوت شده 

به 40 نفر دیه پرداخت خواهد کرد.
عبدالناصر همتی درباره چگونگــی پرداخت دیه 44 کارگری 
که معدن آزادشــهر یورت گلستان فوت کردند، گفت: صنعت 
بیمــه تنها بابت 40 نفر از فوت شــدگان معدن یورت دیه به 
خانواده های فوت شــدگان پرداخت خواهد کرد. دستوری که 
من در آن زمان دادم فقط مربوط به تســریع در پرداخت دیه 
فوت شدگان بود و مسئولیت پرداخت دیه کشته شدگان بیش 

از 40 نفر با صنعت بیمه نیست.
همتی ادامه داد: به هیچ وجه خالق بیمه نامه ، مبلغی بابت دیه 
کشته شدگان معدن آزادشهر یورت گلستان پرداخت نمی شود. 
آن بیمه نامه هایی که شرکت بیمه آسیا صادر کرده بود، سقف 
داشــتند و این شرکت بیشتر از این سقف خسارتها را پرداخت 
نخواهــد کرد. همتــی درباره تنظیم صورت هــای مالی بیمه 
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مرکزی به روش IFRS گفت: آنهایی که استاندارد IFRS را 
گذاشته اند، نتوانسته اند به جمع بندی نهایی در این مورد برسند. 
سابقا گفته بودند که این موضوع از سال 2017 میالدی شروع 
می شــود و اخیرا اعالم کرده اند که تا ســال 2021 باید عملی 
شود. استاندارد IFRS هنوز به طور کامل به صنعت بیمه ایران 

ابالغ نشده است.

گسترش بیمه های اجتماعی در دستور کار
علی ربیعی گفت: در حال حاضر 7 میلیون نفر در کشــور هیچ 
گونه دفترچه بیمه ای ندارند و به دنبال آن هســتیم که آنان  
را از طریــق بیمه فراگیر اجتماعی تحت پوشــش قرار دهیم. 
خوشبختانه در حوزه برنامه های وزارتخانه اتفاق های خوبی رخ 
داد و در ایــن رابطه برنامه دولت فاقد بخش اجتماعی بود و ما 

با همکاری مجلس بخش اجتماعی برنامه ششم را نوشتیم.
بر اساس برنامه ششم مقرر شد سال اول،  برنامه 150 اورژانس 
اجتماعی انجام شــود که 5 ماهه آن را انجام دادیم؛ همچنین 
مقرر شد حقوق مستمری بگیران 20 درصد افزایش یابد که از 
اسفند آن را آغاز کردیم. راه اندازی سامانه الکترونیکی طالق 
را انجام و همچنین مقرر شــد 75 درصــد غربالگری ژنتیک 
انجام شــود اما 90 درصد انجام دادیم.برای اجرای 5 برنامه ای 
که منطق با برنامه ششــم است ، بدون اجماع و هماهنگی با 
مجلس موفق نخواهیم شــد، این برنامه ها شامل کاهش و از 
بین بردن فقر مطلق و کاهش دیگر گونه های فقر اســت که 
در برنامه به طور تلویحی و در برخی موارد به طور مستقیم به 

آن اشاره شده است.
وی افزود: برنامه دیگر گسترش اشتغال فراگیر است؛ در واقع 
توسعه و رشد کالســیک در ایران ظرفیت بیش از 400 هزار 
شــغل را ندارد و ما نیاز به برنامه مداخلــه ای داریم. یکی از 
برنامه های پیشنهادی ما در بخش اشتغال این بود که  ساالنه 

8 دهم درصد کاهش را پیش بینی کنیم.
عقد قرارداد با آرامستان ها برای پرداخت آنی کمک 

هزینه کفن و دفن
معــاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعی با بیــان اینکه به 
بیمه شــده متوفی یک ماه حقوق را به عنوان کمک هزینه 
کفن و دفن می پردازیم،  اما متاســفانه پروسه اداری دریافت 
این کمک هزینه طوالنی اســت، گفت: قصد داریم تا پایان 
ســال با آرامستان های سراسر کشــور قرار داد ببندیم تا اگر 
متوفی دفترچه بیمه معتبر داشــت، در فاکتــوری که برای 
بازماندگانش صــادر می کنند، تخفیف تأمین اجتماعی درنظر 
بگیرند.محمدحســن زدا با اشاره به اینکه 50 برنامه عملیاتی 
در معاونت بیمه ای داریم که تالش می کنیم بخش عمده ای 
از آنها تا پایان ســال جاری اجرایی شوند، گفت: از جمله این 
برنامه ها واریز آنالین کمک هزینه ازدواج اســت. از ابتدای 
امسال به دنبال آن هســتیم که خودمان به سراغ بیمه شده 
برویــم و یک خدمت را به او ارائــه کنیم نه اینکه وی برای 
دریافت هر خدماتی ناچار باشــد به شــعب تأمین اجتماعی 
مراجعه کند و درگیر بروکراســی اداری شــود.وی افزود: در 
چهارسال گذشته زیرساخت های الزم ایجاد شده و زمان آن 
فرار رسیده است که طعم شیرین خدمات تأمین اجتماعی را 

به مردم بچشانیم.
هر شــخصی که فوت می کند اگر بیمه شده ما باشد، یک ماه 

حقــوق را به عنوان کمک هزینه کفن و دفــن به او پرداخت 
می کنیم، متاســفانه پروســه اداری دریافت این کمک هزینه 
طوالنــی و در برخی موارد آزاردهنده اســت که برای حل این 
مشکل قرار است با آرامستان های سراسر  کشور قرارداد ببندیم 
و اعالم کنیم اگر شــخصی را آوردند کــه دفترچه بیمه معتبر 
داشــت، در فاکتوری که برای بازماندگانــش صادر می کنند ، 
تخفیف تأمین اجتماعی درنظر بگیرند تا ما آن را ســر موعد به 
آرامستان بپردازیم و مردم دیگر برای دریافت آن دوندگی نکنند.

نظام ارجاع الکترونیک کلید می خورد
مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت اعالم کرد که بیمه شدگان 
همگانی از ابتــدای مرداد خدمات درمانــی الزم را صرفا از 
مراکزدولتی دریافت می کنند.از ابتدای مرداد ماه امســال بر 
اســاس مصوبه دولت، تمام بیمه شــدگان همگانی خدمات 
خود را اعم از مراقبت های اولیه، پزشــکی عمومی، خدمات 
سرپایی و بســتری را صرفا از مراکز دولتی دریافت می کنند. 
در پایگاه های بهداشــتی درمانی کشــور، مراقبان سالمت 
خدمات اولیــه مراقبتی را انجام می دهنــد و بعد در صورت 
لزوم به پزشک عمومی ارجاع می شوند. پزشکان عمومی نیز 
در صــورت نیاز افراد را به متخصصان و مراکز درمانی ارجاع 
می دهند. این مصوبه آغازی بر شکل گیری پزشک خانواده و 

نظام ارجاع در کشور است.

تقویت نظام رفاه و بیمه های اجتماعی
یکی از اقدامات شایسته ای که دولت دوازدهم می تواند در حوزه 
اجتماعی انجام دهد، تقویــت نظام رفاه و بیمه های اجتماعی 

اســت تا چتر حمایتی مورد نیاز برای استمرار حرکت در مسیر 
توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور تقویت شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که از لحاظ تعدد سازمان های 
زیرمجموعه، در زمره اولین وزارتخانه ها است؛ مسئولیت حوزه 
رفاه مشــتمل بر قلمروهــای بیمه ای، حمایتــی و امدادی را 
بر عهده دارد و کارکرد مناســب و مطلــوب این وزارتخانه و 
سازمان های زیرمجموعه آن، نقش عمده ای در حفظ و تقویت 

سرمایه اجتماعی ایفا می کند.
نوربخش گفــت :  ربیعی با توجه به تعامل مناســبی که از 
پیش از وزارت ، با بدنــه اجتماعی به  ویژه جامعه کارگری و 
حوزه تولید داشته و با توجه به اینکه از بدنه جامعه کارگری 
برخاسته اســت، هم با دردهای این جامعه آشنا است و هم 
توانسته اســت اعتماد قاطبه کارفرمایان و کارگران را جلب 
کند و در مســیر بهبود تعامل ســه جانبه میــان نهاد دولت، 
نیروهای مولد و نیز کارفرمایان و کارآفرینان، گام هایی موثر 

بردارد.
در فرایند رشد اقتصادی و توسعه صنعتی، ناگزیر برخی افراد 
دچار آسیب می شوند که حمایت از این افراد و کنترل تاثیرات 
ناخواسته توسعه اقتصادی بر زندگی آنان، وظیفه خطیر حوزه 
رفاه اجتماعی اســت و مناسب ترین ســازوکار در این مسیر 
که متضمن حفظ عزت نفس این افراد خواهد بود، ســازوکار 
بیمه هــا و حمایت های اجتماعی اســت. یکــی از اقدامات 
شایســته ای که دولت دوازدهم می تواند در حوزه اجتماعی 
انجــام دهد، تقویت نظام های  رفــاه و بیمه های اجتماعی 
است تا چتر حمایتی مورد نیاز برای استمرار حرکت در مسیر 

توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی کشور تقویت شود.
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سمیه بابایی

  ابالغ بخشنامه 
هشت بندی الزامات سود بانکی 

در آخرین روزهای مردادماه صورت گرفت

مردادماه امسال سیستم بانکی روزهای خبرسازی را پشت سر گذاشت . این ماه خبر خوش برای 
زوج های جوان درخصوص وام ازدواج داشــت. همچنین شاهد نظارت های بیشتر برموسسات 
مالی و اعتباری بودیم که بانک مرکزی خبر از غیرمجاز بودن موسســه »حافظ« داده و از مردم 
خواست تا در این موسسه سپرده گذاری نکنند . همچنین صندوق قرض الحسنه »آینده سازان 
میهن« غیرمجاز اعالم شــد . موضوع دیگر افزایش ســقف وام بانک های قرض الحسنه به 20 

میلیون تومان بود .
الزم به ذکر اســت در آخرین روزهای مرداد ماه  بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی ابالغ 
شــد. بر اســاس این بخشنامه که از 11 شهریورماه الزم االجرا شــده بود بانک ها و موسسات 
اعتباری موظف شــدند تا نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک ساله 

حداکثر 15 درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه و رعایت کنند.
در ادامه به مهم ترین اتفاقات سیستم بانکی درمردادماه اشاره شده است .

اعالم طرح ضربتی وام ازدواج
با توجه به این که همواره وام ازدواج دارای صف های نسبتا طوالنی متقاضیان بوده و معموال بین 
400 تا 500 هزار نفر و حتی بیشــتر برای دریافت این تسهیالت منتظر می مانند، بانک مرکزی 
تصمیــم گرفت تا در طرحی که از آن به عنوان طرح ضربتــی وام ازدواج نام برده، طی دو ماه 
تســهیالت با شدت بیشتری پرداخت شده و در نهایت صف وام ازدواج تا حد ممکن کوتاه شود. 
براین اســاس 11 بانک ملی، صادرات، تجارت، ملت، ســپه، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، 
توسعه تعاون، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان با انعقاد تفاهمی با بانک 

مرکزی طرح اعطای فوری وام ازدواج را اجرا کردند.

جایگزین های ضمانت وام ازدواج ابالغ شد
بعد از ابالغ طرح ضربتی وام ازدواج ، بانک مرکزی به منظور تسهیل این طرح ، شرایط جدیدی 
برای جایگزینی اخذ ضمانت تعیین کرد. اعطای وام ازدواج به پشتوانه یارانه نقدی، ارایه گواهی 
تعهد کسر اقساط کارمندی و ضمانت با استفاده از پروانه کسب از جمله روش های جایگزین اخذ 

ضمانت پرداخت وام ازدواج است.

افزایش 0/3 درصدی سپرده بانک ها
بانک مرکزی در مرداد ماه گزیده آمارهای خود را منتشــرکرد. این آمار نشان می دهد که بدهی 
بخش غیردولتی به سیســتم بانکی در فروردین ماه ســال جاری با 0.5 درصد کاهش نسبت به 

اسفندماه سال 1395 به 9131.3 هزار میلیارد ریال رسیده است.
بر اســاس آمار اعالم شــده در گزیده های آماری منتشر شده از سوی بانک مرکزی و در بخش 
خالصه دارایی ها و بدهی های سیســتم بانکی آمده است که میزان دارایی های خارجی بانک ها 
در فروردین ماه ســال جاری به 5714.2 هزار میلیارد ریال رسید که این رقم نسبت به اسفندماه 
سال گذشته 1.9 درصد کاهش یافته است. همچنین بدهی بخش دولتی در اولین ماه سال 1396 
به 2252.2 هزار میلیارد ریال رســید که نسبت به اسفندماه سال قبل 2.5 درصد افزایش نشان 
می دهد. براســاس آمار اعالم شده بدهی دولت به سیستم بانکی در این دوره زمانی به 1934.4 
هزار میلیارد ریال افزایش یافته که رشــدی 4.1 درصدی نسبت به اسفندماه داشته است. بدهی 
شــرکت ها و موسســات دولتی در فروردین ماه ســال جاری با کاهش 6.4 درصدی نسبت به 

اسفندماه رقم 317.8 هزار میلیارد ریالی را نشان می دهد.

افزایش 4.1 درصد بدهی دولت بخش دولتی به بانک مرکزی
 میزان دارایی های خارجی این بانک در فروردین ماه ســال جاری به 3373.7 هزار میلیارد ریال 

بالغ شده که در مقایسه با اسفندماه سال گذشته 0.6 درصد کاهش نشان می دهد.
با این حال میزان اسکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی نیز با 21.8 افزایش در دوره زمانی 
مشــابه به 61 هزار میلیارد ریال رســیده است. بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با رشد 4.1 

درصدی نسبت به اسفندماه به 599.8 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز در فروردین ماه ســال جاری با 1.3 درصد افزایش نسبت به 

اسفند سال 1395 به رقمی معادل 1009.9 هزار میلیارد ریال رسیده است.

افزایش 0.3 درصدی سپرده بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی
با این حال سپرده بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری با 
0.3 درصد افزایش به 1317.2 هزار میلیارد ریال افزایش یافته اســت. براساس آمار اعالم شده، 
ســپرده بخش دولتی نزد بانک مرکزی با 8.9 درصد رشد به 406.9 هزار میلیارد ریال بالغ شده 

است.

ابالغ دو بند از دستورالعمل های اجرایی قانون بودجه سال 96
همچنین بانک مرکزی در بخشنامه ای »دستورالعمل  اجرائی بندهای )الف( و )ب( تبصره )18( 
قانون بودجه ســال 1396« را برای اجرا به بانک های ملی، سپه، رفاه، ملت، صادرات، تجارت و 

توسعه تعاون ابالغ کرد.
بر اســاس بند )الف( تبصره 18 قانون بودجه ســال 1396  به دولت اجازه داده می شــود برای 
مردمی شدن اقتصاد، حداکثرسازی مشــارکت اقتصادی، بهره گیری مؤثر از ظرفیت های عظیم 
جمعیت فعال کشــور )جوانان، زنان و دانش آموختگان دانشــگاهی( و برای بهره برداری مؤثر از 
مزیت های نســبی و رقابتی مناطق در پهنه سرزمینی ایران اسالمی )با اولویت مناطق روستایی 
و عشایری و محروم( نسبت به برنامه ریزی و سیاستگذاری مناسب برای ایجاد فرصتهای شغلی 
جدید و پایدار در منطقه و شناسایی استعدادها و قابلیت های مناطق، از طریق حمایت های نهادی، 
اعتباری، آموزشی و اجرائی، اقدامات مصرح در ذیل این تبصره را براساس سیاست های مصوب 

شورای  عالی اشتغال انجام دهد.

ابالغ دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری
بانــک مرکزی با هدف بازنگری و بهروزرســانی ضوابط نظارتی و کنترلــی وضعیت باز ارزی، 

دستورالعمل ناظر بر وضعیت باز ارزی مؤسسات اعتباری را به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد.
افزایــش حد مجاز خالص وضعیت باز هر ارز و تمامی ارزها نســبت به قبل، امکان برخورداری 
از حدود بیشــتر وضعیت باز ارزی برای مؤسسات اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت 
سرمایه آنها از حد تعیینشده در دستورالعمل محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه مؤسسات 
اعتبــاری، تعریف ارزهــای مهم و تبیین حد مجــاز وضعیت باز طــال از مهمترین ویژگیهای 

دستورالعمل حاضر محسوب میشود.

   تورم دوباره تک رقمی می شود
  رییس کل بانک مرکزی یکی از بزرگترین مشــکالت این بانک در پیاده سازی نرخ های مصوب 
شــورای پول  و  اعتبار را فعالیت های مخرب موسسات غیرمجاز دانست و ابراز امیدواری کرد: با 
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برچیده شدن این موسسات، سیاست پولی مناسب به تدریج در نظام بانکی کشور اجرایی می شود 
و آرامش به بازار باز می گردد.

ریشه فساد از میان رفت
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: با از میان رفتن ریشــه های فعالیت فسادآور موسسات مالی و 
اعتباری غیرمجاز فضای مناســبی برای پیاده شدن سیاست پولی اثربخش به وجود آمده و تنها 
نکته باقی مانده از مجموع اهداف ترســیم شده، یکسان سازی نرخ ارز است که امید می رود در 

اولین فرصت و در اوایل دولت دوازدهم به مرحله اجرا برسد.

 نرخ ارز با واقعیت های اقتصادی کشور تعدیل می شود
سیف خاطرنشان کرد: فاصله بین تورم کشور ما با تورم بین المللی، همان درصدی است که باید 
نرخ ارز در بازار ایران افزایش یابد. به این ترتیب نرخ ارز باید بر اساس اختالف یاد شده، افزایش 
یابد و تعدیل شود. نتیجه این که با احتساب تورم 10 درصدی برای ایران، اختالف تورم داخلی 
با تورم بین المللی به حدود 7 تا 8 درصد می رســد؛ بررســی ها نشان می دهد که اختالف قیمت 
دالر در سه ماهه اول سال جاری با مدت مشابه در سال گذشته همین حدود است یعنی قیمت 

ارز در بازار ایران واقعی است.

نه افزایش چاپ پول داریم نه بی انضباطیم
در این ماه انتقاداتی نیز مانند گذشــته به بی انضباطی های بانک مرکزی مطرح شــده بودکه 
ابوالفضــل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی هرگونه ادعایی در این رابطه را رد کرده و با 
تشــریح عملکرد متغیرهای پولی تاکید دارد که نه تنها ادعای بی انضباطی پولی و افزایش چاپ 
پول صحت ندارد، بلکه به ســمت انتظام بخشی بازار پول و مهار رشد بی رویه پایه پولی حرکت 

کرده ایم.

نقدینگی هزار و 289 هزار میلیارد تومان شد
بانک مرکزی حجم نقدینگی در اردیبهشــت ماه سال جاری را بیش از هزار و 289 هزار میلیارد 

تومان اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.1 درصد افزایش نشان می دهد.
 بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در اردیبهشت ماه سال جاری، حجم نقدینگی 
را بیش از هزار و 289 هزار میلیارد تومان اعالم کرد که نســبت به اســفندماه سال گذشته 2.8 
درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل )اردیبهشت 96 نسبت به اردیبهشت 95(، 24.1 درصد 

افزایش نشان می دهد.

سقف وام بانک های قرض الحسنه به 20 میلیون تومان افزایش یافت
خبر خوش دیگر دراین ماه افرایش سقف وام قرض الحسنه بود که بانک مرکزی در بخشنامه ای 
به بانک های قرض الحســنه »رســالت« و »مهرایران«، افزایش سقف وام  قرض الحسنه از 15 

میلیون تومان به20 میلیون تومان را ابالغ کرد. 
در این بخشــنامه آمده است؛ کمیســیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در 
نهمین جلسه 18 تیرماه ســال جاری و در راستای ترویج سنت پسندیده قرض  الحسنه و نیز به 
استناد تبصره )1( ذیل ماده )35( »دستورالعمل اجرایی تأسیس و فعالیت بانک های قرض  الحسنه 
و نظارت بر آن ها« موضوع مصوبه شــماره 211853   . 39398 مورخ 26   .12   .1386 هئیت محترم 
وزیران و اصالحیه های بعد از آن که مقرر می دارد: »بانک مرکزی می تواند با توجه به نرخ تورم 
در مبلغ موضوع این ماده تجدید نظر کند.« مقرر کرد: »سقف قرض الحسنه اعطایی بانک های 
قرض الحســنه از یکصد و پنجاه میلیون ریال به دویست میلیون ریال افزایش یابد«در بخشنامه 
ابالغی بانک مرکزی به بانک های قرض الحسنه رسالت و مهر ایران تاکید شده است، مراتب به 

قید تسریع به تمام واحدهای ذیربط ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود.

عراقچی، معاون ارزی بانک مرکزی شد
این ماه شــاهد انتصابی جدید در بانک مرکزی بودیم که با حکم رئیس کل بانک مرکزی، سید 
احمد عراقچی، به ســمت معاون  ارزی بانک مرکزی منصوب شد. با حکم ولی اله سیف، رئیس 
کل بانک مرکزی، ســید احمد عراقچی جانشین  غالمعلی کامیاب در پست معاونت ارزی بانک 

مرکزی شد. 

صندوق قرض الحسنه »آینده سازان میهن« مجوز ندارد
بانک مرکزی در این ماه خبر از غیرمجاز بودن صندوق قرض الحسنه »آینده سازان میهن« داد 
و اعالم شــد: بر این اساس شکایت رسمی بانک مرکزی از مسئوالن آن صندوق نزد دادستان 
عمومی و انقالب خرم آباد مطرح شــده و برای جلوگیری از فعالیت غیر مجاز آن با استانداران و 

دستگاه های انتظامی و قضایی در استان های لرستان و خوزستان مکاتبه شده است.
»صندوق قرض الحسنه آینده سازان میهن استان لرستان« بدون دریافت مجوز فعالیت از بانک 
مرکزی به فعالیت واســطه گری وجوه و انجام عملیات پولی و بانکی، مغایر با مفاد دستورالعمل 
اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صندوق های قرض الحسنه، مانند پرداخت سود با نرخ های 
غیرمتعــارف و اغوا کننده برای جذب منابع و پرداخت تســهیالت بانکی با نرخ های غیر قانونی 

مبادرت کرده است.

فروش 21 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی
همچنین آماری از انتشــار اوراق مشــارکت دولتی در سه ماه نخست سال جاری منتشر شد که 
21 هزار و 354 میلیارد ریال اوراق مشــارکت دولتی در ســه ماه نخست سال جاری به فروش 

رسیده است.
بنا بر اعالم بانک مرکزی از 50 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت دولتی منتشر شده در سال 95، 
میزان 21 هزار و 354 میلیارد ریال در ســه ماه نخست سال جاری به فروش رسید. همچنین از 
6 هزار و 500 میلیارد ریال اوراق مشارکت شهرداری ها 6 هزار و 458 میلیارد ریال فروش رفته 
که مجوز عرضه مجدد اوراق مشــارکتی که در ســال 95 به فروش نرسیده بود در سال 1396 

صادر شده است.

نقدینگی یک  هزار و 314 هزار میلیارد تومان شد
بانــک مرکزی رقم نقدینگی خرداد ماه 96 را بیش از یک هزار و 314 هزار میلیارد تومان اعالم 

کرد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 24.1 درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در خرداد ماه سال جاری، حجم نقدینگی را بیش 
از هزار و 314 هزار میلیارد تومان اعالم کرد که نســبت به اســفندماه سال گذشته 4.9 درصد و 
نسبت به مدت مشابه سال قبل )خرداد 96 نسبت به خرداد 95(، 24.1 درصد افزایش نشان می 
دهد. بر پایه این گزارش، میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در خردادماه  امسال 5804.8 
هزار میلیارد ریال اعالم شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 2.2 درصد افزایش یافته است.

نزد موسسه خودخوانده »حافظ« سپرده گذاری نکنید
بانک مرکزی با اعالم غیرمجاز بودن موسســه خودخوانده »حافظ« هشدارداده که نزد موسسه 

خودخوانده »حافظ« سپرده گذاری نکنید.
آخرین شــعب فعال موسسه خودخوانده »حافظ« در شهرهای تبریز و ساری، علی رغم انعکاس 
دستور قضایی به نیروی انتظامی و اعالم موضوع توسط آن نیرو به واحدهای ذی ربط درخصوص 

جلوگیری از ادامه فعالیت شعب این موسسه، در حال سپرده پذیری هستند. 
بر این اســاس مجدداً تاکید می شــود این نهاد غیرمجاز، فاقد هرگونــه مجوز از بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بوده و فعالیت شعب آن غیرقانونی است. از اینرو ضروری است هموطنان 
عزیز برای جلوگیری از به مخاطره افتادن ســرمایه خود، به هیچ وجه نزد این موسســه جعلی، 
ســپرده گذاری نکرده و از هر گونه ارتباط دیگری با این موسسه از قبیل در اختیار گذاردن ِملک 
جهت ایجاد شعبه یا دریافت تســهیالت جداً خودداری کنند. در غیر این صورت، بانک مرکزی 
هیچ گونه مسئولیتی در قبال تضییع حقوق ایشان به خصوص استرداد وجوه سپرده گذاران نداشته 

و حق پیگیری موضوع از طریق مراجع قضایی را همچنان برای خود محفوظ می داند. 

آمار مجوزدارهای بازار غیرمتشکل پولی
فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی می گوید: امسال، سال ساماندهی بازار غیرمتشکل 
پولی است که حوزه وسیعی از شبکه بانکی، صرافی ها، لیزینگ ها و صندوق های قرض الحسنه و 

تعاونی های اعتباری را در برمی گیرد.
این در حالی است که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در حوزه صرافی ها، در سال های گذشته 
تا امروز 928 مجوز برای صرافی ها صادر و مجوز 222 صرافی به دلیل تخلف ها باطل شــده و 
425 صرافی هم به صورت غیرمجاز به فعالیت می پردازند که در این خصوص به نیروی انتظامی 
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برای پلمپ این دسته از صرافی ها اطالع داده شده است.
حیدری با تاکید بر اینکه رصد موسسه های غیرمجاز به عهده نیروی انتظامی است، درباره حوزه 
شــرکت های لیزینگ گفت: 300 واحد شرکت لیزینگ در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده اند که 
تنهــا 50 واحد از آنها مجوز دریافت کردنــد و 94 واحد به صورت غیرمجاز فعالیت می کنند که 
برای پلمپ به نیروی انتظامی معرفی شــده اند، بقیــه یا احتماال فعالیتی ندارند یا در آدرس های 

اعالم شده مستقر نیستند.

نرخ سود بانکی ثابت ماند
نرخ ســود بانکی از دیگر موضوعات مطرح د راین ماه بودکه رییس کل بانک مرکزی با تاکید 
بر لزوم رعایت نرخ سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار در شبکه بانکی، خاطرنشان 
کرد: نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در واقع حداکثر سود علی الحساب است که براساس 

پیش بینی بازدهی فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.
ولی اله ســیف گفت: این رقم براساس مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده های یک ساله، 
حداکثر 15 درصد و برای تســهیالت عقود مشارکتی و غیرمشارکتی، حداکثر معادل 18 درصد 

در نظر گرفته شده است.

 بخشنامه هشت بندی الزامات سود بانکی ابالغ شد
درآخرین روز مرداد ماه امسال، بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی، تدابیر هشت گانه 
ای را با تاکید بر اجتناب از رقابت های ناموجه بین بانک ها و موسسات اعتباری در جذب سپرده 
ها به شبکه بانکی ابالغ کرد. بر اساس این بخشنامه که از 11 شهریورماه الزم االجراست بانک 
ها و موسسات اعتباری موظفند نرخ سودعلی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار یک 

ساله حداکثر 15 درصد و سپرده های کوتاه مدت را حداکثر 10 درصد محاسبه و رعایت کنند.
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عضو کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرد

نرخ مناسب برای ارز تک نرخی 3800 تومان 
سمیه بابایی

 سیاست تک نرخی شدن  ارز وعده ای بود که با اجرایی شدن برجام به نظر می رسید در دولت 
یازدهم عملیاتی شــود تا شاهد ثبات و آرامش در بازار باشیم . اما این سیاست در دولت یازدهم 
عملیاتی نشد. یکی از اهداف دولت دوازدهم از ابتدای فعالیت، سیاست تک نرخی کردن ارز است 

و مسئوالن بانک مرکزی اعالم کردند تا پایان سال نرخ ارز تک نرخی خواهد شد . 
این در شرایطی است که هفته گذشته بانک مرکزی ، اعالم کرد که 20 شهریورماه آغاز فروش 
ارز مسافرتی به نرخ آزاد خواهد بود . یعنی نرخ آزاد ارز توسط سیستم بانکی به رسمیت شناخته 
شده ، عمال نشان دهنده رویه تک نرخی شدن ارز در آینده خواهد بود .دریک سال گذشته بانک 
مرکزی در چندین نوبت وعده تک نرخی کردن ارز را به تعویق انداخت و عمال اجرای آن را  به 
دولت دوازدهم محول نمود. آنچه در زمان مطرح شــدن تک نرخی شدن ارز گمانه زنی می شد 
این بود که بانک مرکــزی تالش خواهد کرد رقمی بین ارز آزاد ومبادله ای را برای تک نرخی 
کردن انتخاب کند ، اما با اقدام جدید در خصوص ارز مسافرتی به نظر می رسد بانک مرکزی از 

همه احتماالت عقب نشینی کرده و ارز آزاد را به عنوان نرخ واحد ارز بپذیرد .
 دراین خصوص به ســراغ معصومه آقا پورعلیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 

اسالمی رفته و نظر وی را جویا شدیم که در ادامه آمده است .
معصومه آقا پورعلیشــاهی در گفت وگو با عصراقتصاد در خصوص تک نرخی کردن ارز گفت : 
بهتر است نرخ ارز در قیمتهای 3800 تا 3850 تومان تک نرخی شود تا جامعه آستانه تحمل این 
قیمت را داشــته باشد . درصورت افزایش نرخ ارز هزینه نهادهای تولید نیز افزایش یافته و تولید 

کنندگان متضرر خواهند شد .
 آقاپور در خصوص نرخ ســود علی الحســاب 15 درصد سپرده های بانکی گفت : در بخشنامه 
جدید بانک مرکزی باید فرصتها و تهدیدها را درکنار هم دید. دراین خصوص در ابتدا جلســات 
کارشناســی در کمیسیون اقتصادی برای کاهش نرخ ســود بانکی انجام گرفت و نتیجه آن به 

شورای پول و اعتبار اعالم و سپس نرخ 15 درصد تعیین شد .
وی افزود : علت تعیین نرخ 15 درصد برای ســپرده های بانکی این بود که در خوشــبینانه ترین 
حالت بازدهی تولید درکشــور 14 درصد بوده و زمانی که نرخ ســود سپردههای بانکی 18 درصد 
است ، نقدینگی سرگردان جامعه به سمت سیستم بانکی رفته و از بخش تولید خارج میشود . عضو 
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه قبل از ابالغ بخشنامه جدید نرخ سود 
، پیش بینی شــوکهای کوتاه مدت در بازار شده بود، اظهارکرد: باید ورودی دالر و عرضه و تقاضا 
را در جامعه کنترل کنیم . شــوکهای کوتاه مدت تورم روانی است و بعد از مدتی کاهش می یابد 
. وی یکی از دالیل کاهش نرخ ســود سپردههای بانکی را ایجاد شوک به بازار مسکن دانست و 
گفت : رشد بازار مسکن طی سه سال گذشته منفی 10 بوده است . درحال حاضر خانههای خالی و 
پروژههای نیمه تمام بسیاری درکشور وجود دارد و با کاهش نرخ سود سپردههای بانکی نقدینگی 
وارد بازار مسکن خواهد شد . بازار مسکن یک درمان کوتاه مدت است که میتواند در مدت 2 سال 

، نرخ بیکاری را 2 تا 5 درصد کاهش داده و موجب افزایش سرمایه در گردش شود .

آقاپور در ادامه با اشــاره به استقالل بانک مرکزی افزود: در برنامه ششم توسعه موضوع نظارت 
بانک مرکزی آمده اســت که طبق آن نظارت بانک مرکزی بیشــتر شــده و میتواند به راحتی 
با تخلفات بانکها برخورد کند.  عضو کمیســیون اقتصادی مجلس شــورای اســالمی در ادامه 
خاطرنشان کرد : باید قانون را یکبار برای همیشه به طور صحیح اجرایی کرد تا جامعه به سمت 

قانونمند شدن و اجرای عدالت حرکت کند .
دالالن با کاهش نرخ سود نمی توانند سفته بازی کنند

وی در ادامه توصیه ای به دالالن و صرافان داشــت و گفت : دالالن و صرافان فکر نکنند که 
با کاهش نرخ ســود سپردهها می توانند سفته بازی کرده و تغییر خاصی در جامعه ایجاد کنند و 
این کار دالالن چشمک زدن در تاریکی است . ما می خواهیم به تولید کنندگان کمک کرده و 
لبخند را به واحدهای تولیدی برگردانده تا نقدینگی به بخشهای تولیدی رفته و موجب افزایش 

اشتغال در جامعه شویم .
 آقاپور علیشاهی درخصوص حذف دالر مبادله ای برای مسافران خارجی گفت : 300 دالری که 
برای مسافران خارجی اختصاص یافته بود مبلغ ناچیزی بود. این درحالی است که هزینه ای در 
سیستم بانکی دراین خصوص پرداخت می کرد و صفهای طوالنی که برای دریافت ارزمسافرتی 
در فرودگاه و بانکها شاهد بودیم ، بسیار بیشتر بوده است . وی ضمن حمایت از طرح حذف ارز 
مبادله ای برای مســافران خارجی، تصریح کرد : باید سیستم بروکراسی درکشور از بین رفته و 

یکی از راه های آن حذف ارز مسافرتی است .
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سوال که آیا حذف ارز مبادله ای 
برای مســافران خارجی میتواند عاملی برای افزایش نرخ ارز باشد یا خیر، افزود: افزایش نرخ ارز به 
عواملی از جمله سیاست خارجی و روابط بین الملل بستگی دارد . وی درادامه اشاره ای به قضایای 
ســوریه و میانمار و تصمیمات آمریکا درکره شــمالی داشت که موجب افزایش قیمت نفت و طال 

درجهان شده است . اینها عواملی است که موجب شده است تا قیمتهای داخلی نیز افزایش یابد .
نرخ ارز امسال تک نرخی نمیشود

وی در خصوص موضوع تک نرخی کردن ارز گفت : بهتر اســت نرخ ارز در قیمتهای 3800 تا 
3850 تومان تک نرخی شــود تا جامعه آستانه تحمل این کار را داشته باشد . درصورت افزایش 

نرخ ارز هزینه نهادهای تولید نیز افزایش یافته و تولید کنندگان متضرر خواهند شد .
آقاپور در ادامه با تاکید بر این موضوع که نرخ ارز تا پایان ســال تک نرخی نخواهد شد، تصریح 
کرد : نباید با عجله نرخ ارز را تک نرخی کنیم،  بلکه تک نرخی کردن ارز باید مرحله به مرحله 
انجام شود . این کار با حذف ارز مبادله ای برای مسافران خارجی شروع شده است . بهتر است 

درمرحله بعد کاالها را از دریافت ارز مبادله ای خارج کنیم . 
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در خصوص الیحه اصالح نظام بانکی گفت : 
50 درصد این کار انجام شده است و درتالش هستیم تا پایان سال این کار به نتیجه برسد. قانون 
اصالح نظام بانکی کار بزرگی بود که درکمیسیون اقتصادی و مجلس دهم انجام گرفت، کاری 

که در دورههای قبل انجام نشد .
درشرایط فعلی تغییر واحد پول ملی به صالح نیست

وی در ادامه به تغییر واحد پول ملی اشاره داشت و گفت : واژه تومان بین مردم رایج است و فقط 
برای کارهای اداری و مثال نوشتن چک و اسناد از ریال استفاده میشود . در حال حاضرکه رکود 
اقتصادی و تورمی در کشــور حاکم است ، تغییر واحد پول ملی به صالح نیست و بهتر است تا 

یکباره 4 صفر حذف شود .
آقاپور در پایان با اشاره به هزینه بر بودن تغییر واحد پول ملی خاطرنشان کرد : در صورت تغییر 
واحد پولی باید تمام اسکناســها تغییر کرده و سیستمها کنترل شود . در شرایط فعلی بهتر است 
هزینهها را به حداقل رسانده و زمانی این کار صورت گیرد که 80 درصد مبادالت پولی به روش 
اســتفاده از کارت انجام شــده و صندوق مکانیزه فروش ایجاد شود و سیستم مالیاتی کشور به 
بهترین شکل فعالیت کند . در حال حاضر تغییر واحد پول ملی فقط هزینه بر بوده و اجرای آن 

تغییری در جامعه ایجاد نخواهد کرد.
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در یک اقــدام غیر مترقبه ، 20 شــهریورماه آغاز فروش ارز 
مســافرتی به نرخ آزاد خواهد بود . یعنی نرخ آزاد ارز توســط 
سیستم بانکی به رســمیت شناخته شده ، عمال نشان دهنده 

رویه تک نرخی شدن ارز در آینده خواهد بود .
دریک سال گذشته بانک مرکزی در چندین نوبت وعده تک 
نرخی کردن ارز را به تعویق انداخت  و عمال  اجرای آن را  به 

دولت دوازدهم محول نمود.
آنچه در زمان مطرح شدن تک نرخی شدن  ارز گمانه زنی می 
شد این بود که بانک مرکزی تالش خواهد کرد رقمی بین ارز 
آزاد ومبادلــه ای را برای تک نرخی کردن انتخاب نماید ، اما 
با اقدام جدید در خصوص ارز مسافرتی به نظر می رسد بانک 
مرکزی از همه احتماالت عقب نشــینی کرده و ارز آزاد را به 

عنوان نرخ واحد ارز بپذیرد .
این نحوه تعیین قیمت ارز یــک بارهم درزمان مرحوم دکتر 
نوربخش درسال  1380اتقاق افتاد که با انتخاب نرخی با حدود 
300  تومــان بیش از نرخ رســمی دالر عمال صنایع و تولید 
کنندگان قادر به استفاده از چنین نرخی نشدند و بانک مرکزی 
دســت به دامان فروش ارز در بازار تهران و دبی شد که بابک 
زنجانی در خاطرات خود داللی فروش ارز بانک مرکزی را پایه 

رشد و ثروتمند شدن خود اعالم کرد .
به نظر می رسد ، این روش تک نرخی کردن عالوه بر اینکه 
در کوتاه مدت خودش را نقض خواهد نمود ، عمال اقتصاد مولد 
را مختل می کند. احتماال با اجرای چنین روشی بانک مرکزی 
ناچار است بخشی از ارزهای دولت را خریداری نمایدکه در این 
صورت عالوه براثر تورمی افزایش نرخ دالر، رشد پایه پولی و 
تورم ناشی از آن راهم باید شاهد و ناظر باشیم. اخیرا هم یکی 
از معاونان وزارت کار از افزایش نســبی تورم را توصیه کرده 
اســت . در این خصوص به سراغ محمدقلی یوسفی از اساتید 
دانشگاه عالمه طباطبایی رفته و نظر ایشان را جویا شدیم که 

در ادامه آمده است .
محمدقلی یوسفی اســتاد دانشگاه عالمه طباطبایی در گفت 
وگو با تصمیم  در خصوص توقف فروش ارز مسافرتی به نرخ 
مبادلهای گفت : قیمت دالر تحت تاثیر عرضه و تقاضا است 
. در طول چند سال گذشــته به دالیل مختلف از جمله عدم 
سرمایه گذاری تولیدی و نبود ظرفیت تولید داخلی ، نیازهای 
وارداتی روز به روز افزایش یافته و وابستگی به واردات شدت 
گرفته است و به همین دلیل تقاضا برای ارز بیشتر شده است .

وی افزود: صادرات غیرنفتی بســیاراندک و محدود اســت و 
درآمدهای نفتی به ســختی وارد کشور می شود . در نتیجه از 
یک ســو هزینه های دولتی رو به افزایش بوده و از طرفی در 
آمدهای مالیاتی محدود است . در این شرایط فروش ارز یکی 

از راههای کسب درآمد دولت است .
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه از یک سو عرضه ارز کم و 
تقاضا برای آن باال بوده و قیمت ارز در طول سالهای مختلف 
ثابت مانده است و فشار زیادی برای افزایش نرخ ارز وجود دارد 

، تصریح کرد : دولت در شرایط 
فعلی قادر به تامیــن ارز برای 
مصارف مسافرتی نیست و یکی 
از دالیلی که موجب شده است 
تا دولت از فروش مســتقیم ارز 
به مسافرین خودداری کند این 
اســت که ارز الزم وکافی را در 

اختیار ندارد .
یوســفی به اشــاره بــه اینکه 
مجموعــه شــرایط یاد شــده 
نشــان می دهد که قیمت ارز 
، اظهار  افزایش خواهد یافــت 
کــرد : با افزایش نرخ ارز قیمت 
ســایر کاالها افزایش می یابد 
و مشــکالت انباشــته شده در 
سالهای مختلف دست به دست 
هم داده و شــاهد افزایش نرخ 
ارز هستیم . بنابراین با افزایش 
هزینه های دولت ریال بیشتری 
اســتفاده می شــود و از طرفی 

نیازهای واردات افزایش می یابد و مجموعه این شرایط تقاضا 
برای ارز را باال برده و موجب افزایش نرخ ارز می شود .

دولت در شرایط فعلی چاره ای جز افزایش قیمت 
ارز ندارد

این اســتاد دانشــگاه در ادامه درخصوص یکسان سازی نرخ 
ارز گفت : اگر قیمت ارز بخواهد یکسان سازی شود این بازار 
است که آن را یکسان می کند . قیمت ارز در طول تاریخ سیر 
صعودی داشــته و بنابراین یکسان ســازی نرخ ارز به معنای 
کاهش نرخ ارز نیســت بلکه به معنای افزایش نرخ ارز است. 
شرایط به گونه ای است که دولت در شرایط فعلی چاره ای جز 

افزایش قیمت ارز ندارد .
یوســفی در ادامه تصریح کرد : زمانی که شــاهد شکاف بین 
عرضه و تقاضای ارز هســتیم ، دولت نرخ ارز را افزایش می 
دهــد و از آن تحت عنوان ارز تک نرخی یاد می کند . وی با 
اشــاره به این موضوع که تک نرخی شــدن ارز در طی دهه 
هــای 40 و حتی 70 و 80 نیز دنبال شــده اســت و در حال 
حاضر مجددا این موضوع مطرح می شود، اظهار کرد : یکسان 
ســازی نرخ ارز یک ویژگی اجباری است که در ایران حاکم 
است و تمام شــواهد و مستندات نشان می دهد که دلیلی بر 
کاهش و یا ثابت ماندن نرخ ارز وجود ندارد و نرخ ارز افزایش 

خواهد یافت .
این استاد دانشگاه با اشاره به مشکالتی که در صادرات نفتی 
وجود دارد و همچنین تحریم های بین المللی، افزود : تولیدات 
داخلی کاهش و وابســتگی به واردات افزایش و هزینه ریالی 

دولت نیز بیشتر شده است .
یوسفی در ادامه تصریح کرد: نکته مهم این است که افزایش 
نرخ ارز برای دولت ایجاد درآمد می کند و دولت از این طریق 
هزینه های خود را پوشــش می دهد و موجب افزایش قیمتها 
می شــود . وی در خصوص افزایش نــرخ ارز و تاثیر آن بر 
زندگی اقشــار متوســط جامعه، اظهار کرد : دولت راهی جز 
افزایش نرخ ارز ندارد و هرکاری که انجام دهد فشار بر اقشار 

متوسط جامعه خواهد بود .
این استاد دانشــگاه با بیان اینکه اگر دولت حتی نرخ ارز را 
افزایش ندهد بازهم مشکالت اقشــار متوسط باقی خواهد 
مانــد، ادامه داد : با توجه به افزایش تورم درکشــور و تغییر 
قیمتها ، سطح درآمد مردم پایین آمده و مشکالت اقتصادی 
ایجاد می شود. وی با بیان این مطلب که دولت قبل از اینکه 
اقتصاد کشور دچار مشکالت فعلی شود و مشکالت پولی و 
مالی ایجاد شــود ، باید چاره اندیشی می کرد، عنوان کرد : 
دولت در شــرایط فعلی می خواهد هزینه سیاستهای اشتباه 
گذشــته را کاهش دهد و متاســفانه هزینه این اشتباهات را 

مردم می پردازند .

عدم استقالل بانک مرکزی 
یوســفی در پایان در خصوص عملکرد بانک مرکزی در دولت 
یازدهم گفت : بانک مرکزی مانند ســایر نهادها و وزارت خانه 
ها ، اســتقالل الزم برای انجام مسئولیت و تعهداتش ندارد و 
متاســفانه به جای اینکه جلوی سیاســتهای غلط اقتصادی را 
بگیرد و یا هشدارهای الزم را به مسئوالن بدهد ، سعی می کند 
سیاستهای آنها را توجیه کند و بر ضعفهای آنها سرپوش بگذارد.

پیش قراول تک نرخی4000 تومانی به ارز مسافری رسید 

بسترسازی برای تولد بابک زنجانی های جدید
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سمیه بابایی

وجود انحرافات جدی در بانکداری بدون ربا
حیدر مستخدمین حسینی خبر داد

حیدر مستخدمین حسینی در گفت و گو با تصمیم ، مهمترین ویژگی بانکداری غیر ربوی 
که تحت عنوان بانکداری بدون ربا و بانکداری اسالمی از آن یاد می شود، را موضوع بازده 
پول دانســت و گفت: اگر بازده پول ناشی از فعالیت اقتصادی نباشد ربوی است ولی اگر 

ناشی از فعالیت اقتصادی باشد در ردیف بانکداری غیر ربوی به حساب می آید.
وی افزود: بانکداری بدون ربا و بانکداری اســالمی در چارچوبی تعریف می شوند که کلیه 
فعالیت های اقتصادی تحــت قراردادهای خاصی عینیت پیدا می کنــد و در چارچوب آن 
قراردادها بازده هم شــکل می گیرد . بازده یا عدم بازده توســط طرفین هم سپرده گذار و 
هم بانک به نسبتی که در ابتدای قرارداد به توافق رسیده اند، تقسیم خواهد شد . به همین 
خاطر اســت که کلیه فعالیت هایی که بانک برای پرداخت تسهیالت انجام می دهد تحت 
قرارداد و یا عقود خاصی مفهوم پیدا می کند . برای مثال قراردادهای مبادله ای ، مشارکتی 

و قرض الحسنه و ....
بنابرایــن در این نوع قراردادها غیر از قرار دادهای مشــارکت ، نتیجه کار مالک اســت 
که می تواند پروژه تولیدی و یا ســرمایه گذاری باشــد. یعنی متقاضی دریافت تسهیالت 
درخصوص فعالیتی مانند خودرو ، مســکن و ســاختمان بر روی قیمت و نرخ بازدهی که 
ناشــی از فعالیتی است که قبال انجام شده و اکنون عینیت یافته است توافق می کنند .در 
قراردادهای مبادله ای ، عینیت کار مشخص است و طرفین آن را می بینند و بر روی قیمت 

و نرخ ها  توافق می کنند و کار انجام می گیرد .
مســتخدمین حسینی ادامه داد : فعالیت و قراردادهایی وجود دارد که نیاز به سرمایه گذاری 
داشته و زمان بر است تا در یک موقعیت زمانی و شرایط خاص نتیجه کار مشخص شود . 
در این نوع قراردادها نرخ عقود نمی تواند از قبل مشخص شود بلکه بعد از اتمام کار می توان 
قیمت واقعی را مشخص و نرخ سود آن را تعیین کردکه میزان بازدهی پروژه محاسبه شود .

تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسالمی 
مســتخدمین حسینی در ادامه در خصوص تفاوت بانکداری بدون ربا و بانکداری اسالمی 
، تصریــح کرد : بانکداری بدون ربا و بانکداری اســالمی هــر دو بحث غیر ربوی بودن 
فعالیت های اقتصادی را دنبال می کنند . ســال 62 قانون بانکداری بدون ربا به تصویب 
رســید . در این قانون استفاده از عقود اسالمی به همراه نرخ هایی که باید در چارچوب آن 

عقود معنی و مفهوم پیدا کند، آمده بود.
این کارشــناس بانکی در ادامه اشاره ای به قراردادهای قرض الحسنه داشت وگفت : در 
قراردادهای قرض الحســنه موضوع ســود مالک  نیست و کارمزد مطرح است . در عقود 
مبادله ای عینیت یک فعالیتی مثل ساختمان و خودرو را در هنگام قرارداد می توان مشاهده 
و قیمت را مشخص کرد و در قالب قرارداد گنجاند، اما در قرارداد مشارکتی طرفین ، بانک و 
هم سرمایه گذار تابع زمان هستند و باید پروژه به اتمام برسد و سپس کشف قیمت شود. 
زمانی که واحد تولیدی شروع به فعالیت کرد مشخص می شود که پیش بینی های صورت 
گرفته تحقق یافته است یا خیر و در آن مقطع نرخ سود تعیین می شود . وی تصریح کرد: 
بانکداری اســالمی یک پله فراتر از بانکداری بدون ربا اســت و موضوع آن فعالیت هایی 
بوده که منطبق با فرعیات اســالم اســت. در بانکداری اسالمی مسئولیت های اجتماعی 
که حکومت اســالمی تعیین کرده است تاثیرگذار ، سخت و پیچیده تر از بانکداری بدون 

ربا است . 
این کارشــناس بانکی  در ادامه با بیان این مطلب که بانکداری اســالمی جامع تر از 
بانکداری بدون ربا اســت، افزود: متاسفانه درکشور ما بانکداری اسالمی اجرایی نشده 
است و همچنان بانکداری بدون ربا حاکم است و در بانکداری بدون ربا انحرافات جدی 

روبه رو هستیم .

یکي از چالشهاي مهم اجراي قانون عملیات بانکي بدون 
ربا، عــدم توجه به اهمیت نظارت مشــروع بر عملیات 
بانکي اســت، این درحالي است که در سایر کشورها به 

طور جدي این موضوع پیگیري میشود.
سي و چهار سال از تصویب قانون عملیات بانکي بدون 
ربا میگذرد و در طول این مدت شــاهد موفقیتهایي در 
عرصه بانکداري اســالمي در کشور بودهایم. اما شواهد 
نشــان میدهد که در عرصه داخلي نظرات کارشناسان، 
این است که بانکداري اسالمي به نحو کامل اجرا نشده 

است . 
حال این سوال پیش مي آید که چرا کشور ایران که در 
اجراي بانکداري اســالمي پیشــرو بوده است ، تا کنون 
نتوانسته به موفقیتهاي چشمگیري در سطح بین المللي 
در زمینه اجراي بانکداري منطبق با شریعت دست یابد و 
به الگوي سایر کشورهاي تبدیل شود. براي پاسخ به این 
سوال به سراغ حیدر مستخدمین حسیني از کارشناسان 
با ســابقه بانکي رفته و نظر ایشان را جویا شدیم که در 

ادامه آمده است .
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بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا 
مستخدمین حسینی در ادامه عنوان کرد: قانون بانکداری ایران مصوب سال 51 است که با توجه به 
شرایط اقتصادی خاص ایران آن مقطع  و شرایط اقتصاد و جهان سال 51 نوشته وتصویب شده  بود.

ســال 62 همان قانون را حفظ شد و ربوی بودن را از نظام بانکی حذف و قانون بانکداری بدون 
ربا در اقتصاد ایران جاری شــد. درهمان سال اعالم شدکه این قانون  به صورت آزمایشی است 
و باید به مدت 5 ســال اجرایی شــود تا نقاط قوت و ضعف آن دیده شده و ایرادات آن بعد از 5 
ســال برطرف شــود . وی افزود: مدت 5 سالی که برای قانون بانکداری بدون ربا در نظر گرفته 
شده بود متاسفانه تاکنون ادامه داشته است و تا این لحظه قانون جدیدی تصویب نشده است . 

این کارشــناس بانکی با ذکر این مطلب که متاسفانه قانون بانکداری بدون ربا به درستی اجرا و 
پیاده سازی نشده است و حتی درمواردی که موضوع عقود مشارکتی مطرح بود و باید سپرده گذار 

و تسهیالت گیرنده در سود و زیان بانک شریک می شدند اجرایی نشد.
وی در ادامه اشاره ای به نرخ سود بانکی داشت و گفت : نرخ سود در ایران به صورت دستوری 
اجرا می شود . به این صورت که بانک مرکزی و شورای پول واعتبار نرخ سود را تصویب و سپس 

به بانک ها ابالغ می کنند.
این کارشــناس بانکی در ادامه اشــاره ای به نرخ ســود بانکی در کشــورهای غربی داشت و 
خاطرنشان کرد : نرخ بهره بانکی و به عبارتی سود بانکی متغیر کلیدی و اصلی در اقتصاد است 
.نرخ سود عاملی است که می تواند میزان پس انداز و سرمایه گذاری افراد را تعیین کند. همچنین 
سود بانکی نرخ بیکاری ، اشتغال و وضعیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی را مشخص می کند .

مستخدمین حسینی با اشــاره به اینکه درایران چارچوب بانکداری بدون ربا را گرفته و با قانون 
پولی خود پیوند زده ایم ، افزود : نرخ سودی که درنظام بانکی اسالمی مطرح می شود قوانین آن 
را به مرحله اجرا نگذاشته وکامال شکلی بوده و واقعی نیست . وی تصریح کرد : زمانی نرخ سود 
واقعی محســوب می شود که  وقتی تسهیالت گیرنده با زیان مواجه شد، بانک در زیان شریک 
شــود. متاسفانه  بانک ها در ایران خسارت را نمی پذیرند و تماما به عهده تسهیالت گیرنده می 
گذارند و سود را نصیب خود کرده و وثایق را )کارخانه ، واحد مسکونی و ...( را درتصرف بانک در 
می آورند . این کارشناس بانکی با بیان اینکه درایران نرخ سود را نباید مانند غرب محاسبه کرد 

، افزود: بهتر است میزان مشارکت و سود و زیانی که حاصل می شود را مالک عمل قرار داد . در 
این شرایط ممکن است نرخ سود بانکی به صورت واقعی بیشتر و یا  کمتر از نرخ تورم باشد. به 
این دلیل که ناشی از فعالیت اقتصادی بوده که اجرایی و عملیاتی شده است و در ارزیابی طرح ها 

به لحاظ مالی و فنی دیده شده است .
درسیســتم بانکی غرب ابتدا بانک میزان سود را برای تسهیالت گیرنده مشخص می کند و اگر 
تسهیالت گیرنده بیش از میزان تعیین شده سود کرد ، بانک همچنان سود تعیین شده را دریافت 

و مابقی به تسهیالت گیرنده پرداخت می شود .
برای مثال در بانکداری غربی 20 درصد سوددهی برای تسهیالت گیرنده مشخص می کند و اگر 
تسهیالت گیرنده 100 درصد سود کرد، دراین شرایط 80 درصد سود برای تسهیالت گیرنده و 20 
درصد برای بانک اســت و حتی در صورت زیان ، بانک همان 20 درصد را دریافت می کند . این 
درحالی است که در بانکداری اسالمی گیرنده تسهیالت، مثال پروژه برج سازی 100 درصد به سود 
دهی رسید  به نسبت بین سپرده گذار و گیرنده تسهیالت و بانک تقسیم خواهد شد  و در نتیجه 
آن دولت نیز منتفع می شود و سود می برد.زمانی که بانک سود آور باشد ، بخشی از سود به عنوان 
مالیات به خزانه پرداخت می شود  و بنابراین شاهدیم که در بانکداری اسالمی همه منتفع می شوند.

مســتخدمین حسینی در پایان با اشاره به اینکه میزان نرخ ســود در ایران باالتر از تورم است ، 
عنوان کرد : در هیچ کشوری نرخ سود باالتر از میزان تورم نبوده و این امر موجب شده است که 
فعالیت های بازار سرمایه وسرمایه گذاری و تولید کمرنگ شود. در این شرایط سپرده گذار حاضر 
نخواهد بود تا سرمایه خود را در یک پروژه تولیدی سرمایه گذاری  کند و ترجیح می دهدکه در 

بانک سپرده گذاری کند و سود بیشتر از میزان تورم دریافت کند .
اگــر دولت و بانک مرکزی بخواهند کار را به شــکل اصولی انجام دهند یا باید بانکداری بدون 
ربا را با واقعیت هایی که درآن وجود دارد بپذیرند و انجام دهند و یا اینکه آن را کنار گذاشــته و 
به ســمت بانکداری غربی که ربوی است رفته و آن را  در اقتصاد عملیاتی کنند. ترکیب این دو 
باعث بروز معضالتی می شــود که در حال حاضر در نظام بانکی شاهد هستیم . برای مثال؛ می 
توان به حق الوکاله اشــاره کرد که بانک ها از مشتریان خود دریافت می کنند که حالت شکلی 

داشته و واقعی نیست .
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سود 15 درصدی بانکها فایده ای برای بورس ندارد 
مهدی تقوی:

 از روز شنبه 11 شهریور ماه مصوبه جدید شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپردههای 
بانکی اجرایی شد که طبق آن  شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت ، نرخ سود علی الحساب یکساله 

سپرده های بانکی را به 15 درصد کاهش دهد.
ولی اله ســیف رییس کل بانک مرکزی در این خصوص گفته بود که شــرایط تعریف شده برای 
پرداخت سود بانکی در دستورالعمل جدید نرخ سود متناسب و متعادل با سایر متغیرهای اقتصادی 

بوده و منجر به ایجاد آرامش بیشتر خواهد شد.
نرخ سود 15 درصدی اعالم شده برای سپرده های بانکی علی الحساب بوده و تنها تصمیمی که 
بانک مرکزی اتخاذ کرده این بود که بانکهایی که تحت تاثیر رقابتهای غلط در بازار سود بیشتر از 
نرخ حداکثر علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت می کردند، دیگر این اقدام را انجام 

ندهند و سیاست های اعالمی بانک مرکزی را رعایت کنند. 
در حالی از روز 11 شــهریور نرخ سود ســپرده های بانکی کاهش یافته که عده ای معتقدند این 
موضوع نمیتواند شــرایط بازار سرمایه ایران را متحول کند، چرا که ریسکهای سیستماتیک و غیر 
سیستماتیک بورس تهران روند سرمایه گذاریهای بورسی را افزایش نمیدهد. اما برخی میگویند با 

کاهش نرخ سود بانکی اقبال به سرمایه گذاری در بورس تهران بیشتر میشود.
دراین خصوص به سراغ مهدی تقوی از اقتصاددانان کشور رفته و نظر ایشان را جویا شدیم که در ادامه آمده است .

تقوی در خصوص کاهش نرخ ســود ســپرده های بانکی گفت : باید نرخ ســود بانکی مطابق با تورم کاهش یابد. در کشورهای 
پیشــرفته مانند ایالت متحده آمریکا وکشورهای صنعتی ، نرخ تورم پایین بوده و سود واقعی 2 تا 3 درصد است . این در شرایطی 
اســت که در ایران نرخ سود ســپردههای بانکی باالتر از میزان تورم است . این امر موجب شده است تا انگیزه سپرده گذاری در 

بانکها افزایش یابد.
تقوی ادامه داد: با کاهش نرخ ســود بانکی نقدینگی به سمت بازارهای رقیب از جمله طال و ارز رفته و موجب ایجاد تورم خواهد 
شد .به نظر بنده نرخ سود 15 درصد برای سپرده های بانکی معقول است و اگر بانکها به میزان 2 درصد هم باالتر از این میزان 

تسهیالت دهند ، مطلوب بوده ولی باید توجه داشت که این مبالغ با توجه به استانداردهای بین المللی در سطح باالیی است .
این اقتصاددان در خصوص تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بورس، خاطرنشان کرد : کاهش نرخ سود سپرده های بانکی نمی تواند 
تاثیر چندانی در بازار بورس داشته باشد . باتوجه به اینکه فرهنگ خرید سهام در بورس پایین و ریسک سهام در بازار بورس درحد 
باالیی نیست ، همچنین  در شرایط فعلی شاهد نوسان قیمتها در بازار سهام هستیم و قیمت بسیاری از سهام شرکتها سقوط کرده 
است، این درحالی است که نرخ سود بانکی ثابت است ، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی  تاثیر چندانی در بورس نخواهد داشت  .

تقوی در ادامه  در خصوص دریافت مالیات از ســپرده های بانکی گفت : به دلیل اینکه مردم نقدینگی خود را در بانک گذاشته و 
بانک نیز از این طریق به افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند وام می دهد ، بنابراین نباید از سپرده های بانکی مالیات اخذ کرد.

وی افزود : با دریافت مالیات از سپرده های بانکی، انگیزه سپرده گذاری در بانکها کاهش می یابد. مردم به جای سپرده گذاری در 
بانک به خرید کاالهایی می پردازندکه ممکن است در آینده افزایش قیمت داشته باشد. اجناس را خریداری کرده و احتکار میکنند 

و با فروش آنها به قیمت باالتر، درآمد بیشتر نسبت به سود بانکی دریافت می کنند .
این اقتصاددان با اشاره به جایگاه مهم بانک در اقتصاد کشور، تصریح کرد: اگر منابع بانکی کاهش یابد بانک نمی تواند به سرمایه 

گذاران و تولید کنندگانی که نیازمند وام بانکی برای خرید و تعویض ماشین آالت خود هستند، تسهیالت دهد.
وی در ادامه گفت : آنچه که مهم اســت این اســت که در واقع نرخی که سپرده گذاران در شرایط فعلی می گیرند در حدی است  
که ترجیح می دهند پس انداز خود را در بانک سپرده گذاری کنند . بنابراین اگر میزان سود سپرده ها کاهش یابد مردم نقدینگی 

خود را به بخشهای دیگر خواهد بردکه سود بیشتری عایدشان شود.
تقوی در خصوص اینکه با کاهش نرخ سود بانکی نقدینگی به سمت تولید خواهد رفت یا خیر، گفت : تولید کنندگان نیازمند وام 
بانکی هســتند. این درحالی اســت که افرادی هستند که نمی خواهند و عالقه و توانایی کارهای تولیدی را ندارند و نمی خواهند 

ریسک کرده و ترجیح میدهند فقط در بانک سپرده گذاری کنند.
این اقتصاددان در ادامه با تاکید براینکه در هیچ جای دنیا به این صورت نبوده که از سپرده های بانکی مالیات دریافت شود، عنوان 
کرد : ازنظر علم اقتصاد نیز این موضوع کامال اشــتباه اســت. بنابراین بهتر است تا به جای دریافت مالیات از سپرده های بانکی ، 

مقابل فرار مالیاتی افراد گرفته شود .
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 شــورای پول و اعتبار اخیرا مصوبــه ای را ارایه کرد که طی آن از یازدهم 
شــهریورماه سال جاری، نرخ سود علی الحساب یکساله سپرده های بانکی 

15 درصد و نرخ سود روزشمار نیز 10 درصد تعیین شد.
ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی در این خصوص گفته بود که شرایط 
تعریف شده برای پرداخت سود بانکی در دستورالعمل جدید نرخ سود متناسب 
و متعادل با ســایر متغیرهای اقتصادی بوده و منجر به ایجاد آرامش بیشتر 

خواهد شد.
دراین خصوص به سراغ غالمحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامین رفته 

و نظر ایشان را جویا شدیم که درادامه آمده است .
مدیرعامل بانک قوامین درگفت وگو با تصمیم  درخصوص بخشنامه جدید 
بانک مرکزی مبنی بر نرخ سود علی الحساب  15 درصد سپردههای بانکی 
و اینکه رییس کل بانک مرکزی گفته بود با اجرایی شــدن بخشنامه جدید 
شاهد تالطم در بازار نخواهیم بود، گفت : منظور دکتر سیف بازار پولی بوده 
است . بعد از ابالغ بخشنامه جدید این نگرانی وجود داشت که سپرده ها از 
بانکها خارج شــود . این در حالی است که پیش بینی می کردیم با توجه به 
تمهیدات و اقدامات بانک مرکزی و در صورت رعایت آن، نقدینگی از بانکها 

خارج نشــود. وی افزود : بانک مرکزی با جدیت این بخشــنامه را پیگیری میکند و از مسوالن 
بانکها نیز درخواست شده است تا بخشنامه جدید را درشعب خود اجرایی و رعایت کنند.

مدیرعامل بانک قوامین با اشــاره به اینکه در صورتی که بانکها کمک کرده و نرخهای مصوب 
را رعایت کنند دیگر شاهد تالطم غیر طبیعی در بازار نخواهیم بود، تاکید کرد : تنها برهم زننده 

بخشنامه جدید صندوقهای سرمایه گذاری هستند.
نتاج در پاسخ به این سوال که آیا دلیل افزایش قیمت سکه در روزهای گذشته، بخشنامه جدید 
بانک مرکزی بوده است یا خیر، اظهار کرد : این افزایش قیمت به دلیل نوسانات شدیدی است 
که قبال در بازار پولی شــاهد آن بودیم و رکود در سایر بازارهای رقیب بوجود آمده بود . بنابراین 
سایر بازارها تابع عرضه و تقاضای خودشان هستند. اما به طور کلی نمی توان گفت که بخشنامه 

جدید بانک مرکزی تاثیری در بازار نداشته است و همه بازارها به هم مرتبط هستند . 
وی با ذکر این مطلب که درگذشــته اعالم می شد در بازار پول بازدهی باالیی پرداخت میشود 
و  به همین دلیل تولید و مراودات در سایر بازارها متوقف و راکد شده است و بازار پول نرخهای 
جذابی پرداخت میکند، افزود : با بخشــنامه جدید بانک مرکزی این بهانه از سایر بازارها گرفته 

شده است .
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بازار پولی وظیفه 
خود را به درستی در قبال اقتصاد کشور انجام داده است، تصریح کرد : سایر بازارها باید کار خود 

را به درستی انجام دهند و از جهش قیمت شدید جلوگیری کنند .
وی در ادامــه تاکید کرد : بازار طال، ســرمایه و کاال هرکدام دارای نهاد ناظر هســتند و باید با 
سیاســتهایی که اتخاذ می کنند بازارهای خود را از رفتار هیجانی و جهش قیمت شدید مصون 

و مدیریت کنند .
نتاج در ادامه درخصوص دریافت مالیات از ســپردههای بانکی گفت : موضوع دریافت مالیات از 
ســپرده های بانکی که سال گذشته توســط علی طیب نیا مطرح شده بود، نیازمند وضع قانون 
اســت . وی با اشاره به انواع مالیات از جمله مالیات بر ارث، مستغالت ، دارایی و ... عنوان کرد : 
دریافت مالیات بر موضوعاتی تعلق می گیرد که نیازمند کسب درآمد هستند. تاکنون قانونی مبنی 

بر دریافت مالیات از سپرده های بانکی درمقررات مالیاتی ایران دیده نشده است .
مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه موضوع سپردههای بانکی به عنوان مدرک تایید و یا رد 
درآمدهای ادعایی وممیزی مودیان مالیاتی است ، خاطرنشان کرد : مراجع مالیاتی بارها و بارها 
اعالم کردند که قصد دریافت چنین مالیاتی را ندارند . فقط در بعضی موارد که نیازمند رسیدگی 
ویژه مالیاتی است ، به صورت رندم و نمونه اسناد متفاوتی را رسیدگی می کنند. یکی از اسنادی 

که در تایید یا رد درآمد باید مورد رسیدگی مودیان مالیاتی قرار گیرد ، مربوط به درآمدهای باال 
اســت . نتاج در ادامه تصریح کرد : درحال حاضر موضوع دریافت مالیات از ســپردههای بانکی 
مطرح نبوده وجای هیچ گونه نگرانی نیست. وی در ادامه با اشاره به اینکه بخشنامه جدید بانک 
مرکزی از روز 11 شــهریورماه در تمام شــعب بانک قوامین و حوزه مرکزی بانک در حال اجرا 
است، بیان کرد : باتوجه به این موضوع که ممکن بود برخی از سپرده گذاران از بخشنامه جدید 
بانک مرکزی مطلع نباشند، با ارسال پیامک به مشتریان و پس از اطالع آنها ، سپرده هایشان را 

با همان نرخهای قبل از بخشنامه جدید به سپرده های یک ساله تبدیل کردیم.
نتاج با بیان اینکه حدود 6 میلیون ســپرده گذار در بانک قوامین هستند، عنوان کرد : مشتریان 
بانک قوامین این اختیار را دارندکه هر زمان اراده کنند بتوانند ســپرده های خود را برداشت و یا 

تبدیل به سپرده کوتاه مدت با نرخ جدید کنند .
مدیرعامل بانک قوامین در پایان با بیان اینکه امین ســپرده گذاران و مشتریان هستیم ، خاطر 
نشــان کرد: بانک قوامین در طول مدت فعالیت خود اثبات کرد که رفتار شعوری خود را اجرایی 

کرده و حافظ منافع سپرده گذاران بوده و آن را رعایت میکند . 
بانکهای متخلف تنبیه میشوند

این درحالی است که عضو شورای پول و اعتبار در روزهای گذشته از برخورد تنبیهی با بانکها در 
صورت عدم اجرای کامل بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده ها خبر داد.

بهمن عبدالهی در خصوص ضمانت اجرایی مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درباره کاهش نرخ 
ســود علی الحساب ســپرده های بانکی به 15 درصد و پیش بینیهای این شورا برای برخورد با 
بانکها و موسساتی که مصوبه شورا را عملیاتی نکنند، گفت: اجرای مصوبه شورا و بخشنامه اخیر 
بانک مرکزی درباره نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی از نظر شورای پول و اعتبار بسیار 

مهم و برای نظام بانکی حیاتی است.
این عضو شورای پول و اعتبار به ایبنا اظهارداشت: بانک مرکزی نیز طبق مصوبه شورای پول و 
اعتبار به صورت جدی تصمیم دارد تا بر اجرای صحیح این بخشنامه نظارت کند. در عین حال، 
هیات مدیره ها و مدیران بانکهای دولتی و خصوصی اگر از مفاد این بخشــنامه تخطی داشــته 

باشند، قطعا با آنها برخورد میشود.
عبدالهی ادامــه داد: همچنین اقدامات تنبیهی مطابق آیین نامه های مربوطه در صورت تخلف 
انجام میشــود. البته امیدواریم بانکها اجرای مصوبه شــورای پول و اعتبار را به صورت کامل و 
دقیق اجرایی کنند و تخلفی در این بخش نداشــته باشیم. وی افزود: در هر صورت، اگر بانکها 
در اجرای بخشنامه کاهش نرخ سود سپرده ها تخلفی داشته باشند، باید عواقب و تنبیهات پیش 

بینی شده را نیز بپذیرند.

صندوقهای سرمایه گذاری عامل ایجاد تالطم در بازار پولی 
مدیرعامل بانک قوامین مطرح کرد
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 هلدینگ حمل ونقل خلیج فارس بارها از ســوی سازمان خصوصی سازی، در 
لیست آگهی مزایده؛ قرار گرفته ولی تاکنون خریداری نداشته است، نظر شما 

در این باره چیست؟ 
- جواب به این ســئوال را باید در قالب عدم اقبال عمومی به بخش حمل و نقل کشــور توسط 
فعاالن در بازار سرمایه ارائه داد! صنعت حمل و نقل اعم از زمینی)شامل جاده ای و ریلی(، دریایی 
و هوایی یک صنعت اســتراتژیک، عظیم، گســترده و پیچیده است. به همین دالیل این صنعت 
ارتباط گسترده ای با سایر بخش های اقتصادی اعم از صنایع پسین و پیشین دارد. بدین معنی که 

توسط تعداد قابل توجهی از صنایع دیگر تغذیه می شود و به نوبه خود سایر بخش های اقتصادی 
را تغذیه می کند. در واقع به جرات می توان گفت که صنعت یا بخش اقتصادی وجود ندارد که به 
طور مستقیم و یا حداقل به صورت غیر مستقیم با صنعت حمل و نقل ارتباط نداشته و از خدمات 
آن استفاده نکند. به همین دلیل است که دولت ها عموما به این بخش توجه ویژه ای مبذول می 
نمایند و باز به همین دلیل است که سرمایه گذاران که شامل سرمایه گذاران در بازار سرمایه هم 
می شود این صنعت را جهت سرمایه گذاری مد نظر دارند. در واقع با توجه به وابستگی تام اقتصاد 
هر کشور و به طور کلی اقتصاد جهانی به این صنعت، همیشه فرصت های فراوان سرمایه گذاری 
و ســودآوری در آن وجود دارد. البته باید در نظر داشت که به دلیل ماهیت این صنعت، بایستی با 
یک دید بلند مدت و یا حداقل میان مدت در این صنعت سرمایه گذاری نمود. به نظر بنده  دقیقا 
به همین دالیل یعنی ماهیت استراتژیک صنعت حمل و نقل و لزوم داشتن دید میان مدت تا بلند 
مدت برای ســرمایه گذاری از دالیل مهم عدم اقبال عموم سرمایه گذاران در بازار سرمایه ایران 
به سهام چنین شــرکت هایی باشد! متأسفانه به دلیل غلبه تحلیل تکنیکال و اتکا بر شایعات یا 
اطالعاتی که از عمق و کیفیت کافی برخوردار نمی باشند و ترجیح سرمایه گذاران ایرانی به کسب 
ســود های آنی یا حداکثر طی یکی دو هفته، باعث شده است تا عموم سرمایه گذاران بورسی از 
توجه به ســهام صنایعی مانند حمل و نقل غافل بمانند. برای کسب درک صحیح از ماهیت این 
گونه صنایع و کشف فرصت های سود آوری در آنان بایستی از روش هایی مانند تجزیه و تحلیل 
بنیادین که به طور اصولی و عمیق ساختار آنان و پارامترهای مؤثر بر نحوه درآمدزایی و سودآوری 
آنان را مورد بررســی قرار می دهند، استفاده نمود. از آنجائیکه متأسفانه عموم سرمایه گذاران و 
سهامداران ما که حقوقی ها را هم شامل می شود، اصوال با این گونه روش های تحلیلی غریبه 
هستند، بنابراین به سهام شرکت های صنعت حمل و نقل به طور عام توجهی نشان نمی دهند. 

}در خصوص عدم استقبال از مزایده سهام هلدینگ حمل و نقل خلیج فارس گزارش جداگانه ای 
در روزهای آینده منتشر خواهد شد.{

 ما هم چنان شــاهد این مسئله هستیم که در زمینه حمل و نقل عرضه خاصی 
در بازار ســرمایه صورت نگرفته دلیل این امر چیست، آیا عدم آشنایی یا بحث 

تحریم ها در این بخش موثر بوده یا دالیل دیگری وجود دارد؟
- بخش زیادی از پاسخ به این سئوال در پرسش یک ارائه شد. در واقع به دلیل عدم شناخت عموم 
فعاالن بازار سرمایه از صنعت پیچیده حمل و نقل و ماهیت خاص آن و همچنین میل به کسب 
سودهای آنی، عمدتا تقاضای مؤثری برای عرضه سهام این گونه شرکت ها از سوی فعاالن ارائه 
نشده و فشاری در این راستا به تصمیم گیران مربوطه وارد نیامده است، همان گونه که در مورد 
سهام دیگر صنایع از سوی این فعاالن انجام پذیرفته است مانند سهام پاالیشگاهی، پتروشیمی و 
معدنی. به نظر بنده ،اقبال عموم فعاالن بازار سرمایه به سهام شرکت های فوق الذکر، پیچیدگی 
کمتر آنان، امکان کشف سریعتر فرصت های سودآوری و یا به عبارت بهتر سفته بازی در آنان و 
استفاده درست یا غلط از تحلیل تکنیکال برای خرید و فروش سهام این گونه شرکت ها باشد. اما 
همان گونه که در باال بحث شد، به دلیل ماهیت پیچیده صنعت حمل و نقل و عدم شناخت کافی 
از نحوه درآمدزایی و سودآوری آنان و عدم وجود فرصت های سفته بازی یا سوداگری در معامالت 

سهام این گونه شرکت ها، معموال مورد توجه فعاالن  بازار قرار نگرفته است. 
البته بحث تحریم های یک جانبه اعمال شده توسط کشورهای غربی علیه صنعت حمل و نقل )به 
عنوان بخشی از تحریم کلیه بخش های اقتصادی کشور( ،به خصوص در بخش های کشتیرانی، 
حمل و نقل هوایی و ایجاد موانع متعدد برای حمل و نقل زمینی، نه تنها امکان فعالیت شــرکت 
های فعال در این زمینه ها را در عرصه بین المللی با موانع جدی مواجه کرد بلکه دستیابی آنان به 
وسائل جدید مانند کشتی، هواپیما، کامیون و... را به شدت محدود نمود. این محدودیت ها و عدم 

ابراهیم عنایت :

میل به کسب سودهای آنی
عامل عقب ماندگی بورس از صنعت حمل و نقل 

صنعت حمل و نقل اعم از زمینی )شــامل جاده ای و ریلی(، دریایی و هوایی 
یک صنعت استراتژیک، عظیم، گسترده و پیچیده است. هم چنین با توجه به 
وابســتگی تام اقتصاد هر کشور و به طور کلی اقتصاد جهانی به این صنعت، 
همیشــه فرصت های فراوان سرمایه گذاری و سودآوری در آن وجود دارد. اما 
با وجود تکیه بازار سرمایه به سود های آنی، نبود برنامه ای مدون برای دیدو 
بازدید ها از پروژهای بخش حمل و نقل سبب شد به گفت و گو با »ابراهیم 
عنایت«، »مدیرعامل کارگزاری بانک ســپه«  پرداخته و نظر وی را در این 

مورد جویا شویم. 
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دسترسی به تکنولوژی های جدید باعث شد که اوال هزینه حمل و نقل در داخل و خارج از کشور 
به شدت افزایش یابد. همچنین این محدودیت ها باعث شد که حتی در مواردی که شرکت های 
حمل و نقل مشــمول تحریم نمی شدند و یا پس از برجام، وسائل حمل و نقل متعلق به شرکت 
های ایرانی اعم از هواپیما، کشتی و کامیون اجازه ورود به خیلی از کشورها را نداشته باشند. این 
محدودیت ها به نوبه خود باعث شــدند که عالوه بر افزایش شدید هزینه عملیات شرکت های 
حمل و نقل ایرانی مانند هزینه ســوخت و اســتهالک، فرصت های درآمدزایی و سود آوری آنها 
نیز به شدت کاهش یابد. بدون شک این موارد باعث عدم اقبال بازار به سهام شرکت های حمل 

و نقل خواهد شد. 
 برخی این اعتقاد را دارند؛ که حاشیه ی سود بخش ریلی در کشور باال نبوده 
ونمــی تواند ایجاد انگیزه کند، پس در این بخش کم تر ســرمایه گذاری می 
شود. آیا در سایر بخش های حمل و نقل شامل ) زمینی، دریایی و هوایی( با این 

مشکل رو به رو هستیم؟
 - به طور کلی، حاشیه سود در بخش ریلی اعم از حمل بار و مسافر به طور مطلق و در مقایسه 
با برخی دیگر از بخش ها چندان باال نیســت. چندین دلیل برای این امر وجود دارد! اوال، هزینه 
ســرمایه گذاری و هزینه هــای ثابت ایجاد خطوط راه آهن و خریــد لوکوموتیو و واگن باری و 
مســافری بسیار باال است. در مقابل دوره بازگشت سرمایه در این بخش طوالنی است. به همین 
دلیل، علیرغم ایجاد خطوط راه آهن توسط بخش خصوصی در قرن نوزدهم و بیستم توسط بخش 
خصوصی در کشورهای غربی )مشهورترین آنها شاید ایجاد خط آهن شرق به غرب آمریکا توسط 
بخش خصوصی آن کشــور و تأمین مالی آن توســط بورس نیویورک می باشد(، از اواسط قرن 
بیستم به دلیل هزینه های سنگین سرمایه گذاری و بازده پائین، بخش خصوصی در کشورهای 
غربی از ایجاد خطوط جدید و کال ســرمایه گذاری جدید در بخش ریلی کشور های خود امتناع 
کردند. به همین دلیل و نیاز به توسعه هرچه بیشتر، دولت های غربی این صنعت را از اواسط قرن 
بیســتم به بعد ملی کردند. البته این امر آن گونه که تصور میشد، باعث توسعه همه جانبه بخش 
راه آهن کشــورهای مربوطه نگردید. حتی در مواردی این بخش عقب گرد توجهی قابل توجهی 

نسبت به قبل از ملی شدن داشت.
به همین دلیل و با در نظر گرفتن این موضوع که حمل و نقل ریلی اعم از مسافری و بار کاراترین 
و ارزانترین روش حمل و نقل نســبت به ســایر روش ها مخصوصا زمینی می باشد، دولت های 
مختلف با وضع قوانین تشویقی سعی بر جذب سرمایه بخش خصوصی به این بخش استراتژیک 
نموده اند. البته مسائل زیس محیطی هم نقش بسیار مهمی در این تغییر جهت داشته اند. زیرا که 
حمل و نقل ریلی بهترین روش حمل و نقل از حیث رعایت مقررات زیست محیطی می باشد. در 
واقع حمل و نقل ریلی برای جابجایی بار و مسافر کمترین مصرف سوخت نسبت به حمل و نقل 
زمینی و هوایی را دارد. همچنین این روش نه تنها هیچ ترافیکی ر ایجاد نمی نماید، بلکه با جذب 

بار و مسافر سایر روش ها، باعث کاهش ترافیک جاده ای و هوایی شد.
خوشبختانه دولت جمهوری اسالمی ایران نیز متوجه مزیت های نسبی و مطق این روش حمل 
و نقل نســبت به سایر روش ها شده  و به همین دلیل نیز برنامه خصوصی سازی بخش ریلی را 
شروع نموده است. اما متاسفانه به دلیل کمبود قوانین و مقررات تشویقیو کال نبود یک برنامه بلند 
مدت برای این بخش، بخش خصوصی به غیر از موارد خاص انگیزه الزم برای ســرمایه گذاری 

وسیع در بخش ریلی را پیدا ننموده است
 بــا توجه به ابزارهای تأمین مالی متنوع، برای بخش حمل و نقل مانند اجاره، 
استصناع، مرابحه و سلف با کارکردهای مختلف وجود دارد،  می توان امیدوار به 

عرضه بیش تر این شرکت ها در بورس بود یا خیر، چرا؟
- خوشــبختانه هم اکنون با تالش و برنامه ریزی های مســئولین بازار سرمایه کشور، ابزارهای 
مختلفی برای تأمین مالی اکثر بخش های اقتصادی و صنعتی کشور وجود دارد. اما متأسفانه به 
دلیل باال بودن نرخ بهره در کشور، توجیه اقتصادی الزم جهت تأمین مالی پروژه ها با استفاده از 
ابزارهای مالی متنوع در بازار سرمایه وجود ندارد. این معضل در بخش حمل و نقل که همانگونه 
که قبال عنوان گردید یک صنعت اســتراتژیک و بلند مدت است، کامال صدق می نماید. با توجه 
به دوره نســبتا طوالنی بازگشت سرمایه در صنعت حمل و نقل و لزوم داشتن دیدگاه بلند مدت 
به آن، مخصوصا در بخش ریلی، باید اذعان نمود که با نرخ های بســیار باالی بهره که به نوبه 
خود بر نرخ تنزیل طرح های اقتصادی تأثیر گذار است، تقریبا هیچ سرمایه گذاری در این بخش 
توجیه پذیر نخواهد بود. بنابراین بایســتی با یک برنامه ریزی جامع نرخ بهره را به میزان معنی 
داری کاهش داد. سپس با استفاده از ابزارهای متنوع بازار سرمایه، نسبت به تأمین مالی طرهای 

این بخش بسیار مهم اقدام نمود.
 کارگزاران بورس هم؛ ازعدم وجود شفافیت حساب های مالی، حضور پررنگ 
بخش دولتی را دالیل نقش کم رنگ این بخش استراتژیک دربازار عنوان می 

کنند، نظر شما در این مورد چیست؟
- می توان با رد صد باالیی از اطمینان، عنوان نمود که عدم شــفافیت حساب های مالی بخش 
حمل و نقل کشور، خصوصاً  در بخش ریلی و هوایی، غیر عمدی و بدون هرگونه سوء نیت می 
باشــد. به نظر می رســد با توجه به باال بودن عمر ناوگان های ریلی، هوایی و حتی جاده ای در 
کشور، نحوه محاسبه استهالک و ســایر هزینه های بلند مدت در بخش های فوق الذکر بسیار 
مشکل و بلکه نا ممکن باشد. البته نبود یا کمبود شدید متخصصین مای و حسابداری در این بخش 
ها نیز میتواند مزید بر علت باشــد. البته میتوان با تشریک مساعی متخصصین مالی جوان کشور 
ونیروهای حســابداری با تجربه حاضر در این بخش ها، معضل عدم شفافیت صورت های مالی 
شــرکت های فعال در این حوزه را شفاف سازی نمود. شاید این امر موجب توجه بیشتر سرمایه 

گذاران بالقوه به این بخش اقتصادی بسیار مهم شود. 
البته بایستی توجه داشت که دولت از بدو ایجاد خطوط راه آهن در ایران، مالک خطوط ، لوکوموتیو 
و واگن های آن بوده است. البته طی یکی دو دهه اخیر، روش جدیدی برای جذب سرمایه بخش 
خصوصی به راه آهن در کشورهای مختلف پدیدار شده است! در این مورد ، دولت یا بخش عمومی 
همچنــان مالک خطوط راه آهن باقی می ماند اما به بخش خصوصی اجازه می دهد که با خرید 
لوکوموتیو و واگن اعم از مســافری و باری از این خطوط راه آهن اســتفاده نماید. به دین روش 
نه تنها ســرمایه بخش خصوصی به صنعت ریلی جذب شــود، بلکه با دادن مجوز به اپراتورهای 
مختلف، رقابت قابل قبولی نیز در آن ایجاد می نماید. ولی خصوصی سازی خود خطوط راه آهن 
تجربه خوبی نبوده و اکثر این موارد با شکســت مواجه شــده است. دلیل آن هم انحصاری بودن 
این خطوط می باشد. در واقع شما می توانید فقط یک خط راه آهن)شامل مسیر رفت و برگشت( 
بین دو نقطه فرضی A و B ایجاد نمایید. اما می توانید به طور همزمان به چند بهره بردار مجوز 
بدهید تا از لوکوموتیو ها و واگن های خود در این خط برای جابجایی بار و مسافر استفاده نمایند. 
بهترین مثال این موضوع، خصوصی سازی خصوط راه آهن بریتانیا در دهه نود میالدی می باشد. 
این کشور که خود مخترع صنعت راه آهن و اولین ایجاد کننده خطوط  برای جابجایی بار و مسافر 
توسط بخش خصوصی در دنیا می باشد، کلیه خطوط و قطارهای متعلق به بخش خصوصی را در 
دهه چهل میالدی و پس از جنگ جهانی دوم را ملی اعالم نمود. شایان ذکر است که بریتانیا از 
گســترده ترین خطوط راه آهن اعم از بین شهری و درون شهدی)مترو( برخوردار می باشد. طی 
دهه های متوالی و با کاهش رشد اقتصادی این کشور و کاهش درآمدهای دولت، سرمایه گذاری 
عمومی در این بخش به شدت کاهش یافت، به گونه ای که نه تنها خطوط جدیدی احداث نشد 
بلکه با عدم سرمایه گذاری در قطارهای جدید )شامل لوکوموتیو و واگن( استقبال عمومی از آن 
کاهش یافت و مردم نیازمند به یک سیستم حمل و نقل جامع و کارآمد به استفاده از خودرو روی 
آوردند. این تغییر نه تنها باعث افزایش شدید سرمایه گذاری دولت در ایجاد جاده های جدید شد، 

بلکه موجب افزایش قابل مالحظه سوخت و معضالت زیست محیطی نیز گردید.
بــا توجه به این معضالت و عدم توانایی یا تمایل دولت به ســرمایه گذاری در این بخش، کلیه 
خطوط و قطارها به شرکت های مختلف واگذار شدند. تجربه حضور بهره برداران مختلف باعث 
ایجاد رقابت بین آنان و بهبود کلی خدمات اســت. اما مالک خصوصی خطوط راه آهن به دالیل 
کامال واضح از سرمایه گذاری و توسعه خطوط خودداری می نماید. به همین دلیل دولت تصمیم 

به ملی نمودن مجدد این خطوط را دارد.
الزم به ذکر است که در ایران نیز چند سالی است که دولت به بهره برداران مختلف اجازه میدهد 
تا با ابتیاع لوکوموتیو و واگن های مسافری و باری از خطوط راه آهن دولتی استفاده نمایند. امید 
است با گسترش این ایده و با پشتیبانی بازار سرمایه از این حرکت که مطمئنا برای همگان اعم 
از مسافر، صاحبان کاال و سرمایه گذاران و کال عموم ملت ایران سودمند خواهد بود، شاهد توسعه 

این بخش حیاتی در کشورمان باشیم.
 ســازمان بورس اوراق بهادار در بخش توسعه حمل و نقل عالوه بر ابزارهای 
تامین مالی از چه مســیر دیگری می تواند شرکت های این بخش به حضور در 

بازار سرمایه تشویق کند؟
- به نظر بنده شــناخت چندانی از صنعت حمل و نقل در بین فعاالن بازار ســرمایه وجود ندارد. 
سازمان بورس می تواند با همکاری شرکت ها و فعالین این صنعت همراه با شرکت های تأمین 
ســرمایه و کارگزاری جلسات آشــنایی با این صنعت را برگزار کند. همچنین برنامه های جامعی 
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برای بازدید فعاالن بازار ســرمایه از این گونه شــرکت ها و آشنایی با عملیات و ابزار ها و وسائل 
مورد استفاده در این صنعت را طراحی و اجرا کند.

انجام این نوع کارها در بورس معمول است. در سال های پیش وقتی شرکتی متقاضی پذیرش در 
بورس بود، بایستی حداقل ترتیب بازدید دو گروه از محل شرکت و عملیات خود را می داد! یکی 
هیئت پذیرش بورس و دیگری کارگزاران، نمایندگان سهامداران عمده حقوقی و برخی از پرسنل 
خود بورس. این گونه بازدیدها که شامل جلساتی با مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، مدیران 
مالی و کارشناســان باعث می شد، که فعالین بازار شناخت بالواسطه و دست اولی از شرکت در 
حال پذیرش پیدا کنند و اکثرا در پایان بازدید تصمیم خود مبنی بر خرید یا عدم خرید سهام شرکت 
مذکور را اتخاذ کرده بودند. متأسفانه این گونه بازدیدها در چند سال اخیر متوقف یا بسیار کم رنگ 
شــده اند. اگر مسئولین سازمان ، بورس مربوطه و کارگزاری معرف برنامه بازدید از شرکت های 
فعال در حوزه حمل و نقل را اجرا نمایند، بدون شــک نه تنها شناخت فعاالن بازار بازار و سرمایه 
گــذاران بالقوه از آنان افزایش خواهد یافت بلکه به احتمــال زیاد موجب عالقمندی آنان با این 

صنعت که از جایگاه خاصی بین عموم مرردم برخوردار است نیز خواهدشد.
 وزارت راه، مسکن و شهرســازی چقدر در این بخش با سازمان خصوصی 

سازی و بورس اوراق بهادار همکاری داشته است؟
-  بنده اطالعات چندانی از تعامالت بین وزارت راه و شهرســازی، ســازمان بورس و ســازمان 
خصوصی سازی در راستای خصوصی سازی شرکت های فعال در زمینه حمل و نقل اعم زمینی، 
ریلی، هوایی و دریایی ندارم. اما با توجه به اخبار منتشره و صحبت های مسئوالن سازمان های 
فوق الذکر، به خصوص مدیران ســازمان بورس، عالقمندی الزم از سوی مدیران سازمان های 
مربوطه برای جذب سرمایه بخش خصوصی به ویژه از طریق بازار سرمایه وجود دارد. اما به نظر 
می رسد زمینه سازی الزم در این خصوص و آماده سازی شرکت های مربوطه صورت نپذیرفته 
اســت. اما شاید مهمترین موضوع، عدم ایجاد امکان و فرصت از سوی تمامی ارکان و نهادهای 
بازار ســرمایه برای آشــنایی کافی فعاالن و ســرمایه گذاران بالقوه با شرکت های فعال در این 

صنعت می باشد.
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بـورس جـوانی 
که به جمع بزرگان آمد

آشنایی با بورس کره جنوبی

محمد حسن گودرزی

بورس کره که با نماد KRX در میان بورس های جهان شــناخته می شــود تنها اپراتور مبادالت 
اوراق بهادار در کره جنوبی است. این بورس از جمله بورس های مهم در شرق آسیا در کنار بورس 

های ژاپن، چین و هنگ کنگ به شمار می رود. 
در میان بورس های شــرق آسیا بورس کره جنوبی از ســابقه کمتری برخوردار است، با این 
حال بورس اوراق بهــادار کره جنوبی به عنوان یکی از بورس های بزرگ جهان از نظر تعداد 
کارگزاران، سهام معامله شده و ارزش سهام در دنیای بورس مطرح است. دفتر مرکزی بورس 
کره در بوسان مستقر است و دارای دفاتر پول نقد و نظارت بر بازار در در پایتخت کره جنوبی، 

سئول است.
سابقه بورس اوراق بهادار کره جنوبی به حدود 60 سال پیش و سال 1956 باز می گردد. اما در این 

کشور سه بورس به طور جداگانه تا سال 2005 در حال فعالیت بودند. 
در کره جنوبی شــاخص قیمت ســهام در بازار بورس به نام شاخص قیمت سهام کره کامپوزیت 
)Korea Composite Stock Price Index( یا KOSPI به طور اختصار شاخص سهام تمام 
سهام معامله شده در بخش بازار بورس است که  پیش از بورس اوراق بهادار کره جنوبی و بورس 
کره سابقه دارد. این شاخص به نوعی نماینده بازار سهام شاخص کره جنوبی است و از جهتی می 

توان آن را مانند شاخص های Dow Jones یا S & P 500 در ایاالت متحده دانست.
KOSPI با مقدار پایه 100 از 1983 کار خود را آغاز کرد. شاخص کاسپی بر اساس سرمایه بازار، 

محاسبه می شود. از ســال 2007، میزان روزانه KOSPI صدها میلیون دالر است. در 17 ژوئن 
KOSPI ،1998 بزرگترین درآمد یک روزه خود را با 8.50٪ )23.81 امتیاز( ثبت کرد، که بیشترین 
میزان درامد کاسپی تا پیش از بحران مالی سال 1997 در آسیا است. در تاریخ 12 سپتامبر 2001، 
KOSPI تنها یک روز بعد از واقعه 11 ســپتامبر در آمریــکا، بزرگترین افت یک روزه خود را با 

12.02٪ )64.97 امتیاز( داشت. 
در تاریخ 19 ژانویه 2005 بر اســاس قانون شــماره 7112 دولت کــره جنوبی؛ بازار بورس اوراق 
 Korea Futures Exchange بورس فیوچرز کره ،Korea Stock Exchange بهادار کــره
و بورس کازَدک KOSDAQ Stock Market با هم ادغام شــدند و بورس کره، تاسیس شد. 
در اکتبر 2011 بورس کره، با تعداد 1.796 شرکت ذکر شده، ارزش بازاری معادل ۱٫۱ $ تریلیون 

دالر را دارا بود.
از جمله شــرکت های بزرگی که در بازار بورس کره حضور دارند و در شــاخص کاســپی سهام 
آنها معامله می شــود می توان به سامسونگ الکترونیک )Samsung Electronics(، هیوندای 
موتور)Hyundai Motor(، اس کی هاینیکس )SK Hynix( اشاره کرد. در حال حاضر در حدود 
2030 شرکت و نهاد مالی در بورس کره جنوبی حضور دارند. مدیریت بورس کره جنوبی را چویی 
کیونگ-ســو )Choi Kyung-Soo( برعهده دارد و ساعت کار این بورس از ساعت 9 صبح تا 

ساعت 3.30 بعد از ظهر است.
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محمد حسن گودرزی

ببـری که بار دیگـر به پا خـواست
کره جنوبی که با نام رسمی جمهوری کره  نیز شناخته می شود، 
کشــوری است در بخش جنوبی شبه جزیره کره در شرق آسیا 
واقع شــده است. پایتخت این کشــور شهر سئول می باشد و 
از ســایر شــهر های بزرگ آن می توان به اولسان و بوسان 
اشــاره کرد. سئول پایتخت کشور کره جنوبی یک شهر مدرن 
و صنعتی می باشد و به نوعی مرکز تجاری این کشور به شمار 
می آید. این شهر از ســال 1948 پایتخت کره جنوبی بوده و 
با جمعیتی بالغ بر 10 میلیون نفر یکی از بزرگترین شــهرهای 
دنیا به حساب می آید. محدوده پایتخت کره جنوبی )سئول به 
همراه محدوده وابسته به سئول( این شهر را تبدیل به دومین 
محدوده متروپولیتن در دنیا تبدیل کرده است. این شهر قدمتی 
بالغ بر 2000 ســال دارد و تقریباً یک چهارم کل جمعیت کره 

جنوبی در این شهر زندگی می کنند.
کــره جنوبی با 98.484 کیلومتر مربع وســعت )صد و نهمین 
کشور جهان( در نیمکره شمالی، نیمکره شرقی، در شرق قاره 
آســیا، در کنار دریای زرد )در غرب( و ژاپن )در شرق( و چین 
شــرقی )در جنوب(، و در همسایگی کشــور کره شمالی )در 
شــمال( واقع شده است. کره جنوبی کشوری نیمه کوهستانی 
اســت و ارتفاعات آن عمدتاً در نواحی مرکزی و شمال شرقی 

واقع شده اند. 

کشــاورزی در این کشور علیرغم کمبود زمین های مناسب با 
کشاورزی از رونق بسیاری برخوردار است و از جمله محصوالت 
صادراتی این کشــور می توان به گیاه جین سینگ اشاره کرد 

که به دلیل خواص دارویی خود در دنیا شهرت زیادی دارد.
کره جنوبی صاحب دومین رشــد سریع اقتصادی دنیا در چهار 
دهه اخیر اســت. در کره جنوبی، از ســال 1963 و فقط تنها 
در مدت 40 ســال، درآمد سرانه بر اساس قدرت خرید، چیزی 
نزدیک به 14 برابر افزایش یافت. دســت یافتن به نتیجه ای 
مشــابه برای بریتانیا بیش از دو سده )بین اواخر سده هجدهم 
و زمــان حاضر( و برای آمریکا در حدود یک و نیم ســده )از 
ســده 1860 تا کنون( زمان برد. این پیشرفت قابل توجه که 
کره جنوبی را در کمتر از نیم قرن بدل به کشــوری پیشرفته و 
ثروتمند نمود، اغلب معجزه  رودخانه  هان نامیده می شود و 
در مجامع بین المللی، صفت »ببر آسیا« را برای این کشور به 
ارمغان آورده است که نشان از اقتصاد قدرتمند این کشور دارد.

امــروزه اقتصاد موفق کــره  جنوبی الگویی مناســب برای 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخصوص در شرق آسیا و 
خاورمیانه به شمار می رود. کره  جنوبی اکنون دارای اقتصاد 
توسعه یافته  با ظرفیت چندین هزار میلیارد دالری به حساب 

می آید و یکی از اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه 
)OECD( می باشد. کره جنوبی از سوی  بانک جهانی در شمار 
اقتصادهــای دارای درآمد زیاد، و از دیدگاه صندوق بین المللی 
پول و ســازمان CIA  به عنوان یکی از اقتصادهای پیشرفته 

جهان و آسیا طبقه بندی شده است. 
ســئول، پایتخت این کره جنوبی، یکی از ده شهر برجسته  
اقتصادی و مالی جهان است. کره جنوبی علی رغم کمبود منابع 
طبیعی و دارا بودن کمترین مساحت در میان کشورهای گروه 
20، یکی از اقتصادهای قدرتمند و مطمئن دنیا تلقی می شود. 
اقتصاد کره جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و سیزدهمین 
اقتصاد در میان کشورهای دنیا به شمار می رود و همانند آلمان 
غربی و ژاپن، صنعتی ســازی سریع از دهه 1960، کره جنوبی 
را به یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده در جهان تبدیل 
کرد. این کشور از جمله شــرکای اقتصادی دو اقتصاد بزرگ 
جهان یعنی چین و آمریکا به حســاب می آید و صادرات انبوه 
کاالهای الکترونیکی و خودرو این کشور را به هفتمین شریک 

بزرگ تجاری آمریکا تبدیل کرده است. 
کــره جنوبــی دومین میزان ذخایــر را در میان کشــورهای 
توسعه یافته داراست و همچنین ششمین ذخایر ارزهای خارجی 
را در جهان را به خود اختصاص داده که باعث شده اقتصاد این 

نگاهی به اقتصاد کره جنوبی
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کشور در رتبه منحصر به فردی قرار داشته باشد. با وجود دارا بودن وضعیت توسعه یافته، کره 
جنوبی حرکت خود را به سوی رشد اقتصادی سریع، همراه با بیشترین میزان تولید ناخالص 

ملی، صادرات و تولیدات صنعتی در جهان توسعه یافته ادامه می دهد. 
در اکتبر سال 2008، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که اقتصاد کره جنوبی در سال 
2009 از کانادا و در سال 2011 از اسپانیا پیشی خواهد گرفت و سرانه  تولید ناخالص این 
کشــور در سال 2009 از نیوزلند، در ســال 2012 از ایتالیا و در سال 2013 از اسپانیا بیشتر 

خواهد شد.
در سال 1996 کره جنوبی عضو »سازمان همکاری اقتصادی و توسعه« )پیمانی برای رشد 
اقتصادی بیشتر( شد. کره جنوبی مانند بسیاری دیگر از همسایه های آسیایی خود، مانند چین 
و ژاپن در جریان  بحران اقتصادی سال 1997 آسیا متضرر شد و تا حدی اقتصاد این کشور 
با مسائلی مانند رکود و کاهش تولیدات صنعتی رو به رو شد با این حال این کشور قادر شد 
که بار دیگر به جایگاه سابق خود دست پیدا کند و پس از یک ترمیم سریع به رشد خود به 

سوی تبدیل شدن به یکی از قدرت های عمده  اقتصادی جهان ادامه دهد.
کره جنوبی به  واســطه شــرکت های چندملیتی با فناوری پیشــرفته، مانند سامسونگ و 
هیوندای-کیا و ال جی، هفتمین صادرکننده بزرگ جهان است.  در میان صنایع این کشور 
صنعت ساخت محصوالت الکترونیکی از اهمیت بسیاری برای اقتصاد این کشور برخوردار 
است. این صنعت به سرعت در اواخر دهه 90 پیشرفت کرد و محصوالت الکترونیکی این 
کشــور بازارهای جهان را فتح کردند و به عنــوان رقیبی قدرتمند برای محصوالت ژاپنی 

تبدیل شدند. 
صنعت خودرو ســازی کره جنوبی نیز از شــهرت زیادی در جهان برخوردار است. صنعت 
خودروســازی در کره جنوبی به طور رسمی از آگوست سال 1955 میالدی کار خود را آغاز 
کرد و امروزه شــرکت های خودروسازی این کشور مانند کیا و هیوندای از شهرت جهانی 

برخوردار هستند.

نگاهی به صنعت کشتی سازی کره جنوبی
کره جنوبی از سال های ابتدایی دهه 70 میالدی از جمله بزرگترین تولید کنندگان کشتی 
در دنیا به شمار می رود. صنایع کشتی سازی این کشور موفق شده بودند که تعداد انبوه و 
متنوعی از کشتی های گوناگون و برای مصارف مختلف بسازند که از جمله آنها می توان 
به کشتی ها باربری، یدک کش و نفت کش های غول پیکر اشاره کرد. بزرگترین سازنده 
کشــتی این کشور شرکت هیوندای )Hyundai( بود که در اواسط دهه 1970 کار ساخت 
تانکر هایی با ظرفیت 1 میلیونی را در بندر اولســان )Ulsan( این کشور آغاز کرد. از دیگر 
شــرکت هایی که در کار کشتی ســازی بودند می توان به شرکت ِدوو )Daewoo( اشاره 
کرد.  ِدوو در ســال 1980 وارد صنعت کشتی سازی شد و در اواسط سال 1981 در منطقه 
اوکه )Okoe( در جزیره گئوجه )Geoje( واقع در جنوب بوســان کار ساخت تانکر هایی با 
ظرفیت 1.2 میلیون تن را آغاز کرد. این صنعت در اواسط دهه 1980 به دلیل نوسانات شدید 
قیمت نفت نفت و به دلیل رکود اقتصادی جهانی کاهش یافت. کاهش شــدید سفارشات 
جدید در اواخر دهه 1980 باعث شــد  سفارشــات جدید در سال 1988 به مبلغ 3 میلیون 
تن با ارزش ناخالص 1.9 میلیارد دالر برســد که به ترتیب نســبت به سال قبل به میزان 
17.8 و 4.4 درصــد کاهش یافت. علت دیگر این کاهش ظرفیت ناشــی از اعتصاب های 
کارگری، ناآمادگی ســئول برای ارائه کمک مالی و تأمین مالی جدید و صادرات کم بهره 
در توکیو برای حمایت از ســازندگان کشتی ژاپنی بود. با این وجود، انتظار میرفت صنعت 
حمل و نقل کره جنوبی در اوایل دهه 1990 افزایش یابد، زیرا کشــتیهای قدیمی کشتیها 
در ناوگان جهانی نیاز به جایگزینی داشتند. کره جنوبی در نهایت به عنوان کشتی ساز برتر 
جهان با 50.6 درصد ســهم بازار جهانی کشتی سازی از ســال 2008 تبدیل شد. کشتی 
ســازان مشهور کره ای، صنایع سنگین هیوندای )Hyundai(، صنایع سنگین سامسونگ 
 STX( ِدوو، و شــرکت اس تی ایکس آف شــور اند شــیپ بیلدینگ ،)SAMSUNG(

Offshore & Shipbuilding( که شرکت آخر اخیرا ورشکسته شده است.
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بــورس های بین المـلل

بورس سهام آمریکای جنوبی و کانادا تا تاریخ 10 شهریور

بورس سهام اروپـا تا تاریخ 10 شهریور

بورس سهام آمریکا تا تاریخ 10 شهریور

محمد حسن گودرزی
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بورس سهام استرالیا و نیوزلند تا تاریخ 10 شهریور

بورس سهام آفریقا تا تاریخ 10 شهریور

بورس های مطرح آسیا تا تاریخ 10 شهریور
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موسســه رســانه ای عصــر ســرآمدان اقتصــادی بــرای ســه نشــریه خــود »روزنامــه عصــر اقتصــاد و ماهنامه هــای 
تصمیــم و ثــروت ملــل« )هــر ســه اقتصــادی و مدیریتــی( در شهرســتانها خبرنــگار مقیــم می پذیــرد.

متقاضیان پس از پر کردن فرم پیوست، به یکی از 3 طریق زیر فرم را همراه عکس برای این موسسه ارسال نمایند.

نام و نام خانوادگی:

تلگرام:ایمیل:

شماره شناسنامه:کد ملی:
تاریخ تولد:

آدرس:

کد پستی:

سابقه کار:
موبایل:

تحصیالت:
تلفن:

تهران، میدان ولیعصر، خیابان دمشق، پالک 11، واحد 2آدرس موسسه:
info@asre-eqtesad.ir@asreeghtesad



بسمه تعالی
فرم اشتراک مجله تصمیم

نام:    نام خانوادگی: 

کد ملی:   تلفن همراه:   تلفن شهری: 

مـدت

آدرس: تهران - خیابان ولیعصر - خیابان دمشق - پالک 11 - واحد 2    

تلفن: 8 - 88948104    نمابر: 88906447     کد پستی: 83862 14167 

لطفا دوره اشتراک مورد نظر را عالمت بزنید:

آدرس و کد پستی:

ال
ری

غ ب
بال

م

300/000

شش ماههسه ماهه

600/000

دوازده ماهه

1/200/000

مالحظات:

1 - وجه اشتراک به شماره کارت 6565 9969 9918 6037  یا حساب 0107857894008  بانک ملی 
به نام موسسه عصر سرآمدان اقتصادی با شماره شبا IR 080170000000107857894008 واریز و فیش 

واریزی به ضمیمه فرم اشتراک از طریق ارسال پستی و یا نمابر تحویل موسسه شود.
2- این اشتراک فقط برای منطقه جغرافیایی تهران بزرگ است.

3- تحویل مجله درب ورودی ساختمان اصلی محل استقرار مشترک به آدرس اعالمی در فرم خواهد 
بود.

4- عدم دریافت هر شماره از مجله را به تلفن7-88945293 اعالم فرمایند.
                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                امضاء مشترک

موسسه عصر سرآمدان اقتصادی



عصر اقتصاد یاور اطالع رسانی اقتصاد مّولد ایران 

رشد و موفقیت شما مایه سربلندی و افتخار ماست

الف: مأموریت  ما:
ارتقاء دانش اقتصادی جامعه با کمک به عدالت اطالع رسانی در اخبار، اطالعات 

و فرصت ها از طریق:
1- انتشار اخبار و اطالعات فعالیت های اقتصادی کشور 

2- معرفی توانمندی های موسسات و بنگاه های مولد اقتصادی 
3- ایجاد تعامل صادقانه بین فعاالن اقتصادی و مردم 

4- انتشار و تحلیل تصمیمات مراکز سیاستگذاری اقتصادی کشور
5- گزینش و انتشار اطالعات، اخبار و تحلیل های بین المللی مورد نیاز فعاالن اقتصادی 

6- انتشار دیدگاه ها و تحلیل های دانشمندان و صاحب نظران حوزه فعالیت های اقتصادی 

ب: انتشارات مکتوب موسسه عصر اقتصاد:
1- روزنامه عصر اقتصاد

2- ماهنامه »تصمیم«
3- ماهنامه »ثروت ملل«

4- ویژه نامه های مناسبتی و نمایشگاهی 

ج: انتشارات اینترنتی:
1- سایت روزنامه عصر اقتصاد 
2- سایت مجالت                    

3- کانال تلگرام     
4- خدمات پیامکی:                     09037396929 
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