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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



شاخص بعد از مدتها دوباره به مرزهای 88 هزار نزدیک می شود 
روندی که گویای اعتماد دوباره به بازار است ولی چالشی که در حال حاضر 
مقابل مدیران بازار قرار دارد تداوم اعتماد در بازار است 
و برای حصول به این هدف باید شفاف سازی فضای بازار 
و ساختارهای نظارتی را با جدیتی بیشتر دنبال کنند.
بازی با باز و بسته کردن نماد ها و نارضایتی هایی که در پی آن در بازار ایجاد می شود 
از لطمه های جدی برای بازار است و در سوی دیگر توجه به ابزارهای جدید در بازار است، 
ابزارهایی که بتواند برای تامین مالی شرکتهای فعال مسیری غیر بانکی ایجاد کند 
یعنی همان هدفی که در راستای اصالح ساختار پولی باید مورد توجه جدی قرار گیرد 
و گام اصلی این مسیر نیز بر عهده بازار و ناظران فقهی آن است.
بازار سرمایه در شرایطی سر باالیی می رود که آشفتگی های سیاسی منطقه مسیر دیگری را دیکته می کند 
و اگر قرار بود اعتماد به بازار براساس وضعیت تالطم های سیاسی شکل می گرفت 
شاخص ها باید سرازیر می رفت در چنین وضعیتی می توان گفت بازار سرمایه باور کرده است 
طرفین موثر در ساختارهای سیاسی کشور به تعاملی مثبت دست پیدا کرده اند 
و بر همین مبنا هم به گونه ای عکس العمل نشان میدهد که شاهدش هستیم.
در نهایت چشم انداز روشن بازار با دو عامل می تواند همچنان به رشد خود ادامه دهد 
اول بهبود تعامالت تجارت خارجی و دومن نکته رشد قیمت های نفت که اگر چه به نظر شکننده می رسد 
ولی می تواند حداقل در سه ماهه آتی کسری منابع دولت در نیمه نخست سال را جبران کند.
افزایش نرخ دالر در بازار هم در این مرحله افزایش درآمدهایی که محصوالت صادراتی دارند 
را نوید می دهد و به عنوان یک عامل کوتاه مدت در رشد شاخص موثر است.
در نهایت بازهم باید تاکید کرد پرواز شاخص به کانال جدید زمانی ادامه پیدا می کند 
که در کنار عوامل مثبت گفته شده نهادهای ناظر هم همت خود را 
به حفظ اعتماد بازار متمرکز کنند

 پرواز بورس
به کانالهای جدید

زینب یزدانی/  سردبیر
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سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا FDI به نوعی از مبادالت مالی اطالق می گردد که در قالب 
آن منابع متعلق به شرکت ها یا اشخاص حقیقی تابع یک کشور صرف سرمایه گذاری در کسب 
و کارهای فعال در کشــور دیگر می شود. سرمایه گذاری می تواند به شکل ایجاد و راه اندازی 
تاسیســات و امکانات تولیدی و خدماتی جدید یا خرید سهام و دارایی های شرکت های موجود 
صورت پذیرد. نقطه تمایز سرمایه گذاری مستقیم خارجی تصاحب سهام کنترلی یا بلوک های 
مدیریتی شــرکت های هدف است. در واقع چنانچه خرید بخشی از شرکت توسط سرمایه  گذار 
خارجی منجر به احراز حقوق الزم جهت حضور در ترکیب هیات مدیره و اعمال کنترل و نفوذ 
در تصمیمات مدیریتی گردد ســرمایه گذاری مستقیم خارجی اتفاق می افتد. با توجه به تعریف 
ارائه شــده جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کشور ما از چند منظر خرد و کالن حائز 

اهمیت و فایده است. 

1- دستیابی به اهداف کالن اقتصادی: 
بر اســاس سیاست های کلی برنامه ششم توســعه اقتصادی متوسط رشد اقتصادی کشور در 
فاصله ســال های 1396 تا 1400 معادل ســاالنه 8 درصد هدف گذاری شده است. نتایج یک 
پژوهش در موسسه عالی آمورش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی نشان می دهد برای تحقق 
این هدف بســته به ســناریوهای موجود نیاز به جذب ســاالنه 28 تا 54 میلیارد دالر سرمایه 

خارجی وجود دارد. 
این در حالی اســت که آمار فعلی جذب ســرمایه مســتقیم خارجی در ایران به نسبت اندازه 
اقتصاد قابل اعتنا نبوده و با ادامه روند موجود تحقق ارقام یاد شده دور از دسترس خواهد بود. 
محدودیت های موجود در اقتصاد کشــور و به طور مشخص همزمانی کاهش درآمد و افزایش 
مصرف سرانه در ســال های اخیر موجب گردیده تا آمار تشکیل سرمایه سیری نزولی به خود 
بگیرد. توجه به این نکته و همچنین نقش بی بدیل ســرمایه گذاری برای ایجاد رشد اقتصادی 

اهمیت جذب سرمایه خارجی را در اقتصاد ایران نمایان می سازد.

2- ایجاد کسب و کارهای جدید: 
با فراهم بودن زمینه های الزم، یکی از اهداف اصلی ســرمایه خارجی ایجاد کسب و کارهای 
جدید خواهد بود. با توجه به ترکیب ســنی جمعیت کشــور و تعداد بــاالی فارغ التحصیالن 
دانشــگاهی ایجاد اشــتغال و فرصت  کار برای جمعیت فعال کشــور دغدغه مهمی به شمار 
می رود. ایــن موضوع در میان مدت و بلندمــدت عالوه بر نتایج اقتصــادی آثار مثبتی را در 

حوزه های فرهنگی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت.

3- جبران کسری منابع بنگاه ها: 
امروزه بخش زیادی از بنگاه های اقتصادی فعال در کشــور به دالیل گوناگون از کمبود منابع 

مالی رنج می برند. چنانچه جهت تامین سرمایه در گردش و ادامه فعالیت یا به موانع جدی در 
تامین منابع برخورد می کنند و یا زیر بار هزینه های مالی ســنگین رفته و با کاهش سودآوری 

مواجه می گردند.  
شــرایط ویژه کشور و ضعف های ساختاری موجود در اعتبارسنجی شرکت ها دسترسی به بازار 
بین المللی تامین مالی را تقریبًا غیرممکن ســاخته و فشار بر منابع داخلی را افزایش می دهد. 
حضور سرمایه گذار خارجی در ترکیب سهامداری و مدیریت شرکت های ایرانی عالوه بر تامین 
منابع مورد نیاز در گام اول آثار مثبتی بر امکان تامین مالی از طریق جذب ســهامداران جدید 

و همچنین استقراض از بازار بین المللی خواهد داشت.

4- افزایش کارایی سرمایه: 
ضعــف مدیریت و عقــب ماندن از قافله تکنولوژی روز دنیا دو واقعیــت تلخ ولی انکار ناپذیر 
اقتصاد ایران هســتند. اعمال تحریم های شــدید و گزنده در دهــه اخیر بیش از پیش به این 
مشــکالت دامن زده و منجر به تشــدید ناکارآمدی های مربوطه شــد. انتظــار می رود ورود 
سرمایه گذاران و مدیران خارجی به شرکت های ایرانی با تسهیل دسترسی به تکنولوژی جدید 
و همچنین ارتقاء اســتانداردهای مدیریت و نیروی انسانی در نهایت افزایش کارایی سرمایه و 

راندمان بنگاه ها را به همراه داشته باشد.

5- آثار اقتصاد سیاسی: 
از منظر اقتصاد سیاســی تعریف منافع مشــترک و گره خوردن حیات اقتصادی کشــورها به 
یکدیگر یکی از شــروط برقراری روابط سیاســی پایدار و کارآمد اســت. محدود بودن روابط 
شرکت های ایرانی در حوزه بین الملل و عدم حضور چشمگیر سرمایه گذاران و صاحبان کسب 

و کار خارجی در ایران یکی از نقاط ضعف کشور به شمار می رود. 
ســاختار مذکور موجب گردید تا اعمال تحریم های بین المللی با ســهولت نسبی و با تحمیل 
حداقل هزینه برای کشــورهای دیگر صورت پذیرد در حالی که در حالت عکس با مخالفت و 
مقاومت ایجاد شده از سوی شرکت های خارجی فعال در ایران اعمال تحریم های اقتصادی به 
ســادگی امکانپذیر نبود. بدیهی است حضور شرکت های خارجی در ایران بایستی با حساسیت 
ِویژه به منظور به حداقل رســاندن تبعات منفی و بهره برداری حداکثری از فرصت های ممکن 

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی صورت پذیرد.
پس از مرور ضرورت و فواید جذب سرمایه خارجی در کشور به بررسی وضعیت سرمایه گذاری 
خارجی در عرصه اقتصاد جهانی پرداخته می شود. در دنیای امروز و تحت سیطره پدیده جهانی 
شــدن، سرمایه گذاری مســتقیم خارجی به یکی از المان های رایج و گسترده در سطح جهان 

تبدیل شده است. 
در واقع هر کشــوری بنا به اســتعدادها، توانمندی ها و مزیت های رقابتی ایجاد شــده درون 
مرزهای جغرافیایی، ســرمایه را از سراســر دنیا جذب کرده و با ترکیبی بهینه از عوامل تولید 
یعنی نیروی کار، ســرمایه و تکنولوژی به تولید کاالها و خدمات گوناگون می پردازد. امروزه با 
وجود بازارهای ســرمایه بین المللی و یکپارچگی بورس های کشورهای مختلف تحرک منابع 

مالی با سهولت بسیار باالیی همراه شده است. 
چنانچه با ثبت یک درخواســت خرید و فروش در ســامانه های الکترونیکی بازارهای سهام و 
اوراق قرضه بین المللی سرمایه متعلق به شهروندان یک کشور در اختیار شرکت های تولیدی و 
خدماتی سایر کشورها قرار می گیرد. این در حالی است که جابجایی نیروی کار و تکنولوژی با 
سرعت و سهولت کمتری همراه است. در فضای ترسیم شده سرمایه موجود در اقتصاد جهانی 
به منزله منابع تجمیع شده ای )Pooled( خواهد بود که دریافت سهم از آن در گرو پیروزی 
در عرصه رقابت بر سر کارایی و امنیت سرمایه است. جدول زیر 20 کشور برتر در زمینه جذب 

سرمایه خارجی )FDI( در سال 2016 را نشان می دهد.

 گمانه زنی سرمایه گذاری خارجی 
نوید قدوسیدر نیمه دوم سال 96

مشــاوره  و  تحلیل  واحــد  مدیر 
شرکت کارگزاری بانک کشاورزی
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کشورهای برتر در زمینه جذب 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی )منبع: بانک جهانی(

سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورردیف
)خالص ورودی(-میلیارد دالر

425ایاالت متحده آمریکا1

300بریتانیا2

170چین3

117هنگ کنگ4

80هلند5

79ایرلند6

79برزیل7

62سنگاپور8

52آلمان9

44هندوستان10

42فرانسه11

42استرالیا12

35ژاپن13

33روسیه14

32کانادا15

31اسپانیا16

28ایتالیا17

27مکزیک18

19بلژیک19

17سوئد20

حضور کشورهایی ماننند برزیل، هندوستان، مکزیک و اندونزی در این فهرست نشان می دهد 
که حتی در نبود سطوح باالی توسعه یافتگی اقتصادی و سیاسی همچنان می توان با تکیه بر 

مزایای نسبی دیگر در این خصوص موفق بود. 
تجربه کشــورهای یاد شده می تواند برای کشور ایران با دارا بودن نیروی کار جوان و پرتعداد، 
منابع وســیع انرژی، معادن مختلف، موقعیــت جغرافیایی برتر، جمعیت باال و اقتصادی بزرگ 
درسی آموزنده باشد. متاسفانه ایران علیرغم برخورداری از پتانسیل های یاد شده توفیق چندانی 
در جذب ســرمایه خارجی نداشته و موقعیت چشمگیری را به خود اختصاص نداده است. آمار 
جذب ســرمایه مســتقیم خارجی در ایران بر مبنای داده های ارائه شده از سوی بانک مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران در بازه زمانی 1970 تا 2015 در نمودار زیر نشان داده شده است. 

فارغ از کیفیت و صحت داده ها، بررسی آمار حاکی از حجم ناچیز جذب سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در مقایســه با اندازه و موقعیت ایران در اقتصاد جهانی و حتی منطقه خاورمیانه است. 
میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند سال اخیر در حالی روندی نزولی را پیموده است 

که نیاز کشور به جذب منابع خارجی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. 
علیرغم حجم باالی مانده نقدینگی و همچنین رشد چشمگیر آن، بدهی دولت به بخش های 
مختلف اقتصاد از جمله شبکه بانکی، پیمانکاران و نهادهای تامین اجتماعی به عنوان معضلی 

مهم خودنمایی می کند. 
نقدینگــی محبوس در دارایی های ملکی که وثیقه قســمت عمــده ای از مطالبات غیرجاری 
بانک ها را تشــکیل می دهد موجب گردیده تا نهادهای مالی و اعتباری کشــور برای فرار از 
بحران دست به اقداماتی خطرناک زده و ریسک های عمده ای را بر پیکره کلی اقتصاد تحمیل 

نمایند.
پس از مرور بر پیشــینه و وضعیت موجود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور و همچنین 
بیان ضرورت و فواید آن، تحلیل افق پیش رو و پیش بینی آینده حائز اهمیت اســت. پیشــتر 
در ویژه نامه 21 اســفند 95 تجــارت فردا در مقاله ای تحت عنوان »مســیر نجات بخش از 
چالش های جذب سرمایه« به شروط الزم موفقیت در جذب سرمایه خارجی پرداخته شد. حال 
با گذشــت حدود 7 ماه از تاریخ انتشار آن یادداشت باید دید هر یک از 7 راهکار پیشنهاد شده 

تا چه اندازه جامه عمل به خود پوشیده است. 

ایجاد ثبات سیاسی: 
شــاید مهمترین عامل تاثیرگــذار بر تصمیم گیری ســرمایه گذاران خارجــی در حال حاضر 
موضوعات سیاسی باشد. بدون تردید یکی از مهمترین دستاوردهای دولت اول حسن روحانی 
ترمیم روابط بین المللی از طریق تغییر اســتراتژی سیاست خارجی و در نهایت امضای برنامه 
جامع اقدام مشــترک موسوم به برجام بین ایران و کشورهای موسوم به گروه 1+5 بود. تاکید 
بر اصول کلی حاکم بر دیپلماســی کشور و ثبات ساختار وزارت امور خارجه با تمدید ماموریت 

محمدجواد ظریف منجر به ادامه راه قبلی شده است. 
در این میان شیطنت های متعدد دونالد ترامپ و طرح اتهامات واهی بر علیه ایران مبنی بر عدم 
پایبندی به روح برجام بروندادی عملی به همراه نداشته است و بیشتر شبیه یک بازی سیاسی 
اســت. البته هرگز نباید ویژگی پیش بینی ناپذیر بودن و ناشــناخته بودن رئیس جمهور جدید 
آمریکا را در حل معادالت دیپلماتیک فراموش کرد. ترامپ در آخرین اقدام در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد برجام را مایه شرم آمریکا دانسته و تاکید کرد که دیگر تکرار نخواهد شد. 
وی همچنین ایران را به واســطه ســاخت و آزمایش موشک عامل بی ثباتی در منطقه معرفی 
کرد. ترامپ در حالی سعی در ایجاد اجماع جهانی علیه ایران داشت که سخنان وی با واکنش 
منفی رهبران بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه اعضای اروپایی امضا کننده برجام همراه شد. 
صدر اعظم آلمان، روســای جمهور فرانسه و اتریش، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و 
وزیر امور خارجه روســیه همگی ضمن تاکید بــر آثار مثبت برجام حفظ آن را ضروری عنوان 

کردند. 
فدریــکا موگرینی در واکنش به اظهارات ترامپ برجــام را یک توافق چند جانبه در چارچوب 
ســازمان ملل خواند. بدون شک واکنش ســنجیده و البته قاطع رهبر انقالب و تیم دیپلماسی 
کشــور در این خصوص موجب تقویت موضع ایران و مهر تاییدی بر پایبندی کشور عزیزمان 

به تعهدات خود در عرصه بین المللی بود. 
در مقابــل مانــور دیپلماتیک بی حاصل ترامپ می تواند تکه دیگری از پازل »پایان ســیادت 
آمریکا در عرصه بین المللی« باشد. اما از دید سرمایه گذاران خارجی ادامه درگیری های لفظی 
بین ایران و آمریکا و تهدید پی در پی برجام از سوی کاخ سفید عاملی نامطلوب تلقی شده و 
انگیزه آن ها را برای اقدامات عملی کاهش می دهد. شــاید برای قضاوت کمی زود باشد ولی 
به نظر می رسد صاحبان سرمایه خارجی تا آرام شدن اوضاع و پایان بازی های سیاسی آمریکا 

کمی دست به عصا حرکت کنند.

اصالح زیرساخت ها: 
اصالح زیرســاختی موضوعی اســت که تحقق آن نیازمند برنامه ریزی و اقدامات میان مدت 
و بلندمدت خواهد بود. گرچه نمی توان انتظار داشــت که در چند ماه گذشــته تغییر اساسی در 
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زیرســاخت های نیروی انســانی، قانونی و اطالعاتی حادث شده باشد ولی وجود عزمی راسخ 
در این راه مهم و امیدوار کننده خواهد بود که متاســفانه نشانه هایی از اقدامات جدی به چشم 

نمی خورد.

احراز و ارتقاء رتبه اعتباری کشور و شرکت های ایرانی: 
رتبه بندی اعتباری یکی از الزامات حضور شرکت ها در بورس های جهانی و همچنین مراودات 
بین المللی است. شرکت های ایرانی در سال های گذشته از این حیث با مانعی جدی برای جذب 
سرمایه های خارجی مواجه بوده اند. خوشــبختانه وعده اعطای مجوز تاسیس و فعالیت اولین 
موسســه رتبه بندی اعتباری در آینده نزدیک به عنوان خبــری امیدوارکننده راه را برای ورود 
سرمایه خارجی به کشــور هموار خواهد ساخت. امید می رود با اقدامات عملی عاجل امکان و 
زمینه فعالیت نهادهای یاد شده فراهم شده و به زودی شاهد حضور اثربخش آن ها در عرصه 

اقتصاد کشور باشیم.

اصالح نظام پرداخت های بین المللی: 
خبرهــای مربوط به برقراری مجدد ارتباطات بانکی بین المللی به دفعات در ماه های گذشــته 
شــنیده شده اســت. با توجه به اطالعات میدانی در مواردی نتایج عملی نیز حاصل گردیده و 
شعب خارجی بانک های ایرانی موفق به جابجایی پول از مرزهای ایران شده اند؛ لیکن وضعیت 
موجود شــکننده بوده و پایداری آن در معرض تردید قرار دارد. بازگشــت مجدد تحریم های 

بین المللی موضوعی است که می تواند تالش های صورت گرفته را بی نتیجه کند. 

معرفی فرصت های سرمایه گذاری در ایران: 
در ماه ها و هفته ها گذشته هیات های تجاری کشورهای مختلف در حال رفت و آمد به ایران، 
مذاکــره با مقامات دولتی و صاحبان کســب و کار بخش خصوصــی و بازدید از فرصت های 
ســرمایه گذاری در ایران بوده اند. بدون شــک تعامالت و ارتباطات یاد شده به لحاظ تعدد و 
کثرت در دهه اخیر بی نظیر بوده و یکی از نقاط روشــن دوره پســابرجام به شمار می رود. اما 
باید توجه داشــت که سرمایه گذاری خارجی نه با برگزاری جلسات یا امضاء تفاهم نامه بلکه با 
انعقاد قراردادهای الزام آور حقوقی و انتقال منابع به داخل مرزهای جغرافیایی کشــور تحقق 

خواهد یافت.

بین المللی شدن بازار سرمایه ایران: 
از حدود یک سال و نیم پیش تا کنون وعده هایی برای حضور شرکت های ایرانی در بورس های 
بین المللی داده شــده است. بورس های مالزی، استانبول، فرانکفورت و لندن در حالی پذیرای 
شــرکتهای ایرانی معرفی شده اند که تا زمان نگارش این مطلب هیچ شرکت ایرانی موفق به 

درج نماد معامالتی در بازارهای یاد شده و انجام معامالت و جذب سرمایه نشده است.

رفع یا کاهش ریسک نرخ ارز: 
حاکمیت عقالنیت و ثبات نســبی بر بانک مرکزی در سال های اخیر موجب گردیده تا نرخ ارز 
با شــیبی مالیم و کنترل شده رشــد کرده و گپ موجود بین تورم داخلی و خارجی را جبران 
نماید. این موضوع عالوه بر مهار واردات بی  رویه ســال های گذشته موجب تقویت صادرات و 
بهبود وضعیت تراز تجاری کشــور شده اســت. انطباق حرف و عمل در بیشتر موارد و توانایی 
 Policy( بانک مرکزی در کنترل حوزه های مربوطه نیز موجب گردیده تا اعتبار سیاست گذار

Maker Reputation( تا اندازه قابل توجهی ترمیم گردد. 
مجموع عوامل یاد شــده موجب گردیده تا نوســانات نرخ ارز محدود و تحت کنترل باشــد 
ولی همچنان نبود ابزارهای پوشــش ریســک نرخ ارز کمبود بزرگی است که کشور و حوزه 
سرمایه گذاری خارجی از آن رنج می برد؛ علیرغم وجود برنامه هایی برای راه اندازی بورس ارز 
به عنوان بستری برای افزایش شفافیت و طراحی و به کارگیری ابرازهای مالی پوشش ریسک 

می توان گفت هیچ گونه اقدام عملی در این خصوص صورت نگرفته است.
گرچه پیش بینی وضعیت آتی ســرمایه گذاری خارجی امری دشــوار و پیچیده است لیکن 
می تــوان گفت پس از مرور موارد فوق زمینه داوری مشــروط تا حدودی فراهم می گردد. 
خوشبختانه اقداماتی در زمینه فراهم ساختن برخی از پیش شرط های ورود سرمایه خارجی 
به کشــور صورت گرفته ولی همچنان موانع و مشکالت مهمی در این مسیر به قوت خود 

باقی است. 
همانطــور که عنوان گردید شــرایط و تعامالت سیاســی ایران در عرصــه بین الملل احتمااًل 
مهمتریــن عامل تعیین کننده وضیت پیش روی ســرمایه گذاری خارجی در ماه های آینده در 
کشور خواهد بود. اهمیت شرایط سیاسی از آن جهت است که ایران در دوره پسابرجام همچنان 
در حال اعتمادســازی و بازیابی اعتبار و وجهه از دســت رفته خود در سال های پیشین است و 
هرگونه چرخش ناگهانی یا موضع گیری منفی طرف های مقابل کشــورمان را در موضع ضعف 
قرار خواهد داد. همچنین تجربه تلخ و پر هزینه تحریم برای شــرکت های طرف قرارداد ایران 
موجب گردیده تا آن ها با احتیاطی دو چندان نسبت به حضور و فعالیت در ایران تصمیم بگیرند. 
در نهایــت می تــوان این گونه نتیجه گیری کرد که در ســناریوی محتمل با ثبات و در حالت 
خوشــبینانه بهبود وضعیت کشورمان در عرصه بین الملل، ناتوانی آمریکا در شکل دادن اجماع 
جهانی بر علیه ایران با خروج از برجام و با توجه به وجود ظرفیت های خالی و عزم موجود در 
طرف های ایرانی و خارجی شاهد گشایش هایی در حوزه سرمایه گذاری خارجی و ورود تدریجی 
منابع خارجی به کشــور برای ایجاد کسب و کارهای جدید و تقویت بنگاه های فعال خواهیم 
بود. در نقطه مقابل بر هم خوردن توافقات بین المللی و شــکل گیری اجماع جهانی علیه ایران 

شرایط را به گونه دیگری رقم خواهد زد. 
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 اواسط تابستان بود که نرخ دالر مسیر افزایشی را آغاز کرد و 
از 4 هزار تومان هم عبور کرده اســت و به نظر می رسد قصد 
بازگشت ندارد. بســیاری از اقتصاددانان درخصوص نوسانات 
نرخ ارز هشدار داده و از پیامدها و آسیبهایی که عالوه بر ضرر 
و زیانهای اقتصادی گریبانگیر مردم خواهد شد، سخن گفتند 
.این درشــرایطی بود که مسئوالن بانک مرکزی در صحبت 
های خود اعالم می کنند که بازار ارز مسیر عادی خود را طی 

می کند و افزایش نرخ ارز چیز عجیبی نیست .
درخصوص افزایش نرخ ارز و سیاســتهای ارزی بانک مرکزی 
به سراغ محمدکاظم مدیرعامل سابق لیزینگ اقتصادنوین و از 
کارشناسان اقتصادی رفته و نظر وی را جویا شدیم. محمدکاظم 
معتقد است گران شــدن ارز سیاسی است و در شرایط کنونی 
تمایل دولت به باالرفتن نرخ ارز به طور غیر مستقیم است تا از 

این فضا استفاده کرده و نرخ ارز را واقعی کند.
محمدکاظم مدیرعامل سابق لیزینگ اقتصادنوین اشاره ای 
به مشــکالت صادراتی درکشور داشــت و گفت : صادرات 
دولت فقط محدود به صادرات خدمات فنی و مهندسی است 
و علت آن این اســت که به لحاظ قیمــت و حتی کیفیت ، 
کاالهای داخلی قابل مقایســه با کاالی خارجی نیســتند و 
همچنین از لحاظ قیمت تمام شــده کاال با بازار جهانی دچار 

مشکل هستیم .
وی افزود : برای صادرات در بخشهای مختلف صنعت چه بخش 
تولید و چه بازسازی و نوسازی ماشین آالت دچار مشکل هستیم 
و از فناوریهای روز دنیا عقب مانده ایم .  سیاست دولت با توجه 
به اینکه تمایلی به کاهش نرخ ارز ندارد این اســت که نرخ ارز 
را واقعی و تک نرخی کند که اگر این کار صورت گیرد ، شــاهد 

تغییرات اساسی درصادرات کاالهای غیرنفتی خواهیم بود .
این کارشــناس اقتصادی در ادامه نرخ سود و عدم دسترسی 
به منابع بانکی را بزرگترین معضل تولید کنندگان دانست و 
تصریح کرد: اگر نرخ ارز بــا در نظر گرفتن متغیرهای تورم 
تک رقمی تعیین نشــود ، شرایط برای راه اندازی بورس ارز 
نیز مهیا نخواهد شد و درصورتی که دولت موفق شود تا نرخ 
ارز را واقعی و تک نرخی کند ، در نتیجه پیش نیازهای الزم 
برای بورس ارز نیز فراهم می شــود. وی با اشــاره به اینکه 
بانک مرکزی موظف اســت تا بــازار مبادالت بین بانکی را 
ساماندهی و زیرساختهای الزم برای صادرات را فراهم کند، 
اظهار کرد : در شرایط کنونی بیشتر منابع دولت صرف هزینه 
های جاری می شــود و حتی مشوق های صادراتی را نمی 
توانــد پرداخت کند . این امر نشــان می دهد که اگر هدف 
گذاری دولت ، صادرات کاال اســت، بایــد نرخ ارز را واقعی 

کرده و افزایش دهد .
افزایش نرخ ارز به بهانه جبران کســری بودجه 

اشتباه است 

کاظم تاکید کــرد : هدف دولت تقویت صــادرات کاالهای 
غیرنفتی اســت و این در حالی اســت که منابــع الزم برای 
مشوقهای صادراتی را نداشته و با کسری بودجه مواجه است 
. پس بهترین روش این اســت که نرخ ارز واقعی شود . اینکه 
دولت بخواهد از طریق افزایش نرخ ارز ، کســری بودجه خود 
را تامین کند ،کار اشــتباهی اســت و تجربه سالهای گذشته 
نشان می دهد که نرخ ارز افزایش یافت، اما صادرات غیرنفتی 
نداشــتیم . در این خصوص کارشناسان معتقدند که باید نرخ 
ارز تک نرخی شــود تا صادرات رونق گرفته و شاهد اشتغال 

درکشور باشیم .
دولت به خروج بازار ارز از سفته بازی کمک کند

وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید شرایط مبادالت ارزی 
را فراهم کند، عنوان کرد : دولت باید محاسبه کرده و به گونه 
ای نرخ ارز را در نظر بگیرد که بازار ارز از مرحله ســفته بازی 
خارج و به ســمت صادرات حرکت کند. این کارشناس بانکی 
در پاســخ به این سوال که عده ای براین باورند که نرخ ارز در 
ماههای آینده به 5 هزارتومان افزایش خواهد یافت،گفت : در 
خصوص نرخ ارز نمی توان عدد مشخصی را درنظر گرفت و 
هرعددی مد نظر باشد اشتباه بوده و احساسی و هیجانی بیان 

شده است و این اعداد اقتصادی نیست .
مدیر عامل سابق لیزینگ اقتصاد نوین با بیان اینکه برای افزایش 
نرخ ارز دالیل مختلفی از جمله ســفر اربعین مطرح می شــود ، 
تصریح کرد : اینها جنبه های هیجانی بازار است و باید بازار ارز به 
گونه ای باشد که سفته بازان عالقه ای به انباشت ارز نداشته باشند.
افزایش نرخ ارز تحت تاثیر هیجانات سیاســی 

است 
وی یادآور شــد : دلیل افزایش نــرخ ارز اقتصادی نبوده و 
هیجانات سیاسی بازار در این افزایش قیمت تاثیر گذار است  
. سیاســت دولت نسبت به امریکا و اینکه سیاستهای منطقه 
چه خواهد شــد نیز در افزایش نرخ ارز موثراست . کارشناس 
بازار پول و ســرمایه در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط 
فعلی که شــاهد افزایش نرخ دالر به بــاالی 4 هزارتومان 
هستیم ، عرضه ارز توسط بانک مرکزی کافی بوده است یا 
خیر ، بیان کرد : در شــرایط کنونی تمایل دولت به باالرفتن 
نرخ ارز به طور غیر مســتقیم اســت  تا از این فضا استفاده 
کــرده و نرخ ارز را واقعی کند ولــی نگرانیهایی نیز داردکه 
مهمترین  آن کاهش ارزش پول ملی اســت . بهتر اســت 
نــرخ ارز را واقعی کنیم تا تولید کننــده و صنعتگر بداند در 
مبادالت قیمت ارز به چه میزان اســت و بتواند قیمت کاال 

را تعیین کند .
محمد کاظم ادامه داد: اقتصاد کشور ما بیمار است و به دلیل 
اینکه هم رکود و هم تورم را شــاهد هستیم ، اینکه بخواهیم 
با افزایش نرخ ارز، اثر منفی در اقتصاد کشــور ایجاد نشــود 
خوشــبینانه بوده و قطعا این امرتبعاتی برای کشور در بر دارد.  
وی در ادامه به واردات خودرو درکشــور اشــاره کرد و افزود: 
صنعــت داخلی به لحاظ کیفیت ، قیمت و بازســازی واردات 

نمی تواند بــا ارزی که در اختیــار دارد فعالیت کند، بنابراین 
واردات افزایش می یابد . به دلیل رکود حاکم برکشور، بخش 
صنعت دچار مشکل شده و بیکاری افزایش یافته است و این 
روند ادامه دارد. زمانی که تولید کننده کاال بتواندکاالی مورد 
نیاز خودرا تولید کند، دراین شــرایط اشتغال نیز افزایش می 
یابد. باید مدنظر داشــت که با تک نرخی شــدن ارز در کوتاه 
مدت نمی توان انتظار داشت که همه چیز بر وفق مراد باشد .
کارشناس بازار پول و سرمایه در پاسخ به اینکه آیا افزایش نرخ 
ارز موجب ایجاد رانت در کشــور می شــود ، اظهار کرد : این 
امر بستگی به برنامه ریزی ، روند سیاستها و کنترل اطالعات  
توسط دولت دارد و اینکه دولت تا چه اندازه بخواهد در زمینه 
ارز شــفاف سازی کند . ارز نیز نوعی کاال است که اگر تحت 
تاثیر رانتهای ارتباطی باشــد ، ثبات نرخ ارز صورت نمی گیرد 
.بــرای مثال زمانی که تعرفه یک خــودرو تغییر می کند ، در 
نتیجه صادرکننده بازار را قبضه کرده و به دنبال ســود بیشتر 

خواهد بود و این موجب رانت درکشور خواهد شد .
ارز به کاالی سرمایه ای تبدیل شده است 

محمد کاظم در ادامه اشــاره ای به انباشت ارز خانگی داشت 
و افزود: یکی از مشکالتی با آن مواجه هستیم  این است که 
ارز به شــکل خانگی استفاده می شــود و می توان گفت در 
منازل فریز شده است و مردم به جای استفاده و خرید وفروش 
ترجیح می دهند که ارز را ذخیره کنند که متاسفانه رقم قابل 
توجهی اســت و ارز به عنوان کاالی سرمایهای تبدیل شده 
است .مانند خودرو که کاالی مصرفی است اما مردم آن را به 

عنوان کاالی سرمایه ای میدانند .
سیاستهای انقباضی به ضرر اقتصاد کشور است

وی تاکیــد کرد : هر چه سیاســت دولت انقباضی باشــد به 
ضرر اقتصاد کشور اســت و طی سالهای گذشته سیاستهای 
انقباضی در حوزههای مختلف تجربه شــده است که نتیجه 
آن آشفتگی در بازارهای مختلف از جمله بازار ارز است .زمانی 
که دولت بخواهد با ابرازهای بروکراتیک مانند تعرفه مالیاتی 
و انواع مشــوقها در بازار دخالت کند ، بازار مثبت نخواهد بود 
. این کارشــناس اقتصادی در ادامه به شرایط نامناسب بانکها 
اشــاره داشــت و تصریح کرد : در یک مقطعی دولت و بانک 
مرکزی ، بانکها را رها کردند و در نتیجه آن شــاهد موسسات 
و صندوقهای غیرمجاز درکشــور بودیم و سپس برای کنترل 
آنها سیاســت انقباضی در پیش گرفتند که نمونه آن کاهش 
دستوری نرخ ســود بانکی بود که موجب نگرانی مردم شد و 

دلیلی بر خروج منابع و سپرده ها از بانکها بود.
مدیرعامل سابق لیزینگ اقتصاد نوین در پایان به اهرم های 
خوبی که در اختیار دولت اســت اشاره کرد و خاطرنشان کرد 
: بهتر اســت دولت به جای افزایش حقوق کارمندان برایشان 
معافیــت مالیاتی درنظر بگیرد . بــرای نمونه موضوع مالیات 
ارزش افزوده که قراربود که از کاالها  گرفته شود تا وابستگی 
به درآمدهای نفتی کم شــود در حالیکــه هنوز مردم مالیات  

پرداخت می کنند و این وابستگیها کم نشده است.

محمدکاظم در گفت و گو با تصمیم :

گران شدن ارز سیاسی است
سمیه بابایی
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تحلیل شاخص مهـرماه 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.
شاخص سازی نه، وزنه تعادل

راستش چند وقتی بود که گیج شده بودم که شاخص سازی باید باشه یا نباشه.
اکثریت نمادها و مهمتر از همه اینکه سهام خودمم منفیه ولی با معامله یک نماد اونم آخر وقت، بازار با شاخص مثبت اون روز تموم میشه. تصمیم 

گیری و قضاوت را در مورد بازار واقعا مشکل میشه.
هر جا سر زدم، پرسیدم و خواندم چیزی دستگیرم نشد.

گفتم برم تاالر رانت آباد شاید اونجا چیزی بفهمم. جلوی تاالر توی گوشیم شاخص کل منفی بود. موقع ورود به تاالر جلوم را گرفتن که از کجایی، 
برای چی اومدی، خالصه هر طوری بود رفتم داخل.

وارد تاالر که شدم دیدم زمزمه و همهمه »تعادل آمد« به گوش می رسد. هر چه نگاه کردم کسی را ندیدم، کسی را هم که نمی شناختم.
از یکی پرسیدم ببخشید تعادل یعنی چی؟!!

پرسید نمی بینی شاخص کل منفی بوده، مثبت شده، تعادل دیگه. گفتم میشه مرا هم راهنمایی کنید؟
پرسید: تازه کاری؟ دیدم بگم یه مقدار تجربه دارم. ممکنه جوابمو نده. گفتم بله.

گفت: قدیما یه چرخ فلک های 4 تایی سیار بود که میومد توی محله ها، ما که بچه بودیم یه پولی میدادیم و چند دور سوار می شدیم.
گفتم : بله یادم هست.

گفت: پس یادت هســت وقتی یه بچه می خواســت پیاده بشه یا سوار بشه، گفتم بله. چرخ و فلکی یه قالب می انداخت تا چرخ و فلک ثابت بشه.
گفت اون همون بسته و باز نمودن نماد است.

پرسیدم تعادل چیه؟
گفت: اگر یه مشــتری مخصوصا پولدار آخر وقت می رســید. معموال چرخ و فلکی، برای حفظ وزنه و تعادل همراه اون یکی دیگه را هم برای حفظ 
تعادل مجانی سوار می کرد. ادامه داد االن هم که »شاخص کل« منفی بوده، باید برای حفظ تعادل یک سهم دیگه مثبت معامله بشه اینو که گفت 

دیدم واقعا تعادل برای بازار الزمه.

ـز:
ــ

ــ
طن

یل
حل

تـ

واگـرایی و صعـود شـاخص
شاخص کل در مهرماه 1396 ابتدا نزولی سپس صعودی شد.و در مجموع با رشد  648واحدی در سطح 86 هزار و 480 واحد به کار خود پایان داد. به این ترتیب شاخص کل بورس در مهرماه 96 

بازدهی 0.75 درصدی را تقدیم سرمایه گذاران کرد.
شاخص کل بورس که در نیمه اول ضرباهنگ خود نزولی بود، پس از رسیدن به نقطه C  و ظهور واگرای مخفی مثبت که در اندیکاتور مک دی )نقطه 'C( قابل مشاهده است. دوباره روند صعودی 
خود را ادامه داده است. شاخص کل در نقطه D به دلیل حرکت کندتر شاخص در بازه CD نسبت به حرکت شاخص در AB سبب تشکیل واگرایی مخفی منفی شده است. که سبب شد اصالح 

شاخص کل در انتهای مهرماه بوجود آید. 
هر چند واگرایی انتهای مهرماه موجب کاهش شــاخص کل شــد ولی به نظر می رســد این کاهش موقتی بوده و شــاخص کل در صورتی که اتفاق خاصی نیفتد، می تواند تا سطح 90 هزار واحد 

افزایش یابد.

افزایش ریسک بازار سهام
با افزایش نرخ بهره در بازار ســایه بانکی به خاطر نیاز شــدید و کمبود نقدینگی در کنار عرضه های اوراق صکوک و مرابحه با P/E حدود 5 اســت، بورس در شرایطی قرار دارد که نسبت P/E به 
عدد 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، سرمایه گذاران ریسک گریز، 

تمایل بیشتری به سمت بازار بدهی و سود بانکی پیدا می کنند.
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مهلت زمانی برای شاخص کل
همانطور که در شــکل مشــاهده می کنید شــاخص کل در 5 دی ماه 1392، شروع به کاهش کرده است و این نزول تا نقطه  b )1 دی ماه 94( ادامه داشته است. سپس به دنبال انجام توافق نامه 
برجام " نقطه b" ) برنامه جامع اقدام مشترک( جهت حرکت شاخص کل تغییر کرد و در یک حرکت تند و شتابدار تا 11 فروردین ماه 1395 افزایش یافت و پس از رسیدن به نقطه c  شاخص کل 

حرکت اصالحی در پیش گرفت. و بعد از مدتی حرکت صعودی مالیم به سمت باال را آغاز کرد. در چند ماه گذشته شاخص کل دوباره وارد فاز صعودی شده است.
با در نظر گرفتن عنصر زمان و مقایسه فراز و فرود شاخص بورس، شاخص کل تا اوائل آذرماه 1396 فرصت برای صعود دارد. به عبارت دیگر شاخص کل از نظر زمانی تا نقطه d می تواند افزایش 
یابد و بعد از آن تغییر فاز می دهد. این که شاخص کل در این چند هفته می تواند افزایش یابد و از سطح 89 هزار و 523 واحد عبور کند یا نه، بستگی به پارامترهای زیادی دارد. الزم به ذکر است، 

تحلیل های بنیادی و مسائل اقتصادی کالن می تواند تمام محاسبات تکنیکالی را نقض کند.

همانطور که در شــکل فوق مشاهده می شود شاخص کل بورس در سطح 89 هزار و 
500 واحد دارای ســقف تاریخی است که می تواند روند حرکتی شاخص کل را تحت 
تاثیر قرار دهد. این سطح که در دی ماه 1392 بوجود آمد و بعد از آن شاخص کل روند 
کاهشی در پیش گرفت. اکنون دوباره این نماگر بازار به آن نزدیک می شود. با توجه به 

مقاومت این سطح در زمان برخورد معموال دو حالت پیش می آید.
حالت اول: شاخص کل پس از رسیدن به سطح مقاومت با حجم و ارزش معامالت باال 

از این سطح عبور می کند که بعد از عبور می تواند پول بک هم داشته باشد.
حاالت دوم: زمانی پیش می آید که شــاخص کل به دلیل قدرت کم نتواند از مقاومت 
عبور کند که در این صورت جهت روند شاخص کل برعکس شده و نزولی می شود.   
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میانگین کمترین باالترین

730953510 429820566 1725916712 حجم معامالت

1.648E + 12 1.00941E + 12 3.69205 E + 12 ارزش معامالت

67862.5 38400 209894 تعداد معامالت

شاخص کلباالترینکمترینتغییربازده  )درصد(

مهرماه0.755648.484564.986480.2



www.tasmimonline.com
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صنعت بانک
1

مرکز آمار ایران: تورم شهریورماه ثابت ماند
شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها در شهریورماه برای کل کشور، آنگونه که 
مرکز آمار ایران اعالم کرد بدون تغییر نسبت به مردادماه، روی عدد 252.7 و درصد تغییرات آن 

در 12 ماهه منتهی به این تاریخ نیز هشت درصد ماند.
بررسی گزارش شاخص کل قیمت کاالها و خدمات مصرفی خانوارها در شهریورماه امسال )بر 
مبنای100=1390( که مرکز آمار ایران منتشر کرد نشان می دهد این شاخص در مناطق شهری 
و روستایی به ترتیب 249.8و  264.3بود که نسبت به مردادماه برای مناطق شهری 0.1 درصد 

افزایش و مناطق روستایی 0.6 درصد کاهش یافت. 
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه پارسال )تورم نقطه به نقطه( برای کل کشور، مناطق 

شهری و روستایی به ترتیب 8.1، 8.0 و 8.3 درصد بود. 

5
بانک صنعت و معدن اولین قرارداد فاینانس اروپایی را امضاء کرد 

پس از امضای قراردادهای خطوط اعتباری فاینانس با برخی از بانکها و موسســات مالی هند، 
چین، کره جنوبی و روسیه و با عنایت به فضای اعتماد به وجود آمده پس از برجام، بانک صنعت 
و معدن به همراه چند بانک دیگر قرارداد فاینانس در قالب موافقتنامه کلی را با اوبِر بانک اتریش 

امضا کرد.

8
رفع موانع بانکی بین ایران و روسیه

مدیرعامل »البین بانک« روســیه با تاکید بر گسترش همکاری دو جانبه بانکی اعالم کرد که 
موانع بانکی بین 2 کشور ایران و روسیه برطرف شده است.

بداهلل عمراف در نشست اعضای هیات مدیره شرکت توسعه صادرات استان افزود: »البین بانک« 
خواهان گسترش روابط با نظام بانکی ایران است و سهولت درجابه جایی حواله های بین بانکی 

و گسترش روابط تجاری بین 2 کشور را در دستور کار قرار داده است. 
وی افزود:»البین بانک« حتی برای رفع مشکل جابه جایی ارز مبادالت کوچک بازرگانی ایران 
نیز آمادگی دارد، چراکه اینگونه تجار گهگاه مجبورند با تحمل هزینه اضافی برای جابه جایی و 

انتقال ارز راه های غیر مجاز و خطر آفرین را انتخاب کند. 

11
بانک مرکزی: تورم تولید در شهریورماه 1.4 درصد رشد کرد

بانک مرکزی اعالم کرد: شاخص بهای تولیدکننده در  ایران در شهریورماه امسال به عدد 247.3 
رسید که نسبت به ماه پیش 1.4 درصد افزایش داشته است.

13
افزایش سهم سپرده های یکساله به 44.7 درصد 

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشــتی ضمن پاسخ به برخی انتقاد ها درباره نحوه کاهش سود 
بانکی، از افزایش سهم سپرده های یکساله از 34.5 درصد به 44.7 درصد خبر داد.

در پاســخ به انتقادات یاد شده و توجیه رویکرد اجرایی بانک مرکزی الزم است به ضرورت های 
موجود در خصوص کاهش ســیالّیت سپرده های بانکی و حداقل سازی اثرپذیری سایر بازارها به 
ویژه بازار ارز از کاهش نرخ سود بانکی توجه کرد. کشیده شدن دامنه رقابت ناسالم شبکه بانکی 
به جذب سپرده های کوتاه مدت عادی )روزشمار( در طول یک سال گذشته باعث شده بود سهم 
باالیی از ســپرده های بانکی به سپرده های روزشــمار اختصاص یابد و در نتیجه سیالّیت منابع 
بانکی به میزان زیادی افزایش یابد؛ از این رو اجرای ناگهانی بخشــنامه بانک مرکزی احتمال 
بروز تالطم در سایر بازارهای دارایی را به میزان زیادی افزایش می داد. لیکن، لحاظ دوره زمانی 
میان ابالغ تا اجرای بخشنامه بانک مرکزی در عمل باعث شد بخش قابل توجهی از سپرده های 

کوتاه مدت عادی به ســپرده های با ماندگاری باالتر تبدیل شود و به این وسیله نه تنها سیالّیت 
منابع بانکها به میزان زیادی کاهش یافت بلکه آســیب های احتمالی بازار ارز از سیاست بانک 
مرکزی نیز به خوبی مدیریت شد. اطالعات موجود حاکی از این است که در نتیجه اجرای این 
سیاست، سهم سپرده های کوتاه مدت عادی از کل سپرده های بخش غیردولتی شبکه بانکی از 
35.9 درصد به 25 درصد کاهش یافته و در مقابل سهم سپرده های یک ساله و کوتاه مدت ویژه 

به ترتیب از 34.5 و 9.5 درصد به 44.7 و 10.8 درصد افزایش یافته است.

15
وزیر اقتصاد: ساختار نظام بانکی باید اصالح شود

وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسعود کرباسیان در آیین تکریم و معارفه معاون امور بانک، بیمه 
و شرکت های دولتی این وزارتخانه اظهار داشت: اصالح نظام بانکی نخستین چیزی است که 

رئیس جمهوری از من خواسته با جدیت دنبال کنم.
وی ادامه داد: باید در نظر داشــته باشــیم که اصالح نظام بانکی فقط دادن الیحه به مجلس 

شورای اسالمی نیست.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: نظارت بر عملکرد بانک های دولتی یا آنجاهایی که دولت سهامدار است، 
وظیفه همزمان معاونت امور بانک و بیمه و بانک مرکزی است و وزیر اقتصاد به نوبه خود باید 

جوابگوی آن باشد.

27
بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافت

بانک مرکزی اعالم کرد: بدهی موسسات و شرکت های دولتی از ابتدای امسال تا پایان مرداد 
ماه 18.1 درصد کاهش یافته است.

بر اساس جدول گزیده های آماری بانک مرکزی، بدهی موسسات و شرکت های دولتی در پایان 
مرداد ماه امسال به 247.6 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مرداد ماه پارسال 12 درصد و از 

ابتدای امسال 18.1 درصد کاهش یافته است.
بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در پایان مرداد ماه به رقم 373.1 هزار میلیارد ریال رسیده که 

نسبت به مرداد پارسال 7.2 درصد و از ابتدای امسال 36.3 درصد افزایش داشته است.

28
کرباسیان: موافقتنامه خط اعتباری بانک های ایتالیایی به زودی امضا می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مذاکرات بانکی تهران و رم برای ایجاد خطوط اعتباری، 
اظهار امیدواری کرد که بر اساس توافق های انجام شده، در هفته های آینده این موافقتنامه ها 

به امضای طرفین برسد.
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صنعت پتروشیمـی
صــادرات دوباره اتیلن تا فــروش محصوالت به 

روسیه و آفریقا
صنعت پتروشیمی ایران با آزاد شدن از بند تحریمها، توانسته 
فناوری های پیشرفته برای تولید محصوالت جدید را کسب 
کرده و به بازارهای جدیــد صادراتی در بازارهای بین المللی 

دست یابد.
یازدهمین نمایشــگاه بین المللی ایران پالست، با حضور600 
شرکت داخلی و بیش از 530 شرکت خارجی از 23 کشور، هم 

اکنون در حال برگزاری است.
بررســی ها نشان می دهد در سال های اخیر، میزان استقبال 
شرکت های بین المللی از این نمایشگاه بیشتر شده به طوری 
که نســبت به آخرین نمایشگاه دوران تحریم یعنی نمایشگاه 
نهم، حدود 100 درصد افزایش داشــته اســت. میزان رشــد 
شــرکت های خارجی نسبت نمایشــگاه دهم نیز 21 درصد 

افزایش رشد داشته است..

از سرگیری صادرات اتیلن
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مدیرعامل شرکت 
پتروشــیمی تاپکو )وابســته به پتروشــیمی جم و صندوق 
بازنشستگی( اعالم کرد: بعد از چند سال توقف، صادرات اتیلن 
از صنعت پتروشیمی ایران امسال به چین و کشورهای اروپایی 

از سرگرفته شد. 
همزمان با بهــره برداری از فازهای جدیــد پارس جنوبی و 
افزایش ظرفیت عرضه اتان به صنایع پتروشیمی، پس از چند 
ســال توقف امسال بار دیگر جمهوری اسالمی ایران به جمع 

کشورهای صادرکننده اتیلن جهان پیوسته است.

صادرات ای.بی.اس )ABS( به روســیه و آسیای 
میانه

مدیر بازرگانی پتروشــیمی قائد بصیر از کشورهای روسیه و 
آســیای میانه به عنوان مهمترین مشتریان گریدهای رنگی 
ای.بی.اس )ABS( پتروشــیمی قائد بصیر یاد کرد و گفت: 
در شرایط فعلی پتروشیمی قائد بصیر تنها تولیدکننده انواع این 

محصوالت در سطح صنایع پتروشیمی ایران است.
»جواد مرادی« با اشــاره بــه ظرفیت 35 هــزار تنی تولید 
محصوالت پلیمری در مجتمع پتروشــیمی قائد بصیر، گفت: 
ســال گذشــته بالغ بر 38 هزار تن انواع محصوالت پلیمری 
شــامل گریدهای متنوعــی از ای.بــی.اس )ABS( در این 

مجتمع پتروشیمی تولید شده است.
وی با اشاره به امکان تولید بیش از 100 گرید رنگی محصول 
ای.بی.اس )ABS( در پتروشــیمی قائدبصیر، یادآور شد: هم 
اکنون 90 درصد محصوالت تولیدی این مجتمع پتروشیمی 
برای تامین نیاز صنایع تکمیلی پتروشــیمی در داخل کشور 

عرضه شده و مازاد نیاز داخلی صادر می شود.

افزایش صادرات پتروشیمی به قاره آفریقا
یک مقام مســئول از مذاکــره برای صــادرات محصوالت 

پتروشیمی ایران به مصر خبر داد و گفت: کشورهای آفریقایی 
بازار نوظهوری برای محصوالت صادراتی پتروشیمی ایران به 

شمار می روند.
»احسان خرم دل« درباره آخرین وضعیت صادرات محصوالت 
پلیمری پتروشــیمی امیرکبیــر، گفت: صادرات آزمایشــی 
محصوالت پلیمری پتروشیمی امیرکبیر شامل انواع پلی اتیلن 

سبک، سنگین و سبک خطی به مصر آغاز شده است.
سرپرســت مهندسی فروشی شــرکت پتروشیمی امیرکبیر با 
اعالم اینکه امسال یک محموله به صورت آزمایشی به مصر 
صادر شــده اســت، تصریح کرد: قرار است مصرف کنندگان 
پلیمر پتروشــیمی امیرکبیر در مصر بــا مصرف این محموله 
نظر خود را برای خرید محمولــه های جدید انواع پلی اتیلن 

اعالم کنند.

تمایل شرکت های سوئیسی برای حضور در ایران
»رینر کلس«، مدیر فروش منطقه خاورمیانه و آفریقای شرکت 
سوئیســی »آی ام دی ویستا« گفت: این دومین حضور ما در 
این نمایشگاه محسوب می شود و نخستین هدف ما از حضور 
دوباره در ایران، دریافت ســفارش ها و یافتن مشــتری های 
جدید است. اما هدف میان مدت ما برقراری روابط با شرکت 
هــای ایرانی و تقویت جایگاه خود در بازار پتروشــیمی ایران 

خواهد بود.
 quality( این شرکت سوئیسی فعال در حوزه کنترل کیفیت
control(، تولیدکننده سیستم های کنترل کیفیت مبتنی بر 
دوربین، به ویژه برای صنایع بسته بندی انواع نوشیدنی، است.

3
گســترش تعامل صنعت پتروشــیمی بــا اروپایی 
ها؛تمایل شرکت های سوئیسی برای حضور در ایران

شرکت های سوئیسی همانند سایر شرکت های اروپایی، آماده 
گســترش حضور در بخش های مختلف صنعت پتروشیمی 

ایران هستند.
این شــرکت ها برای مشــارکت با صنعت پتروشیمی ایران، 
انتقال فناوری و یا فروش محصوالت اقدام به حضور در این 

نمایشگاه کرده اند.
بر اســاس آمار، اروپایی ها در یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
ایران پالست، حضور گسترده ای دارند به طوری که شرکت 
هایی از 16 کشــور اروپایی، غرفه های خود را در نمایشــگاه 

دایر کرده اند.

4
در شــهریور امسال؛پتروشیمی امیر کبیر با تولید 

116 هزار تن رکورد تولیدات خود را شکست
مدیر برنامه ریزی و کنترل تولید پتروشــیمی امیر کبیر گفت: 
این شــرکت با تولید 116 هزار تن انواع محصوالت خود در 

شهریور امسال رکورد تولید خود را شکست.
عبدالکریم محمــدی زاده اظهار کرد:رکورد قبلی تولیدات 

این شــرکت مربوط به شهریور سال 92 و به میزان 115 
هــزار و 504 تن بــود. وی گفت: مجمــوع کل تولیدات 
پتروشیمی امیرکبیر در شش ماه نخست سال 96 نسبت به 
مدت مشابه پارســال از 598 هزار و 159 تن به 617هزار 
و 129 تن افزایش پیدا کرده است و مجموع کل تولیدات 
در سه ماه دوم سال 96 با رشد 29 درصدی نسبت به سه 
ماه دوم سال 95 از 264 هزار تن به 341 هزارتن افزایش 

یافته است. 

4
آمادگــی برای توســعه صــادرات خدمات فنی 

مهندسی پتروشیمی به عراق و افغانستان
یک مسوول صنعت پتروشیمی گفت: عراق و افغانستان بزرگ 
ترین ظرفیت همکاری با ایران را دارند که در صورت استفاده 
از آن، افزون بر تامین ماشین آالت و مواد اولیه به ارایه خدمات 

فنی، مهندسی و پشتیبانی منجر می شود.
به گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، رییس دفتر صنایع 
پایین دستی شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی بیان داشت: 
بازارهای عراق و افغانســتان بیش از نیمــی از بازار صادرات 
محصوالت صنعت پالستیک را تشکیل می دهد و می تواند 

جایگاه ممتازی در این عرصه باشد.
رضا محتشمی پور درباره خطر حذف بازار هدف عراق برای 
صنعت پالســتیک گفت: بیش از 20 درصد واردات کشور 
عراق را ماشــین آالت تشکیل داده که از لحاظ کمی رشد 
داشته است و انتظار می رود در آینده ای نزدیک با کشوری 
توسعه یافته تر از امروز مواجه باشیم و با وجود اینکه بیش 
از نیمــی از صادرات ایران به عراق اســت احتمال دارد با 
کاهش تقاضا و از دســت دادن این بازار سودمند در آینده 

روبرو شویم.

5
مشمول  پتروشیمی  تولید  زنجیره  تکمیل کنندگان 

تخفیف قیمت خوراک می شوند
معاون وزیر نفت درباره بســته های تشــویقی برای جذب 
ســرمایه گذار در صنعت پتروشیمی گفت: تکمیل کنندگان 
زنجیره تولیــد در این صنعت مشــمول تخفیف در قیمت 

خوراک می شوند.
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی، مرضیه شاهدایی در حاشیه 
یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست درباره بسته های 
تشــویقی جذب ســرمایه گذار خارجی در صنعت پتروشیمی 
گفت: مشــوق هایی برای تکمیل زنجیره تولید از باالدست تا 
پایین دست در نظر گرفته شده است که با تکمیل هر مرحله 
از زنجیره، تولیدکنندگان مشــمول تخفیف در قیمت خوراک 

می شوند.
در حاشــیه برگزاری این نمایشگاه، شــرکت های خارجی با 
ظرفیت و توان شرکت های ایرانی آشنا شدند و زمینه تعامل 

گسترده تر با صنعت پتروشیمی ایران فراهم شده است.
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7
شرکت لهستانی پلی اولفین های ایرانی را به بازار 

اروپا صادر می کند
پایگاه خبری آی سی آی اس، گروه کیچ لهستان اعالم کرد، 

واردات و فروش پلی اولفین های ایران را آغاز کرده است.
این شرکت محصوالت پلی اتیلن و پلی پروپیلن را از 3 تولید 
کننده ایرانی به نام های شــرکت پتروشیمی جم، شرکت جم 
پلی پروپیلن و شرکت بازرگانی صنعت پتروشیمی خلیج فارس 

خریداری می کند.
آرتور اوسوچووســکی، عضو هیئت مدیره شــرکت کیچ گفت: 
»اســتراتژی ما ایجاد یک تاثیر جهانی در بازار مواد شــیمیایی 
است. ما می خواهیم توزیع پالستیک های با کیفیت در بازار اروپا 
به یکی از فعالیت های شاخص گروه تجاری کیچ تبدیل شود.«

15
تولید محصوالت پتروشیمی کشور در نیمه نخست 

امسال 5 درصد افزایش یافت
حدود 27 میلیون تن محصول پتروشــیمی در نیمه نخســت 
امسال تولید شد که نسبت به مدت مشابه پارسال بیش از پنج 

درصد رشد داشته است.
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، علی محمد بســاق زاده 

مدیرکنترل تولید این شــرکت روز شنبه اعالم کرد: در نیمه 
نخست سال جاری حدود 27 میلیون تن محصول تولید کردیم 
که نســبت به زمان مشابه در ســال گذشته بیش از 5 درصد 

رشد داشته است.
وی با بیان اینکه براساس مقدار فروش در داخل هفت درصد 
و به لحاظ ارزشی 12 درصد رشد داشتیم، افزود: همچنین در 
مورد صادرات محصوالت پتروشــیمی در شش ماهه نخست 
ســال جاری 12 درصد از نظر مقدار و هشــت درصد از نظر 

ارزشی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته رشد داشتیم.
عضو هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: باال 
بودن رشد داخل به دلیل عرضه محصوالت نیمه نهایی مثل 
پلیمرها و پت )PET( اســت و باید به این نکته اشــاره کرد 
که در ســال جاری 15 هزار تن پلی اتیلن مازاد به کشورهای 

آسیای دور صادر شده است.

23
تولید 26.8 میلیون تن محصول پتروشیمی در نیمه 

نخست امسال
مجموع تولید محصوالت پتروشیمی کشور تا پایان شهریورماه 
امسال در مجموع به بیش از 26 میلیون و 800 هزار تن رسید.

به گزارش ایرنا به نقل از شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، 

ظرفیت اســمی 57 مجتمع پتروشیمی حدود 62 میلیون تن 
است که از میزان حدود 60 میلیون تن در برنامه تولید واقعی 
قرار دارد. عملکرد 21 مجتمع پتروشــیمی مستقر در منطقه 
ماهشــهر از ابتدای سال تا پایان شــهریورماه امسال تولید 9 

میلیون و هشتصد و هفتاد و هفت هزار تن بوده است.

26
امضای قــرارداد ســاخت کارخانــه ان جی ال 

پتروشیمی امیرکبیر با وزارت نفت
پتروشیمی امیرکبیر توافقنامه ساخت کارخانه »ان جی ال« را 
در ماهشهر خوزستان با هدف تأمین خوراک این پتروشیمی با 

وزارت نفت امضا کرد.
مدیرعامل پتروشــیمی امیرکبیر اظهارکرد: توافقنامه ساخت 
 )C2+( 2300 به منظور تامین خــوراک NGL کارخانــه
ترکیبی از گاز اتان و سنگین تر( پتروشیمی امیرکبیر، دوشنبه 
هفته جاری با وزارت نفت به امضا رســید تا پس از سال ها، 
مهمترین چالش مجتمع امیرکبیر یعنی تامین خوراک پایدار ، 

رنگ واقعیت به خود بگیرد. 
سید جواد سلیمانی افزود: این قرارداد بین مدیریت بین الملل 
وزارت نفــت به نمایندگی از وزیر، و مدیرعامل پتروشــیمی 

امیرکبیر به امضا رسید. 
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صنعت بیمـه
4

کسب رتبه بین المللی در صنعت بیمه توسط بیمه پارسیان
موسسه رتبه بندی بین المللی  )Capital intelligence( شرکت بیمه پارسیان را  در حال 

حاضر حائز برترین رتبه بین المللی و داخلی در صنعت بیمه کشور ارزیابي کرد. 
موسســه CI یکی از معتبرترین موسسات رتبه بندی در سطح بین الملل می باشد که از سال 
1982 در زمینه رتبه بندی فعالیت می نماید و شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی را در حدود 
40 کشور رتبه بندی می نماید. این موسسه در تاریخ 22 اگوست 2017 برابر با 31 مرداد 1396 
پس از بررسی محیط کالن کشور، صنعت بیمه و در نهایت وضعیت شرکت ، رتبه داخلی و بین 

المللی اعتباری بیمه پارسیان در صنعت بیمه کشور را اعالم کرد.

 6
مشــارکت بیمه گر اتکایی بزرگ اروپایی در قرارداد مازاد خسارت بازار بیمه 

ایران
درجریــان دیدار رئیس کل بیمه مرکزی و رئیس کل بیمه اتکایی اســکور )scor( در پاریس، 
مشارکت این بیمه گر اتکایی در قرارداد مازاد خسارت حوادث فاجعه آمیز ایران )CAT( نهایی 
شد. در پی مذاکرات طوالنی یکسال گذشته مدیران، کارشناسان فنی و حقوقی بیمه مرکزی و 
اسکور، نهایتا شرکت اسکور فرانسه امسال با قبول پیشنهادات طرف ایرانی جهت اصالح قرارداد 
بیمه اتکایی با توافق طرفین، درصد قابل توجهی در پوشش قرارداد مازاد خسارت بازار ایران در 

مورد حوادث فاجعه آمیز مشارکت کرد.

17
برنامه ریزی برای افزایش ضریب نفوذ بیمه به 3.2 درصد در دولت دوازدهم 

رئیس کل بیمه مرکزی با تشــریح مهم ترین چالش های درونی و بیرونی صنعت بیمه کشور، 
چشــم انداز این صنعت را دستیابی به ضریب نفوذ 3.2 درصدی تا پایان سال 1400 و تا پایان 

دولت دوازدهم عنوان کرد. 

22
بیش از یک میلیون بیمه نامه شخص ثالث کد یکتا دریافت کردند

مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی اعالم کرد: از ابتدای مهر ماه جاری تاکنون 
بیش از یک میلیون بیمه نامه شخص ثالث کد یکتا دریافت کرده اند.

اجرای طرح کد یکتا با هدف استاندارد کردن اقالم اطالعاتی و نظارت پیشگیرانه درحوزه رشته 
شــخص ثالث و حوادث سرنشین از اول مهرماه با ابالغ بخشنامه ای از سوی بیمه مرکزی به 

شرکت های بیمه کلید خورد. 
بنا بر اعالم بیمه مرکزی، ســید قاسم نعمتی روز شنبه با ارائه گزارشی از روند اجرای این طرح 
گفت: نظارت پیشــگیرانه، یکی از اهداف مورد نظر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران برای 
راه اندازی ســامانه نظارت و هدایت الکترونیکی )سنهاب(، بود که تا حد ممکن، بخش هایی از 
وظایف نظارتی بیمه مرکزی، به گونه ای همزمان با صدور هر بیمه نامه یا پرداخت خســارت 

به انجام رسد.

26
رشــد 20 درصدي صنعت بیمه در شــش ماهه اول سال / رشد 35 درصدي 

بیمه هاي عمر
دکترعبدالناصــر همتي رئیس کل بیمه مرکزي جمهوري اســالمي ایران اعالم کرد با تالش 
شــرکت هاي بیمه و استقبال روزافزون مردم از پوشــش هاي بیمه اي، صنعت بیمه رشد حدود 
20 درصدي در شــش ماهه اول ســال را تجربه کرد. به گفته دکتر همتي با رشد 20 درصدي 
حق بیمه ها نســبت به شش ماهه اول سال گذشته مجموع حق بیمه تولیدي در شش ماهه اول 

سال جاري به حدود 166 هزار میلیارد ریال رسید.
رئیس شــوراي عالي بیمه به اســتقبال خوب مردم از بیمه هاي عمر اشــاره و تاکید کرد: 
شــرکت هاي بیمه در نیمه اول امســال با فروش 22 هزار میلیارد ریال بیمه عمر رشد 35 
درصدي این بیمه نامه را در شــش ماهه اول نســبت به شش ماهه مشابه در سال گذشته 

تجربه کردند.
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صنعت پاالیشگـاه
4

پاالیشگاه140 هزار بشــکه ای با طراحی و دانش 
فنی ایران در سوریه ساخته می شود

جانشین رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با بیان اینکه پاالیشگاه140 
هزار بشکه ای سوریه از سوی کنسرسیومی شامل ایران، ونزویال 
و ســوریه ساخته می شود، گفت: طراحی واحدهای مختلف این 
پاالیشگاه و تامین تجهیزات توسط شــرکت های ایرانی انجام 
می شــود.»منصور بزمی« افزود: این پاالیشــگاه در فاز اول 70 

هزار بشکه و در نهایت 140 هزار بشکه ظرفیت خواهد داشت.
وی افزود: طراحی همه واحدهای لیســانس و غیرلیسانس این 
پاالیشگاه از سوی پژوهشگاه صنعت نفت و متخصصان ایرانی 
انجام می شود. قرار است ایران در تامین تجهیزات مورد نیاز این 

پاالیشگاه نیز مشارکت داشته باشد.

12
پاالیش 6 میلیــارد متر مکعب گاز در پاالیشــگاه 

خانگیران سرخس
مدیر عامل شرکت پاالیش گاز شــهید هاشمی نژاد خانگیران 
ســرخس گفت: بیش از شــش میلیارد متر مکعب گاز در نیمه 

نخست امسال توسط این مجتمع گازی دریافت و پاالیش شد.
ســید مجید منبتی افزود: طی این مدت شــش میلیارد و 100 
میلیون متر مکعب گاز ترش از مخازن گازی مناطق شــوریجه، 

مزدوران و گنبدلی دریافت شده است.
وی اظهــار کرد: برنامه و تعهد ما دریافــت پنج میلیارد و 628 
میلیون متر مکعب گاز بود اما گاز ترش دریافتی نسبت به برنامه 

تعیین شده هشت درصد بیشتر است.

16
فرآوری بیش از 10میلیاردمترمکعب گاز درپاالیشگاه 

نهم پارس جنوبی
سرپرست پاالیشگاه نهم مجتمع گازی پارس جنوبی گفت: این 
پاالیشــگاه در 6 ماه نخست امسال 10 میلیارد و 700 هزار متر 

مکعب گاز فرآوری کرده است.
روابط عمومی شــرکت مجتمع گاز پارس جنوبی به نقل از سید 
محمد مهدی هاشــمی افزود: به منظور تحقق سیاســت های 
اقتصاد مقاومتی، کارکنان این پاالیشگاه توانستند با افزایش توان 
و با انجام بموقع تعمیرات اساسی، گامی بزرگ در راستای تولید 

مستمر گاز در کشور بردارند. 
وی گفت: با رعایت تمام الزامــات و آموزش های الزم اچ اس 
ای )بهداشــت، ایمنی و محیط زیست( و در سایه همدلی همه 
واحدهای پاالیشگاه، در 6 ماه نخست امسال بیس از 10 میلیارد 
و 700 هزار متر مکعب گاز در این پاالیشگاه فرآورش شده است. 
هاشــمی با اشاره به تولید بی نظیر میعانات گازی در بازه زمانی 
6 ماه نخست امسال در پاالیشگاه نهم بیان کرد: از ابتدای سال 
جاری تاکنون 11 میلیون و 600 هزار بشــکه میعانات گازی نیز 

در فاز 12 پارس جنوبی تولید شده است. 

25
بزرگترین پاالیشگاه غرب کشور در همدان احداث 

می شود
بزرگترین پاالیشــگاه غرب کشور به دســتور وزیر نفت با 
اعتبــاری افزون بر یکهزار و 500 میلیــارد ریال در همدان 

احداث می شود.

روابط عمومی اســتانداری همدان، فاز مطالعاتی تاسیس 
این پاالیشــگاه بــا پیگیری هــای محمدناصر نیکبخت 
اســتاندار همدان و علیرضا حاجی بابایی و امیر خجســته 
نماینــدگان مــردم همدان و فامنین در مجلس شــورای 

اسالمی، آغاز شد.
در همین چارچوب، اســتاندار و نمایندگان یاد شــده با وزیر 
نفت دیداری داشــتند که در آن مقرر شــد با تامین اعتباری 
افــزون بر یکهزار و 500 میلیارد ریــال، این طرح در کوتاه 

ترین زمان ممکن به بهره برداری برسد.

26
عقد توافقنامه 1.6 میلیارد یورویی پاالیشگاه تبریز 

با کره ای ها
مدیر عامل پاالیشــگاه تبریز از عقــد توافقنامه 1.6 میلیارد 
یورویی این پاالیشــگاه با کره ای ها برای تبدیل نفت کوره 

به فرآورده های ارزشمند بر داد. 
مدیر عامل شرکت پاالیش نفت تبریز به اهمیت شرکت 
پاالیش نفــت تبریز در مقطع کنونی نیز اشــاره کرد و 
افزود: پاالیشــگاه تبریز با تولید ساالنه 5.5 میلیون تن 
فــراورده نفتی که 90 درصد آن ســوخت اســت نقش 
بســزایی در اشتغالزایی کشور دارد و این شرکت ظرفیت 
باالیی برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و تولید دارد 
بطوری که از سال 92 تا 95 علیرغم دو سال ضرر دهی 
توانســته اســت چهار هزار و 500 میلیارد ریال مالیات 
پرداخت کــرده و  300  میلیون یورو جهت ارتقاء کیفی 

فرآورده ها سرمایه گذاری کند.
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1
تولید خودرو و داخلی سازی در دستور کار فولکس واگن قرار دارد

مدیر روابــط عمومی و تبلیغات شــرکت ماموت خودرو گفت: برخالف شــایعات موجود در 
خصوص شــرکت فولکس واگن آلمان، ماموت به عنوان همکار این شرکت عالوه بر واردات 

خودرو به کشورمان، تولید و داخلی سازی خودروها را نیز در برنامه دارد.

1
آزادسازی ورود خودروهای باالی 2500 سی سی قویا تکذیب شد

علی علی آبادی فراهانی، هیچ تصمیم گیری تاکنون در این زمینه اخذ نشده و هر مطلبی که 
در این زمینه منتشر شده صرفا شایعه بوده و قویا تکذیب می شود.

بــه گفته وی، وزارت صنعت، معدن و تجارت هیــچ برنامه ای برای تغییر معیار لوکس بودن 
خودروها از حجم موتور باالی 2500 سی سی نیز ندارد.

2
انباشت 7000 خودروی بدون ثبت سفارش در گمرک و افزایش 40 درصدی 

واردات خودرو
رئیس ســازمان توســعه تجارت از افزایش 40 درصدی واردات خودرو در نیمه اول امسال و 
همچنین انباشــت حدود 7000 خودروی بدون ثبت ســفارش در گمرک که اجازه ترخیص 
ندارنــد، خبر داد و گفت: توقف ثبت ســفارش واردات برای جلوگیری از خروج ارز از کشــور 

صورت گرفته و ربطی به حمایت از خودروسازان داخلی ندارد

3
همکاری سایپادیزل با ولوو سوئد در باالترین سطح ادامه دارد

مدیرعامل شرکت ســایپادیزل گفت: ارتباط با شــرکای خارجی بویژه شرکت ولوو سوئد در 
باالترین ســطح همکاری در یک دهه اخیر قرار دارد که با تولید و عرضه محصوالت جدید و 

باکیفیت ولوو به بازار ایران، ابعاد آن گسترش می یابد.
» محمد صادقی« در دیدار با نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش سراسر کشور افزود: 
هنوز مسیر زیادی برای برقراری یک ارتباط مفید و اثربخش با شرکای خارجی در پیش است.
صادقی ادامه داد: در این زمینه، ســرفصل مذاکرات با شرکت های همکار خارجی بویژه ولوو 
سوئد شــامل تامین مالی، توسعه محصول، افزایش عمق ســاخت داخل، سفارش گذاری و 
خریــد بموقع قطعات کامال منفصل )ســی.کا.دی CKD و ارتقــای کیفیت خدمات پس از 
فروش تعیین شــد که به ارائه محصوالت تولیدی با شرایط فروش متنوع و قیمت مناسب به 

خریداران منجر می شود.

4
معاون بازاریابی و فروش ســایپا:وقفه ایجاد شــده در تحویل محصوالت 

مشتریان سایپا در حال برطرف شدن است
معاون بازاریابی و فروش گروه خودروســازی ســایپا با اشاره به اینکه شرایط ارائه خدمات در 
سایپا بر اساس آمار ارائه شده از مراجع ذیصالح نسبت به گذشته بهبود یافته است، خاطرنشان 

کرد: وقفه ایجاد شده در تحویل محصوالت مشتریان سایپا در حال برطرف شدن است.

3
 تولید نخستین خودرو تولیدی گیربکس اتوماتیک در سایپا

سایپا در راســتای انجام مسئولیت های اجتماعی و در تعامل با سازمان تاکسیرانی در سراسر 
کشــور با هدف عرضه محصوالت خود به ناوگان عمومی همواره پیشــرو بوده و نخســتین 
خودرو تولیدی گیربکس اتوماتیک در کشور نیز توسط گروه سایپا به این ناوگان افزوده شد.

7
تالش برای تقویت نقش خودرو در تولید ناخالص داخلی

وزارت صنعت، معدن و تجارت افزایش ســهم ارزش افــزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص 
داخلی را هدف گذاری کرده است.

صنعت خودرو شامل صنایع خودرو و قطعه سازی از اشتغالزاترین صنایع فعال کشور است. این 
صنعت نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی کشور دارد.

در این زمینه وزارت صنعت، معدن و تجارت در »برنامه راهبردی صنعت خودرو« هدف گذاری 
کرده که سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی تا سال 1404 به 4 درصد 

افزایش یابد.

14
خودروسازان به اندازه کل خودروهای وارداتی قطعه وارد کردند 

میثم رضایی با اشاره به حجم واردات خودرو و قطعات منفصله برای ساخت خودرو به کشور، 
ضمن بیان مطلب فوق افزود: بنابر آمارهای منتشر شده توسط گمرک کشور، در سال گذشته 
واردات وســایل نقلیه موتوری در رتبه ســوم و واردات قطعات منفصله رتبه چهارم از مجموع 

واردات کاالها به کشور را به خود اختصاص داده بود.
وی در ادامه افزود: به طوری که در 12 ماهه ســال گذشــته واردات وسایل نقلیه موتوری به 
ارزش 893 میلیون دالر رســید و بعد از آن قطعات منفصله برای تولید خودروی ســواری به 
ارزش 782 میلیون دالر بود که این امر نشان دهنده اختالف کم در مورد ارزش ریالی واردات 

خودرو و قطعات به کشور است.

19
مدیرعامل رنو: تحت هیچ شرایطی ایران را ترک نمی کنیم

مدیرعامل شــرکت خودروسازی رنو اعالم کرد: هر اتفاقی که در 15 اکتبر آینده )23 مهرماه( 
بیفتد، این شرکت نه تنها ایران را ترک نخواهد کرد، بلکه برای تداوم حضور در ایران برنامه 

ریزی بلندمدت و جدی دارد.

22
رشد 14 درصدی صادرات قطعات خودروسازی سایپا به بازارهای اروپایی

شرکت خودروسازی سایپا از متوسط رشــد سالیانه 14 درصدی صادرات قطعات این شرکت 
به بازارهای اروپایی خبر داد.

گروه ســایپا، بازارهای هدف قطعات صادراتی سایپا شامل کشــورهایی چون ایتالیا، اسپانیا، 
ترکیه، آلمان، روسیه، اوکراین، آذربایجان و یونان است که در این میان سهم دو کشور ایتالیا 

و روسیه بیش از سایر کشورهاست. 

25
شریعتمداری: سایت ثبت سفارش خودرو پس از اعمال تغییرات بازگشایی 

می شود
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به زمان باز شــدن سایت ثبت سفارش خودرو، گفت: 
تغییرات ســایت ثبت سفارش خودرو به هیات دولت ارائه و پس از آن در کمیسیون زیربنایی 

مطرح شده است.

30
سایپا باز هم محصوالتش را گران کرد

این شرکت 30 مهر ماه بخشــنامه ای به نمایندگی های فروش خود در سراسر کشور ابالغ و 
قیمت هشت محصول خود را حدودا بین یک میلیون تا پنج میلیون تومان گران کرد. این در 

حالی است که حدود یک ماه پیش نیز سایپا محصوالتش را گران کرده بود.

صنعت خـودرو
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صنعت سنگ آهن
23

تالش وزارت صنعت معدن و تجارت، توازن در زنجیره فوالد است
محمد شریعتمداری در مراســم افتتاح رسمی کارخانه آهن اسفنجی فوالد میانه گفت: عدم 
توازن در چرخه تولید فوالد یکی از مهمترین مشــکالت حوزه فوالد کشور است که به این 
موضوع در یک دوره ای بی توجهی شــده و هم اکنــون در تامین منابع اصلی مانند گندله، 

کنسانتره، سنگ آهن، آهن اسفنجی، شمش و فوالد دارای ظرفیت متوازن نیستیم.
شریعتمداری افزود: از سال های 92 تا 96 بیشترین تالش برای تامین توازن در چرخه فوالد 
از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شد که در همین راستا سطح فعالیت های گندله 
سازی با حمایت دولت تا 90 درصد افزایش یافت و سطح فعالیت های نورد از 26 درصد رشد 

عبور نکرد تا توازن منطقی در تولید به دست آید.
وی ادامه داد: با ایجاد مشــوق برای سرمایه گذاران آنها را به سمت راه اندازی کارخانه های 

کنسانتره و گندله آهن برای ایجاد ارزش افزوده در دولت دوازدهم هدایت می کنیم.

ستاد فوالد
وی درباره ایجاد یکپارچگی در صنعت فوالد گفت: ستاد عالی برای پیگیری مشکالت حوزه 
فوالد کشور تشکیل دادیم تا تمام طرح های فوالد کشور را به دقت و شبانه روز رصد کنند.

به گفته شــریعتمداری، در دولت یازدهم پیشرفت های خوبی در عرصه فوالد به دست آمد 
که از 23 میلیون تن تولید فوالد خام در ســال 92 به حدود 31 میلیون تن در پایان سال 95 

رسیدیم.
وی یادآور شد: میزان صادرات فوالد در 5 ماهه اول 96 نسبت به 5 ماهه اول 95 بیش از 40 

درصد رشد داشت که این نویدی برای صنعت فوالد کشور است.
به گفته شــریعتمداری، برنامه ریزی برای صادرات بیش از 15 میلیون تن فوالد در کشور از 
مهمترین اقدامات برای رسیدن به ظرفیت 55 میلون تنی فوالد تا افق 1404 است که تامین 

زیرساخت های آن در دستور کار است.

افزایش ظرفیت ها
وزیر صنعت معدن وتجارت افزود: در تولید سنگ آهن از حدود 63 میلیون تن در سال 92 به 
75 میلون تن تولید در حال حاضر رسیدیم اما برای دسترسی به 150 میلیون تن تولید سنگ 

آهن در کشور راه درازی در پیش داریم.

وی همچنیــن درباره ایجاد ظرفیت های جدید فــوالد گفت: با افتتاح طرح های فوالدی تا 
پایان امسال 20 میلیون تن به ظرفیت فوالد کشور اضافه خواهد شد و با جدیت تعریف پروژه 

های جدید فوالد خام به خصوص در سواحل بندرعباس و مکران را نیزدر دستور کار داریم.
به گفته وی، شاخص رشــد صنعت فوالد متناسب با شاخص توسعه یافتگی کشور به شمار 
می آید و یکی از صنایع مادر کشــور ما نیز با توجه به پتانســیل های موجود همین صنعت 

فوالد است.
شریعتمداری اظهار داشت: برای ارتقای مصرف سرانه فوالد در کشور برنامه ریزی کردیم تا 
این میزان را که هم اکنون در حدود 200 کیلوگرم است، به حدود 500 کیلوگرم که متوسط 

کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا است، نزدیک کنیم .

24
رشد 23 درصدی تولید کنسانتره سنگ آهن معادن بزرگ

به گزارش روابط عمومی سازمان توســعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران)ایمیدرو(، 
تولیدکنندگان بزرگ ســنگ آهن کشــور از ابتدای ماه فروردین تا پایان مرداد، 15 میلیون و 
608 هزار و 824 تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 

12 میلیون و 670 هزار و 794 تن بود.
از این میزان، شرکت های »گل گهر« 5 میلیون و 623 هزار و 140 تن، »چادرملو« 3 میلیون 
و 566 هزار و 927 تن، »سنگ آهن مرکزی« 2 میلیون و 9 هزار و 856 تن، »توسعه معادن 
و صنایــع معدنی خاورمیانه« یک میلیون و 563 هزار و 564 تن، »گهر زمین« یک میلیون 
و 814 هزار و 44 تن، »اپال پارســیان سنگان« 840 هزار و 353 تن و »مجتمع سنگ آهن 

سنگان« 190 هزار و 940 تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند.

کاهش 9 درصدی تولید دانه بندی
بنا به این گزارش، 6 شرکت بزرگ معدنی از ابتدای فروردین تا پایان مرداد، 2 میلیون و 350 
هزار و 131 تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به میزان تولید مدت مشابه سال 

گذشته )2 میلیون و 574 هزار و 346 تن(، 9 درصد کاهش نشان می دهد.
از این میزان، شــرکت سنگ آهن مرکزی »740 هزار و 220 تن«، جالل آباد »412 هزار و 
484 تن«، فالت مرکزی »372 هزار و 432 تن«، سنگان »539 هزار و 700 تن«، چادرملو 

157 هزار و 440 تن و میشدوان »127 هزار و 855 تن« تولید کرده است.
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30
صادرات سنگ آهن ایران 1.5 برابر شد

بر اساس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی ایران 
در نیمه نخست ســال جاری هشت میلیون و 690 هزار تن 
ســنگ آهن هماتیت دانه بندی با خلوص آهن بیش از 40 

درصد به هم فشرده نشده از کشور صادر شده است.
بر این اســاس ارزش مجموع ســنگ آهن صادراتی در این 
مدت به 491 میلیون و 820 هزار دالر می رسد. به این ترتیب 
صادرات سنگ آهن در این مدت 14.8 درصد از وزن و 2.32 
درصــد از کل ارزش صادرات ایران را به خود اختصاص داده 

است.
این در حالی اســت که در مدت مشابه سال گذشته، میزان 
صادرات سنگ آهن ایران هشت میلیون و 108 هزار تن به 
ارزش 319 میلیون و 253 هزار دالر بوده اســت. در همین 
مدت صادرات سنگ آهن 13.22 درصد از ارزش وزنی و 1.5 
درصد از ارزش دالری صــادرات ایران را به خود اختصاص 

داده بود.

صنعت سیمـان
3

سالیانه حدود 90 میلیون مترمکعب بتن در کشور مصرف می شود
رییس هیات مدیره انجمن بتن ایران گفت: به طور متوسط سالیانه 90میلیون مترمکعب بتن و 

مالت در بخش ساخت و ساز کشور به مصرف می رسد.
»محسن تدین« افزود: در مهر ماه کیفیت بتن در کشور ارتقا یافت اما بیش از نیمی از بتن آماده 

از استانداردهای الزم برخوردار نیست.
تدین ادامه داد: بین ســال های 1390 تا 1391 با آغاز طرح مسکن مهر، مصرف بتن در کشور 
افزایش یافت و به 120 میلیون مترمکعب رسید، هرچند که کیفیت بتن برخی طرح های مسکن 

مهر کاهش یافت. 

7
تامین 17.5 میلیون یورو سرمایه ارزی طرح سیمان سفید ازنا

صفی خانی با بیان اینکه مابقی اعتبار باید توسط خود سرمایه گذار تامین شود، افزود: قرار است 
یکهزارو 500میلیارد ریال در طرح سیمان ازنا سرمایه گذاری صورت گیرد.

وی افزود: با دادن ال ســی از بانک، ماشین آالت این کارخانه از خارج از کشور وارد و همزمان 
مشکل معدن و پروانه اکتشاف این طرح برطرف می شود.

22
تولید محصول دانش بنیان ABS در شرکت سیمان سپاهان 

مدیر عامل شرکت سیمان سپاهان، این ماده را نوعی مخلوط بر پایه سرباره فعال فوالد بیان کرد 
و گفت: به اعتقاد پژوهشگران این طرح ، با تولید این ماده که به بتن افزوده می شود انقالبی در 

زمینه بتن درایران ایجاد شده است.
محمد اســعدی افزود: با بهره گیری از این ماده، قیمت بتن تا 40 درصد کمتر و موجب تاخیر 

زمان گیرش بتن تا یک ســاعت می شود. وی گفت: تاخیر زمان گیرش بتن قابلیتی است که 
از طریق آن بتوان بتن را در مسافت های بیشتری از محل تولید تا محل ساختمان جابجا کرد.

23
احتمال حضور دوباره کارخانه های سیمان ایرانی درعراق 

حمید حسینی در همایش تجارت ایران و عراق که در سالن اجالس سران برگزار شد، اظهار کرد: 
اخیرا خبرهایی مبنی بر احتمال از سرگیری صادرات سیمان به عراق به گوش می رسد. در صنعت 
ســیمان 80 میلیون تن ظرفیت سازی کرده ایم که اکنون از 52 میلیون تن آن استفاده می شود. 
سیمان ایران به عراق صادر می شد که از پارسال صادرات سیمان به عراق قطع شد. کارخانجات 

ایرانی خواهان برقراری دوباره ارتباط با کشور عراق هستند.

26
تاثیر مصرف باالی انرژی در تولید سیمان بر قیمت مسکن

بخش مســکن کشور 5 سالی است که در رکود به سر می برد و مسئوالن و دست اندرکاران این 
حوزه خبر از ورود مسکن به دوره پیش رونق داده اند. به فرض این که این خبر به واقعیت تبدیل 
شــود، در دوران کنونی و دوره رونق مسکن تقاضا برای ساخت و ساز و به تبع آن نهاده اصلی 

ساختمانی یعنی سیمان به شدت افزایش می یابد.
یکی از معضالت کنونی بخش تولید سیمان کشور بی توجهی به بهینه سازی مصرف سوخت 
اســت؛ هم اکنون برای تولید هرتن سیمان در کشور بطور متوسط 100 متر مکعب گاز طبیعی 
و 100 کیلووات ســاعت برق مصرف شــود که با درنظر گرفتن قیمت جهانی گاز، تولید هر تن 
سیمان 200 هزار تومان انرژی مصرف می کند. در چنین شرایطی و با تداوم این روند سودآوری 
صنعت ســیمان در آینده با واقعی شدن قیمت های انرژی به صفر نزدیک می شود، واقعیتی که 

پروژه های ساختمان سازی و عمرانی کشور را تحت تاثیر مستقیم قرار می دهد.
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صنعت فلزات اساسی
3

رشد 32 درصدی تولید در شرکت فوالد هرمزگان
حمدجعفر پارســی گفت: کارکنان پرتالش واحد فوالدسازی 
و ریخته گری مداوم فوالد هرمزگان از ابتدای ســال جاری 
تا پایان مردادماه توانســتند، 579 هزارو 651 تن تختال تولید 
نمایند که این میزان تولید نســبت به میزان و مدت مشــابه 
سال قبل )438303 تن( از 32درصد رشد برخوردار بوده است.
وی با بیان اینکه از نخســتین روزهای سال جاری، کارکنان 
فوالد هرمزگان با همت و همدلــی روزافزون، افزایش بهره 
وری و تولید اقتصادی را سرلوحه امور خود قرار دادند، افزود: در 
همین راستا در فروردین ماه سال جاری رکورد تولید 129 هزار 
و 85 تن تختال به ثبت رســید و کارکنان این شرکت با عبور 

از ظرفیت اسمی ماهانه توانستند، گام اول را محکم بردارند.

4
بازگشت دوباره کارخانه پلی اکریل به ریل تولید

کارخانه پلی اکریل اصفهان با گذشت بیش از 6 ماه از تعطیلی 
رسمی خود بالخره از امروز اول مهر ماه با فراخوان و بازگشت 

حدود 800 کارگر خود دوباره آغاز به کار کرد..

6
ســرمایه گذاری 137 میلیون یورویی در کارخانه 

فوالدسازی بردسیر
مدیرعامل شــرکت فوالد ســیرجان ایرانیان گفت: کارخانه 
فوالدســازی مجتمع احیاء مستقیم و فوالدســازی بردسیر 
وابسته به شرکت فوالد سیرجان ایرانیان با 137 میلیون یورو 
ســرمایه گذاری هم اکنون 90 درصد پیشرفت دارد و در پاییز 

سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

10
معاون وزیر صنعت: تشــکیل ستاد زنجیره فوالد 

ضروری است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: جایگاه ویژه صنعت 
فوالد در توســعه کشور، تشکیل کارگروهی متشکل از دست 

اندرکاران دولت و بخش خصوصی را الزامی می کند.
به گزارش تارنمای ســازمان توســعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنــی ایران)ایمیدرو(، »مهدی کرباســیان« در 
نشست هم اندیشــی این سازمان و انجمن تولیدکنندگان 
فوالد افزود: محتوای دستورالعمل ستاد زنجیره فوالد باید 
به گونه ای تنظیم شود که به مسائل مرتبط با اشتغالزایی و 

رونق تولید با رویکرد صادراتی توجه کند..

11
پیش بینی ادامه افزایش قیمت فوالد تا 6 ماه دیگر

در پی افزایش قیمت فوالد که ناشی از افزایش قیمت مواد 
اولیه و افزایش نرخ ها در بازار جهانی مطرح می شود، عضو 
هیات  مدیــره انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران پیش بینی 
کرد که این روند افزایشی قیمت حداقل تا شش ماه آینده 

ادامه داشته باشد و از درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت 
برای تشــکیل ستاد زنجیره فوالد برای بررسی چالش ها خبر 

داد.

17
امضای ســند همکاری ایران و جمهوری چک در 

زمینه معدن
تفاهمنامه همــکاری های معدنی در زمینــه انتقال دانش و 
اطالعات فنی امروز بین ســازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(و معاونت وزارت صنعت و تجارت 

جمهوری چک امضا شد.
بــه گزارش ایمیدرو، رئیس هیات عامــل ایمیدرو در دیدار با 
معاون وزیــر صنعت و معدن جمهوری چک گفت: جمهوری 
چک در زمینه اطالعات و ماشین آالت معدنی از ظرفیت های 
خوبی برخوردار است و ما عالقه مند به تداوم همکاری های 

بین دو کشور هستیم.

17
50 درصد معادن میانه غیرفعالند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرســتان میانه با اشــاره به 
اینکه 67 معدن در این شهرســتان شناسایی شده است، گفت: 31 
معدن فعال و 36 معدن غیرفعال اســت. محمد امدادیان در جلسه 
رفع موانع تولید در خانه صنعت، معدن و تجارت میانه با اشــاره به 
ساختار فعالیت معدنی شهرســتان اظهارکرد: کل تعداد پروانه های 
اکتشاف معدن در شهرستان میانه 6 مورد است که 17 مورد گواهی 
کشف 59 مورد پروانه بهره برداری و 14 مورد اجازه برداشت داشتیم.

22
افتتاح طرح تولید آهن اســفنجی میانه با حضور 

جهانگیری
واحد تولید آهن اسفنجی میانه در آذربایجان شرقی با حضور 
اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهــوری و محمد 

شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت بهره برداری شد.
واحد تولید آهن اســفنجی فوالد میانه به عنوان یکی از طرح 
های توسعه این مجتمع با ظرفیت تولیدی 800 هزار تن آهن 

اسفنجی در سال اجرا شده است. 
این طرح توســعه شامل ســه بخش احیا، ذوب و نورد است 
که بخــش احیای مســتقیم در قالب پــروژه کارخانه تولید 
آهن اســفنجی میانه، از طرف ســازمان توســعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو(، به قرارگاه ســازندگی 
خاتم االنبیــا)ص( واگذار شــد و موسســه عاشــورای گروه 
تخصصی کربال به صورت - مهندسی، تأمین کاال و ساخت  

)EPC( این پروژه را اجرا کرد. 

23
50 درصد ظرفیت تولید فوالد توسط بانک صنعت 

و معدن تامین مالی شد
تامیــن مالی طرح  هــای صنعت و معــدن مانند هفت طرح 
فوالدی بــا رویکرد اقتصاد مقاومتی توســط بانک صنعت و 
معدن انجام شــده و قرار است در 2 سال آینده همه آنها وارد 
مرحله تولید شــوند. تارنمای وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
کارخانه تولید آهن اســفنجی با ظرفیت سالیانه 800 هزار تن 
با حضور معــاون اول رئیس جمهوری، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت و جمعی از مقام های کشــوری و استانی آذربایجان 
شــرقی با تامین مالی 282 میلیــون یورویی بانک صنعت و 

معدن افتتاح شد..

23
افزایش 30 درصدی تولید فوالد بناب

مدیرعامل مجتمع فوالد صنعت بناب)شاهین( گفت: این مجتمع 
در سال 96 افزایش تولید 30 درصدی را شاهد بود و حدود 200 

نفر از نیروهای تعدیل شده به محل کار خود بازگشتند.

25
واحد نورد شــهرک صنعتی فــوالد مالیر تولید 

آزمایشی خود را آغاز کرد
پس از سال ها به دلیل بروز مشکالت ناشی از نبود مدیریت 
درســت و بحران اقتصادی خط نورد شــهرک صنعتی فوالد 
جعفری مالیر با تولید میلگرد صنعتی قطر 60 به طور آزمایشی 

فعالیت خود را آغاز کرد.

29
عرضه محصــوالت فــوالد مبارکه بــه بازار 

داخلی33/5 درصد افزایش یافت
مدیرعامــل فوالدمبارکــه از رشــد 33/5 درصدی عرضه 
محصوالت این شرکت به بازار داخلی در شش ماه نخست 
ســالجاری خبــر داد. روابط عمومی فــوالد مبارکه، بهرام 
سبحانی در گردهمایی مدیریت و کارکنان این شرکت افزود: 
این میزان افزایش بمنظور تأمین حداکثری بازار داخلی و از 
محل افزایش تولید و کاهش ســهم صادرات حاصل شــد. 
فوالد مبارکه در این مدت چهار میلیون و 171هزار تن فوالد 
خام تولید کرد که با 15 درصد رشــد، بیشترین میزان رشد 

تولید را در بین فوالدسازان کشور داشت.
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صنعت قنـد و شکـر
10

سیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از تولید چغندر قند پائیزه در سال 
زراعی 96-97

مجری طرح چغندرقند و شــکر وزارت جهاد کشاورزی،سیاست های حمایت از تولید چغندرقند 
پائیزه در سال زراعی 97 - 96 را اعالم کرد.

علیرضا یزدانی مجری طرح چغندرقند و شــکر وزارت جهاد کشاورزی با تشریح سیاست های 
حمایتی وزارت جهاد کشاورزی از تولید چغندرقند پائیزه در سال زراعی 97-96 اظهار داشت: به 
منظور افزایش بهره وری آب )توسعه آبیاری میکرو و تغییر آرایش کشت( به ازاء هر هکتار 10 
میلیون ریال، تسهیالت مورد نیاز در قالب کمک های فنی و اعتباری تامین و پرداخت می شود.
وی تامین تســهیالت بانکی ســرمایه درگردش چغندرقند پائیزه به ازاء هر هکتار 50 میلیون 
ریال و همچنین تامین و پرداخت حدود 50 درصد یارانه بذر را از دیگر سیاست های حمایت از 
چغندرقند پائیزه عنوان کرد و افزود:تامین کارنده های دقیق کار و ست کامل برداشت با استفاده 

از تسهیالت ارزان قیمت و یارانه دار در دستور کار قرار دارد.
یزدانــی با اشــاره به برنامه ریزی برای تأمین و تدارک به موقع نهــاده ها بویژه بذور مورد نیاز 
کشاورزان گفت: با مرکز توسعه مکانیزاســیون کشاورزی برای تخصیص تسهیالت با کارمزد 

4 درصدی به منظور تامین ادوات و ماشین آالت تخصصی چغندرقند هماهنگی شده است.
مجری طرح چغندرقند و شــکر وزارت جهاد کشــاورزی از تامین اعتبارات الزم برای خدمات 
پشتیبانی از طرح، بویژه تامین خودرو اجاره ای در استان ها خبر داد و خاطرنشان کرد: هماهنگی 
با انجمن صنفی کارخانه های قند و شــکر برای اختصاص جایزه تحویل چغندرقند انجام شده 

است.
وی اعالم به موقع قیمت تضمینی چغندرقند پائیزه متناسب با قیمت تمام شده آن را برای توسعه 
و پایداری تولید این محصول ضروری برشــمرد و عنوان کرد: سایت های الگویی با بکارگیری 
روش های نوین در زراعت چغندرقند زیر نظر موسسه تحقیقات چغندرقند ایجاد و همچنین دوره 

های آموزش تئوری و عملی ویژه کارشناسان ذیربط و بهره برداران برگزار می شود.

22
شکرهاي انبار شده منتظر اعالم قیمت جدید دولتي/ 
کشــاورزان در انتظار قیمت تضمیني چغندر براي 

انتخاب نوع کشت
با وجود آغاز تولید شــکر طي 40 روز گذشــته اعالم نشــدن 
قیمت جدید این محصول توســط دولت باعث انبارشدن شکر 
در کارخانجات و ســرگرداني این واحدها براي فروش محصول 

خود شده است.
بهمن دانائي، دبیر و عضو هیئت مدیره انجمن صنفي کارخانجات 
قند و شــکر ایران در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان این مطلب 
افزود: طي 40 روز گذشــته بیش از یک میلیون و 800 هزارتن 
چغندر تحویل کارخانجات و شــکر آن تولید و انبار شده، اما به 
دلیل اعالم نشدن نرخ جدید شکر توسط دولت کارخانجات نمي 

توانند محصول تولیدي خود را بفروشند.
وي متناســب نبودن افزایش قیمت چغندر و شــکر را یکي از 
مشکالت این بخش دانست و اظهار کرد: میزان افزایش قیمت 
چغندر بسیار بیشتر از شکر بوده و باعث متضرر شدن کارخانجات 

و کاهش انگیزه این واحدها مي شود.
عضو هیئت مدیره انجمن صنفي کارخانجات قند و شکر ایران 
گفت: قیمت خرید تضمیني چغندر بدون هماهنگي این انجمن 
افزایش مي یابد، اما زمان افزایش قیمت شکر هیچ گونه حمایتي 

از این انجمن صورت نمي گیرد.
دانائي با بیان اینکه قیمت خرید تضمیني چغندر براي سال جاري 

هنوز اعالم نشــده، تصریح کرد: قیمت خرید تضمیني هرکیلو چغندر با عیار 16 درصد در سال 
گذشــته 309 تومان بوده و هرچقدر میزان عیار چغندر بیشــتر باشد، قیمت خرید تضمیني آن 

افزایش مي یابد.
وي عنوان کرد: دولت بر اســاس قانون مکلف شده هرســال نرخ خرید تضمیني محصوالت 
کشــاورزي را زودتر اعالم کند تا کشــاورزان بتوانند در مورد کشت محصول مورد نظر تصمیم 
گیري کنند که ســال گذشــته قبل از آغاز فصل زراعي قیمت تضمیني چغندر اعالم شــد، اما 
قیمت تضمیني این محصول براي سال زراعي 96-97 هنوز اعالم نشده است، همچنین دولت 
مکلف است درصورت کاهش قیمت چغندرقند، محصول چغندرکاران را بر اساس نرخ تضمیني 

خریداري کند..

25
پرداخت بهاي چغندرکاران درگرو اعالم قیمت شکر از سوي دولت است

مدیر عامل شــرکت شهد کارخانه قند شهرستان خوي گفت: پرداخت بهاي چغندرکاران درگرو 
اعالم قیمت شکر از سوي دولت است.

دهُبکري در گفت و گو با خبرنگار ایســنا، با ابراز گالیه از تعلل نرخ گزاري شــکر اظهار کرد: با 
وجود گذشــت بیش از یکماه از شروع فصل بهره برداري کارخانه قند و خرید باالي 40 درصد 
از چغندر قند کشــاورزان، قیمت شــکر براي مصرف کننده اعالم نشده که امیدواریم با اعالم 

نرخ مذکور بتوانیم با عرضه و فروش شکر به بازار بهاي چغندرکاران را به موقع پرداخت کنیم.
وي با بیان اینکه بیش 40 درصد از چغندرقند خریداري شــده به شــکر تبدیل شده است و در 
انبارهاي شهرستان نگهداري مي شود تصریح کرد: در حال حاضر 19 هزار تن شکر تولیدي از 
40 درصد چغندرقند خریداري شــده بدست آمده است که 9 هزار تن آن را در انبارهاي کارخانه 

قند خوي و 10 هزار تن باقي مانده را در انبارهاي استیجاري نگهداري مي کنیم .
دهبکري کل سطح زیر کشت چغندر قند امسال براي کارخانه قند خوي را 4800 هکتار اعالم 
کرد و گفت: از این مقدار سهم شهرستان خوي 3500 هکتار با 210 هزار تن است و مابقي براي 

کشاورزان شهرهاي شمال و جنوب استان در نظر گرفته شده است.
وي افزود: تا به امروز 150 هزار تن چغندرقند از کشاورزان شهرستان تحویل گرفته شده است.
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صنعت مـسکن
3

افزایش 6 درصدی صدور پروانه ســاختمانی نوید رونق مسکن در نیمه دوم 
امسال می دهد

یک کارشناس مسکن گفت: افزایش 6 درصدی صدور پروانه های ساختمانی در مقایسه با مدت 
مشابه سال گذشته حاکی از رونق بیشتر مسکن در 6 ماه دوم سال جاری است.

عباس شــوکتی افزود: از طرفی بازار امالک تجاری در ســطح کشور به حد اشباع رسیده و این 
نشان می دهد که معامالت واحدهای مسکونی نسبت به واحدهای تجاری تا پایان سال جاری 

از رونق بیشتری برخوردار خواهد شد.
این عضو اتحادیه مشــاوران امالک تهران معتقد است که توسعه تجارت الکترونیکی و افزایش 
خرید و فروش در فضای مجازی ســبب شــده خریداران کمتری به واحدهای تجاری به بازار 

مراجعه کنند و هر روز شاهد کاهش خریدهای مستقیم مردم از واحدهای تجاری هستیم. 

5
تهران 500 هزار خانه خالی دارد

وزیر راه و شهرســازی ضمن اشاره به وجود 500 هزار خانه خالی در تهران عنوان کرد که در 4 
سال گذشته 760 هزار پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی صادر شده است. 

عباس آخوندی صبح امروز با حضور در شورای شهر تهران با بیان اینکه از سال 1389 تا 1392، 
760 هزار پروانه برای ساخت واحدهای مسکونی صادر شده، گفت: به طور میانگین ساالنه 200 

هزار پروانه صادر شده که این بیشترین رشد صدور پروانه ساختمانی بوده است.

7
مقام صنفی: قیمت مسکن در نیمه دوم سال متناسب با تورم افزایش می یابد
رئیس اتحادیه مشاوران امالک کشور گفت: با رونق بازار مسکن به احتمال زیاد شاهد افزایش 

10 درصدی قیمت ها در نیمه دوم سال جاری در حوزه معامالت مسکن خواهیم بود.
حسام عقبایی گفت: آمارها از افزایش معامالت خرید و فروش مسکن در نیمه دوم سال جاری 

و افزایش نسبی قیمت ها در محدوده نرخ تورم حکایت دارد.
وی اظهارداشــت: صنعت ساختمان و مســکن 40 درصد اقتصاد ملی را به خود اختصاص داده 
است و با توجه به امن بودن سرمایه گذاری در حوزه مسکن، ممکن است افراد بیشتری در این 

بخش سرمایه گذاری کنند.

 10
الیحه اصالح قانون پیش فروش ساختمان تهیه شد

دبیر کانون سراســری انبوه سازان با تاکید بر این که پیش فروش ساختمان یک ابزار بسیار قوی 
برای بخش تولید است، گفت: الیحه اصالح پیش فروش ساختمان توسط وزارت راه و شهرسازی 

تهیه و به زودی به کمیسیون عمران مجلس ارائه می شود.
»کمیسیون عمران با پیگیری ها و مکاتبات با رییس مجلس، ماموریت یافت موضوع خالء های 
قانون پیش فروش بررســی کند.« دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان این مطلب ادامه داد: 
در کمیسیون عمران مجلس جلسات با حضور کارشناسان و ذی نفعان برگزار شد و خوشبختانه 
اعضای کمیسیون مذکور به این نتیجه رسیدند که قانون پیش قروش ساختمان باید اصالح شود. 
همچنین ماموریتی به وزارت راه و شهرســازی محول شد که با حضور ذی نفعان الیحه اصالح 

قانون پیش فروش ساختمان تهیه و برای کمیسیون عمران مجلس ارسال شود.

 9
گرایش مردم به خرید واحدهای سن باال

جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان می دهد خرید واحدهای 16 سال به باال در تهران طی 
شهریور ماه رشد قابل مالحظه ای داشته است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در معامالت شهریور مسکن در تهران خرید واحدهای 16 تا 20 
ســال با رشد 60.5 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. خرید واحدهای 

20 سال به باال نیز در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد 41.1 درصدی داشته است.

12
مسکن اجتماعی وارد فاز تحویل زمین شد 

جواد حق شناس معاون مسکن شهری بنیاد مسکن با بیان این که اسامی شهرها به سازمان ملی 
زمین و مســکن برای تحویل زمین ارائه شده است، تصریح کرد:  با کمیته امداد امام خمینی و 
سازمان بهزیستی کشور هماهنگی الزم صورت گرفته تا اگر تسهیالت بانکی و یارانه تخصیص 

یابد کار اجرایی مسکن اجتماعی شروع شود.

16
عضو هیأت مدیره ســازمان نظام مهندسی:تنها 100 نوع مصالح ساختمانی 

دارای استاندارد اجباری ملی است
عضو هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: از 5 هزار مصالح صنعت 

ساختمانی، 100 مورد آن دارای استانداردهای اجباری ملی است.
مهدی روانشــاد نیا در حاشیه نهمین کنفرانس ملی بتن و پانزدهمین همایش روز بتن در گفت 
و گــو با خبرنگار ایرنا، افزود: از 5 هزار مصالح کاربردی در صنعت ســاختمانی، بیش از 2 هزار 
مورد آن در ساختمان های معمول به کار می رود، که از این میان تنها 100 قلم دارای استاندارد 

اجباری ملی هستند.
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی تاکید کرد: قطعا مصالح به عنوان یکی از بخش های 
ابتدایی فرآیند ساخت ساختمان اهمیت زیادی دارند و الزمه افزایش بهره وری ساخت در کشور، 

مدیریت زنجیره تأمین مصالح ساختمانی در فرآیند تولید ساختمان است.

17
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی: تغییر شرایط صندوق مسکن یکم، قدرت وام 

دهی را تا 36 درصد کاهش می دهد
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه هیچ پیشــنهادی رســمی از ســوی وزارت راه و 
شهرســازی برای تغییر در شــرایط وام دهی صندوق پس انداز مســکن یکم ارائه نشده است، 
تاکید کرد که هرگونه تغییر در شــرایط کنونی این صندوق، قدرت وام دهی آن را تا 36 درصد 

کاهش می دهد.

17
وزارت راه و شهرسازی تکذیب کرد: شرایط جدید وام مسکن نهایی نشده است

روابط عمومی وزارت راه و شهرســازی ضمن تکذیب افزایش مدت بازپرداخت تســهیالت به 
15 سال با سود 8 درصد اعالم کرد: تغییر شرایط جدید تسهیالت مسکن نهایی نشده است.

روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی، همانطور که پیش از این توسط معاون مسکن و ساختمان 
وزارت راه و شهرســازی اعالم شده این وزارتخانه پیشنهاداتی را در خصوص شرایط جدید وام 

مسکن ارائه داده که هم اکنون برای نهایی شدن در حال طی مراحل اداری است.
بر اساس این گزارش، شرایطی قطعی جدید تسهیالت مسکن که برخی رسانه ها آن را منتشر و 
در دیگر رسانه  ها بازنشر شده تکذیب می شود، زیرا اعالم این شرایط هنوز جنبه اجرایی و قطعی 
پیدا نکرده و آنچه که اعالم شده پیشنهادهای این وزارتخانه است و این زمانی عملی خواهد بود 

که تعادل میان منابع و مصارف بانک عامل نهایی شود.

18
عضو هیات  مدیره بانک  مسکن :عمده تقاضا برای خرید مسکن به واحدهای 

کوچک مقیاس اختصاص دارد
عضو هیات  مدیره بانک  مسکن گفت: عمده تقاضا برای خرید مسکن در بازار، به واحدهای ارزان 

قیمت کوچک و یا متوسط متراژ اختصاص دارد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرســازی، ابوالقاسم رحیمی انارکی افزود: با وجود تقاضا 
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برای واحدهای کوچک مقیاس همچنان میانگین متراژ ســاخت مسکن در کشور باالتر از 100 
مترمربع است، این در حالی است که سازندگان باید تمرکز خود را به سمت ساخت واحدهای با 

متراژ پایین تر معطوف کنند.
وی افزود: در حال حاضر تقاضا برای خرید واحدهای مسکونی لوکس، بزرگ متراژ و گران قیمت 
در برابر تقاضا برای خرید واحدهای مصرفی معمولی کوچک  و یا متوســط بسیار اندک است و 

رکود در بازار معامالت واحدهای مسکونی لوکس کماکان ادامه دارد.
وی اظهارداشــت: در بازار معاالت مســکن در شهر تهران استقبال ساکنان تهران از تسهیالت 
بدون  ســپرده خرید مسکن نســبت به متقاصیان خرید مسکن در سایر شهرها بیشتر است، لذا 

سازندگان باید در ساخت واحدهای کوچک مقیاس در تهران متمرکز شوند.

19
حجم پول مبادله ای در بازارمسکن 22 درصد افزایش یافت

معاون مســکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی گفت: در 6 ماه نخست سال جاری در مقایسه 
با ســال گذشته صدور پروانه های ساختمانی در کشور 5 درصد و حجم پول مبادله ای در بازار 

مسکن 22 درصد افزایش یافته است.
حامد مظاهریان در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: آمارها نشان می دهد که در این مدت قیمت 
مسکن 6 درصد افزایش یافته و تعداد معامالت مسکن در کشور نیز 12 درصد رشد داشته است.
وی یادآورشــد: این در حالی اســت که از ســال 92 تا 96 قیمت مسکن در کشور 10.6 درصد 

افزایش یافته، قیمت زمین دو دهم درصد و اجاره بها نیز 1.5 برابر شده است.
مظاهریان بیان کرد:دولت نباید در بازار مســکن مداخله کند زیرا بین ســال های 84 تا 92 در 

نتیجه مداخله دولت در بازار با اجرای مسکن مهر قیمت مسکن 6 برابر، قیمت زمین 8.6 برابر 
و اجاره نیز 3.4 برابر افزایش یافت.

20
سامانه خرید و فروش آنالین ملک فعال شد

نماینده رئیس اتاق اصناف ایران در کمیســیون تخصصی امالک کشور از آغاز فعالیت سامانه 
»فســت ملک« در فضای مجازی برای خرید و فروش امالک خبر داد و گفت: این ســامانه با 
اتصال به سامانه اطالعات و امالک و مستغالت کشور از امروز برای هموطنان در فضای مجازی 
قابل دسترسی است.حسام عقبایی در گفت و گو با خبرنگاران افزود: این سامانه به نشانی اینترنت  
www.fastmelk.com  قابل دسترسی است و تمام مشاوران امالک در سراسر کشور ) 650 
هزار مشاور و 130 هزار دفاتر مشاوران امالک دارای پروانه کسب( به این سامانه متصل هستند.

25
احتمال افزایش 10 درصدی قیمت مسکن در نیمه دوم سال

رئیس اتحادیه مشاوران امالک استان تهران با اشاره به افزایش قیمت ها نیز گفت: در نیمه اول 
سال 96 ما شاهد افزایش قیمت مسکن در کشور نبودیم اما در انتظار داریم در نیمه دوم امسال 

رشد قیمت ها بدون جهش در حد تورم تا سقف 10 درصد خواهد بود.
عقبایی با اشاره به تعداد واحدهای مسکونی خالی در استان تهران گفت: اکنون بیش از 2 میلیون 
و 500 هزار واحد مســکونی خالی در کشور وجود دارد که 650 هزار واحد آن که بیشتر آن نیز 

مربوط به مسکن مهر) شهر پرند و پردیس ( است در استان تهران قرار دارد.
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1
جذابیت سرمایه گذاری در بورس در نیمه دوم سال 

بیشتر می شود
یک اســتاد دانشگاه با بیان اینکه میزان بازدهی بازارهای پول 
و سرمایه تقریبا در شرایط برابر قرار گرفته است، گفت: تثبیت 
قیمت های جهانی و پایدار بودن آن پس از رشدی که داشتند 
و احتمال رشد آرام نرخ دالر، نشان می دهد احتماال نیمه دوم 
ســال برای ســرمایه گذاری در بورس حتی جذاب تر از نیمه 

اول سال باشد.
بهزادفر گفت: طبق آخرین گزارشــات منتشر شده، در انتهای 
شهریور ماه نسبت قیمت به درآمد )p/e( یا بازگشت سرمایه 
شرکت های پذیرفته شــده در بورس اوراق بهادار تهران رقم 
6.96 بوده، در صورتی که نرخ بازگشت سرمایه در بازار پول( با 

احتساب سود بانکی 15 درصد )رقم 6.7( است.
این کارشناس بازار ســرمایه یادآور شد: مقایسه نرخ بازگشت 
سرمایه بازار سرمایه و بازار پول نشان می دهد که اکنون بین 

دو بازار پول و سرمایه تقریبا شرایط برابری وجود دارد.
وی بــا بیان اینکه در داخل بازار ســرمایه، بین بازدهی اوراق 
سهام و اوراق کم ریسک، شرایط برابر وجود دارد، اظهار داشت: 
بازدهی هر دو مدل اوراق نســبت به ابتدای سال برابر و حدود 

11 درصد است.

2
راه اندازی معامالت تهاتری در - بورس کاال 

مدیرعامل شرکت بورس کاالی ایران گفت : در حال بررسی 
راه اندازی معامالت تهاتری هســتیمی و خاستگاه این گونه 

معامالت فوالدی ها هستند.
حامد سلطانی نژاد با بیان اینکه برخی تمایل دارند کاال با کاال 
جابجا و معاوضه شــود ، گفت: این مسئله بیشتر در دوره رکود 
و زمانــی که نقدینگی در بازار وجــود ندارد اهمیت خودش را 

نشان می دهد.
وی افــزود: در صددیم معامالت تهاتری را در بورس کاال راه 
انــدازی کنیم و در حال ارائه مدلی برای آن هســتیم و جنبه 
های فقهی آن را بررسی می کنیم و باید نرخ مبادله به درستی 
تعیین شــود. برای این کار نیز از شورای پژوهشی کمک می 
گیریم و همین طور کمیته فقهی سازمان بورس نیز درباره آن 

نظر خواهد داد. 

4
جذب 6 ماهه 150 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی 

در بازار سرمایه میسر است
مدیرعامل یک شرکت تامین سرمایه گفت: بازار سرمایه تا 6 
ماه آینده ظرفیت جذب اوراق بدهی تا 150 هزار میلیارد ریال 
را دارد و می توان آن را تا آخر سال تا 50 درصد میزان کنونی، 

گسترش داد.
»محمودرضــا خواجه نصیری« افزود: کل اوراق بدهی عرضه 

شده در بازار سرمایه اکنون 350 هزار میلیارد ریال است.

خواجه نصیری با نقد فرآیند کنونی انتشــار اوراق خزانه اعم از 
اوراق مشارکت، صکوک و مرابحه گفت: فرآیندهای طوالنی و 
بازبینی نشده سبب شده است انتشار این اوراق حدود چهار ماه 
به طول انجامد که این امر بر جذابیت بازار بدهی اثر منفی دارد.

8
40 شرکت آماده ورود به بازار سرمایه 

مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار تهران اعالم کرد که 
حدود 40 شــرکت پای کار آمده و آماده ورود به بازار سرمایه 

شده اند.
اسماعیل درگاهی افزود: برخی از این شرکت ها از سال گذشته 
و تعدادی دیگر نیز در ســال جدید اقــدام کرده اند که برنامه 

بورس تهران، به سرانجام رساندن همه این پرونده هاست.
مدیر پذیرش شــرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشــاره به 
اینکه از پرونده های سال گذشــته تعدادی آماده عرضه اولیه 
هستند، اظهار داشت: برخی پرونده ها نیز به علت زمان بر بودن 

فرایند شفاف سازی همچنان در حال بررسی است.
به گفته درگاهی بسیاری از شرکت هایی که در بورس پذیرش 
شــده اند شــرکت های بزرگ بوده اند که در حال طی فرآیند 
پذیرش و تکمیل مدارک برای عرضه ســهام خود در بورس 

هستند.

10
عرضه اولیه سهام سه شرکت در پاییز

مدیر پذیرش شرکت بورس تهران گفت: در پاییز سه شرکت 
عرضه اولیه خواهد داشت.

وی با اشــاره به درج سه نماد در ســال جاری گفت: این سه 
شــرکت با ســرمایه بیش از 400 میلیارد تومان در نیمه دوم 

امسال در بورس عرضه اولیه خواهند داشت.
مدیر پذیرش شــرکت بورس تهران با بیان اینکه ســهام 9 
شــرکت جدید آماده عرضه اولیه است، گفت: نیمه اول امسال 
شــرکت بورس اوراق و بهادر تهران شش جلسه برای بررسی 

پذیرش شرکت های جدید برگزار کرده است.

12
تاثیر یکسان سازی نرخ ارز بر صنایع بورسی

اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر صنایع بورسی نامتقارن خواهد 
بــود؛ در حالی که صنایع صادراتــی از بهبود اندک درآمدهای 
صادراتی برخوردار می شــوند، عمال صنایع وارداتی با افزایش 
هزینــه تولید و قیمت تمام شــده محصــوالت و نیز کاهش 

سودآوری مواجه خواهند شد .
مدیرعامل شــرکت ســرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر، در 
خصوص اثرات یکسان ســازی نرخ ارز بر صنایع بورســی هم 
گفت: اثرات یکسان سازی نرخ ارز بر صنایع بورسی نامتقارن 
خواهد بــود؛ در حالی کــه صنایع صادراتــی از بهبود اندک 
درآمدهای صادراتی برخوردار می شوند،  عمال صنایع وارداتی 
بــا افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شــده محصوالت و نیز 

کاهش سودآوری مواجه خواهند شد .
این کارشــناس بازار ســرمایه ادامه داد: در شرایط عدم بهبود 
معنادار شــرایط کالن و عدم رونق بازارهای اقتصادی عمال 
امکان تعدیل متناسب قیمت های چنین صنایعی میسر نخواهد 
بود و در چنین شرایطی سودآوری بنگاه های وارداتی کاهش 

خواهد یافت.

18
بازار ســرمایه را  کاهش کارمزد، حجم معامالت 

افزایش می دهد
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
با ابتکار این سازمان در کاهش 7.5 درصدی نرخ کارمزدهای 
معامالتــی، هزینه های معامالت در بورس کاهش یافته و در 

نتیجه حجم معامالت و نقدینگی افزایش می یابد.
ســازمان بورس و اوراق بهادار، محسن خدابخش درباره تاثیر 
کاهش نرخ کارمزدها، در ورود پــول جدید به بازار و افزایش 
نقدینگی، بیان داشت: یکی از عوامل اثرگذار در رونق بخشی 
به معامالت، کاهش هزینه های معامالتی اســت؛ زیرا هر چه 
هزینه های معامالتی کاهش پیدا کند، افرادی که با دید کوتاه 
مدت ســرمایه گذاری می کنند، ســریع تر می توانند اقدام به 
خریــد و فروش کنند و این مســاله منجر بــه افزایش حجم 

معامالت و نقدشوندگی در بازار خواهد شد.
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، پیش 
بینی کرد که با کاهش اخیر در نرخ کارمزدها و به تبع آن کاهش 
هزینه های معامالتی، حجم معامالت در بازار سرمایه افزایش 
داشته باشد. وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار در نخستین 
گام، کارمزدهــای خرد را 25 درصد کاهش داد که در معامالت 
ســهام بورس اوراق بهادار تهران حق نظارت سازمان بورس از 

خرید و فروش از 0.0008 به 0.0006 کاهش یافته است.

30
بورس با رشــد 49 واحدی، نخستین ماه پاییز را 

پایان داد
شــاخص بورس در آخرین روز کاری مهرماه )یکشنبه( با 49 

واحد رشد، در جایگاه 86 هزار و 480 واحدی ایستاد.
معامالت بازار بورس در مهرماه، با رشد شاخص به پایان رسید. 
پس از سپری شدن معامالت کم حجم و خنثی در شهریورماه، 

رونقی نسبی در مهرماه بر بازار سرمایه حاکم شد.
اگرچه بخشــی از این رونق ناشی از عرضه های اولیه بود اما 
رشد قیمت مواد پایه در بازارهای جهانی و انتشار گزارش های 

مثبت شرکت ها باعث رونق نسبی بازار شد.
در معامالت امروز 554 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش یک هزار و 849 میلیارد ریال در 52 هزار و 172 نوبت 

خرید و فروش شد.
بررســی شــاخص های اصلی بازار سرمایه نشــان می دهد 
شاخص قیمت )وزنی - ارزشی( که در آن ارزش سهام شرکت 
های بزرگ اثر بیشــتری بر شــاخص می گذارد، 15 واحد و 

بازار سـرمایه



نشریه اقتصادی  سال پنجم  دوره جدید  شماره هیجـدهم  مهــرماه 96

شــاخص کل )هم وزن( که در آن ارزش و وزن همه شرکت های بزرگ و کوچک در محاسبه 
شاخص کل، یکسان در نظر گرفته می شود، 19 واحد افزایش یافت.

شــاخص قیمت )هم وزن( که بیانگر ســطح عمومی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در 
بورس است، 14 واحد باال رفت اما شاخص آزاد شناور که بیانگر آن بخش از سهام شرکت هاست 

که قابل معامله در بورس باشد، حدود یک واحد کاهش یافت.
شــاخص بازار اول که به شــرکت هایی اختصاص دارد که از نظر ســرمایه، سودآوری و درصد 

سهام آزاد شناور شرایط بهتری دارند، 32 واحد و شاخص بازار دوم بورس 119 واحد رشد کرد.
گروه فلزات اساســی در معامالت امروز بازار بورس با معامله 104 میلیون ســهم به ارزش 250 

میلیارد ریال در صدر صنایع بورسی قرار گرفت.
گروه فرآورده های نفتی به ارزش 156 میلیارد ریال و خودرو به ارزش 126 میلیارد ریال جایگاه 

های بعدی را به خود اختصاص داد.
در رده چهارم، گروه شــیمیایی با معامالتی به ارزش 102 میلیارد ریال جای گرفت. گروه کانی 

های فلزی با معامالتی به ارزش 93 میلیارد ریال رده پنجم را از آن خود کرد.
نمادهای همراه )ارتباطات سیار ایران(، فوالد )فوالد مبارکه( و اخابر )مخابرات( در معامالت امروز 
بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند، در مقابل، فخوز )فوالد خوزستان(، شپنا )پاالیش 

نفت اصفهان(، شــتران )پاالیش نفت تهران( و فملی )ملی صنایع مس( با بیشترین تاثیر منفی 
مانع رشد بیشتر شاخص شدند.

تداوم سبزپوشی شاخص فرابورس
آخرین روز کاری مهرماه، دادوستدهای فرابورس ایران با صعود شاخص کل و مبادله 240 میلیون 

ورقه به ارزش حدود یک هزار و 269 میلیارد ریال خاتمه یافت.
در همین حال بازگشــایی نماد معامالتی شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان و توقف 
2نماد مربوط به شــرکت های کارخانه های کابل سازی تک و گروه صنایع کاغذ پارس از دیگر 

رخدادهای امروز بازار سهام فرابورس به شمار می  رود.
تابلو اوراق تسهیالت مسکن )تسه( نیز میزبان دادوستد 52 هزار ورقه تسه به ارزش 40 میلیارد 

ریال قرار گرفت و تسه تیرماه 96 بیشترین حجم و ارزش معامالتی را به خود اختصاص داد.
در ســوی دیگر سرمایه گذاران بازار اوراق با درآمد ثابت فرابورس اقدام به دادوستد بیش از 706 

هزار ورقه به ارزش 664 میلیارد ریال کردند. 
اسناد خزانه اسالمی با نماد »سخاب4« صدرنشین این بازار قرار گرفت و بیشترین حجم و ارزش 

مبادالتی را به نام خود ثبت کرد.
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ثبت تجــارت 44 میلیارد دالری ایــران در نیمه 
نخست امسال

گمــرک ایران اعالم کرد: مجموع تجــارت خارجی ایران در 
نیمه نخســت امسال با 6 درصد رشــد به 44 میلیارد و 139 

میلیون دالر رسید.
به گزارش گمرک جمهوری اسالمی ایران، در کارنامه عملکرد 
تجارت خارجی نیمه نخست امســال منتشر شد، آمده است: 
ارزش صادرات غیرنفتی ایران در شــهریور ماه امسال نسبت 
بــه مرداد ماه 1.75 درصد بهبود یافت و واردات کاال به ایران 
در سومین ماه از فصل تابستان نسبت به ماه دوم 1.12 درصد 

کاهش داشت.
بر این اســاس، حجم تجارت خارجی ایران در سال جاری تا 
ابتدای مهر ماه نســبت به مدت مشابه ســال قبل 6 درصد 

بزرگ تر شده است. 
همچنین در شش ماهه اول سال جاری تشریفات گمرکی 75 
میلیون و 830 هزار تن کاال در گمرکات کشــور به طور حتم 
بــه صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشــمند 
انجام شــده که از این مقدار 17 میلیون و 195 هزار تن سهم 
واردات و 58 میلیون و 635 هزار تن سهم کاالهای صادراتی 

غیرنفتی بود.
مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به 44 
میلیارد و 139 میلیون دالر رسید که این رقم 6 درصد بیشتر 
از مدت مشابه سال 1395 است. مجموع تجارت خارجی ایران 
در شش ماهه نخست سال گذشته 41 میلیارد و 674 میلیون 

دالر بود.
این گزارش می افزاید: در شش ماهه اول سال جاری به میزان 
23 میلیارد و 595 میلیون دالر انواع کاال وارد کشــور شد که 
در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل 15.37 درصد افزایش 
نشــان می دهد. این رقم در ماه گذشته 16.49 درصد بود که 
عمده ترین دالیل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله 
خودرو، کاالهای سرمایه ای و برخی کاالهای اساسی مربوط 

می شود.
همچنین در مدت یادشده متوســط قیمت کاالهای وارداتی 
کشــورمان به ازای هر تن به یــک هزار و 372 دالر افزایش 
یافت که در مقایســه با پارســال 6.85 درصد افزایش داشته 

است. 

عمده ترین کاالهای صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشــورمان در مدت یادشــده به ترتیب 
شامل میعانات گازی به ارزش 3 میلیارد و 521 میلیون دالر، 
پلی اتیلن گرید فیلم با 750 میلیون دالر، پروپان مایع شده به 
ارزش 686 میلیون دالر، سایر روغن های سبک و فرآورده ها 
بــه جز بنزین با 638 میلیــون دالر و متانول با 593 میلیون 

دالر بوده است.

 اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در شــش ماهه سال جاری نیز به ترتیب 

شــامل برنج با 996 میلیــون دالر، ذرت دامی به ارزش 799 
میلیون دالر، وســایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 
2000 ســی سی به ارزش 582 میلیون دالر، قطعات منفصله 
جهت تولید خودروی ســواری با 551 میلیون دالر و لوبیای 

سویا با 456 میلیون دالر بوده است.

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی در شش ماهه سال جاری 
به ترتیب شامل چین به ارزش 4 میلیارد و 313 میلیون دالر، 
عراق با 3 میلیــارد و 180 میلیون دالر، امارات متحده عربی 
با 2 میلیارد و 953 میلیــون دالر، جمهوری کره با 2 میلیارد 
و 64 میلیون دالر و هنــد با یک میلیارد و 337 میلیون دالر 

بوده است. 

 کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده به 
ترتیب شامل کشورهای چین با 5 میلیارد و 696 میلیون دالر، 
امارات متحده عربی با 4 میلیــارد و 8 میلیون دالر، ترکیه با 
یک میلیارد و 678 میلیون دالر، جمهوری کره با یک میلیارد 
و 517 میلیــون دالر، هند با یک میلیارد و 355 میلیون دالر 

بوده است.

29
مراسم روز ملی صادرات برگزار شد

بیســت و یکمین ســالروز ملی صادرات 29 مهرماه علیرغم 
اعالم قبلی بدون رئیس جمهور  با شعار »صادرات،تکرار عزم 
ملی« در ســالن اجالس سران تهران آغاز شد.در این مراسم 
صادر کنندگان برتر کشــور حضور داشــته و از آنها با حضور 

معاون اول رییس جمهور تقدیر به عمل می آید.

29
ســهم ایران از صادرات در بازارهای جهانی تنها 

24 صدم درصد است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: 
مطابق آمارهای رســمی ســهم ایران از بازارهای جهانی با 
احتســاب نفت 34 صدم درصد و بدون احتساب آن تنها 24 

صدم درصد است.
غالمحسین شــافعی ، بخش قابل توجهی از صادرات کشور 
مربوط به محصوالت کشــاورزی و مواد خام معدنی است که 
با اســتفاده از یارانه های این بخش ها حاصل شده است اما 
مشکالت بحران آب و فشــردگی رقابت در عرصه مواد خام 
سبب می شــود شــاید در آینده توفیق چندانی در بازارهای 

رقابتی در این عرصه ها نداشته باشیم.
وی بیان داشت: مطابق گزارش بانک مرکزی، میانگین ارزش 
کاالهای صادراتی کشــور 341 دالر و کاالهای وارداتی هزار 
و 308 دالر است که نشان می دهد کاالهای صادراتی ارزش 

افزوده کمتری نسبت به واردات دارند.
رئیس اتاق ایران ،قیمت تمام شــده باال، ناهماهنگی بخش 

صنعت بــا فناوری روز جهان و کیفیت پاییــن تر را از جمله 
مشــکالت بخش صادرات برشمرد و گفت: شاید اگر در سال 
های گذشــته ســهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه ها در 
بحث فناوری و کاهش مصرف انرژی پرداخت می شد، امروز 

اینقدر عقب ماندگی نداشتیم.

29
قائم مقام وزیر صنعت: توسعه صادرات مستلزم 
ارتقای عزم ملی و بازتعریف ســازمانها و نهادی 

متولی است
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: توسعه صادرات به 
عنوان سیاست کالن اقتصادی، با ارتقای عزم ملی و بازتعریف 
ســازمان ها و نهادهای متولی به ویژه سازمان توسعه تجارت 

امکان پذیر خواهد شد.
»مجتبی خســروتاج« در مراسم بیست و یکمین سالروز ملی 
صادرات در محل سالن اجالس ســران کشورهای اسالمی 
افزود: امروز شاهد شکل گیری میدان مسابقه بزرگ و جدیدی 
از کاالها و خدمات در سطح بین المللی هستیم که توفیق در 
این بخش، نیازمند سیاســتگذاری های جدید بویژه در بخش 

های نوظهور و خوش آتیه است.
به گفته این مقام مسئول، حضور نخبگان و صاحبان تخصص 
هــای جدید و مدیرانی در تراز جهانی از نیازهای حیاتی امروز 

ما در توسعه صادرات است.
خسروتاج افزود: تحقق برنامه های راهبردی در حوزه صادرات 
و نیز اجرای دقیق سیاســت های اقتصاد مقاومتی را در گرو 
بازتعریــف نهادهای موجود و هدایت آنها به ســمت نهادی 
مقتدر، با اختیــارات کافی و قابلیت هایــی در تراز جهانی و 

متشکل از سرمایه انسانی دانش پایه و با منابع کافی است. 

29
وزیر صنعت: کیک اقتصاد کوچک مانده است 

وزیــر صنعت، معدن و تجارت در مراســم روز ملی صادرات 
گفــت: کیک اقتصادی ما کوچک مانــده و اگر حجم بازار و 
تولید خود را افزایش ندهیم سهم ما از بازارهای جهانی رقمی 

اندک خواهد بود.
وی با اشــاره به این که در این مراسم صحبت های متعددی 
درباره  موانــع و وضعیت صادرات مطرح شــده، عنوان کرد: 
ســهم ما باید رقمی حدود 180 میلیارد دالر باشــد، اما هنوز 
با این رقم ها فاصله بســیاری داریم که اگر بخواهیم بگوییم 
اصلی ترین علت این عقب ماندگی چیســت شاید بتوان گفت 
فقدان باور و عزمی ملی و توجه به این نکته که صادرات تنها 

راه پیشرفت کشور است، محسوب می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که در ســال گذشته 
ارزش 10 قلــم اول کاالهای صادراتی ایــران بالغ بر  23.8 
میلیــارد دالر یعنی بالغ بر 55 درصــد کل صادرات غیرنفتی 
کشور بوده است، اظهار کرد: این اتفاق در شرایطی رخ می دهد 
که 30 ســال قبل هم صحبت از لزوم تنوع بخشی کاالهای 
صادراتی می شــد، اما اکنون پس از گذشت 30 سال دستیابی 
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به این وضعیت تاسف بار است. نکته جالب هم آنکه این عددها در شرایطی به دست آمده که حتی گاز طبیعی، اتیلن و برخی موارد از این دست هم به عنوان صادرات غیرنفتی محاسبه شده است. 
بدین ترتیب در 30 سال گذشته با وجود تالش های صورت گرفته به جایگاه شایسته ای نرسیده ایم.

29
جایزه ملی صادرات به مارگارین تعلق گرفت 

بیرالوند ظرفیت های تولیدی کشور در حوزه روغن نباتی را مورد توجه قرار داد و افزود: تولیدکنندگان روغن، توانمندی های خوبی در بخش تولید و صادرات دارند و با توجه به شرایط رکود نسبی 
اقتصاد داخلی، به طور حتم برنامه ریزی این شرکت ها برای توسعه تولید و صادرات می تواند مثمرثمر باشد.
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برنامه ششــم توسعه صادرات غیرنفتی 120 میلیارد دالری 
را پیش بینی کرده اســت، حال اینکه در ســال گذشــته 
کاالهای غیرنفتی ســهم نزدیک بــه 44 میلیارد دالری را 
در صادرات داشــتند. این فاصله را می توان با رشد صنایع 
کوچک و متوســط و ارائه بسته های حمایتی بدون قوانین 

مزاحم پر کرد.
طبق تکلیف قانون برنامه ششم توسعه در پایان سال 1400 
میزان صادرات غیر نفتی کشــور بایــد به 120 میلیارد دالر 

برسد. 
طبق آخرین گزارش های گمرک جمهوری اســالمی ایران، 
در پنج ماهه اول امســال، میزان صــادرات قطعی کاالهای 
غیرنفتی کشــور یعنی به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت 
ســفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی، 
حدود 48.041 هزار تن و به ارزش 17 میلیارد و 193 میلیون 

دالر بوده است. 
همچنین آمار مجموع 12 ماهه سال گذشته نشان می دهد، 
مجموع تجارت خارجی کشــورمان بــه 87 میلیارد و 614 
میلیون دالر بوده که صادرات غیر نفتی ســهم 43میلیارد و 
930 میلیون دالری از این رقم داشته البته هر چند نسبت به 
سال 1394 صادرات غیر نفتی 4 درصد افزایش یافته اما هنوز 

فاصله 76 میلیارد دالری با اهداف برنامه ششم دارد. 
دولت و مجلس در مهم ترین ســند راهبردی کشور تکلیف 
کرده اند که صادرات غیر نفتی ســاالنه باید 15 درصد رشد 
داشــته باشد تا سهم صادرات کاال از تجارت خارجی به 120 
میلیارد دالر در پایان سال 1400 برسد. این تکلیف می تواند 
محرک افزایش تولید ملی باشد چرا که قطعا مهم ترین عامل 
در تحقق این هدف، افزایش تولید و صادرات کاالهای قابل 

رقابت در بازارهای بین المللی است. 
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست تجارت خارجی کشور 
با توسعه صنایع و بنگاه های مولد برآورده می شود. از سوی 
دیگر جهش صادرات غیر نفتی در برنامه 5 ساله نیاز به ارائه 
مشوق های دولتی دارد که قوانین مزاحم و بروکراسی های 
اداری، این مشــوق ها را از دسترس ســرمایه گذاران خارج 

کرده اند. 
مشوق های تولید را بدون بروکراسی ارائه کنید 

بسته پیش بینی شــده دولت برای افزایش صادرات در سال 
جاری، رشــد 25 درصدی صادرات اســت. سیاست گذاری 
دولت برای صادرات در ســال گذشته تحقق 50 میلیارد دالر 
بــود که 6 میلیارد دالر از هدف گــذاری خود عقب ماندگی 
داشــت. حال قرار بر این است امســال صادرات افزایش 25 
درصدی داشته باشد. به طور قطع رسیدن به این هدف با ارائه 

مشوق هایی برای تقویت تولید امکان پذیر است. 
براســاس تصمیم کارگروه توســعه صادرات، مشــوق های 
اساسی برای رشد صادرات »افزایش پوشش بیمه صادراتی«، 
»اصالح نرخ تســهیالت«، »اصالح هزینــه حمل ونقل«، 
»افزایش مشوق های صادراتی از 300 به 400 میلیارد تومان 

« و »کاهــش محدودیت ورود موقت برای صادرات« تعیین 
شده است. 

هر چند که مشــوق و سیاســت ها برای افزایش صادرات بر 
روی کاغذ می تواند راهکار بســیار موثر و کارآمدی باشد اما 
آنچه کارشناسان و فعاالن اقتصادی بر آن تاکید دارند، مدون 
ســازی و اجرایی شدن این مشوق ها است، مشوق هایی که 
اغلب به دلیل قوانین مزاحم و بروکراسی های اداری پر پیچ و 
خم از دسترس صاحبان سرمایه و صنایع مولد خارج می شود. 

سهم صنایع کوچک در صادرات را افزایش دهید 
کیومرث فتح اهلل کرمانشــاهی کارشناس اقتصادی و معاون 
اسبق ســازمان توســعه تجارت ایران در گفت وگو با گروه 
پژوهش و تحلیل خبری ایرنا درباره ضرورت اصالح سیاست 
های دولت دربخش تجارت خارجی و رشد صادرات غیر نفتی 
گفت: رشــد صادرات غیر نفتی نیاز به یک زنجیره اقدامات 
دارد و اقدامات جزیره ای هر چند با ارائه مشوق ها به بخش 
تولید نمی تواند منجر بــه افزایش صادرات و تحقق اهداف 
شــود. وی تاکید کرد : اعداد و ارقامی که از تجارت خارجی 
در برنامه ششــم توسعه آمده زمانی محقق می شود که یک 
برنامه ریزی دقیق برای اصالح و تقویت عوامل موثر در رشد 
و توســعه صادرات به اجرا برسد در غیر این صورت این ارقام 

در اسناد مصوب در حد آرزو باقی می ماند. 
کرمانشــاهی ادامه داد: طبق برنامه های توسعه ایی پس از 
انقالب، صادرات غیر نفتی کشــورمان بایــد به حدود 150 
میلیارد دالر می رسید اما سال گذشته این رقم در 87 میلیارد 
دالر تجارت خارجی کشورمان چیزی کمتر از 44 میلیارد دالر 
بود. بنابراین به طور قطع دولت برای رسیدن به اهداف خود 

باید سیاست ها را تغییر دهد. 
معاون اســبق ســازمان توســعه تجارت ایران با اشــاره به 
تاثیرگذاری توســعه صنایع کوچک در رشــد صادرات اظهار 
داشــت: تا کنون در صادرات تکیه بــر صنایع بزرگ بوده و از 
اثرگذاری صنایع کوچک در رشد صادرات غیر نفتی غافل مانده 
ایم. این در حالی اســت که صنایع کوچک و متوسط در عین 
رشد آمارهای صادرات کاال می توانند مشکل اشتغال کشور را 
هم حل کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر ســهم صنایع 
کوچک از صادرات غیرنفتی بسیار اندک و محدود است، ادامه 
داد: از حدود 44 میلیارد دالر صادرات کشــور شاید کمتر از 7 

میلیارد دالر آن سهم صنایع کوچک و سنتی بوده است .
به اعتقاد کرمانشاهی بیشتر صادرات خام فروشی بوده است 
در عین حال که 1.5 میلیارد دالر آن مربوط به صادرات پسته 
اســت که بدون ایجاد ارزش افزوده صادر شده است و سود 

ارزش افزوده آن نصیب سایر کشورها می شود. 

رشــد صادرات غیرنفتی با اتکا به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی 

مهمترین ویژگی اقتصاد مقاومتی درون زا و برون نگر بودن 

آن است؛ به این معنا که با استفاده از ظرفیت های داخلی می 
توان به بازارهای جهانی نفوذ کرد.

مهم ترین راهکار برای رســیدن به سیاســت های تجارت 
خارجی در اسناد برنامه ششم توسعه و چشم انداز 1404 هم 

اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است . 
زمانی می توان از توانایی های داخل برای عرضه محصوالت 
ایرانــی درعرصه بین المللی اســتفاده کرد که توان رقابت با 
حریفان خارجی را داشته باشــیم و بتوانیم استاندارها را ارتقا 
دهیــم. بنابراین صادرات کاالی ایرانی زمانی می تواند رو به 
رشد باشد که از لحاظ کیفیت و قیمت قابل رقابت با کاالهای 
مشابه خود در بازارهای فرامرزی باشد. از سوی دیگر یکی از 
مهم ترین ارکان سیاســت های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید 
مقام معظم رهبری، کاهش وابســتگی بــه درآمدهای نفتی 
اســت که قطعا این جای خالی را می توان با رشــد صادرات 

غیرنفتی پر کرد. 

11
ثبت تجــارت 44 میلیارد دالری ایــران در نیمه 

نخست امسال
گمرک ایران اعالم کرد: مجمــوع تجارت خارجی ایران در 
نیمه نخســت امسال با 6 درصد رشــد به 44 میلیارد و 139 

میلیون دالر رسید.
به گــزارش گمرک جمهوری اســالمی ایــران، در کارنامه 
عملکرد تجارت خارجی نیمه نخست امسال منتشر شد، آمده 
اســت: ارزش صادرات غیرنفتی ایران در شهریور ماه امسال 
نسبت به مرداد ماه 1.75 درصد بهبود یافت و واردات کاال به 
ایران در سومین ماه از فصل تابستان نسبت به ماه دوم 1.12 

درصد کاهش داشت.
بر این اســاس، حجم تجارت خارجی ایران در سال جاری تا 
ابتدای مهر ماه نســبت به مدت مشــابه سال قبل 6 درصد 

بزرگ تر شده است. 
همچنین در شش ماهه اول سال جاری تشریفات گمرکی 75 
میلیون و 830 هزار تن کاال در گمرکات کشــور به طور حتم 
به صورت الکترونیکی و با کنترل کامل به روش هوشــمند 
انجام شده که از این مقدار 17 میلیون و 195 هزار تن سهم 
واردات و 58 میلیون و 635 هزار تن سهم کاالهای صادراتی 

غیرنفتی بود.
مجموع ارزش صادرات و واردات ایران در مدت یادشده به 44 
میلیارد و 139 میلیون دالر رسید که این رقم 6 درصد بیشتر 
از مدت مشــابه سال 1395 اســت. مجموع تجارت خارجی 
ایران در شــش ماهه نخست سال گذشته 41 میلیارد و 674 

میلیون دالر بود.
این گزارش می افزاید: در شش ماهه اول سال جاری به میزان 
23 میلیارد و 595 میلیون دالر انواع کاال وارد کشــور شد که 
در مقایسه با مدت مشابه ســال قبل 15.37 درصد افزایش 
نشــان می دهد. این رقم در ماه گذشته 16.49 درصد بود که 

چگونه سهم صادرات غیرنفتی 
در برنامه ششم محقق می شود ؟
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عمده ترین دالیل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله 
خودرو، کاالهای سرمایه ای و برخی کاالهای اساسی مربوط 
می شــود. همچنین در مدت یادشده متوسط قیمت کاالهای 
وارداتی کشــورمان به ازای هر تن به یک هزار و 372 دالر 
افزایش یافت که در مقایســه با پارسال 6.85 درصد افزایش 

داشته است. 

عمده ترین کاالهای صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشــورمان در مدت یادشده به ترتیب 
شامل میعانات گازی به ارزش 3 میلیارد و 521 میلیون دالر، 
پلی اتیلن گرید فیلم با 750 میلیون دالر، پروپان مایع شده به 
ارزش 686 میلیون دالر، سایر روغن های سبک و فرآورده ها 
به جز بنزین با 638 میلیــون دالر و متانول با 593 میلیون 

دالر بوده است.

 اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در شــش ماهه سال جاری نیز به ترتیب 
شــامل برنج با 996 میلیون دالر، ذرت دامی به ارزش 799 
میلیون دالر، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 
2000 سی سی به ارزش 582 میلیون دالر، قطعات منفصله 
جهت تولید خودروی ســواری با 551 میلیون دالر و لوبیای 

سویا با 456 میلیون دالر بوده است.

عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی
عمده تریــن خریــداران کاالهــای ایرانی در شــش ماهه 
ســال جاری به ترتیب شامل چین به ارزش 4 میلیارد و 313 
میلیــون دالر، عراق با 3 میلیارد و 180 میلیون دالر، امارات 
متحده عربی با 2 میلیارد و 953 میلیون دالر، جمهوری کره 
بــا 2 میلیارد و 64 میلیون دالر و هند با یک میلیارد و 337 

میلیون دالر بوده است. 

 کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران
کشــورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در مدت یادشده 
به ترتیب شامل کشورهای چین با 5 میلیارد و 696 میلیون 
دالر، امــارات متحده عربی با 4 میلیــارد و 8 میلیون دالر، 
ترکیه با یک میلیــارد و 678 میلیون دالر، جمهوری کره با 
یــک میلیارد و 517 میلیون دالر، هند با یک میلیارد و 355 

میلیون دالر بوده است.

29
مراسم روز ملی صادرات برگزار شد

بیست و یکمین ســالروز ملی صادرات 29 مهرماه علیرغم 
اعــالم قبلی بدون رئیس جمهور  با شــعار »صادرات،تکرار 
عزم ملی« در سالن اجالس ســران تهران آغاز شد.در این 
مراســم صادر کنندگان برتر کشــور حضور داشته و از آنها 

با حضور معاون اول رییس جمهور تقدیر به عمل می آید.

29
سهم ایران از صادرات در بازارهای جهانی تنها 

24 صدم درصد است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: 

مطابق آمارهای رســمی ســهم ایران از بازارهای جهانی با 
احتســاب نفت 34 صدم درصد و بدون احتساب آن تنها 24 

صدم درصد است.
غالمحســین شافعی ، بخش قابل توجهی از صادرات کشور 
مربوط به محصوالت کشاورزی و مواد خام معدنی است که 
با اســتفاده از یارانه های این بخش ها حاصل شده است اما 
مشــکالت بحران آب و فشردگی رقابت در عرصه مواد خام 
ســبب می شود شــاید در آینده توفیق چندانی در بازارهای 

رقابتی در این عرصه ها نداشته باشیم.
وی بیان داشــت: مطابق گزارش بانــک مرکزی، میانگین 
ارزش کاالهــای صادراتــی کشــور 341 دالر و کاالهای 
وارداتی هزار و 308 دالر اســت که نشان می دهد کاالهای 

صادراتی ارزش افزوده کمتری نسبت به واردات دارند.
رئیس اتاق ایران ،قیمت تمام شــده باال، ناهماهنگی بخش 
صنعــت با فناوری روز جهــان و کیفیت پایین تر را از جمله 
مشکالت بخش صادرات برشمرد و گفت: شاید اگر در سال 
های گذشته ســهم بخش صنعت از هدفمندی یارانه ها در 
بحث فنــاوری و کاهش مصرف انرژی پرداخت می شــد، 
امروز اینقدر عقب ماندگی نداشتیم. وی ادامه داد: فرسودگی 
ماشین آالت و مصرف انرژی باال و عدم عضویت در سازمان 
جهانــی تجارت که گاهی اوقات مجبــور به پرداخت تعرفه 
گمرکی به اندازه 20 درصد قیمت کاالها هستیم برخی دیگر 

از مشکالت این بخش است.
به گفته این مقام مسئول، ســهم مانده تسهیالت صادرات 
از منابع بانکی در ســال 78 بــه اندازه 5.4 درصد بود که در 
ســال 94 به نیم درصد کاهش یافت، در حالی که اگر قائلیم 
صادرات نوک پیکان حرکت اقتصادی اســت، نیازمند توجه 

جدی تر به آن هستیم.
وی با اشاره به نرخ ارز، تصریح کرد: سیاست هایی که برای 
ارز در کشور اتخاذ می شود باید صادرکنندگان را با اعتماد و 
اطمینان و ریسک پذیری پایین تر مواجه کند، همچنین باید 
شــاهد ثبات در نرخ ارز باشیم و آگاه باشیم که سرکوب نرخ 

ارز نیز به هیچ عنوان چاره ساز نیست.

29
قائم مقام وزیر صنعت: توسعه صادرات مستلزم 
ارتقای عزم ملی و بازتعریف ســازمانها و نهادی 

متولی است
رئیس سازمان توســعه تجارت ایران گفت: توسعه صادرات 
به عنوان سیاســت کالن اقتصادی، بــا ارتقای عزم ملی و 
بازتعریف ســازمان ها و نهادهای متولی به ویژه ســازمان 

توسعه تجارت امکان پذیر خواهد شد.
»مجتبی خسروتاج« در مراسم بیست و یکمین سالروز ملی 
صادرات در محل ســالن اجالس سران کشورهای اسالمی 
افزود: امروز شــاهد شــکل گیری میدان مســابقه بزرگ و 
جدیدی از کاالها و خدمات در سطح بین المللی هستیم که 
توفیق در این بخش، نیازمند سیاستگذاری های جدید بویژه 

در بخش های نوظهور و خوش آتیه است.
به گفته ایــن مقام مســئول، حضور نخبــگان و صاحبان 
تخصص های جدید و مدیرانــی در تراز جهانی از نیازهای 

حیاتی امروز ما در توسعه صادرات است.

خســروتاج افزود: تحقــق برنامه های راهبــردی در حوزه 
صادرات و نیز اجرای دقیق سیاســت های اقتصاد مقاومتی 
را در گرو بازتعریف نهادهای موجود و هدایت آنها به سمت 
نهــادی مقتدر، با اختیــارات کافی و قابلیــت هایی در تراز 
جهانی و متشــکل از سرمایه انســانی دانش پایه و با منابع 

کافی است. 

29
کیک اقتصاد کوچک مانده است 

وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراســم روز ملی صادرات 
گفت: کیــک اقتصادی ما کوچک مانــده و اگر حجم بازار 
و تولید خود را افزایش ندهیم ســهم ما از بازارهای جهانی 

رقمی اندک خواهد بود.
وی با اشــاره به این که در این مراسم صحبت های متعددی 
دربــاره  موانع و وضعیت صادرات مطرح شــده، عنوان کرد: 
ســهم ما باید رقمی حدود 180 میلیارد دالر باشد، اما هنوز 
با این رقم ها فاصله بســیاری داریم که اگر بخواهیم بگوییم 
اصلی ترین علت این عقب ماندگی چیست شاید بتوان گفت 
فقــدان باور و عزمی ملی و توجــه به این نکته که صادرات 

تنها راه پیشرفت کشور است، محسوب می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که در سال گذشته 
ارزش 10 قلم اول کاالهــای صادراتی ایران بالغ بر  23.8 
میلیارد دالر یعنی بالغ بــر 55 درصد کل صادرات غیرنفتی 
کشــور بوده اســت، اظهار کرد: این اتفاق در شرایطی رخ 
می دهد که 30 ســال قبل هم صحبت از لزوم تنوع بخشی 
کاالهای صادراتی می شد، اما اکنون پس از گذشت 30 سال 
دســتیابی به این وضعیت تاسف بار اســت. نکته جالب هم 
آنکه این عددها در شــرایطی به دســت آمده که حتی گاز 
طبیعــی، اتیلــن و برخی موارد از این دســت هم به عنوان 
صادرات غیرنفتی محاسبه شــده است. بدین ترتیب در 30 
ســال گذشــته با وجود تالش های صورت گرفته به جایگاه 

شایسته ای نرسیده ایم.
شــریعتمداری با بیان این که مجموع صــادرات ایران به 10 
کشــور اولی که به عنوان بازارهای هــدف صادراتی انتخاب 
شده اند، معادل 35.8 میلیارد دالر است. به عبارت دیگر 81.4 
درصد از کاالهای صادراتی ما تنها به همین 10 کشور می رود، 
این در حالی است که در 30 سال گذشته نیز به طور دائم بحث 

لزوم تنوع بخشی به بازارهای صادراتی را داشته ایم.

29
جایزه ملی صادرات به مارگارین تعلق گرفت 

بیرالوند ظرفیت های تولیدی کشــور در حوزه روغن نباتی را 
مورد توجه قرار داد و افــزود: تولیدکنندگان روغن، توانمندی 
هــای خوبی در بخــش تولید و صادرات دارنــد و با توجه به 
شرایط رکود نســبی اقتصاد داخلی، به طور حتم برنامه ریزی 
این شرکت ها برای توسعه تولید و صادرات می تواند مثمرثمر 

باشد.
در همایــش ملی صادرات که با حضــور معاون اول رئیس 
جمهور و وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار شــد شــرکت 
روغن نباتی مارگارین از بین 40 کارخانه فعال در این عرصه 

به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شد.
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تحلیل بنیادی
شرکت پتروشیمی زاگرس

الیاس مبرهن
کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه 

و مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

مقدمه ای بر صنعت پتروشیمی
پتروشیمی به صنایعی گفته می شود که در آن هیدروکربن های موجود در نفت خام و یا گاز طبیعی پس از فرآوری در یک سری فرآیندهای شیمیایی، به فرآورده های جدید شیمیایی تبدیل میشوند. 
تولید محصوالت پتروشیمی به گونه ای است که در برخی حاالت، یک واحد اصلی در باالدست، ماده اولیه واحدهای دیگر را تولید می کند، مانند واحد الفین که با تولید اتیلن و پروپیلن، نیاز واحدهای 
پلی اتیلن و پلی پروپیلن را تأمین می کند. صنعت پتروشیمی تأمین کننده اصلی مواد مصرفی مورد نیاز در بیشتر صنایع دیگر مانند شیمیایی، برق و الکترونیک، نساجی، پزشکی، خودروسازی، لوازم 
خانگی، غذایی و غیره می باشد. عواملی چون ارزانی مواد اولیه، ارزش افزوده فرآورده ها و نیاز فراوان و حیاتی به محصوالت پتروشیمی، از مهمترین عوامل سرمایه گذاری در این صنعت محسوب 

می شوند.
صنعت پتروشیمی یکی از مهم ترین صنایع وابسته به نفت است که با فرآوری نفت خام و گاز طبیعی، ارزش افزوده حاصل از این مواد را فزونی می بخشد. صنایع نفت به سه حوزه باالدستی، پایین 
دستی و میان دستی تقسیم می شوند. صنایع باالدستی در صنعت نفت عبارتی است که به بخش جستجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اطالق می شود. این بخش گاهی به نام 
اکتشــاف و تولید هم شــناخته می شــود. در واقع صنایع باالدستی شامل جستجو برای یافتن میدان های بالقوه زیرزمینی یا زیردریایی، حفاری و اکتشاف چاه و نهایتاً عملیات چاه ها است که نفت 
خام و گاز طبیعی خام را به سطح می آورد. صنایعی که از محصوالت پتروشیمی و یا تولیدات پاالیشگاه های نفت به عنوان مواد اولیه استفاده می نمایند، صنایع پایین دستی پتروشیمی شناخته می 
شوند. این عبارت معموال برای اشاره به تصفیه نفت خام و توزیع و فروش گاز طبیعی و محصوالت مشتق شده از نفت خام، مورد استفاده قرار میگیرد. صنعت پایین دستی محدوده گسترده ای شامل 
پاالیشگاه های نفتی، کارخانجات پتروشیمی، شرکت های توزیع محصوالت نفتی و گاز طبیعی و بازار خرده فروشی را در برمی گیرد. این بخش با ارائه محصوالت نهایی (بنزین، گازوئیل، سوخت 
هواپیما، نفت کوره، قیر، روغن ها، الستیک مصنوعی، پالستیک ها، کودها، ضدیخ ها، آفت کش ها، مواد دارویی، گاز طبیعی و پروپان) به صورت مستقیم با مصرف کنندگان نهایی سر و کار دارد.

از جمله مزیت های توسعه صنایع پایین دستی نسبت به صنایع باالدستی عبارت است از فعالیت کمتر، سرمایه گذاری کمتر، ارزش افزوده باالتر، اشتغال زایی بیشتر، تنوع بیشتر محصوالت و مخاطرات 
کمتر. در این میان صنایع میان دستی عمدتًا در دسته پایین دستی طبقه بندی می شوند. امروزه پتروشیمی، صنعتی بسیار گسترده با تکتولوژی پیچیده و فرآورده های متنوع بوده و تعداد محصوالت 

آن به هزاران مورد می رسد. اهمیت محصوالت پتروشیمی کاماًل روشن است.
اگر قرار باشد محصوالت کشاورزی، انواع پارچه و پوشاک، مسکن، مواد شوینده و پاک کننده و داروهای مختلف، بدون استفاده از محصوالت پتروشیمی تولید شوند، هرگز نیازهای رو به افزایش 
جمعیت جهان تأمین نخواهند شــد. امروزه کشــورهای مختلف جهان براســاس موقعیت و امکانات خود از جمله دستیابی به دانش فنی، مواد اولیه و منابع نفت و گاز ارزان، در زمینه های خاصی از 

پتروشیمی از جمله تولید مواد پایه و یا پایین دستی سرمایه گذاری می کنند.
در ایــن حوزه از صنعــت نیز همانند 
حوزه های دیگر صنعت، کشورهای 
پیشــرفته به دلیــل توانمندی های 
مدیریتی و تکنولوژیکی ، ترجیح می 
دهند مواد پایین دستی با ارزش افزوده 
باال تولید کرده و ساخت مواد پایه با 
ارزش افزوده کمتر را به کشورهای در 

حال توسعه واگذار نمایند.

صنعــت  تأمیــن  زنجیــره 
پتروشیمی

زنجیــره ارزش صنعت پتروشــیمی 
از هیدروکربن هــای موجود در نفت 
خــام، میعانات گازی و یا گاز طبیعی 
آغــاز شــده و پس از فــرآورش در 
فرآیندهای شیمیایی و پتروشیمیایی 
به فرآورده های جدید شیمیایی تبدیل 

می شوند.
زنجیره تأمین محصوالت پتروشیمی 
حاصل از خوراک گاز طبیعی و نفت 
خام در شــکل زیر نمایش داده شده 

است.
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متانول
متانول یا متیل الکل یا الکل متیلیک یا الکل چوب ساده ترین نوع الکلهاست که با فرمول شیمیایی CH3OH شناخته می شود. متانول از فعالیت بی هوازی گونه های زیادی از باکتریها تولید می شود 

و در نتیجه مقدار اندکی از بخار متانول وارد جو می شود و پس از چندین روز به وسیله اکسیژن و با کمک نور خورشید اکسید شده به آب و دی اکسید کربن تبدیل می گردد.

فرآیند تولید متانول
به طور کلی فرآیند تولید متانول در مراحل زیر صورت می گیرد.

کاربردهای متانول
متانول به عنوان ضد یخ، حالل و سوخت بکار برده می شود. از متانول برای تقلیب اتانول نیز استفاده می شود، این عمل به منظور غیر قابل شرب نمودن اتانولی که برای مصارف صنعتی تولید می شود 
انجام می پذیرد )در کشــورهای اســالمی به جهت مسائل شرعی و در کشورهای دیگر به جهت معافیت از مالیات فروش مواد مست کننده( بدین منظور از مواد دیگری چون پریدین و تربانتین نیز 

استفاده می شود.
متانول به صورت محدود به عنوان سوخت در موتورهایی با سیستم احتراق داخلی استفاده می شود. متانول تولید شده از چوب و سایر ترکیبات آلی را متانول آلی یا بیو الکل می نامند که یک منبع 
تجدید شدنی برای سوخت است و می تواند جایگزین مشتقات نفت خام شود. با این همه، از بیو الکل 100 درصد نمی توان در ماشین های دیزلی بدون ایجاد تغییر در موتور ماشین استفاده کرد. متانول 

به عنوان حالل، ضدیخ و در تهیه سایر ترکیبات شیمیایی استفاده می شود.
40 درصد از متانول تولیدی برای تهیه فرمالدئید استفاده می شود که آن هم در تهیه پالستیک، تخته سه الیی، رنگ و مواد منفجره استفاده می شود. برای تغییر ماهیت اتانول صنعتی و جلوگیری از 

کاربرد آن به عنوان نوشیدنی، مقداری متانول به آن اضافه می کنند. دی متیل اتر از مشتقات متانول است که به جای CFC ها در افشانه های آتروسل به عنوان پیشرانه استفاده می شود.

وضعیت عرضه و تقاضا متانول در جهان
در سال 2010 تقاضای جهانی متانول به 49 میلیون تن رسید اما بر اساس پیش بینی ها )توسط IHS(، برآورد می شود که تقاضای جهانی متانول در سال 2021 از مرز 95 میلیون تن نیز بگذرد. 

چین 54 درصد ظرفیت تولید متانول و 46 درصد تولید کل متانول جهان را در اختیار دارد. در ســال 2000 تقاضای چین تنها 12 درصد کل تقاضای دنیا را تشــکیل می داد، در صورتی که تقاضای 
امریکای شمالی 33 درصد و اروپای غربی 22 درصد بود. این در حالی است که پیش بینی می شود در سال 2021 تقاضای آسیای شمالی )بخش تحت تسلط چین( 71 درصد تقاضای جهانی را در 

برگیرد و سهم امریکای شمالی 9 درصد و اروپای غربی نیز 8 درصد باشد.
تراز عرضه و تقاضای متانول در بازارهای نو ظهور به صورت نمودار زیر می باشد.
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متانول در ایران
در حال حاضر چهار مجتمع پتروشیمی شیراز، فن آوران، زاگرس و خارک در ایران این محصول را به صورت انبوه تولید می کنند به گونه ای که ایران به عنوان یکی از قطب های تولید متانول در جهان 

شناخته می شود و پتروشیمی زاگرس به عنوان یکی از بزرگترین مجتمع های تولیدی متانول در دنیا در حال فعالیت است.
ظرفیت تولید متانول ایران حدود 5 میلیون تن است که عملیات اجرایی 12 طرح جدید با پیشرفت های بین 12 تا 95 درصد در صنعت پتروشیمی در حال انجام بوده و پیش بینی می شود در صورت 

بهره برداری از این طرح ها با ظرفیت تولید ساالنه حدود 19 میلیون تن، در مجموع ظرفیت تولید متانول ایران به بیش از 24 میلیون تن در سال افزایش پیدا می کرد.
پیش بینی می شود در سال جاری سه طرح جدید تولید متانول شامل طرح های پتروشیمی مرجان، فاز اول پتروشیمی بوشهر و پتروشیمی کاوه )به عنوان بزرگترین طرح تولید متانول ایران و خاورمیانه( 

در مدار بهره برداری قرار گیرند که با راه اندازی این سه طرح تا پیش از پایان سال 96 ظرفیت تولید متانول ایران با افزایش بیش از دو برابری از مرز 10 میلیون تن در سال عبور خواهد کرد.

مفروضات تحلیل
مفروضات تحلیل پیش رو به شرح جدول زیر می باشد.

سال 1398سال 1397سال 1396

10%10%10%تورم

8%8%8%نرخ رشد دالر

39.23942.37845.768دالر آزاد

35.01437.81540.840دالر مبادله ای

330310290نرخ متانول )دالر(

101010نرخ خوراک )سنت(

معرفی شرکت
در راستای اجرای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و به منظور دستیابی به بازارهای جهانی و کسب سهم مناسبی از بازار متانول، شرکت پتروشیمی زاگرس در سال 1379 
تأسیس گردید. به منظور توانمندسازی شرکت برای رقابت در بازارهای جهانی و همچنین با توجه به وجود منابع غنی گاز در منطقه پارس جنوبی و موقعیت استراتژیک منطقه، زمینی به مساحت 30 
هکتار در منطقه ویژه انرژی پارس جنوبی، تملیک و مجتمع تولیدی این شرکت در بندر عسلویه احداث گردید. از سوی دیگر، طراحی مجتمع به گونه ای انجام شده است تا از حداکثر انرژی تولیدی 
در راکتورهای سنتز و همچنین انرژی بازیافتی در واحد ریفرمینگ برای تأمین انرژی مورد نیاز استفاده گردد و از این طریق در حدود 205 تن بخار در ساعت با فشار 40 بار تولید و به فروش رسد.

قرارداد انجام مهندسی پایه، تفصیلی، خرید تجهیزات با کنسرسیومی متشکل از شرکت های Lurgi آلمان و پیدک ایران منعقد شد و کلیه فعالیت های مربوط به اجرای عملیات ساختمان و نصب 
توســط پیمانکاران ایرانی انجام گردید. براســاس قرارداد با شرکت های لورگی و پیدک، فاز اول از سال 1380 آغاز و با ظرفیت سالیانه یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار تن متانول گرید AA در 
سال 1385 پایان یافت. با خاتمه عملیات اجرایی فاز دوم در سال 1388، شرکت پتروشیمی زاگرس با ظرفیت تولید ساالنه سه میلیون و سیصد هزار تن در زمره پنج شرکت بزرگ تولید کننده این 

محصول در دنیا قرار گرفت.

موضوع فعالیت شرکت
موضوع فعالیت شرکت، به موجب ماده 2 اساسنامه عبارتست از احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریابی، فروش، صدور محصوالت پتروشیمی، ذخیره و صادرات 
و تبدیل کننده مواد پتروشیمی و فرآورده های فرعی و مشتقات ذیربط آن ها و کلیه فعالیت های تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندسی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مربوط به عملیات مذکور 

می باشد.

ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی زاگرس به شرح جدول زیر می باشد.

درصدتعداد سهام )میلیون(سهامدار

35%833شرکت گروه گسترش نفت وگازپارسیان

21%503شرکت گروه پتروشیمي تابان فردا

18%428شرکت سرمایه گذاري صنعتي مروارید

18%427شرکت گروه صنعتي شیمي پوشینه

شرکت گروه پتروشیمي سرمایه گذاري 
ایرانیان

47%2

7%162سایر

100%2.400جمع
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شاخص شرکت پتروشیمی زاگرس: مشکی
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تاریخ

نمودار قیمت - خبر شرکت پتروشیمی زاگرس   )مسعود وطن خواه(
 insu.vrad@gmail.com 
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سرمایه شرکت
تغییرات سرمایه پتروشیمی زاگرس از بدو تأسیس تا کنون به صورت جدول زیر می باشد.

تاریخ افزایش سرمایه )سرمایه قبلی )م.ریال )سرمایه جدید )م.ریال درصد افزایش سرمایه محل افزایش سرمایه

سال 1379 0 3 - ثبت شرکت با سرمایه اولیه

سال 1382 3 300.000 - از محل مطالبات حال شده

سال 1383 300.000 500.000 %67 از محل آورده نقدی و مطالبات

سال 1384 500.000 1.150.000 %130 از محل مطالبات

سال 1386 1.150.000 2.400.000 %109 از محل آورده نقدی و مطالبات

تولید شرکت
تناژ محصوالت تولیدی شــرکت از ســال 1392 لغایت 1396 به صورت تاریخی و از ســال 1396 لغایت 1398 به صورت پیش بینی شده طبق جدول زیر می باشد. تولید شرکت با توجه به نسبت 
تاریخی تولید به ظرفیت و فروش 5 ماهه ابتدایی سال 1396 برآورد شده است. با توجه به گزارش فروش سه ماهه و پنج ماهه ارائه شده این شرکت، پیش بینی می شود که شرکت نسبت بودجه، 

تناژ فروش کمتری را محقق سازد.

مقدار تولید )تن(

پیش بینی 98پیش بینی 97پیش بینی 96بودجه 96سال 95سال 94سال 93سال 92

1.940.3532.688.2412.900.3273.204.6533.135.0003.036.0003.135.0003.135.000متانول

4.318.4245.742.1766.333.5337.039.6187.365.6007.365.6007.365.6007.365.600بخار

6.258.7778.430.4179.233.86010.244.27110.500.60010.401.60010.500.60010.500.600جمع

فروش شرکت
تناژ فروش شرکت با توجه به نسبت فروش به تولید در بودجه سال 1396 برآورد شده است که به صورت زیر می باشد.

مقدار فروش )تن(

پیش بینی 98پیش بینی 97پیش بینی 96بودجه 96سال 95سال 94سال 93سال 92

فروش داخلی:

91.26875.77686.888129.217135.000130.737135.000135.000متانول

571.859784.653984.5201.487.2681.500.0001.679.0961.640.7021.640.702بخار

663.127860.4291.071.4081.616.4851.635.0001.809.8331.775.7021.775.702جمع فروش داخلی

فروش صادراتی:

1.796.3102.657.7932.776.1473.082.1373.000.0002.905.2633.000.0003.000.000متانول

1.796.3102.657.7932.776.1473.082.1373.000.0002.905.2633.000.0003.000.000جمع فروش صادراتی

2.459.4373.518.2223.847.5554.698.6224.635.0004.715.0964.775.7024.775.702جمع کل فروش
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متوسط نرخ فروش متانول شرکت پتروشیمی زاگرس در 5 ماه نخست سال 1396، در حدود 290 دالر بوده است. برای پیش بینی نرخ فروش این شرکت در ماه های باقی مانده سال 1396، نرخ 
متانول برابر با 330 دالر در نظر گرفته شده است. نرخ متانول داخلی نیز با توجه به نسبت تاریخی نرخ فروش داخلی به نرخ فروش صادراتی این شرکت برآورد شده است. 

نرخ فروش شرکت پتروشیمی زاگرس با توجه به مفروضات بیان شده به صورت جدول زیر می باشد.

مبلغ فروش )میلیون ریال(

پیش بینی 98پیش بینی 97پیش بینی 96بودجه 96سال 95سال 94سال 93سال 92

فروش داخلی:

827.631646.326541.738910.0081.080.0001.310.9731.304.6471.318.114متانول

98.940144.694306.754492.223520.405579.147596.810625.681بخار

926.571791.020848.4921.402.2311.600.4051.890.1201.901.4571.943.795جمع فروش داخلی

فروش صادراتی:

23.128.81728.325.91425.095.19830.518.61032.625.00034.958.75439.411.21039.818.035متانول

23.128.81728.325.91425.095.19830.518.61032.625.00034.958.75439.411.21039.818.035جمع فروش صادراتی

24.055.38829.116.93425.943.69031.920.84134.225.40536.848.87441.312.66641.761.830جمع کل فروش

مواد مستقیم مصرفی
در این قسمت میزان مصرف مواد اولیه شرکت، با توجه به نسبت تبدیل گاز خوراک و متانول برآورد شده است. جدول مقدار مواد اولیه مصرفی شرکت به شرح زیر می باشد.

مقدار مواد اولیه مصرفی )استاندارد متر مکعب/ نرمال متر مکعب(

پیش بینی 98پیش بینی 97پیش بینی 96بودجه 96سال 95سال 94سال 93سال 92

1.819.223.3262.456.821.1782.685.012.3912.876.261.5262.759.692.3202.724.890.9612.813.746.1012.813.746.101گاز خوراک

750.210.1051.069.053.8971.163.771.6761.261.699.5851.293.600.0001.277.286.9361.318.937.5971.318.937.597اکسیژن

2.569.433.4313.525.875.0753.848.784.0674.137.961.1114.053.292.3204.002.177.8974.132.683.6984.132.683.698جمع

نرخ گاز خوراک با توجه به نرخ سال 1395 برابر با 9.7 سنت و دالر مبادله ای با نرخ رشدی 8 درصدی معادل 35.014 ریال برآورد شده است که به صورت جدول زیر می باشد.

نرخ مواد اولیه ) ریال(

پیش بینی 98پیش بینی 97پیش بینی 96بودجه 96سال 95سال 94سال 93سال 92

7723.8323.5493.0353.2243.3963.6683.961گاز خوراک

2.9763.3333.3573.3923.4983.4983.5793.662اکسیژن

مبلغ مواد اولیه مصرفی با توجه به مقدار مصرف و نرخ مواد که در قسمت قبل توضیح داده شد به شرح جدول زیر می باشد.

مبلغ مواد اولیه مصرفی )میلیون ریال(

بودجه 96سال 95سال 94سال 93سال 92
پیش بینی 

96
پیش بینی 

97
پیش بینی 

98

1.405.0919.414.6489.529.3398.730.6158.897.2489.254.59910.320.89011.146.562گاز خوراک

2.232.8803.562.8053.907.3074.279.9124.525.0134.467.9504.720.4534.829.734اکسیژن

3.637.97112.977.45313.436.64613.010.52713.422.26113.722.54915.041.34315.976.296جمع

بهای تمام شده
برای برآورد قسمت های مختلف این بخش:

 دستمزد مستقیم و غیر مستقیم با توجه به نرخ رشد کارکنان و حقوق و دستمزد برآورد شده است.
 یوتیلیتی مصرفی و مواد مصرفی نسبتی از مواد مستقیم در نظر گرفته شده است.

 استهالک با توجه به بهای تمام شده دارایی های ثابت و نرخ مؤثر آن بدست آمده است.
 آب، گاز و برق مصرفی نیز نسبت به تولید مقداری و رشد نرخ آن پیش بینی شده است.
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در نهایت جدول بهای تمام شده برآوردی به صورت زیر می باشد.

پیش بینی 98پیش بینی 97پیش بینی 96بودجه 96سال 95سال 94سال 93سال 92)ارقام به میلیون ریال(

)15.976.296()15.041.343()13.722.549()13.422.261()13.010.527()13.436.646()12.977.453()3.637.971(مواد مستقیم

)133.161()122.429()112.563()131.056()103.491()66.219()51.383()37.469(دستمزد مستقیم

)1.188.345()1.092.574()1.004.522()1.332.878()923.566()752.773()550.761()420.034(دستمزد  غیرمستقیم

)1.475.541()1.389.191()1.267.390()1.408.839()1.055.973()1.043.677()808.523()539.488(یوتیلتی مصرفی

)442.233()341.424()263.595()350.081()203.507()218.423()156.541()93.650(خدمات پیمانکاری

)663.672()653.635()643.749()674.843()634.013()573.362()564.573()569.942(استهالک

)223.383()210.310()191.871()283.408()139.910()243.795()169.340()138.395(مواد شیمیایی و کاالی مصرفی

)4.294()3.904()3.437()4.780()3.298()3.251()8.971()13.694(آب و گاز و برق مصرفی

)646.639()597.070()545.876()735.052()478.859()353.943()339.532()201.450(سایر

----80.534143.655156.219162.659سهم هزینه فروش، اداری و عمومی

)4.644.107()4.288.108()3.920.439()4.789.881()3.276.467()3.033.005()2.454.586()1.896.119(جمع سربار

)20.753.564()19.451.880()17.755.551()18.343.198()16.390.485()16.535.870()15.483.422()5.571.559(جمع هزینه های تولید

-------348.868سربار جذب نشده

----)2.298(3.7014.3272.319کاهش یا افزایش موجودی های در جریان

----)74.354(155.589)28.071(179.560کاهش یا افزایش موجودی های ساخته شده

)20.753.564()19.451.880()17.755.551()18.343.198()16.467.137()16.377.962()15.507.166()5.039.430(بهای تمام شده درآمد عملیاتی

هزینه عمومی، اداری و فروش
برای برآورد قسمت های مختلف این بخش:

 هزینه پرسنلی با توجه به نرخ رشد کارکنان و حقوق و دستمزد برآورد شده است.
 هزینه حمل و نقل دریایی با توجه به نرخ آن برای هر تن متانول صادراتی )40 دالر( و 8 درصد رشد نرخ ارز پیش بینی شده است.

 خدمات دریافتی از گروه نفت نیز درصدی از فروش در نظر گرفته شده است.

پیش بینی 98پیش بینی 97پیش بینی 96بودجه 96سال 95سال 94سال 93سال 92)ارقام به میلیون ریال(

)183.536()168.745()155.145()213.209()142.642()107.102()102.398()68.073(هزینه پرسنلی

)5.495.194()5.088.143()4.562.467()4.502.500()4.705.921()4.495.516()4.776.348()4.729.920(حمل و نقل دریایی

)763.950()755.734()674.077()779.522()652.811()512.875()426.836()158.637(خدمات دریافتی از گروه نفت

)684.220()638.547()572.604()583.600()292.955()271.507()178.443()369.663(سایر

----)162.659()156.219()143.655()80.534(سهم از سربار ساخت

)7.126.901()6.651.169()5.964.294()6.078.831()5.956.988()5.543.219()5.627.680()5.406.827(هزینه های عمومی اداری فروش

صورت سود و زیان
در این قسمت با توجه به اطالعات ارائه شده در قسمت های قبل، صورت سود و زیان شرکت پتروشیمی زاگرس برای سه سال پیش رو برآورد شده است. الزم به ذکر است هزینه های مالی 

شرکت برای سال های 1396 لغایت 1398 مطابق با بودجه شرکت و معادل 180 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

پیش بینی 98پیش بینی 97پیش بینی 96بودجه 96سال 95سال 94سال 93سال 92)ارقام به میلیون ریال(

24.055.38829.116.93425.943.69031.920.84134.225.40536.848.87441.312.66641.761.830فروش خالص

)20.753.564()19.451.880()17.755.551()18.343.198()16.467.137()16.377.962()15.507.166()5.039.430(بهای تمام شده فروش

19.015.95813.609.7689.565.72815.453.70415.882.20719.093.32321.860.78721.008.266سود ناخالص

)7.126.901()6.651.169()5.964.294()6.078.831()5.956.988()5.543.219()5.627.680()5.406.827(هزینه های اداری. عمومی و فروش

74.4060000)309.519()344.227()1.208.185(سایر درآمد/ هزینه های عملیاتی

12.400.9467.637.8613.712.9909.571.1229.803.37613.129.02915.209.61813.881.366سود )زیان( عملیاتی

)180.000()180.000()180.000()180.000()95.929()120.867()65.538()596.047(هزینه های مالی

1.237.834190.391212.951120.000199.383223.535225.966)188.599(خالص سایر درآمد/هزینه های غیرعملیاتی

11.616.3008.810.1573.782.5149.688.1449.743.37613.148.41215.253.15313.927.331سود خالص قبل از مالیات

00000000مالیات بر درآمد

11.616.3008.810.1573.782.5149.688.1449.743.37613.148.41215.253.15313.927.331سود خالص

4.8403.6711.5764.0374.0605.4796.3555.803سود هر سهم پس از کسر مالیات

2.400.0002.400.0002.400.0002.400.0002.400.0002.400.0002.400.0002.400.000سرمایه



www.tasmimonline.com

35

DDM ارزشگذاری به روش
مفروضات ارزشگذاری به روش DDM به صورت زیر می باشد.

مفروضات

1.0بتای سهم

16%بازده بدون ریسک

11%صرف ریسک داموداران

27%بازده مورد انتظار سهامداران

8%نرخ رشد

ارزش هر سهم شرکت به روش DDM و با فرض تقسیم سود 90 درصد در سال های آتی مطابق جدول زیر می باشد.

1398 به بعد13941395139613971398

-3.782.5149.688.14413.148.41215.253.15313.927.331سود خالص )میلیون ریال(

90%90%90%90%105%111%درصد تقسیم سود

11.833.57113.727.83812.534.59871.358.521--سود مصوب

9.319.9068.515.1766.123.47134.860.457--سود تنزیلی

DDM58.819.010

24.508ارزش هر سهم )ریال(

ارزش هر سهم به روش ضرایب
میانگین وزنی نسبت قیمت به درآمد شرکت های مشابه بورسی پتروشیمی زاگرس در تاریخ 1396/07/05 به شرح جدول زیر می باشد.

P/Eدرصد ارزش بازاریارزش بازارقیمت سهمEPS 96سرمایهنام سهمردیف

59.36.3%2.000.0002.30114.44728.894.000شخارک1

40.74.7%950.0004.47820.88619.841.700شفن2

1005.6%48.735.700--2.950.000جمع کل

بر اساس سود هر سهم پیش بینی شده و ضریب میانگین P/E ، ارزش هر سهم زاگرس به صورت جدول زیر می باشد.

ارزش هر سهم به روش ضرایب

5.479سود هر سال 1396

P/E5.6 میانگین

30.796ارزش هر سهم )ریال(

تحلیل حساسیت سود هر سهم زاگرس به نرخ خوراک و نرخ جهانی متانول
جدول زیر حساسیت سود هر سهم پتروشیمی زاگرس در سال 1396 را به نرخ خوراک و نرخ متانول جهانی در نرخ دالر آزاد 39،239 ریال و دالر مبادله ای 35.014 ریال نشان می دهد.

نرخ خوراک )سنت(

نرخ متانول 
جهانی )دالر(

8101214

2604.2553.3622.4691.576

2905.1054.2123.3182.425

3205.9555.0614.1683.275

3506.8045.9115.0184.124

* الزم به ذکر است در صورتی که نرخ خوراک با دالر آزاد )39.239 ریال( محاسبه شود، سود هر سهم برای سال 1396 معادل 4.956 ریال خواهد شد.
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دارویی ها روی سکوی وزن کشی

شهال حیدری
تحلیلگر بنیادی شرکت 

مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه

مقدمه
امروزه صنعت داروسازی به عنوان یکی از مهم ترین ترین صنایع جهانی عنوان می شود. از آنجایی که سالمت و بهداشت جز معیارهای مهم برای یک جامعه توسعه یافته است، داشتن صنعتی پیشرو 
در زمینه داروسازی، شاخصی کلیدی جهت ارزیابی آن جامعه تلقی می شود. دارو، نوعی کاالی استراتژیک و مورد توجه اقتصادانان و سیاست گذاران محسوب می شود.  و پیشرفت در آن نیازمند 
توجه دولت و صرف هزینه زیربنایی است. و تعداد کمی از داروسازی های داخلی قادر به تولید داروهای خاص هستند تا کشور را از واردات کاالی مشابه بی نیاز کنند. زیرا هزینه سرمایه گذاری جهت 

ایجاد نوآوری در این صنعت، نسبتا بیشتر از سایر صنایع است. در مقایسه ذیل، به بررسی نسبت های مالی شرکت دارویی با توجه به گزارش های پیش بینی 96 پرداخته ایم.
قیمت سهام شرکت ها نیز مربوط به تاریخ اول آبان  96 می باشد.

در جدول ذیل، معیارهای مورد نظر و ضریب آن جهت رتبه بندی مشاهده می شود.

حاشیه سود ناخالص
حاشیه سود ناخالص از تقسیم سود ناخالص )فروش - بهای تمام شده کاالی فروش رفته( بر فروش بدست می آید. این نسبت ، کارآیی تولید  و قیمت گذاری )کنترل مناسب هزینه یا بهای تمام 

شده تولید ( را منعکس می کند.

حاشیه سود خالص
حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند. 

حاشیه سود عملیاتی
این نسبت، از تقسیم سود عملیاتی بر فروش به دست می آید و به عنوان مقیاسی برای استراتژی شرکت در قیمت گذاری و کارایی عملیاتی آن استفاده می شود. در این نسبت درصد باقیمانده از 

سود شرکت پس از پرداخت هزینه های متغیر شامل حقوق و دستمزد، مواد اولیه و نظایر آنها نشان داده می شود.
*شــرکت فرآورده های تزریقی ایران، با داشــتن حاشیه سود حدود 55 درصدی در صدر رتبه بندی قرار گرفتند. همچنین داروسازی فارابی و زاگرس فارمد پارس نیز حائز کمترین 

امتیاز در این معیار شده است.
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" p/s "شاخص
از تقســیم قیمت روز سهم به فروش ریالی هر سهم محاسبه  
می شــود. مقایســه قیمت و فروش، می تواند میزان عایدی 
شرکت را منعکس کند. سرمایه گذاران ارزشی، طرفدار سهام با 

نسبت P/S کمتر از یک هستند.
*11 شرکت دارای نسبت P/S کمتر از یک هستند. کی بی 
ســی و اکسیر و داروپخش در صدر این ده شرکت قرار 

گرفته و مورد توجه سرمایه گذاران ارزشی هستند.

"p/e" شاخص
به طور کلی "p/e" نشــان  دهنده انتظارات ســرمایه گذاران 
برای دریافت ارزش ســرمایه گذاری خود طی چند سال آتی 
بوده و هرچه این نسبت کمتر، مطلوب تر تلقی می شود. الزم 

به ذکر است که پی بر ای این گروه، 6.17 است.
* شــرکت کیمیدارو کمترین دوره بازگشت را داشته و حائز 
رتبه اول شده و شرکت روز دارو  ضعیف ترین شرکت از این 

منظر تلقی شده است.

ROE
شــرکت به ازای هر یک ریال حقوق صاحبان ســهام، چقدر 
سود خالص کسب کرده اســت بنابر این هرچقدر این نسبت 
بزرگترباشــد، مدیریت توانسته است سود بیشتری را به نسبت 
حقوق صاحبان ســهام کسب کند .  سود بیشتری را به نسبت 

حقوق صاحبان سهام کسب کند .
*شــرکت داروسازی زهراوی، کاسپین و داروسازی 
تولیددارو  بیشــترین بازده دارایی و شــرکت داروسازی 
زاگــرس فارمد پارس دارای بــازده دارایی منفی بوده و 

کمترین امتیاز را کسب کرده است.

ROA
 نسبت بازده دارایی ها بیان می کند.

 مدیریت به ازای هر یک ریال دارایی چند ریال ســود خالص 
ایجاد نموده است و از طریق تقسیم سود سالیاه به کل دارایی 
شرکت محاسبه می شود .  این نسبت معیاری است که نشان 

می دهد چگونه می توان منابع را به سمت مولد هدایت کرد.
*شرکت  داروسازی ســینا ، فرآورده های تزریقی 
ایران و البرز دارو بیشــترین بازده دارایی و شــرکت روز 
دارو و داروسازی زاگرس فارمد پارس کمترین بازده 

دارایی ها را دارند.
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فروش به ازای هر سهم
از تقسیم میزان فروش به تعداد سهام شرکت بدست می آید.

* شرکت داروسازی زهراوی، کاسپین به ازای هر سهم 
فروش بیشــتری را پیش بینی کردند. شــرکت روز دارو نیز 

کمترین فروش به ازای هر سهم را گزارش کرده است.

فروش به ارزش بازار
ارزش بازار یک شــرکت )با فرض وجود اطالعات شــفاف و 
مبادله آســان آن( بیانگر انتظارات خریداران و فروشــندگان 
ســهام شــرکت در بورس اوراق بهادار درخصوص شــرکت 
و ارزش گــذاري بــازار از مجموعــه دارایي هــاي ملموس و 

غیرملموس شرکت است. 
ارزش بازار براساس حاصل ضرب تعدادسهام شرکت در قیمت 
هر ســهم در آخرین روز معامله در بازار بورس تهران در پایان 
سال مورد بررسي محاسبه شده است و نسبت فروش به ارزش 
بازار، میزان توان شرکت در ایجاد عایدی با توجه به انتظارات 

از شرکت، نشان می دهد.
* شرکت داروسازی کی بی سی  ، اکسیر و کارخانجات 
دارو پخش بیشــترین فروش به ارزش بــازار و تولید و 

صادرات ریشمک کمترین امتیاز را در این معیار دارد.

p/b شاخص
این نســبت از تقسیم قیمت روز هر ســهم به ارزش دفتری 
حاصل می شود و درواقع محافظه کاری در ارزش گذاری قیمت 
سهام را نشان می دهد و هر چه این نسبت کمتر باشد شرکت 

مربوطه از منظر تحلیلی جذاب تر است.
*شرکت شــیمی دارویی پخش ، داروسازی کوثر و 
داروسازی امین از این منظر جذاب ترین شرکتها حاصل 
شده اند. داروســازی زاگرس فارمد پارس نیز ضعیف 

ترین از لحاظ این فاکتور طبقه بندی شد.

هزینه مالی به ازای هر سهم
به طور کلی هرچه میزان این نســبت کمتر ، عملکرد شرکت 

بهتر است.
*شــرکت فــرآورده های تزریقی ایــران و تولید و 
صادرات ریشــمک با کمترین هزینه مالــی به ازای هر 
سهم، رتبه های نخست صنعت را اتخاذ کرده و داروسازی 
زهراوی با داشتن بیشترین هزینه مالی کمترین رتبه را کسب 

کرده است.
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نسبت توان پرداخت بهره
نسبت توان پرداخت بهره از تقسیم سود قبل از مالیات و بهره بر هزینه بهره به دست می آید. 

این نســبت باید بزرگ تر از یک باشــد و اگر برابر یک باشد یعنی شرکت مزبور تنها می تواند بهره بدهی های خود 
را پرداخت کند. به عبارت ســاده تر این نسبت نشان می دهد که سود قبل از پرداخت بهره و مالیات شرکت چند بار 
می تواند هزینه بهره را پوشش دهد و نشانگر حاشیه ایمنی از نظر طلبکاران و میزان توانمندی شرکت برای پرداخت 

بهره وام در شرایط کاهش سود شرکت می باشد
* شــرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس  و روز دارو بیشــترین توان پرداخت بهره را داشته و به صدر 
جدول صعود کرده اســت. شرکت فرآورده های تزریقی ایران نیز با کسب کمترین امتیاز در این معیار، رتبه 

28م را اتخاذ کرده است.

سود خالص و ناخالص به ازای هر سهم
*شــرکت داروسازی زهراوی و داروسازی اسوه بیشترین ســود خالص و ناخالص به ازای هر سهم را در 

گزارش شش ماهه گزارش کرده و حائز رتبه های برتر شده اند.

نتیجه گیری نهایی
در نتیجه نهایی، شرکت های برتر صنعت به این ترتیب تقسیم بندی می شوند:

داروسازی اسوه ، داروسازی ابوریحان، داروسازی سینا، داروسازی جابرابن حیان و داروسازی 
کاسپین پنج شرکت برتر شده و بیشترین امتیاز را کسب کردند. شرکت داروسازی روزدارو نیز به قعر جدول 

سقوط کرد.
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  اواســط تابســتان بود که نرخ دالر مسیر افزایشــی را آغاز کرد و از 4 هزار تومان هم عبور کرده است و به نظر می رسد قصد بازگشت ندارد. بسیاری از 
اقتصاددانان درخصوص نوســانات نرخ ارز هشــدار داده و از پیامدها و آسیبهایی که عالوه بر ضرر و زیانهای اقتصادی گریبانگیر مردم خواهد شد، سخن 
گفتند . این درشرایطی بود که مسئوالن بانک مرکزی در صحبتهای خود اعالم می کنند که بازار ارز مسیر عادی خود را طی می کند و افزایش نرخ ارز 

چیز عجیبی نیست .
درخصوص افزایش نرخ ارز و سیاستهای ارزی بانک مرکزی به سراغ تاج محمد قجاوند از کارشناسان ارشد سیستم بانکی رفته و نظر وی را جویا شدیم. 

قجاوند معتقد است برای تعادل در بازارها و ایجاد اشتغال و رونق تولید باید قیمت دالر 3000تومان شود .
تاج محمد قجاوند از کارشناسان ارشد سیستم بانکی در خصوص افزایش نرخ دالر در هفته های گذشته گفت : بازار باید تعیین کننده قیمت ارز باشد . وی 
با انتقاد از بخشنامه کاهش نرخ سود سپردههای بانکی توسط بانک مرکزی افزود: در شرایطی که اقتصاد ایران بیمار است و شاهد رکود در کشور هستیم 
و واحدهای تولیدی فعال نیســتند، اقدام بانک مرکزی نه تنها کمکی به بخش تولید نکرد بلکه موجب شــد تا نقدینگی در سیستم بانکی جا به جا شود و 

سپردههای کوتاه مدت تبدیل به سپرده بلندمدت با نرخهای بیش از 20 درصد شوند.
این کارشــناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه کاهش نرخ ســود سپرده کمک به عده ای خاص در سیستم بانکی بود که سپردههای خود را به بلندمدت 
تبدیل کنند، اظهار کرد : بزرگترین اشتباه بانک مرکزی این بود که قبل از اینکه دولت و شورای پول و اعتبار دراین خصوص تصمیم بگیرند این موضوع را 
مطرح کرد . حتی در مواردی دیده شد که مسوالن بانکها در تماس تلفنی به مشتریان خود اعالم می کردند که نرخ باالی 15 درصد به مشتریان پرداخت 

و مشتری را ترغیب به افتتاح حساب با نرخهای باالی 15 درصد می کردند .
قجاوند با اشاره به سیاست گذاریهای غلط بانک مرکزی، تصریح کرد : عده ای از مشتریان سیستم بانکی پس از ابالغ بخشنامه نرخ سود بانکی نتوانستند 
نقدینگی خود را در بانکها جابه جا کنند، بنابراین به سمت بازار دالر رفته و تقاضا برای خرید دالر افزایش یافت . وی در ادامه به سیاست تک نرخی شدن 
ارز توســط دولت اشــاره کرد و افزود : در شــرایط فعلی دولت با تزریق دالر قیمت آن را درحدود 4 هزارتومان نگه داشته است و اگر این تزریق را به بازار 
نداشته باشد، قیمت دالر به صورت افسار گسیخته ای افزایش خواهد یافت . این کارشناس اقتصادی با تاکید براینکه تعادل و عرضه و تقاضا باید نرخ ارز 
در بازار را تعیین کند، عنوان کرد : در این شــرایط پس از مدتی انگیزه برای خرید ارز خانگی کاهش خواهد یافت و مردم دیگرتمایلی برای خرید ارز به 

عنوان کاالیی برای پس انداز نخواهند داشت.
سیاستهای غلط بانک مرکزی عامل افزایش نرخ دالر 

قجاوند با تاکید بر اینکه سیاستهای غلط بانک مرکزی عامل افزایش قیمت دالر است، ادامه داد: مسایل بین المللی همواره در نرخ ارز دخیل بوده است اما 
در شرایط فعلی تاثیر خاصی در این افزایش قیمت نداشته است. وی ادامه داد: با توجه به اینکه مردم امنیت سرمایه گذاری ندارند و با وجود مشکالتی که 

در موسسات اعتباری شاهد هستیم،  مشتریان سیستم بانکی ترجیح می دهند تا نقدینگی خود را از بانکها خارج و به سمت بازار دالر ببرند .
بانک مرکزی اراده کند نرخ ارز کاهش می یابد

 قجاوند با اشاره به اینکه تعیین کننده قیمت دالر در بازار بانک مرکزی است تصریح کرد : بانک مرکزی اگر اراده کند می تواند نرخ دالر را کاهش دهد . 
وی اشاره ای به افزایش نرخ دالر و مزیتهای آن برای صادرکنندگان داشت و خاطرنشان کرد : در صورتی که ارز صادراتی به کشور برگردد،  افزایش نرخ 
دالر برای صادرکننده مفید خواهد بود اما برای بقیه تجار و واردکنندگان، تورم وارداتی است که باید ارز گران تری خریده و کاالی گران تری به کشور وارد 
کنند.  بنابراین افزایش نرخ دالر برای تجار که کاالیهای ضروری به کشور وارد می کنند و مردم فاجعه آفرین خواهد بود. این کارشناس اقتصادی اشاره ای 

به نگرانی مردم و بازار از افزایش نرخ دالر داشت و تصریح کرد : این هیجانات موجب خرید دالر و احتکار آن توسط مردم شده است .
3000تومان قیمت مناسب برای تک نرخی شدن ارز 

قجاوند در خصوص یکسان سازی نرخ ارز عنوان کرد : بهترین زمان برای تک نرخی شدن ارز زمان مرحوم نوربخش بود. در آن مقطع با وجود مشکالت 
اقتصادی ، بانک مرکزی توانست این شهامت را داشته باشد و با موفقیت یکسان سازی نرخ ارز را انجام دهد.

وی با تاکید برضعف مدیریت درسیستم بانکی ، اظهار کرد : بهترین قیمت برای تک نرخی شدن ارز 3000 تومان است که موجب تحرک در بخش تولید 
شده و اشتغال افزایش می یابد و با تک نرخی شدن ارز ساالنه حدود یک میلیون شغل ایجاد خواهد شد و این هدفی است که رییس جمهور نیز در ابتدای 

فعالیت دولت جدید آن را مطرح کرد.
 بانک مرکزی توانایی نظارت بر بازار ارز را ندارد 

قجاوند به عدم نظارت بانک مرکزی به صرافیهای سیستم بانکی و صرافیهای آزاد وصرافی های پشت پرده اشاره و عنوان کرد : بانک مرکزی توانایی و 
کنترل الزم برای نظارت بر بازار ارز را ندارد و نمی تواند مقابل قاچاق ارز را بگیرد و اینکه فقط تزریق ارز به بازار داشته باشدکافی نیست .

افزایش نرخ ارز موجب کاهش ارزش پول ملی می شود
این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد : افزایش نرخ ارز آثار تورمی دارد و موجب کاهش ارزش پول ملی میشود. در شرایطی که کشور در رکود 
به ســر می برد و قیمت تمام شــده کاالها نمی تواند با کاالهای مشابه خارجی مانند چین و هند و دیگر کشورها رقابت کنند، نمی توانیم  انتظار صادرات 

داشته باشیم. درصورتی که با افزایش نرخ ارز صادرات کشور افزایش نیابد، موجب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد.

برای تعادل بازارها ؛ دالر 3000 تومان شود

 بانک مرکزی اراده کند نرخ ارز کاهش می یابد
سمیه بابایی
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بهـار نـوسانات ارزی در پـاییز

اواسط تابستان بود که نرخ دالر مسیر افزایشی را آغاز کرد و 
از 4 هزار تومان هم عبور کرد و چنین به نظر می رسد قصد 
بازگشت ندارد.  افزایش نرخ ارز در مهر ماه نیز ادامه داشت. 
بســیاری از اقتصاددانان درخصوص نوسانات نرخ ارز هشدار 
داده و از پیامدها و آســیب هایــی که عالوه بر ضرر و زیان 

های اقتصادی گریبانگیر مردم خواهد شد، سخن گفتند .
درســت در زمانی که موضوع گران شدن ارز به یک بحث 
جدی تبدیل شده بود رییس کل بانک مرکزی در یادداشت 
تلگرامی خود درخصوص تثبیت نرخ سود سپرده های بانکی 
صحبت کرده که نزدیک یک ماه از اجرای آن می گذشــت 
و خود این امر مورد نقد کســی قرار نگرفته است و ازسوی 
دیگر اشــاره کرده است که آســیب های احتمالی بازار ارز را 

مدیریت کرده است .
هنــوز منتظریم ببینیم که آســیب های احتمالی بازار ارز چه 
بوده است که رئیس کل بانک مرکزی آن را مدیریت کرده 
است . این درحالی است که نه تنها بانک مرکزی آسیب های 
احتمالی را نتوانســته تاکنون مدیریت کنــد بلکه جو روانی 
ناشــی از فشــارهای بازار ارز را نتوانسته بود مدیریت کند و 
نمونه آن بحران نهادهای دامی اســت که با جو روانی ناشی 
از تغییر نرخ مورد استفاده ارزی تاکنون عمال تصمیم گیری 

در حوزه غذایی کشور را مختل کرده است .
نوسانات نرخ ارز با شروع پاییز  ادامه داشت تا اینکه در روزهای 
بعد نیز مجددا رییــس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز 

صحبت کرده و گفت : نوسانات نرخ ارز چیز عجیبی نیست.
ولی اهلل سیف گفت : ارزهای مختلف در دنیا نوساناتی دارند 
و چیــز عجیبی نیســت و حتی قوی تریــن ارزها هم دچار 

نوسان نرخ برابری با ارزهای دیگر می شوند.
سیف که در سفر به آنکارا به سرمی برد در خصوص نوسانات 
نرخ ارز گفت: ارزهای مختلف در دنیا نوســاناتی دارند و چیز 
عجیبی نیست و حتی قوی ترین ارزها هم دچار نوسان نرخ 
برابری با ارزهای دیگر می شوند. واقعیت های اقتصادی در 
هر کشــوری شــرایطی را اقتضا می کند و چیزی نیست که 
بشــود با دســتور آن را در یک شــرایط خاص و ثابت نگه 
داشــت.اصوال این برابــری و متعادل بودن بــازار ارزی در 
فضاهایــی باثبات و قابل اتکا باقی می ماند که شــرایط بر 

مبنای واقعیت ها باشد و عرضه و تقاضا نرخ را تعیین کند.
بانک مرکزی نســبت به نوسان نرخ ارز بی تفاوت نیست و 
وظیفه دارد که از نوسانات هیجانی بازار ارز جلوگیری کند و 
اگر بانک مرکزی مداخله کند، ممکن اســت به شکل موقت 
بشــود بازار را کنترل کرد، اما شــرایط باز به همان شرایط 
قبل برمی گردد و این امر بازار را از پیش بینی پذیر شــدن 
خارج می کند. وی ادامــه داد: اگر بانک مرکزی وظیفه اش 

را درســت انجام دهد، اخبار هیجانــی تاثیری در بازار ایجاد 
نمی کند و باید سعی کنیم که این فضا را ایجاد کنیم.

وی با کم اثر دانســتن آثار سخنان ترامپ در بازار ارز تاکید 
کرد: اوج تاثیر حرف های ترامپ در امور بانکی آثار هیجانی 
اســت که ممکن است در بازار ارز ایجاد شود ولی این اثرات 
بلندمــدت نخواهد بود و در هیچ اقتصادی این گونه حرف ها 
نمی توانــد اثرات بلند مدت بگذارد و همه این حرف ها اثرات 
موقت دارد. وی افزود: به دلیل شــفافیتی که در بازار وجود 
دارد، شــاید حرف های خاص اصال اثری هم نداشته باشد و 
اگر اثری هم داشته باشد، موقت و زودگذر خواهد بود و نباید 

فعاالن حاضر در بازار تحت تاثیر این هیجانات قرار گیرند.

اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به سالمت است
در همین مقطــع بود که قائم مقام بانــک مرکزی، عالیم 
اقتصادی در پایان دولت یازدهم را حاکی از بازگشت اقتصاد 
به مســیر ســالمت دانســت و گفت: اقتصاد ایران در سال 
گذشته رشد بی نظیری را تجربه کرده و در کنار آن دستیابی 
به تورم تک رقمی در پایان ســال گذشته و ثبات نسبی در 
نرخ ارز، همگی حاکی از پیش بینی پذیری بیشــتر اقتصاد و 

توان باالی آن است.  
اکبر کمیجانی در جلسه با نمایندگان صندوق بین المللی پول 
)staff visit( و بحث و بررسی برای تهیه گزارش آتی ماده 
4 صندوق بین المللی پول با اشاره به آخرین تحوالت اقتصاد 
ایران گفت:  در شــروع کار دولت یازدهم شــرایط اقتصادی 
ایران با رکود تورمی، بیکاری و کسری بودجه مواجه بود. در 
آن زمان ایران نرخ رشــد اقتصادی منفی در سال های 91 و 
92 و تورم در سطوح 40 درصد درتابستان سال 92 را تجربه 
می کرد. که البته این شــرایط با سیاســت های اتخاذ شده 

توسط دولت یازدهم تعدیل شد.
کمیجانی نرخ ارز را نســبتًا مناســب و پایدار ارزیابی کرد و 
گفت: ثبات نرخ ارز یکی از اصلی ترین مسائل مدنظر بانک 
مرکزی بوده و در حال حاضر از این نرخ از نوسانات سال های 
آغاز به کار دولت یازدهم فاصله گرفته است. به گفته وی با 
آغاز مذاکرات هسته ای و نیز شکل گرفتن انتظارات مثبت و 
به کمک مجموعه ای از سیاست های اقتصادی این نرخ رو 

به کاهش گذاشته و به سمت ثبات پیش رفته است. 
در ذیــل مهمترین اتفاقات سیســتم بانکــی در مهرماه به 

اختصار آمده است .

قرارداد یک میلیارد یورویــی بانک های ایران با 
»اوبر بانک« اتریش امضا شد

در جریان ســفر معاون ارزی بانــک مرکزی و هیئت بانکی 

ایران به اتریش قــرارداد یک میلیارد یورویی بین 14 بانک 
ایرانی با »اوبر بانک« اتریش با حضور ســید احمد عراقچی 
معاون ارزی بانک مرکزی، محمد خزاعی رییس کل سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی، عباداهلل موالیی 
سفیر جمهوری اســالمی ایران در اتریش، مدیران عامل و 

اعضای هیئت مدیره بانک های ایرانی منعقد شد.
قرارداد تامین مالــی معادل یک میلیارد یورو بین بانک های 
کارآفرین، سامان، پاســارگاد، رفاه کارگران، ملت، تجارت، 
ملــی ایران، صنعت و معدن، اقتصاد نوین، ســپه، توســعه 
صادرات، خاورمیانه، کشــاورزی و پارسیان با »اوبر بانک« 
اتریش امضا شد.»اوبر بانک« یک بانک منطقه ای در قلب 
اروپاست که در کشورهای همجوار اتریش نیز فعالیت دارد.

به موجب این قرارداد، منابع بانک اتریشی برای تامین مالی 
پروژه های عمرانــی و تولیدی  بخش خصوصی و دولتی که 
مجوزهای الزم را طی مراحل قانونی در داخل کشــور اخذ 

کرده اند، تخصیص خواهد یافت.

دیداری  اسنادی  اعتبار  گشایش  تسهیل شرایط 
در مناطق آزاد

بانک مرکــزی در بخشــنامه شــماره 96.202592 مورخ 
1396.06.30 به شبکه بانکی، گشایش اعتبار اسنادی / ثبت 
برات اســنادی دیداری را به منظور واردات کاال و خدمت به 
مقصد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، صرفًا 
از محــل ارز متقاضی و با دریافــت حداقل 30 درصد مبلغ 
اعتبار / برات اســنادی به عنوان پیش دریافت و اخذ وثایق 
معتبر و کافی از متقاضی به منظور حصول اطمینان از تامین 
مابقی وجه مربوطه در زمان مقرر با رعایت ســایر ضوابط و 

مقررات بالمانع اعالم کرد.
براساس بخشنامه شماره 60.1000 مورخ 1392.01.26 و 
با اشاره به قسمت »ب« از بخش ششم مجموعه مقررات 
ارزی، واردات کاال و خدمات از طریق گشــایش اعتبار/ 
ثبت برات اسنادی به صورت دیداری و حواله واردات کاال 
و خدمات و پرداخت کرایه حمــل )برای کلیه واحدهای 
تولیدی و تجاری( در قبال ارائه پروفرما صرفًا از محل ارز 
متقاضی و با دریافت صـد در صد وجه ارزی اعتبار/برات 
اســـنادی و حوالـه، تـابع مقـــررات صـادرات و واردات 
و امورگمرکــی مناطق آزاد تجــاری- صنعتی جمهوری 
اسالمی ایـــران و مقـــررات متحدالـــشکل اعتبارات 
اسنادی و مقررات متحدالشکل وصـــولی ها بـا رعایـت 
شرایطی امکان پذیر بوده و از مقررات صادرات و واردات 
کشور در رابطه بـا واردات کـاال به داخل سرزمین اصلی 

مستثنی می باشد.

سمیه بابایی
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مقررات صدور چک تغییر نکرده است
مقررات صدور چک و ســامانه صیاد از دیگر مباحثی بود که 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: مقررات صدور 
چک با سامانه صیاد نســبت به گذشته تغییری نکرده است 

و صیاد تنها رعایت قواعد را به طور کامل کنترل می کند.
ناصر حکیمی در پاســخ به اینکه با صدور دســته چک های 
صیادی روند صدور دسته چک برای مردم چه تغییراتی کرده 
اســت، گفت: صیاد یک فرآیند داخلی بین بانک ها و بانک 
مرکزی اســت در نتیجه مردم بــا پیچیدگی های آن مواجه 
نمی شــوند. وی افزود: مردم برای گرفتن دســته  چک های 
جدید ارتباطی بــا بانک مرکزی ندارند و مانند گذشــته به 
بانک مراجعه و دســته چک را دریافــت می کنند.حکیمی با 
بیان اینکه پیچیدگی و اســتعالم هایی که در مورد دســته 
چک های صیادی انجام می شــود رونــد کار را برای مردم 
تسهیل می کند، گفت: یکی از ویژگی های سامانه صیاد این 
است که درخواســت صدور دسته چک را می توان از طریق 

اینترنت بانک ارائه داد و نیازی به مراجعه به شعبه نیست.

حسین زاده بحرینی عضو ناظر مجلس در شورای 
فقهی بانک مرکزی شد

نمایندگان مجلس شــورای اسالمی»محمدحســین حسین 
زاده بحرینــی« را به عنوان عضو ناظر مجلس در شــورای 
فقهی بانک مرکزی انتخاب کردند. نمایندگان در نشســت 
علنی 2 مهرماه مجلس شورای اسالمی با 130 رأی موافق 
از مجمــوع 145 رأی نمایندگان مجلس، حجت االســالم 
محمدحســین حســین زاده بحرینی نماینده مشهد و عضو 
کمیســیون اقتصــادی را به عنوان عضــو ناظر مجلس در 

شورای فقهی بانک مرکزی انتخاب کردند.

 اســکناس 10 هزار ریالی طرح جدید حائز رتبه 
برتر چاپ امنیتی

 ســازمان تولید اسکناس و مسکوک در هفدهمین جشنواره 
ملی صنعــت چاپ برای طراحی اســکناس 10 هزار ریالی 
طرح جدید حائز رتبه برتر شــد.بر اســاس اعالم نظر هیات 
داوران هفدهمین جشنواره ملی صنعت چاپ، سازمان تولید 
اســکناس و مسکوک به دلیل طراحی اســکناس 10 هزار 
ریالی جدید با طرح حافظیــه، در بخش چاپ امنیتی موفق 
به کســب رتبه برتر شد. در مراســم اختتامیه این جشنواره 
سید محمود سلیمانی وند آذر، رئیس سازمان تولید اسکناس 
و مســکوک ســیمرغ زرین چاپ را از وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسالمی دریافت کرد.

ارسال 30 پرونده تخلف بانکی به هیات انتظامی
رییس کل بانک مرکزی از ارســال 30 پرونده تخلف بانکی 
به هیات انتظامی در دولت یازدهم خبر داد. ولی اهلل سیف در 
جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با قدردانی از 
اقدامات دبیرخانه این ســتاد در دولت یازدهم، گفت: حمایت 
و پشتیبانی ستاد از بانک مرکزی باعث شد تا بانک مرکزی 
بتواند بدون واهمه از تهدیدها، با مؤسسات اعتباری غیرمجاز 

برخورد و آنها را ساماندهی کند.
رییــس کل بانک مرکزی افزود: اگر امروز برنامه یکســان 

سازی نرخ سود بانکی در کشور با آرامش مناسبی پیش می 
رود بدین خاطر اســت که مؤسسات اعتباری غیرمجاز دیگر 
نمــی توانند به صورت علنی فعالیت و اقدام کنند و اقدامات 
صورت گرفته، منجر به موفقیت برنامه یکســان سازی نرخ 
سود بانکی و ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز 
شــده است.سیف از کاهش چشمگیر معوقات بانکی خبر داد 
و افزود: از زمان تاســیس بانک مرکزی تا ســال 92 تعداد 
پرونده های تخلف شــبکه بانکی که به هیأت انتظامی ارایه 
می شــد انگشت شــمار بود اما در چهار سال دولت یازدهم 
تعداد این پرونده ها به حدود 30 پرونده رســید که از تعمیق 
نظارت بانک مرکزی در رســیدگی به تخلفات شبکه بانکی 

حکایت دارد.

ورود ســران ســه قوه به پرونده سپرده گذاران 
کاسپین و موسسات مالی

   موضوع سپرده گذاران کاســپین و موسسات مالی در این 
ماه همچنان ادامه داشت و  وزیر امور اقتصادی و دارایی در 
این خصوص گفت: در جلســه شــورای عالی پول و اعتبار، 
موانع بازپرداخت پول سپرده گذاران کاسپین تشریح شد که 
دستگاه قضایی بعد از بررسی، در خصوص آن تصمیم گیری 

خواهد کرد.

تسویه حساب ســپرده های 20 تا 200 میلیون 
تومانی فرشتگان و کاسپین

 همچنین معاون نظارتی بانک مرکزی نحوه تسویه حساب 
با ســپرده گذاران تعاونی فرشــتگان و موسسه کاسپین را 
تشریح کرد و از پرداخت سپرده های تا 20، 50، 100 و 200 

میلیونی در مراحل بعدی خبر داد.
فرشــاد حیدری درباره رسیدگی به مسائل تعاونی های اعتبار 
منحله گفت: در خصوص تعاونی های غیرمجاز منحل شــده 
خصوصا تعاونی فرشــتگان اقداماتی از سوی بانک مرکزی 
صورت گرفته که بر این اســاس از اردیبهشت ماه پرداخت 
سپرده ســپرده گذاران موسسه مذکور آغاز شده، و در مرحله 
اول ســپرده، سپرده گذارانی را که 10 میلیون سپرده گذاری 

کرده بودند، پرداخت شده است.
معاون نظارتــی بانک مرکزی افــزود: در مراحل بعدی به 
ســپرده گذاران تا سقف 20 میلیون تومان و در مرحله سوم 
تا ســقف  50 میلیــون تومان  و در مرحلــه چهارم تا 100 
میلیون تومان و در مرحله پنجم تا مبلغ  200 میلیون تومان 

پرداخت ها انجام می شود.
وی تصریح کرد: مراحل پرداخت سپرده های مذکور در حال 
انجام بود که تعدادی از ســپرده گذاران عمده حســاب های 
تعاونی فرشتگان و موسسه کاســپین را براساس دستورات 
قضایی صادره از برخی مراجع قضایی مسدود کردند. حیدری 
ادامه داد: با توجه به اینکه وجوه موجود در حســاب موسسه 
کاسپین متعلق به بانک مرکزی بود اقداماتی صورت گرفت 
و مکاتباتی با ریاست قوه قضائیه انجام و خوشبختانه تعدادی 
از این حســاب ها بازگشایی شده و در ادامه از مابقی حسابها 
رفع انســداد خواهد شــد و عملیات پرداخت مابقی سپرده 
سپرده گذاران براساس برنامه ای که در وب سایت موسسه 

کاسپین قرار خواهد گرفت انجام می شود.

رفع توقیف از خطوط اعتباری موسسه کاسپین
همچنیــن عضــو کمیســیون برنامه، بودجه و محاســبات 
مجلس نیز گفت: تمامی مبالغ خطوط اعتباری که توســط 
بعضی محاکــم قوه قضاییه توقیف شــده بود، آزاد شــده 
است.محمدرضا تابش با اشــاره به محورهای آخرین جلسه 
شــورای پول و اعتبار، گفت: در این جلســه دســتورالعمل 
قوانین و مقررات موسســات اعتباری به تصویب رسید.عضو 
ناظر مجلس در شــورای پول و اعتبار بــا بیان اینکه اعضا 
درخصوص بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه بانکی 
بحث و تبادل نظر کردند، افزود:نظرات متفاوت درباره نحوه 
صدور ضمانت نامه و تامین وثایق الزم ســبب شد، تا ادامه 

رسیدگی به موضوع در جلسه بعد پیگیری و ادامه یابد.
نهاوندیــان و نیلی به عنوان »عضو شــورای پول و اعتبار« 

منصوب شدند
در این ماه انتصاباتی را در شــورای پول و اعتبار داشتیم که 
رییس  جمهور به پیشــنهاد رییــس کل بانک مرکزی و در 
حکمی، محمد نهاوندیان و مســعود نیلی را به عنوان »عضو 

شورای پول و اعتبار« منصوب کرد. 

افزایش همکاری های بانکــی ایران و ترکیه در 
آستانه سفر اردوغان

هیات بانک مرکزی در این ماه ســفری به ترکیه داشت که 
در این ســفر مدیرکل بین الملل بانــک مرکزی از افزایش 
همکاری های بانکی ایران و ترکیه در آســتانه سفر اردوغان 

رییس جمهور این کشور به ایران خبر داد.
حســین یعقوبی دربــاره دســتاوردهای ســفر اخیر هیات 
بانک مرکزی به ترکیه و شــرکت در اجالس روســای کل 
بانک های مرکزی و مقامات پولی کشورهای عضو »سازمان 
همکاری های اســالمی«، گفت: در این سمینار بحث بهره 
گیری از ابزارهای مالی به صورت محتوایی مورد بررسی قرار 

گرفت و گفت و گوهای زیادی در این خصوص انجام شد.
وی با اشــاره به برگزاری جلسات حاشیه ای توسط ولی اهلل 
ســیف رئیس کل بانک مرکزی با روســای بانک مرکزی 
برخی از کشــورها، اظهار داشت: سیف دیداری با رئیس کل 
بانک مرکزی پاکســتان انجام داد کــه در این دیدار درباره 

افزایش همکاری ها در شبکه بانکی تاکید شد.

بهره گیــری از ارز های محلی توســط ایران و 
پاکستان در مبادالت

مدیــرکل بین الملل بانک مرکزی ادامــه داد: در این دیدار 
قرار شد ایران و پاکســتان از ارزهای محلی برای مبادالت 
تجاری دو کشــور اســتفاده کنند که البته این امر به زودی 

عملیاتی می شود.

تهدید ترامپ تاثیری بر روابط بانکی ندارد
ســخنرانی اخیر ترامپ نیــز موضوعی بودکه عــده ای از 
کارشناســان بانکی افزایش نرخ ارز را نیز بدان نســبت می 
دادند که در این خصــوص قائم مقام بانک مرکزی با تاکید 
بر اینکه تهدید ترامپ، نتوانســته بانک های بزرگ دنیا را از 
ادامه همکاری با ایران منصرف کند،گفت: خط های اعتباری 

اخیر را بانکهای بزرگ برای ایران باز کردند.
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اکبر کمیجانی در پاسخ به این سوال که آیا تهدیدات ترامپ 
در حوزه برجام، توانسته بر روابط بانکی ایران با دنیا اثرگذار 
باشد، گفت: خیر این موضوع صحیح نیست.وی در پاسخ به 
این سوال که برخی می گویند که مذاکرات بانک های بزرگ 
با ایران متوقف شده اســت؟ افزود: خیر این صحت ندارد و 
مذاکرات بانکهای بزرگ با ایران در جریان اســت.وی ادامه 
داد: به تازگی هم خط های اعتباری و فاینانس هایی که برای 
ایران گشــایش شده، از ســوی بانکهای بزرگ دنیا در حال 
فراهم شــدن است و این طور نیســت که تهدیدات ترامپ 

اثرگذار بوده باشد.
امضای موافقت نامه بانکی ایران و بانک توسعه و تجارت اکو
موافقت نامــه بانکی بیــن ایران و بانک توســعه و تجارت 
ســازمان همکاری های اقتصادی اکو بــا حضور رییس کل 

بانک مرکزی کشورمان در آنکارا امضا شد.
این موافقنامه بانکی را حســین یعقوبی میاب مدیرکل امور 
بین الملل بانــک مرکزی به نمایندگــی از دولت جمهوری 
اســالمی ایران و برهان الدین آکتاش معاون بانک توســعه 
و تجارت سازمان همکاری های اقتصادی اکو امضا کردند.  

این موافقتنامه، شرایط و ضوابط فعالیت دفتر نمایندگی بانک 
اکو در قلمرو جمهوری اسالمی ایران را تعیین می کند. پیشتر 
موافقتنامه های مشــابهی بین بانک اکــو و دولت ترکیه به 
عنــوان میزبان دفتر مرکزی بانک توســعه و تجارت اکو و 
دولت پاکستان به عنوان میزبان دفتر نمایندگی بانک اکو در 
کراچی منعقد شــده بود. اجازه امضای این موافقتنامه پیشتر 
به موجب مصوبه هیــات دولت، به بانک مرکزی جمهوری 

اسالمی داده شده بود.

هیاتی از بانک مرکزی عازم آمریکا شد
در این ماه هیاتی به منظور شرکت در اجالس ساالنه بانک 
جهانی وارد واشنگتن شــدند. در این سفر مسعود کرباسیان 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، جهت شرکت در اجالس پاییزه 
بانک جهانی و دیدار با مقامات عالی بانک جهانی و صندوق 

بین المللی پول در راس هیاتی به واشنگتن عزیمت کرد.
در این سفر رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های 
فنی اقتصادی گفت: اعتماد کشــورها به ایران افزایش یافته 
وآنها متوجه شــده اند که برای جــذب منافع اقتصادی خود 

مستقل از غرب فکر کنند.
محمد خزاعی با بیان این مطلب افزود: کشورها متوجه شده 
اند که در قبال تحوالت سیاســی غرب، عکس العمل خود 
را داشــته باشند. وی در پاســخ به این سوال که آیا تصمیم 
روز جمعــه ترامپ درباره برجام و ایــران تاثیری بر فعالیت 
هیات ایرانی و همچنین اجالس ساالنه بانک جهانی خواهد 
داشــت؟ گفت: بانک جهانی همچون ســازمان ملل و سایر 
موسســات بین المللی، موسسه ای اســت که بیش از 190 
کشــور عضو آن هستند؛ البته برخی کشورها و قدرت ها می 
تواننــد از حق رای یا نفوذی کــه دارند در بعضی از تصمیم 
گیری ها تاثیر گذار باشــند اما در رونــد برگزاری اجالس و 

دیدارها هیچ گونه تاثیری ندارند.
رییــس کل ســازمان ســرمایه گذاری و کمک هــای فنی 
اقتصــادی افزود: این دیدارها بر اســاس روابط دوجانبه ای 
که بین جمهوری اســالمی ایران و بســیاری از کشــورها 

وجود دارد، انجام می شــود و در اجالس های بین المللی هم 
هر کشــور به بیان دیدگاه ها و مباحــث خود درباره موضوع 
اجالس می پردازند لذا این تصمیم هیچ ارتباط و تاثیری بر 

این اجالس نخواهد داشت.
خزاعی در پاســخ به این سوال که رییس جمهوری در سفر 
به نیویورک از برخی بانک های اروپایی گالیه داشتند، آیا در 
این ســفر رایزنی هایی خواهید داشت؟ گفت: اجالسی که در 
آن شرکت خواهیم کرد، اجالس ساالنه کمیته توسعه و آی 
اف ســی صندوق بین المللی پول است؛ در اینجا چشم انداز 
توسعه کشــورهای دنیا، کاهش فقر و در صندوق بین المللی 

پول هم مسایل پولی مطرح می شود.
وی ادامه داد: در کنار آن، گفتگوها و دیدارهایی اســت که 
با وزرای دیگر خواهیم داشــت، به طور طبیعی در مالقات ها 
روابط اقتصادی و گســترش آن ها مطرح خواهد شد. رییس 
کل ســازمان ســرمایه گذاری و کمک های فنی اقتصادی 
اضافه کرد: در این اجالس نه توســط ما و نه بانک مرکزی 
با هیچ بانک خاصی در اروپــا یا هرجای دنیا دیداری انجام 

نخواهد شد.
خزاعی یادآور شــد: گالیه رییــس جمهوری به تحفظ هایی 
اســت که برخی بانک ها ممکن اســت در سطح دنیا داشته 
باشــند که البته ما شــاهد بودیم در طی دو سه ماه گذشته 
خوشــبختانه توافقنامه های مالی با بانک های بزرگ آسیا و 

اروپا بسته شده است.
وی خاطرنشــان کرد: این فضا در حال تغییر اســت و مقدار 
زیادی هم اعتماد کشورها به ایران بیشتر جلب شده است و 
هم متوجه شده اند که منافع اقتصادی آن ها ایجاب می کند، 
مســتقل فکر کنند و در قبال تحوالت سیاسی که در غرب 

می گذرد، عکس العمل خود را داشته باشند.
رییــس کل ســازمان ســرمایه گذاری و کمک هــای فنی 
اقتصادی همچنین درباره برنامه هــا و اهداف هیات ایرانی 
حاضر در اجالس ساالنه بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول گفت: اجالس ساالنه بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول در واشنگتن برگزار می شود و روسای بانک های مرکزی 
جهان که عضو هستند، برای شرکت در این اجالس ساالنه 
که مسایل عمده توسعه ای بین المللی و سیستم پولی مطرح 

می شود، شرکت می کنند.

ســهم ارزشــی و تعدادی چک های برگشتی در 
مردادماه کاهش یافت

چــک به  عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت همواره 
نقش قابل توجهی در تســویه مبادالت خرد و کالن جامعه 
دارد. لیکن طی دو دهه اخیر به دلیل تداوم توسعه سامانه ها 
و تجهیــزات پرداخت الکترونیکــی، تراکنش های پردازش 
شده از طریق این ابزارها و ســامانه ها رشد متناسبی داشته 
و ابزارهــای پرداخت الکترونیکی به  مــرور زمان جایگزین 
ابزارهای پرداخت ســنتی نظیر اسکناس و مسکوک و انواع 
چک شده است؛ با این وجود، به دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز 
چک و به خصوص جایگاه اعتباری چک در مبادالت کشور، 
ایــن ابزار پرداخت هنــوز هم از مهم تریــن ابزارهای نظام 

پرداخت کشور محسوب می شود.
ارائه امارهای مربوط به چک های برگشتی موضوعی بود که 

در این ماه اعالم شد که براساس آن سهم ارزشی چک های 
برگشــتی در مردادماه سال جاری نسبت به ماه قبل از 22.8 
درصد به 22 درصد و ســهم تعــدادی آن از 16.3 درصد به 

15.8 درصد کاهش یافت.
در مردادماه ســال جاری در کل کشور بیش از 9.8 میلیون 
فقره چک عــادی به ارزش 628.1 هزار میلیارد ریال مبادله 
شد که از این میزان، بالغ بر 1.5 میلیون فقره چک به ارزش 

138.4 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
بــه این ترتیب، 15.8 درصد از تعداد و 22.0 درصد از ارزش 
کل چک هــای عادی مبادلــه ای مردادماه ســال جاری را 
چک های برگشــتی تشکیل می دهد که ســهم ارزشی این 
چک ها نسبت به ماه قبل و همچنین نسبت به مردادماه سال 
گذشته با کاهش مواجه شده است. سهم تعدادی چک های 
برگشتی نیز نسبت به ماه قبل کاهش یافته اما در مقایسه با 

مردادماه سال گذشته افزایش داشته است
بر طبق آمار موجود، بخش عمده ای از چک ها به دلیل فقدان 
و یا کسری موجودی برگشت داده شده است؛ به طوریکه در 
مردادماه ماه سال جاری 97.3 درصد از تعداد و 96.7 درصد 
از ارزش کل چک های برگشــتی به دلیل کسری و یا فقدان 

موجودی بوده است.

نقدینگی یک هزار و 366 هزار میلیارد تومان شد
بانک مرکزی گزیده آمارهای اقتصادی در مردادماه ســال 
جاری را منتشرکرد که طی آن میزان نقدینگی در مردادماه 
ســال جاری را بیش از یک هزار و 366 هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد که نسبت به اســفندماه سال گذشته 9.0 درصد 

رشد داشته است.
حجم نقدینگی را بیش از هــزار و 366 هزار میلیارد تومان 
اعالم کرد که نســبت به اسفندماه سال گذشته، 9.0 درصد 
و نسبت به مدت مشابه ســال گذشته 24.3 درصد افزایش 

نشان می دهد.
حجم پــول در این دوره بــه 1657.8 هــزار میلیارد ریال 
رسید که نســبت به مردادماه سال گذشته 12.4 و نسبت به 

اسفندماه سال گذشته 1.7 درصد رشد یافته است.
میزان شبه پول در گزیده های آماری منتشر شده در مردادماه 
ســال جاری به 12004.8 هزار میلیارد ریال رسیده است که 

نسبت به اسفندماه گذشته 10.1 درصد رشد داشته است.
بانک مرکزی، بدهــی بخش غیردولتــی را 9736.9 هزار 
میلیارد ریال اعالم کرده اســت که به نسبت اسفندماه سال 
گذشــته 6.1 و به نســبت مدت مشابه ســال گذشته 22.1 
درصد افزایش نشــان می دهد. بر اســاس ایــن گزارش، 
میزان دارایی های خارجی سیستم بانکی در مردادماه امسال 
6055.2 هزار میلیارد ریال اعالم شــده که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 6.0 درصد افزایش یافته است.
در عین حــال، بدهی بخش دولتی در دوره مورد بررســی 
2336.8 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مردادماه سال 

95 به میزان 16.7 درصد رشد نشان می دهد.

خالصه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی
دارایی های خارجی بانک مرکزی در مردادماه ســال جاری 
بــه 3510.8 هزار میلیارد ریال رســیده که افزایشــی 3.4 
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درصدی نســبت به اســفندماه 1395 داشته است؛ این 
رقم در مقایســه با مردادماه 95 نیز 3.1 درصد افزایش 

یافته است.
میزان اســکناس و مسکوک در اختیار بانک مرکزی در 
مردادمــاه 96، 73.5 هزار میلیارد ریال اعالم شــد که 
نســبت به اسفندماه 46.7 درصد و نسبت به مرداد سال 

گذشته 24.4 درصد رشد نشان می دهد.
بدهی بخش دولتی بــه بانک مرکزی در مردادماه رقم 
620.7 هزار میلیارد ریال را نشان می دهد که نسبت به 

اسفندماه گذشته 7.7 درصد رشد داشته است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در مردادماه سال جاری 
1103.9 هزار میلیارد ریال بود که نســبت به اسفندماه 
ســال گذشته 10.7 درصد و نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته 20.2 درصد افزایش یافته است.

میزان سپرده بانک ها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی 
در مردادماه ســال جاری به رقم 1433.6 هزار میلیارد ریال 
رسیده که نسبت به اسفندماه 9.2 درصد و نسبت به مرداد 

سال گذشته 22.0 درصد افزایش نشان می دهد. 
سپرده های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در مردادماه 
رقم 385.7 هزار میلیارد ریال بود که نســبت به اسفند 
ســال گذشته 3.3 و نســبت به دوره مشابه سال قبل، 

16.5 درصد رشد یافته است.
همچنین براساس این گزارش، میزان بدهی های ارزی 
بانک مرکزی در مردادمــاه 1633.4 هزار میلیارد ریال 
بوده است که نسبت به اسفند سال قبل، 11.2 و نسبت 
به مردادماه سال گذشته 5.0 درصد افزایش یافته است.

آمادگــی بانک های ایران بــرای همکاری با 
پاکستان

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی از آمادگی این نهاد و 
بانک های ایرانی برای اجرای قرارداد بانکی با پاکستان 
خبر داد و گفت: اســامی تمام بانک های ایرانی فعال در 
بازار بین بانکی به بانک مرکزی پاکســتان ارسال شده 

و منتظر اعالم اسامی از سوی طرف مقابل هستیم.
حســین یعقوبــی میاب ، با اشــاره بــه اینکه در 24 
فروردین ماه ســال جاری، قــرارداد »ترتیبات بانکی 
و پرداخت ها« بین بانک مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران و بانک مرکزی پاکســتان منعقد شــد، اظهار 
داشت: براساس ماده یک این قرارداد، طرفین موظف 
شــدند در اسرع وقت، فهرستی از بانک های دو کشور 
را که در این چارچوب با اســتفاده از ارزهای ملی دو 
کشور به ایجاد روابط کارگزاری اقدام می کنند، برای 

یکدیگر ارسال کنند.
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گـذری بر عملکـرد 
صنعت بیمه در مهـرماه

صنعت بیمه مهر ماه امسال را با چند آیین نامه که  توسط شورای عالی بیمه تصویب شده ، آغاز 
کــرد . همچنین بحث های مربوط به کد یکتا که ازماه قبل مطرح شــده بود ، دراین ماه ادامه 
یافت که حدود یک میلیون نفر این کد را دریافت کردند .  در این ماه همچنین نخستین جلسۀ 
ماراتن برنامه نویسی بیمه در کشور بیمه تک با حضور تیم های برگزیده در دانشگاه شهید بهشتی 
برگزارشــد.  دیگر رویداد این ماه توسط مدیرعامل صندوق تامین خسارت های بدنی مطرح شد 
که از آغاز مرحله جدید طرح بخشودگی جرایم  موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث از 

ابتدای آبان ماه سال جاری خبر داد.
در بخش بیمه های اجتماعی نیز شــاهد خبر تسویه بدهی بیمه تامین اجتماعی به حوزه دارو تا 
فروردین 96، ثبت نام وام ضروری بازنشســتگان کشوری ،انعقاد تفاهم نامه بین سازمان تامین 
اجتماعــی و ثبت احوال بودیم . تدوین طرح بیمه تامین اجتماعــی رایگان از محل یارانه ها در 

مجلس توسط عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح شد. 
در ادامه مختصری از مهمترین اتفاقات صنعت بیمه در مهر ماه آمده است .

بیمه مرکزی آمار عملکرد سامانه رسیدگی به شکایات بیمه گذاران در بهار سال جاری را منتشر 
کرد که حاکی از افزایش 22 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

براســاس آمار عملکرد سامانه رسیدگی به شــکایات بیمه گذاران تعداد کل شکایات مکتوب از 
شرکت های بیمه در بهارسال جاری، 813 مورد ثبت شده است که براین اساس، تعداد شکایات 

مکتوب در بهار 96 نسبت به بهار 95، 22 درصد افزایش نشان می دهد.
آمار منتشر شده نشان می دهد که 47 درصد کل شکایات مکتوب مربوط به رشته بیمه شخص 

ثالث است.
بیمه مرکزی اعالم کرده است که پاسخگویی شرکت های بیمه ایران، آسیا، دانا، دی، البرز، معلم، 
پارســیان، پاسارگاد، کارآفرین، رازی، ملت، نوین، کوثر، سامان، امید، سرمد، تجارت نو در سطح 

خوب و قابل قبول ارزیابی شده است.

خودروهای متعارف و نامتعارف برای تعیین خســارت شخص ثالث مشخص 
شدند

شورای عالی بیمه در اجرای ماده 17 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، خودروهای 
متعارف و نامتعارف را برای تعیین خسارت شخص ثالث مشخص کرد.

مصوبات شورای عالی بیمه در جلسه 29 مردادماه سال جاری را منتشر کرد که براساس یکی از 
آنها فرمول محاسبه خسارت شخص ثالث خودروهای متعارف و نامتعارف مشخص شده است. 

اصالح آئین نامه بیمه های زندگی و مستمری
شــورای عالی بیمه »آئین نامه بیمه های زندگی و مستمری« )آئین نامه شماره 68( را در اجرای 

ماده 17 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری اصالح کرد.

23 شرکت مجوز بیمه اتکایی ندارند
بیمه مرکزی آخرین ظرفیت مجاز قبولی ریســک و اتکایی شــرکت های بیمه را اعالم کرد که 
براساس آن تنها 4 شرکت مجاز به قبولی بیمه اتکایی هستند و 23 شرکت شرایط دریافت این 

مجوز را ندارند.
بیمه مرکزی جدول میزان ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی بیمه اتکایی شرکت های بیمه 
را مطابق با آئین نامه نحوه نظارت بر امور بیمه های اتکایی موسســات بیمه مســتقیم و مکمل 

آن  و ضوابط اجرایی ماده 20 آئین نامه شماره 5/40 شورای عالی بیمه، تهیه و براساس آخرین 
آمار تا روز 15 شــهریورماه بروز رسانی کرده اســت و بدین ترتیب تا زمان اعمال تغییرات آتی، 
نصاب اعالم شده مالک تعیین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک و قبولی بیمه اتکایی شرکت های 

بیمه خواهد بود.
براین اساس شرکت های بیمه ایران، پاسارگاد، ملت، ایران معین، اتکایی امین و اتکایی ایرانیان 
مجاز به قبولی بیمه اتکایی هســتند و شــرکت های بیمه البرز، آسیا، پارسیان، دانا، کوثر، معلم، 
رازی، کارآفرین، دی، ســینا، نوین، ســامان، آرمان، ما، میهن، سرمد، تجارت نو، حکمت صبا، 
زندگی خاورمیانه، تعاون، امید، آســماری و حافظ مجوز قبولی بیمه اتکایی ندارند. براین اساس 
ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه ایران 16 میلیون و 473 هزار و 339 میلیون ریال، ظرفیت 
مجاز قبولی اتکایی 8 میلیون و 236 هزار و 670 میلیون ریال و ظرفیت مجاز قبولی ریسک در 

قرارداد 329 هزار و 467 میلیون ریال است.
همچنین ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه پاسارگاد یک میلیون و 271 هزار و 573 میلیون 
ریال، ظرفیت مجاز قبولی اتکایی 635 هزار و 786 میلیون ریال و ظرفیت مجاز قبولی ریســک 

در قرارداد 19 هزار و 941 میلیون ریال اعالم شده است.
بیمه مرکزی ظرفیت مجاز نگهداری ریسک بیمه ملت را 997 هزار و 55 میلیون ریال، ظرفیت 
مجاز قبولی اتکایی را 498 هزار و 527 میلیون ریال و ظرفیت مجاز قبولی ریسک در قرارداد این 

شرکت را 19 هزار و 941 میلیون ریال عنوان کرده است.

راه اندازی شعب صندوق تامین خسارت بدنی در سراسر کشور
صندوق تامین خسارت بدنی به عنوان یک نهاد عمومی عدالت گستر در جامعه با ارائه خدمات به 
زیان دیدگان حوادث رانندگی در راستای توسعه عدالت اجتماعی گام های مهمی برداشته است. 

مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی از راه اندازی شعب در سراسر کشور دراین ماه خبر داد.

آغاز ماراتن برنامه نویسی بیمه در کشور
همچنین مهرماه امسال نخستین جلسۀ ماراتن برنامه نویسی بیمه در کشور بیمه تک با حضور 

تیم های برگزیده در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
در این ماراتن که تا ســه روز بطول انجامید، تیم های منتخب برای برخی از چالش های صنعت 
بیمه که از قبل در اختیار آنها گذاشته شده است، ایده ها و راهکارهای خود را برای ظهور و بروز 
فناوری های نو در صنعت بیمه ارائه کردند. کســب و کارهای نوین در قالب استارتاپ ها حرکتی 
اســت که در جهان شروع شــده و بیمه آرمان به نمایندگی از صنعت بیمه کشور این حرکت را 
اســتارت زد تا در آینده نزدیک شاهد اشاعه خدمات رسانی مطلوب، شفاف و سریع تر به مردم 

باشیم و جایگاه صنعت بیمه را ارتقاء دهیم.
برکسی پوشیده نیست که بازاریابی بیمه در ایران سنتی است و الزم است صنعت بیمه با جذب 
اســتارتاپ ها به سمت مدرن شدن حرکت کند و با ایده ها و راهکارهای نو به اصالح فرایندها و 

ایجاد تغییر در مدل های بازاریابی و فروش و تحول در نحوه پرداخت خسارت و... اهتمام ورزد.

رشد 20درصدی صنعت بیمه در شش ماهه اول سال
با رشــد 20 درصدی حق بیمه ها نسبت به شش ماهه اول سال گذشته مجموع حق بیمه تولیدی 

در شش ماهه اول سال جاری به حدود 166 هزار میلیارد ریال رسید.
شرکت های بیمه در نیمه اول امسال با فروش 22 هزار میلیارد ریال بیمه عمر رشد 35 درصدی 

سمیرابابایی
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این بیمه نامه را در شــش ماهه اول نسبت به شــش ماهه مشابه در سال گذشته تجربه کردند. 
همتی رشد 23 درصدی حق بیمه بدنه اتومبیل در مقایسه با رشد 8 درصدی سال 1395 و رشد 
20 درصد بیمه های آتش سوزی در مقایسه با رشد 10 درصدی سال 1395 را قابل توجه و نشانه 
گرایش بیشــتر مردم به خرید این نوع بیمه نامه ها دانست.  وی رشد خسارت های پرداختی را در 
شــش ماهه اول سال نسبت به مدت مشابه سال 1395 همانند رشد حق بیمه و حدود 20 درصد 
اعالم و با اشــاره به رشد 120 درصدِی خسارت های پرداختی در رشته آتش سوزی در نیمه اول 
امسال در مقایسه با رشد 35 درصدی خسارت های این رشته در سال 1395 آن را تحول مهمی 

در مجموع ریسک های بیمه ای کشور دانست. 

یک میلیون بیمه نامه شخص ثالث »کد یکتا« دریافت کردند
از ابتدای مهر ماه جاری تاکنون بیش از یک میلیون بیمه نامه شــخص ثالث کد یکتا دریافت 

کرده اند.
مدیرکل فناوری اطالعات و ارتباطات بیمه مرکزی اعالم کرد: با ارائه گزارشــی از روند اجرای 
طرح کد یکتا گفت: نظارت پیشگیرانه، یکی از اهداف مورد نظر بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایــران برای راه اندازی ســامانه نظارت و هدایت الکترونیکی )ســنهاب( بود که تا حد ممکن، 
بخش هایی از وظایف نظارتی بیمه مرکزی، به گونه ای همزمان با صدور هر بیمه نامه یا پرداخت 

خسارت به انجام رسد.
لذا مطالعات و اقدام هایی در توســعه سامانه ســنهاب انجام شد و رشته شخص ثالث و حوادث 
راننــده، هم به لحاظ میزان پرتفو و دارا بودن مالحظات قانونی و هم به لحاظ اهمیت آن، برای 

آغاز عملیات مکانیزه و پیشگیرانه نمودن نظارت انتخاب شد.
چشــم انداز طرح، دریافت اطالعات صدور قبل از چاپ بیمه نامه شــخص ثالث از شرکت های 
بیمه و بررســی و ارائه کد یکتا و چاپ آن بر روی بیمه نامه ها توســط شرکت بود که با رهنمود 
و حمایت های ریاست کل، هیات عامل بیمه مرکزی و همکاری مجدانه همه شرکت های بیمه 
مقدمات اجرای طرح فراهم شــد و با صدور بخشــنامه ای از تاریخ اول مهرماه سال جاری این 

طرح اجرایی شد.
دراین ماه همچنین رییس کل بیمه مرکزی نشستی را با فعاالن بازرگانی داشت که در بر تقویت 
نقش صنعت بیمه در سطح بین المللی و پوشش ریسک های صادرات تاکید کرد.همچنین با اشاره 
به ظرفیت های صنعت بیمه در کشور برای پوشش ریسک های بازرگانی گفت: فعاالن بازرگانی 
می توانند با بهره گیری از پتانسیل های موجود در صنعت بیمه کشور، کاال ها و خدمات صادراتی 

خود را با اطمینان خاطر بیمه کنند.
صنعت بیمه ما توان پوشش بیمه ای صادرات کشور به جز ریسک های سیاسی را دارد و باید در 

سطح بین المللی بیشتر دیده شود. 
مصوبات اخیر شورای عالی بیمه، به شرکت های بیمه برای ایجاد شرکتهای تخصصی بیمه عمر 
مجوز داده شــد تا بتوانند با شیوه بازاریابی خاص، بیمه های عمر را بیش از پیش در میان مردم 

رواج دهند.

دیدار و مذاکره مدیران عامل شرکت های بیمه پارتنر ری و »ما«
 چهارمین گردهمایی ایران- اروپا 11 و 12 مهر با موضوع تجارت و سرمایه گذاری در ایران در 
شــهر زوریخ سوییس برگزار شد و بیش از 450 نماینده از 30 کشور مختلف در این گردهمایی 
بزرگ اقتصادی، حاضر شدند . در این دیدار بر گسترش روابط فی مابین و همکاری های بیشتر 
تاکید نموده و خواستار روابط گسترده تر و انجام فعالیت های نوین بیمه ای شدند و توافقات جلسه 
قبلی را که در ایران برگزار شده بود را پیگیری نمودند.همچنین مقرر شد روشهای جدید بازاریابی 
و تبلیغــات اثرگذار در بیمه جهت ترغیب جامعه، روشــهای جدید مشــتری مداری،  چگونگی 
خلق محصوالت جدیــد بیمه ای، تکنولوژی ها و نرم افزارهای جدید خدمات رســانی بیمه ای،  
ساختارهای منعطف سازمانی در بیمه گری و ساز و کار های فروش اثرگذار در بیمه های عمر در 
دستور کار طرفین قرار گیرد.گفتنی است این دیدار پس از توافقات صورت گرفته بین طرفین در 

سفر اخیر سالواتوره مدیر بازاریابی و فروش این شرکت به ایران  انجام گرفت.

اجرای مجدد طرح بخشودگی جرایم بیمه موتورسواران از ابتدای آبان
مدیرعامل صندوق تامین خســارت های بدنــی از آغاز مرحله جدید طرح بخشــودگی جریمه 

موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث از ابتدای آبان ماه سال جاری خبر داد.

قبل از اجرای این طرح تنها 300 هزار موتورسیکلت دارای بیمه نامه بودند که با اجرای این طرح 
به یک میلیون موتورسیکلت افزایش پیدا کرد ولی با این حال همچنان 10 میلیون موتورسیکلت 

فاقد بیمه نامه هستند.
کل مبلغ خســارت پرداختی قبل از سال 93، حدود یک هزار و 200 میلیارد تومان بوده که این 
رقم در 3 سال به 2 هزار و 100 میلیارد تومان رسید.مجموع پرداختی ما و شرکت های بیمه نیز 
به 35 میلیارد تومان رســیده است. همچنین در بخش بیمه های اجتماعی شاهد خبرهایی بوده 

ایم که در ادامه می خوانید.

بدهی بیمه تامین اجتماعی به حوزه دارو تا فروردین 96 تسویه شد
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به تسویه بدهی به حوزه دارو تا فروردین 96، گفت: 
پرداخت بدهی های تامین اجتماعی بســتگی به منابعی دارد که ســازمان برنامه وبودجه به ما 

اختصاص می دهد.
ســید تقی نوربخش در خصوص آخرین وضعیت پرداخــت بدهی های تامین اجتماعی به حوزه 
ســالمت،گفت: بدهی تامین اجتماعی به حوزه دارو تا فروردین ســال جاری و به پزشــکان تا 
اردیبهشــت امسال پرداخت شــده است، همچنین بخشــی از بدهی های این سازمان به حوزه 

سالمت برای اجرای پزشک خانواده تا مرداد تسویه شده است. 

ثبت نام »وام ضروری« بازنشستگان 
 ثبت نام وام ضروری بازنشستگان کشوری از 22 مهرماه آغاز شد و تا یک ماه پس از آن ادامه 

خواهد داشت.
ســال گذشته 250 هزار بازنشسته، ســه میلیون تومان وام دریافت کردند که امسال این مبلغ با 
صرف اعتبار 1200 میلیارد تومانی به چهار میلیون افزایش یافته اســت .قرار است این وام ها در 
12 مرحله از سوی بانک صادرات پرداخت شود .کارمزد این وام قرض الحسنه ساالنه چهاردرصد، 

بازپرداخت آن 36 ماهه و مبلغ اقساط آن 120 هزار تومان خواهد بود.
 

اتصال تامین اجتماعی به سازمان ثبت احوال
  با انعقاد تفاهم نامه بین ســازمان تامین اجتماعی و ثبت احوال از این پس خدمات به صورت 

الکترونیکی قابل پیگیری است.
ســیدتقی نوربخش گفت: نیمی از جمعیت کشــور تحت پوشش تامین اجتماعی هستند. تامین 
اجتماعی یکی از مراجع داده ها و اطالعات کشــور اســت و 50 میلیارد رکورد داده ای در طول 

فعالیت 50 ساله اش دارد.
این اطالعات باید به دقت ثبت شود، زیرا فردی که امروز حق بیمه می پردازد، می خواهد 30سال 

بعد از آن استفاده کند.

یکسان سازی فیش حقوق بازنشستگان کشوری
 مدیرکل امور مالی صندوق بازنشســتگی کشــوری از یکسان سازی تمامی فیش های حقوقی 
بازنشســتگان تحت پوشش این صندوق در سراسر کشــور خبر داد.با توجه به اینکه فیش های 
حقوقی بازنشســتگان با فیش های حقوقی که توسط دســتگاه های اجرایی توسط این صندوق 
صادر می شــود، متفاوت است، از تیرماه امسال نسبت به طراحی مجدد سامانه پرداخت مستقیم 

حقوق اقدام شد.

بهره مندی فرزندخوانده از مستمری بازماندگان
معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از بهره مندی فرزند خوانده بیمه شده متوفی از مستمری 
بازماندگان خبر داد.در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرســت و بدسرپرست 
مصوب 10/7/92 مجلس شورای اسالمی و آئین نامه اجرائی مصوب 14/4/94 هیات وزیران ، 
فرزندخوانده در حکم فرزند حقیقی بوده و از تمامی حقوق و مزایای قانونی بهره مند خواهد شد. 
براساس گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، وی با اشاره به شرایط فرزندان 
برای برخورداری از مزایای مستمری بازماندگان اظهار داشت: بر این اساس، فرزند خوانده دختر 
تا مادامی که اشتغال نداشــته یا ازدواج نکرده باشد از مستمری بازماندگان برخوردار خواهد شد 
و فرزند خوانده پســر نیز تا پس از رسیدن به سن بیست سالگی، منحصراً در صورت اشتغال به 

تحصیل در مقاطع دانشگاهی می توانند از مزایای مستمری بازماندگان بهره مند شوند.
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ارائه خدمات دفترچه درمانی 
در تمامی شعب تامین اجتماعی

مستمری  بازنشســتگان،  شدگان،  بیمه 
بگیــران و افراد تبعی آنهــا می توانند با 
مراجعه به هرشعبه و یا کارگزاری تامین 
اجتماعی در سراســر کشــور از خدمات 

دفترچه برخوردار شوند.
 بــه منظور دریافت تســهیالت خدمات 
دفترچــه درمانی، تمامی بیمه شــدگان، 
مســتمری بگیران و افــراد تحت تکفل 
آنان می توانند بــا مراجعه به هر یک از 
شعب ســازمان تامین اجتماعی از تمامی 
خدمات دفترچــه درمانی مانند تمدید  و 
تامیــن اعتبار بهــره مند شــوند.  ثبت 
اطالعات و نامنویســی اولیه بیمه شده و 
افراد تبعی آنان برای اولین بار در شــعبه 
محل بیمه پردازی بیمه شده اصلی انجام 
می شود و پس از آن ارائه خدمات دفترچه 
درمانی را می توانند در تمامی شــعب و 
کارگزاری های رســمی ســازمان تامین 

اجتماعی دریافت کنند.

افزوده  ارزش  بر  مالیات  دریافت 
از بیمه تکمیلی درمان منتفی شد

رئیس ســازمان امور مالیاتی رای هیات 
عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال 
دریافت مالیات بر ارزش افزوده از خدمات 
بیمه درمان و تکمیل درمان را برای اجرا 

ابالغ کرد.
در متن بخشنامه سیدکامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی آمده است: به پیوست تصویر 
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 432 مورخ 10 مرداد 1396 مبنی 
بر ابطال قســمتی از بخشنامه 9253 مورخ نهم مهرماه 1390 سازمان امور مالیاتی کشور، بدین 
مضمون: »نظر به اینکه در ســطر آخر بخشــنامه مورد اعتراض، پرداخت خدمات بیمه درمان و 
تکمیل درمان از معافیت بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج شده است، بنابراین 
این قســمت از بخشنامه مســتند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیالت و آیین دادرسی 
دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. اعضاء هیات عمومی دیوان عدالت اداری 
با اعمال ماده 13 قانون اخیر الذکر و تسری ابطال بخشنامه به زمان تصویب آن فقط نسبت به 
پرداخت کنندگان مستقیم مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند.« جهت اطالع و بهره برداری 

ارسال می شود.
در بخشــنامه تقوی نژاد تاکید شده است که مفاد دادنامه مزبور صرفا در خصوص خدمات بیمه 

درمان و تکمیل درمان حاکم بوده و قابل تسری به سایر بیمه ها نخواهد بود.

تدوین طرح بیمه تامین اجتماعی رایگان از محل یارانه ها
عضو کمیســیون اجتماعی مجلس، از تدوین طرح بیمه تامین اجتماعی رایگان از محل یارانه ها 

در مجلس خبر داد.
احمد بیگدلی در خصوص اظهارات رئیس دبیرخانه شــورای ملی سالمندان مبنی براینکه تا 15 سال 
آینده جمعیت ســالمند کشور به دو برابر خواهد رســید، گفت: این موضوع را باید از چند جنبه مورد 
بررسی قرار داد که یکی وضعیت سالمندان در آینده  و دیگری تامین نیروی کار جوان برای جایگزینی 
ســالمندان اســت. هر چند که در حال حاضر به اندازه کافی جمعیت جوان برای  جایگزین شدن با 
ســالمندان و بازنشستگان در مشاغل مختلف داریم اما باید برای نیروی جوان فعال در40 سال آینده 
فکری کرد. همچنین حاکمیت و دولت باید برای سالمندان از لحاظ پوشش بیمه ای فکری کند که 

وقتی به ســنی می رسند که دیگر از لحاظ جســمانی نمی توانند کارایی گذشته را داشته باشند، به 
استراحت پرداخته و بتوانند از اندوخته خود و بیمه  استفاده کنند و زندگی همراه با آرامشی داشته باشند.
در هر صورت اگر همین 60 سال را نیز به عنوان مبنا در نظر بگیریم باید به لحاظ مسائل بیمه 
ای و تامین رفاه و آسایش حداقل هایی برای سالمندان کشور در نظر گرفت. بیگدلی همچنین با 
بیان اینکه باید به موضوع پیر شدن جامعه ایران بیش از پیش توجه کرد، تصریح کرد: ما همانطور 
که در فرهنگ ایرانی- اسالمی خود به  افراد مسن و بازنشسته به عنوان برکت زندگی نگاه می 
کنیم و به مشاوره آن ها چه در حوزه فردی، خانوادگی ، اجتماعی و چه در مسائل اجرایی و کالن 

کشور نیازمندیم به استفاده از نیروی جوان فعال نیز در کشور نیاز داریم.

واگذاری هزار خودرو به بازنشستگان کشوری
صندوق بازنشستگي کشوري براي نخســتین بار از طریق ارائه خدمات لیزینگ توسط شرکت 
واســپاري آتیه صبا وابسته به هلدینگ بانک، بیمه و ســهام صندوق، اقدام به فروش اقساطي 
محصوالت تولیدي شــرکت ایران خودرو کرده است. میزان تسهیالت خرید خودرو معادل 50 
درصد بهاي خودروها تا سقف 175 میلیون ریال و بازپرداخت تسهیالت، به دو صورت 36 ماهه 
و 48 ماهه پیش بیني شده است. نرخ تسهیالت براي بازپرداخت 36 ماهه ساالنه 10 درصد طي 
6 فقره چک و نرخ تسهیالت براي بازپرداخت 48 ماهه ساالنه 12 درصد طي 8 فقره چک درنظر 

گرفته شده است که متقاضیان مجاز به انتخاب یکي از این 2 روش هستند.
مرحله نخست فروش خودروی قسطی، با تعیین یک هزار دستگاه خودرو از شرکت ایران خودرو 
و از خانواده پژو 206، ســمند و پژو 405 با نرخ 10 درصد پایین تر از نرخ بازار لیزینگ اجرا شد 
که بیش از 44 هزار بازنشسته کشوری به صورت اینترنتی در آن ثبت نام کردند. به هر بازنشسته 
کشوری متقاضی در صورت برنده شدن در قرعه کشی فقط یک دستگاه خودرو واگذار می شود.

قرعه کشی فروش 1000 خودروی قسطی به بازنشستگان از میان 44 هزار ثبت نام کننده، انجام 
و از طریق پیامک به برندگان اطالع رسانی خواهد شد.
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قدیمیترین بورس آفریقا 
با بورس ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی آشنا شوید 

محمد حسن گودرزی

بــورس ژوهانســبورگ در آفریقای جنوبی قدیمی ترین و بزرگترین بــورس اوراق بهادار در قاره 
آفریقا است. امروزه ســهام 472 شرکت در بورس ژوهانسبورگ دادوستد می شود و ارزش بازاری 
معادل 903 میلیارد دالر، را دارا می باشد. محل مرکزی بازار بورس ژوهانسبورگ، در ژوهانسبورگ 
مســتقر می باشــد. تاریخچه به وجود آمدن بورس ژوهانســبورگ به کشــف طال در ویتواتزرند 
)Witwatersrand( در ســال 1886 بازمــی گردد. این اتفاق منجر بــه به وجود آمدن معادن و 

شرکت های مالی شد و به زودی نیاز برای یک بورس سهام بوجود آمد. 
اولین معامالت ســهام با واحد پولی راند، در یک چادر زینتی روستایی صورت گرفت. تجارت تنها 
در روزهای یکشنبه انجام می شد؛ زیرا این تنها زمانی بود که معادن تعطیل بود. علت آن مقرراتی 
بود که ممنوعیت ورود کارگران آفریقایی به نزدیکی رگه های طال را موجب می شــد. بعد از آن 
 )The Johannesburg Exchange & Chambers( شرکت سهامی ژوهانسبورگ و چمبرز
توسط یک تاجر لندنی به نام بنجامین مینور ووالن )Benjamin Minors Woollan( در تقاطع 
خیابان کمیسیونر و ســیموندز )Commissioner and Simmonds( افتتاح و به این ترتیب 

بورس ژوهانسبورگ موسوم به JSE در تاریخ 8 نوامبر 1887 متولد شد. 
تا ســال 1890، سالن معامالت ســهام به دلیل حضور زیاد ســهامداران بزرگتر شد اما به زودی 
علیرغم افزایش مســاحت آن دوباره نیاز به گســترش و نوسازی آن احساس شد. در سال 1903، 
یک ساختمان جدید برای JSE در خیابان هوالرد )Hollard Street( ساخته شد. پس از جنگ 
جهانی دوم، معلوم شد که این ساختمان برای انجام معامالت بورس فاقد فضای کافی است بود و 

در سال 1947 تصمیم به بازسازی بورس سهام گذاشته شد.
 از ســال JSE ،1963 عضو فدراسیون بین المللی بورس اوراق بهادار موسوم به FIBV شد. در 
ســال JSE ،1978 محل از خیابان Diagonal 17 به نزدیکی Kerk Street تغییر داد. در سال 

JSE 1993 تبدیل به یک عضو فعال انجمن تبادالت آفریقایی شــد. پس از 108 سال، سیستم 
اعتراض باز بازرگانی در 7 ژوئن 1996 به سیستم الکترونیکی تغییر یافت. در سپتامبر 2000، بورس 
اوراق بهادار ژوهانسبورگ به محل فعلی خود در سنتتون، گاوینگ )Sandton. Gauteng( تغییر 
یافت و نام رسمی آن را به اوراق بهادار بورس اوراق بهادار JSE تغییر داد. در سال 2001، توافقنامه 
ای با بورس اوراق بهادار لندن بســته شــد که امکان انجام معامالت بین دو بورس و جایگزینی 

سیستم تجاری JSE با LSE را داشت. 
بــه طور کلی JSE یک بازار را فراهم می کند کــه در آن اوراق بهادار آزادانه تحت نظارت مورد 
معامله قرار می گیرد. این نه تنها منابع مالی را به اقتصاد منتقل می کند، بلکه سرمایه گذاران را با 

بازدهی سرمایه گذاری در قالب سود سهام فراهم می کند.
 بورس اوراق بادار ژوهانسبورگ توسط یک کمیته حداکثر16 نفری نظارت می شود که همه آنها 
از حق رای مساوی برخوردار هستند. اعضای منتخب انتخاب شده، که نمیتوانند کمتر از هشت یا 
بیشتر از یازده نفر باشند، باید رییس اجرایی و پنج عضو خارجی را در کمیته انتخاب کنند. تصمیم 
گیری های توسط کمیته انجام می شود و توسط یک کمیته اجرایی تمام وقت به ریاست منتخب 

کمیته اجرایی انجام می شود.
 ABSA در میان شــرکت های بزرگی که در بورس ژوهانســبورگ فعالیت دارنــد می توان به
 Bank، Advtech Limited،African Bank Investments Limited  ، Barloworld

Limited، Telkom SA Limited و MTN Group Limited اشاره کرد. 
ساعات کاری عادی JSE 9:00 صبح تا 5:00 بعد از ظهر است به جز روز شنبه ها، روزهای تعطیل 
و تعطیالت اعالم شــده توسط بورس است. در حال حاضر مدیریت بورس ژوهانسبورگ را نیکی 

نیوتون-کینگ )Nicky Newton-King( برعهده دارد. 
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محمد حسن گودرزی

سـرزمین رنگین کمـان
آشنایی با آفریقای جنوبی

آفریقــای جنوبی کشــوری در جنوب آفریقا و در ســواحل دو 
اقیانوس اطلس و هند است.

این کشــور در جنوبی ترین قسمت قاره آفریقا قرار دارد و دارای 
خط ساحلی طویلی به طول 2/500 کیلومتر )1/550 مایل( است 
و با دو اقیانوس اطلس و هند ساحل مشترک دارد. مساحت این 
کشور 470/979 مایل مربع یا 1/219/912 کیلومتر مربع است. 
این کشور بیست و پنجمین کشور بزرگ دنیا )بعد از مالی( و از 
لحاظ مســاحت با کلمبیا برابر است. نجسوتی در دراکنزبرگ با 

3/408 مایل ارتفاع بلندترین نقطه آفریقای جنوبی است.
این کشــورتنها کشور در جهان اســت که داراي سه پایتخت 
متفاوت مي باشــد و از این لحاظ در میان کشــورهای جهان 
منحصر به فرد می باشــد . قوه مجریــه در پرتوریا، قوه مقننه 
)پارلمان( درشــهر کیپ تاون و قوه قضائیه در بلوم فونتین قرار 
دارد. پرجمعیت ترین شهر آن ژوهانسبورگ مي باشد .جمهوری 
آفریقــای جنوبی بــا کشــورهای نامیبیا، بوتســوانا، زیمبابوه، 
موزامبیک، سوازیلند و لسوتو )کشوری که در سرزمین آفریقای 

جنوبی محصور شده است( هم مرز است.
ژوهانسبورگ بزرگترین و پر جمعیت ترین شهر آفریقای جنوبی 
است. این شــهر دارای موزه ها و پارکها و گالری های نقاشی 
و دیدنی های بسیار زیاد و همچنین معادن عظیم طال میباشد. 
ژوهانسبورگ از از سالیان دور شهری ثروتمند و پر جمعیت بود. 
به دلیل وجود معادن طال از قدیم در این منطقه، خاک آن بسیار 

با ارزش اســت و به همین دلیل امروزه این شــهر قوی ترین 
اقتصاد را در آفریقای جنوبی دارد. شــرکت هند شــرقی هلند ، 
مرکزي در مکان امروزی کیپ تاون ایجاد نموده بودند و اهمیت 
راهبردی آبراه کیپ و منابع معدني غنی این منطقه باعث اهمیت 
بیشــتر این کشور در میان کشورهای غربی بخصوص در اواخر 

قرن نوزدهم گردیده بود .
ژوهانسبورگ که به عنوان ایگولی )مکان طال( نیز مشهور است، 
به دلیل قرار گرفتن درکمربند تپه های غنی از منابع معدنی ویت 
و اترزراند، منابع تجاری عظیمی از طال و الماس را در خود جای 
داده است. فرودگاه بین المللی تامبو بزرگترین فرودگاه آفریقا نیز 

در این شهر قرار دارد.
آفریقــای جنوبــی دارای آب و هوای متنوعی اســت و دارای 
صحرای خشــک مشــرف بــه نامیبیا و آب و هــوای مطبوع 
نیمه اســتوایش در نزدیک مرز مشــترک این کشور موزامبیک 
است. آفریقای جنوبی دارای پرتگاه کوهستانی به سمت فالت 
داخلی و فالت مرتفع است اگر چه آفریقای جنوبی نیمه خشک 
محسوب می شــود ولی تنوع آب و هوایی جالبی به مانند تنوع 

موقعیت طبیعی خود دارد.
در حــال حاضر آفریقــای جنوبی از لحاظ نــژادی داراي تنوع 
بســیاري مي باشــد . بزرگترین جمعیتهای دورگــه و اروپایی 
و هندی در آفریقا در این کشــور مســتقر مي باشند . جمعیت 
سیاه پوست آفریقای جنوبی کمتر از 80 درصد جمعیت این کشور 

مي باشد .
این کشور از معدود کشــورهای آفریقایی است که در آن هیچ 
وقت کودتا صورت نگرفته و انتخابات منظم در طول یک سده 
اخیر در آن برگزار شده اســت. با این حال اکثریت سیاهپوستان 
تا ســال 1994 دارای حق رای نبودند . این کشــور از اعضای 
بنیان گذار اتحادیه آفریقا اســت و بزرگترین اقتصاد را در میان 

اعضای آن دارد.
از نظر اقتصادی این کشــور بزرگ تریــن صادر کننده طال  در 
جهان اســت و از تولید کننــدگان عمده اورانیــوم، کرومیت، 
سنگ ســرمه، پالتین و زغال سنگ )که سه چهارم نیاز کشور 
به انرژي را تأمین مي کند( اســت. بخش صنعتي شامل صنایع 
شیمیایي، غذایي، نساجي، وسایل نقلیه موتوري و مهندسي برق 
اســت. کشاورزي و دامداري یک سوم صادرات افریقاي جنوبي 
راتشکیل مي دهد و تولیدات آن شامل میوه، شراب، پشم و ذرت 
اســت. سطح زندگي در این کشور در قاره افریقا باالترین است 
ولي توزیع آن میان سفیدپوستان و غیر سفیدپوستان بسیار نابرابر 
است. انصراف بعضي از سرمایه گذاران خارجي تالش به سوي 

خودکفایي را افزایش داده است.
54 عضو ســازمان ملل را در این قــاره حضور دارند و آفریقای 
جنوبی به تنهایی حدود یک ششم از تولید داخلی قاره آفریقا را 
در سال 2013 میالدی به خود اختصاص داد. به گزارش بانک 
جهانی، تولید داخلی کل آفریقا 2.39 تریلیون دالر بوده که سهم 
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آفریقای جنوبی بیش از 380 میلیارد دالر بوده است. 
آفریقای جنوبی بخش کشــاورزی عظیمی دارد و صادر کننده 
خالص محصوالت کشاورزی است تقریباً هزار تعاونی کشاورزی 
و مشاغل کشــاورزی در سراسر کشــور وجود دارد و صادرات 
کشاورزی 8 درصد از صادرات کل این کشور در 5 سال اخیر را 
تشکیل داده است. صنعت کشاورزی حدود 10 از میزان بیکاری 
رســمی می کاهد که نســبت به دیگر مناطق قاره عدد بزرگی 
نیســت و همچنین برای کارگران موقــت کار فراهم می کند و 
2/6 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. به 
هرحال بدلیل خشکی زمین تنها 13/5 درصد آن می تواند برای 
تولید محصول استفاده شود و تنها 3 درصد آن کاماًل حاصلخیز 

محسوب می شود.
اگرچه بخش بازرگانی کشــاورزی نسبتاً خوب توسعه یافته اما 
مردم در بعضی مناطق روســتایی هنوز با پول ناچیز کشاورزی 
امرار معاش می کنند.این کشــور هشــتمین کشور بزرگ تولید 
کننده مشــروبات الکلی و یازدهمین تولیــد کننده بزرگ تخم 
آفتابگردان جهان اســت. آفریقای جنوبی از بســیاری جنبه ها 
کشــوری پیشرفته اســت اما این توســعه حول چهــار منطقه 
اتفاق افتاده اســت. کیپ تاون، بندر الیزابت، دوربان و پروتوریا 

-ژوهانســبورگ. به غیر از ایــن چهار منطقــه در بقیه جاها 
پیشرفت کم بوده و فقط علی رغم استراتژی های دولت همچنان 
پابرجاست اما مناطق توسعه نیافته اصلی در حال پیشرفت سریع 
هستند. این مناطق شــامل: خلیج موسل به خلیج پلتن برگ، 
منطقه رستنبرگ، نلزپروت، بلوئم فونتین، ساحل جنوبی کیپ، 

ساحل شمالی KZU در بین مناطق دیگر می شود.
 فاصله بسیار درآمدها و اقتصاد دوگانه باعث شده تا این کشور 
در حال توسعه محسوب شود. عدم تساوی درآمدها در آفریقای 
جنوبی چنان زیاد اســت که از این نظــر در باالترین رده های 
جهانی قرار می گیرد. میزان رشــد پیامد آن در ده ســال اخیر 
به کاهش بیکاری منجر شده اســت، با این حــال اقتصاد آنها 
راه درازی را در پیش دارد و مشــکالت اقتصادی بزرگی هنوز 
باقی مانده انددر ابتدا سال 2000 رئیس جمهور این کشور به نام 
تابوامیکی قسم خورد که رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی 
را با رفع قوانیــن محدود کننده کار افزایش دهد و به خصوص 
ســرعت بیشتری ببخشــد و هزینه های غیر ضروری دولتی را 
کاهش دهد. سیاست های احراز سوی حزب کارگرمورد مخالفت 
قرار گرفتند. بنابر محاســبات آفریقای جنوبی 30درصد از تولید 
ناخالص داخلی کل قاره  آفریقا را در دســت دارد. همچنین این 

کشور بزرگ ترین تولیدکننده و مصرف کننده انرژی این قاره  نیز 
است.

این کشــور با راند که بزرگ ترین پول رایــج بازار تجارت و در 
حال توسعه است به جمع 15 کشــور برتر دارای پول رایج دنیا 
پیوسته است - مجمع دائم )CLS( که در آن معامالت تجاری 
سریعاً بسته می شوند و ریسک معامله در مناطق زمانی را کاهش 
می دهنــد. راند آفریقای جنوبــی )ZAR( بهترین پول رایج در 
مقابل دالر آمریکا بین سالهای 2002تا 2005 طبق جدول امتیاز 
پولهای رسمی بلومبرگ بوده است. بی ثباتی راند آفریقای جنوبی 
برفعالیت های اقتصادی اثر گذاشــته که همراه با سقوط سریع 
ســال 2001 بود که باعث تنزل تاریخی 13/85 راند نسبت به 
دالر آمریکا شــد که باعث بیم از تورم شد و باعث شد تا بانک 
پشــتوانه نرخ بهره ها را افزایش دهد. راند از آن موقع وضعیت 
بهتری یافته و با نرخ 5/99 تا ژانویه 2006 در مقابل دالر آمریکا 
مبادله شده و اقدام بانک پشتوانه نیز باعث مهار تورم شده است. 
قدرت راند باعث وارد آمدن فشار به صادر کنندگان شده و آنها 
از دولت خواســته اند تا در نرخ ارز برای کمک به متعادل کردن 
نرخ راند دخالت کند و همچنین بســیاری از صادرکنندگان نیز 

کارکنان خود را اخراج کرده اند.
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3-1- بورس اندونزي 

بر  را  خود  شرکتی  اجتماعی  مسئولیت  مشی  2014 خط  سال  در  اندونزي  بورس 
اسـاس  معیارهاي ISO 26000 تدوینکرده است. این بورس موضوع اصلی برنامه 

مسئولیت اجتماعی شرکتی خود را به شرح زیر بیان کرده است:
1. توسعه جامعه

2. آموزش و فرهنگ سازي
3. ایجاد اشتغال و توسعه ي مهارت

4. سرمایه گذاري اجتماعی
بررسی عملکرد بورس اندونزي نشان می دهد که در سال 2014 برنامه ي مسئولیت 
اجتماعی  گذاري  سرمایه  و  آموزش  هاي  جنبه  بـر   بورس  این  شرکتی  اجتماعی 

متمرکز بوده است.
3-1-1-آموزش بازار سرمایه 

بورس اندونزي با انجام مستمر برنامه هاي پایدار مسئولیت اجتماعی، این برنامه ها را 
در حوزه ي آموزش که بر دست یابی به درك بهتر جامعه از مدیریت مالی، سرمایه 
انجام  با  اندونزي  بورس  اجرا میکند. هدف  دارد،  تأکید  بازارهاي سرمایه  و  گذاري 
مستمر برنامه هاي پایدار مسئولیت اجتماعی، این برنامه ها را در حوزه ي آموزش که 
بر دست یابی به درك بهتر جامعه از مدیریت مالی، سرمایه گذاري و بازارهاي سرمایه 
تأکید دارد، اجرا می کند . هدف بورس اندونزي، اصالح دانش کل جامعه و به  ویژه 

جوانان از طریق ارایه راهکارهاي آموزشی گوناگون و منظم است.

بورس اندونزي اجراي مسئولیت اجتماعی شرکتی را فرصتی براي ارایه خدمات به 
جامعه میداند. این امر به ویژه در مورد میزان تأثیر استانداردهاي بینالمللی زندگی 
بورس  است.  گرفتـه  قـرار  بررسی  مورد  سرمایه  بازار  و  کشور  اقتصادي  توسعه  در 
آموزش،  زمینه  در  اجتماعی  آگاهی  برنامههاي  برگزاري  به  اقدام  سال  هر  اندونزي 
فعالیت هاي  دانش عمومی جامعه میکند.  افزایش  برای  و محیطزیسـت   اجتماع 

آموزشی بازار سرمایه بخش جدایی ناپذیر برنامه این بورس براي عمومی کردن بازار 
رود  می  انتظار  و  است  گذاري  سرمایه  عمومی  دانش  افزایش  منظور  بـه  سـرمایه 
عالقه عموم مردم را به سرمایه گذاري در این بازار افزایش دهد. برنامه آموزشی بازار 
سرمایه بورس اندونزي ساختاري منظم دارد و به طور مستمر بازبینی می شود.این 

برنامه شامل زیر است:
1. آموزش بازار سرمایه متعارف
2. آموزش بازار سرمایه اسالمی
3. برگزاري انجمن سرمایهگذارا

4.  برگزاري مسابقات کشوري بازار سرمایه براي دانشجویان
5. گنجاندن مواد آموزشی بازار سرمایه در برنامه درسی مقاطع مختلف تحصیلی

مجموع هزینههاي آموزشی بورس اندونزي در سال 2014 براي مـردم  ایـن کشـور 
بـه ویـژه براي دانـش آمـوزان و دانشجویان بالغ بر 6/2 میلیارد روپیه بوده است.

3-1-2-کمیته مدیریت ریسک و فناوري اطالعات 
از  یکـی  اهمیت می دهد.  این کشور  در  آموزش  اصالح کیفیت  به  اندونزي  بورس 
با  اندونزي  بورس  توسط  که  اجتماعی شرکتی  مسئولیت  بـه  مربـوط  هـاي  برنامه 
همکاري شرکت سپرده گذاري مرکـزي اوراق بهـادار  و تسویه وجوه بورس اندونزي 
انجام شده، بهبود آموزش بهوسیله ابزار آموزشی مبتنی بر فناوري اطالعات است. به 
ابزار آموزشی مبتنی بر فناوري اطالعات را براي اساتید  این وسیله بورس اندونزي 
در حوزه هاي ریاضی، علوم طبیعی  و زبـان  انگلیسـی فراهم می کند. از آنجا که 
مهارت اساتید در این حوزهها زمانبر است، آموزش استفاده از این ابزارها تـا زمان 

مهـارت اساتید، ارایه می شود. 
استفاده از امکانات مناسب همراه بـا توان اساتید، کیفیت آموزش را در اینکشور باال 
برده و سطح علمی دانش آموزان و دانشجویان را افزایش مییابد. اجراي این برنامهها 
بهطور مستمر ارزشیابی می شود تا از اثربخشـی آن در رسیدن به اهداف موردنظر 
اطمینان حاصل شود. مجموع هزینه هایی که بورس اندونزي و شرکت سپرده گذاري 
مرکزي اوراق بهادار و تسویه وجوه در سال 2014 میالدي صرف این برنامهها کردند، 

بالغ بر 169 میلیون روپیه بـوداست.
بورس اندونزي در سال 2014 به چندین مدرسه در قالب موارد زیر کمک کرده است: 

 ساخت کتابخانه درمدارس با صرف هزینه 38 میلیون روپیه
 تجهیز کامپیوترهاي مـدارس بـا صـرف هزینـه 63 میلیون روپیه

 اهداي 15 کامپیوتر و 4 پرینتر به آموزشـگاه بازار سرمایه
 بازسازي کالسهـاي مـدارس بـا صـرف هزینـه 46 میلیون روپیه

3-1-3-توسعه جامعه و اجتماع 
بورس اندونزي به منظور تحقق یک زندگی اجتماعی بهتر بهویژه در زمینه ي بهبود 

 فعالیت بورسهاي بینالمللی در مسایل 
زیست محیطی، اجتماعی و راهبري آرمین صادقی عدل

بورس اوراق بهادار تهران معاونت 
توسعه مدیریت تحقیق و توسعه
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رفاه، برنامه هایی با محوریـت توسعه اجتماعی را در سال 2014 پیاده کرده که شامل 
موارد زیر بوده است:

ساخت مزرعه: این فعالیت ادامه ي برنامه ي سال 2013 بوده که شامل تهیه 
دوره اي دانه و بذر، مشاوره ي کشاورزي توسط افراد

حرفه اي و نظارت بر پیشرفت کار این افراد بوده است. تالش بورس اندونزي در این 
زمینه هدفمند بود و قصد داشت به این وسیله به کشاورزان و جامعه کمک کند تا 
درآمدشان افزایش یابد و تعداد گوسفندانی را که رو به کاهش بود، افزایش دهند. 
ایـن بورس در سـال 2013 در حدود 376 میلیون روپیه براي این طرح اختصاص 

داده بود و در سال61،2014 میلیون روپیه دیگر به آن افزود.

بـذر،   و  دانه  تهیه  شامل  برنامه  این  بره:  و  بز  پرورش  براي  مزرعه  ساخت 
افزایشکاه وجـو،  مشـاور مزرعه داري توسط افراد حرفه اي و نظارت بر پیشرفت 
کارگروه مزرعه داران بـود . در سـال  2014 بورس اندونزي 137 میلیون روپیه به 

این برنامه اختصاص داده است.
3-1-4-طرح حمایتی بورس اندونزي 

بورس اندونزي در این طرح به مردم آسیب دیده ناشی از حوادث طبیعی کمک می 
کند. کلیه اقدامات الزم از لحظه قوع حادثه تا فعالیتهاي جبرانی پس از حادثه و 
دوستانه  انسان  هـاي  فعالیت  برخی  انجام میشود.  بورس  این  توسط  آنها  اسکان 

بورس اندونزي در سال 2014 به شرح زیر است:
کمک به قربانیان در مانادو: کمکرسانی بورس اندونزي شامل سه مرحله بود. 
در ابتدا مرکز خیریـه  این بورس مبلغ 100 میلیون روپیه به افراد حادثهدیده اهدا 
کرد. در ادامـه بـه قربانیان این سیل در 4 محل حادثهدیده 122 میلیون روپیه اهدا 
شد. در ادامه و در تاریخ 14 فوریه 2014 بورس اندونزي مبلـغ 28 میلیون روپیه 

براي تهیه لباس و کفش فرزندان قربانیان این حادثه پرداخت کرد.

کمک به قربانیان فوران آتش فشان مونت کلود: کمکرسانی بورس اندونزي 
در این حادثه شامل دو مرحله بود. در ابتدا امدادرسانی براي رفع نیازهاي اساسی 
قربانیان بالغ بر 300 میلیون روپیه در 22 فوریه 2014  در ادامه کمک نقدي 300 
میلیون روپیه اي براي اسکان چندین خانواده که بر اثر این آتش فشان خانه هاي 

خود را از دست داده بودند.

این  از  پس  اندونزي  بورس  قربانیان آتشفشان مونت سینابونگ:  به  کمک 
حادثه براي پشتیبانی و تـدارك نیازهای قربانیان و ساخت امکانات فیزیکی مبلغ250 

میلیون روپیه کمک کرد.

3-1- بورس مسکو

3-2-بورس مسکو 

بورس مسکو یکی از فعالترین مشارکت کنندگان در برنامـه ي ملی روسـیه  براي 
در سال  بورس  این  آموزشی  اقدامات  است.  این کشور  مالی  دانش  و  افزایش سواد 
)هفته ي  عنوان  تحت  اي  برنامه  و  انجام  روسیه  از شـهرهاي   بسیاري  در   2014
دانش مالی( در چندین شهر این کشور برگزار شد . بـورس مسکو به منظور افزایش 
اشتیاق و انگیزه جوانان، کارگاه ها و بازي هاي مالی را در کمپ دانش مالی جهانی 

برگزار کرد.

بورس مسکو در سال 2014 به عنوان بخشی از همکاري خود با فعاالن بازار، حدود 
30 سمینار با شرکت هاي کارگزاري در مسکو و سایر  مناطق کشور روسیه برگزار 
از  بـورس مسـکو در سال 2014  تاریخ  بازدید کننده در موزه  کرد. حضور 2700 
افتخارات این بورس بـه شمار مـی   رود. در همین سال ادامه فعالیت براي گسترش 

موزه یاد شده ادامه یافت و بیش از 70 مورد به مجموعه موزه اضافه شد.
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3-2-1-فعالیتهاي آموزشی بورس مسکو 
و  بورس  این  ي  توسعه  و  پژوهشی  هاي  پروژه  از  بخشی   عنوان  به  مسکو  بورس 
همچنین آمـوزش کارکنان کارآزمود براي بخش مالی با دانشگاه هاي برجسته فنی 
و اقتصاد روسیه همکاري می کند. این بورس در سال 2014 پروژه هاي مشترکی را 
با دانشگاه هاي متعددي از جمله دانشگاه اقتصاد روسیه و دانشگاه مالی روسیه انجام 
داد. این بورس براي پشتیبانی از فناوريهاي کامپیوتري در سیستم بانکداري و بورس 
براي دانشجویان  بـا دانشگاه مهندسی و فیزیک مسکو همکاري میکند. همچنین 
این دانشگاه ها دورههاي آموزشی غیرحضـوري  )اینترنتـی ( برگزار میکند. بورس 
علمی  رقابت  میزبان  مسکو  مالی  ي  دانشکده  مشارکت  با   2014 مارس  در  مسکو 
سـالیانه روسیه در زمینه بازارهاي مالی براي دانشجویان و فارغ التحصیالن بود. در 
برای  اي  اساتید حرفه  مالیتوسط  مراسم دوره هاي تخصصی مدیریت ریسک  این 

شرکتکنندگان برگزار شد.
3-2-2- فعالیت هاي خیریه بورس مسکو 

کودکان  ویژه  به  نیازمند  افراد  به  با هدف کمک  بورس مسکو  هاي خیریه  فعالیت 
صورت میگیرد. تأمین مـالی برخی پروژه ها از طریق صندوق هاي سرمایهگذاري 

اختصاصی حوزه هاي اجتماعی از دیگر فعالیت بورس مسکو در این زمینه است.

تحت  افراد  تعداد  افزایش  و  امور خیریه  در  کارایی  افزایش  منظور  به  بورس مسکو 
داوطلبانه  حضور  کند.  می  همکاري  خیریه  غیرانتفاعی  هـاي  سازمان  با  پوشش 
بورس  اصلی  مشیهاي  خط  از  یکی  خیریه  هاي  فعالیت  در  بورس  این  کارکنان 

مسکو است. کمیته ي خیریه بورس مسکو بر اساس هزینههاي پیش بینی شده و 
بودجه تأیید شده در مورد تحت حمایت قرار گرفتِن سازمانها و پروژهها اجتماعی 
اداره می  ریاست کمیته ي خیریه  وسیله  به  آن  فعالیت  و  تصمیمگیري میکنند  
شود. بورس مسکو در سال 2014 بـراي پروژه هـاي انسـان دوستانه درمجمـوع 32 
میلیون روبـل اختصاص داد. بورس مسکو هزینه درمان کودکانی که از بیماريهاي 
خونی و غدد رنج میبردند را نیز بر عهده گرفت. این بورس همچنان به همکاري خود 

با چندین مرکز خیریه ادامه میدهد. 
عالوه بر موارد ذکر شده و همکاري بورس مسکو با سازمانهاي غیرانتفاعی، مشارکت 
در پروژه هاي خیریه خصوصی براي کودکان نیز در چارچوب اهداف این بورس در 
انتشار  در سال 2014  بورس  این  اقدامات  از  یکی  است.  فعالیتهاي خیریه  زمینه 
کتاب رنگی و تصویري براي کودکانی بود که مشکالت بینایی داشتند. کارکنان بورس 
مسکو داوطلبانه در فعالیتهاي مؤسسههاي خیریه مشارکت می کنند. این افراد در 
دسامبر 2014 در پروژه اي که براي تهیه کاالهـاي پزشکی بیماران سه هفته به طول 

انجامید، مشارکت کردند. 
اطالعات مربوط به فعالیت هاي خیرخواهانه بورس مسکو بر روي پورتال داخلی این 
بورس قرار دارد و در دسترس همه کارکنان است. همچنین اخبار روزانه ي شرکت در 
مورد فعالیت هاي خیرخواهانـه  از طریـق ایمیل به کارکنان اطالع رسانی می شود.

3-3-  بورس استانبول 

هـا   شرکت  و  مالی  بازارهاي  پایداري  که  هستند  معتقد  ترکیه  بورس  مسئوالن 
همچنین رشد اقتصادي، نقش عمده اي در توسعه منظم و منطقی جوامع در سطح 
با ترویج هنر و فرهنگ، آموزش و کمک به  ایفا می کند. به همین منظور  جهانی 
فعالیت هاي خـدمات اجتمـاعی از طریق بورس استانبول، براي حرکت به سوي یک 

کشور توسعه یافته تالش می کنند. 
 بورس استانبول در پروژه هاي مربوط به افزایش کیفی آموزش در سطح مدارس، 
آموزشگاه ها و دانشگاه ها شرکت میکند و با سرمایه گذاري در استان ها و بخش 
هاي فاقد فرصت هاي کافی، باعث اطمینان از ارتقاي کیفیت آموزش گسترش آگاهی 
آموزشی در سطح ترکیه می شود. از دیگر سوي رشد کلی از طریق توانمندسـازي 
افراد بزرگ سال براي مشارکت در زندگی تجاري با آموزش و دوره هاي حرفه اي 

فصلی و هفتگی، تضمین می شود.

3-3-1- مدارس بورس استانبول 
بورس اوراق بهادار کشور ترکیه در سال 1997 درچارچوب برنامه تدوین شده نظام 
در   ترکیـه  بورس  کرد.  مدرسه   46 ساخت  به  اقدام  شور  ایـ  وپـرورش   آمـوزش  
راستاي چارچوب یادشده و مطابق با نیازهاي منطقه اي اقدام به ساخت 432 مؤسسه 
اقدامات  این   . آموزشی در 277 منطقـه  در 80 استان سراسر ترکیه کـرده است 
از )مشارکت عملی در پروژه ملی آموزش وپرورش(  به عنوان بخشی  بورس ترکیه 
براي کمک بـه  توسعه منطقه اي  ایجاد فرصتهاي برابر در سراسر این کشور بـوده 
است . بورس استانبول با راه اندازي  )صـندوق  سرمایه گذاري آموزش وپرورش( با 
بودجه اولیه 32 میلیون لیر ترکیه1 در تأمین مالی این پروژه سهیم شده اسـت . این 
صندوق بـا مدیریت بورس استانبول اداره میشود و بودجه این صندوق در حال حاضر 
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به 5/1 میلیون لیر ترکیه رسیده است.
بورس استانبول تالشهاي بسیاري در توسعه آموزش وپرورش این کشور داشته و با 
ارایه خدمات آموزشی به حدود 800,000 دانش آموز نقش به سزایی در رشد آموزش 
این کشور داشته است. این بورس در سـاخت امـاکن آموزشی مانند مدارس ابتدایی، 
راهنمایی، دبیرستان، فنی و حرفهاي، مدارس شبانه روزي، سالن هاي اجتماع مانند 

سالن ها ي کنفرانس و سالن ورزش نقش خود را به خوبی ایفا کرده است. 
بورس استانبول با حمایت از سیاست هاي دولت این کشور با شعار )هیچ استانی بدون 

دانشگاه( اقدام به ساخت 15دانشگاه در 10 استان کرده است.

3-3-2- فعالیت هاي فرهنگی و هنري بورس استانبول 
3-3-2-1- مجموعه فرهنگی بورس استانبول 

هاي  نمایشگاه  برگزاري  مانند  هنري  هاي  فعالیت  ساماندهی  با  استانبول  بورس 
تخصصی ، برگزاري نمایشگاه در مدرسه ها و... در توسعه فرهنگی کشور ترکیه نقش 
مهمی ایفا کرده است. سالن هاي نمایشگاهی در داخل  ساختمان بورس این کشور 
حضور دارند و از طریق پشتیبان حمایت میشوند. مجموعه فرهنگی بورس استانبول 
در کانون توجه این بورس قرار دارد و روزبه روز درحال رشد است. در حال حاضر این 

مجموعه با ظرفیت بیش از 400 اثر هنري درحال فعالیت است.

3-3-2-2- گروه موسیقی بورس استانبول 
یکی دیگر از پروژه هاي اجتماعی ارایه شده توسط بورس استانبول،گروه موسیقی ایـن 

بورس استکه با هدفبهیادگارگذاشتن آن براي نسلهاي آینده طراحی شده است.

بورس استانبول در این زمینه در حال به خدمت درآوردن اساتید برجسته موسیقی 

ترکیه همراه با تک نوازي موسیقی استانبولی به منظور سازمان دهی براي برگزاري 
کنسرت در شهرهاي زیادي از این کشور است. همچنین این بورس اقدام به برگزاري 

کارگاه هاي آموزشی موسیقی دردانشگاه هاي این کشور کرده است.
3-3-3- پشتیبانی از فعالیت هاي ورزشی 

یکی از حامیان اصلی جشنواره فرهنگی Ethnosport سال 2016 استانبول، بورس 
استانبول بود . ایـن جشنوار توسط سازمان جهانی Ethnosport برای احیاي ورزش 
هاي سنتی سازمان دهی شده است. این بورس از یک کماندار ملی پارالمپیک کشور 
نام عبداهللا یورولماز از طریق فدراسیون ورزشهاي معلولین و فدراسیون  ترکیه به 
تیراندازي ترکیه حمایت کرد. با پشتیبانی و حمایت از این ورزشکار، به معرفی او در 
کشور ترکیه پرداخته شد تا مـردم  این کشور او را بهتر بشناسند و او براي رسیدن 

به موفقیتهاي بیشتر تالش کند.
  

3-3-4- کشتهشدگان بورس استانبول 
یک مأمور پلیس و یک شهروند در حمله ي ضربتی و درحالی که از بورس استانبول 
دفاع میکردند، کشته شدند بورس استانبول کمک به خانواده هاي این شهدا را از 
از آن ها به صورت مادي و  وظایف خود در راستاي مسئولیت اجتماعی میداند و 
کشته   هاي  خانواده  براي  هایی  آپارتمان  زمینه  این  در  کند.  می  حمایت  معنوي 
شدگان خریده شد است. عالوه بر این بورس استانبول مسابقاتی مانند فوتبال را به 
نفع ایـن  خـانواده ها برگزار میکند . همچنین در محوطه این بورس لوح یادبودي 
کند.  جاودانه  را  هـا  آن  یاد  تا  شده  ساخته  بورس  همکار  شهیدان  از  برخی  براي 

برگزاري مراسم یادبود براي شهیدان از دیگر اقدامات بورس استانبول است.

3-4- بورس ژاپن 
3-4-1- آموزش جامعه در زمینه مسایل اقتصادي و مالی 

بورس ژاپن به عنوان بخش اصلی زیرساخت مالی و اقتصادي این کشور در زمینه 
آموزشهاي اقتصادي و مالی بهطور مستمر در حال فعالیت است. هدف این بـورس  
افزایش دانش عموم مردم در زمینه بورس، تأمین مالی و باالبردن درك استفاده از 
خدمات مالی مناسب و کمک به مردم این کشور از طریق آموزش سرمایه گذاران 
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حقیقی )خرد( است.

3-4-1-1- آموزش اقتصادي و مالی 
آکادمی بورس ژاپن

بورس ژاپن با برگزاري دورههاي سرمایهگذاري در رابطه با سهام، صندوق هاي قابل 
معامله در بورس، ابزار مشتقه غیره به افزایش توان علمی عالقه مندان کمک میکند. 
اقتصادي  های  نظریه  آخرین  و  اقتصادکـالن  با  رابطـه  در  دورههایی  این  بر  عالوه 
توسط این بورس برگزار می شود. عـالوه بر برگزاري دوره هاي یاد شده بورس ژاپـن 

میزبان سخنرانان متخصص بینالمللی در زمینههاي اقتصادي است.

گسترش مدارس )ابتدایی تا دبیرستان(
اقتصاد و شرکتهاي سهام بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره مردم ژاپن است، اما 
در مدارس این کشور فرصـت  زیادي براي تدریس این مباحث وجود ندارد. به همین 
دلیل بورس ژاپن کارکنان خود را براي سخنرانی در مورد موضوعاتی مانند سیاست، 
اقتصاد و شهروندي عمومی به کار میگیرد . این سخنرانیها شامل توضیح چارچوب 
شرکتهاي سهامی عام و آشنا کردن دانشآموزان و دانشجویان با مفـاهیم مـالی و 
اقتصادي است . در سـال2013 گارکنان بخش آموزش بورس ژاپن در 68 مدرسه در 
مورد مسایل یادشده به سخنرانی پرداختند و در مجموع بیش از8000 دانشآموز و 

دانشجو در این سخنرانیها حضور داشتند.

سخنرانیهاي اقتصادي براي والدین و جوانان
بورس ژاپن با برگزاري دورههاي آموزشی در تابستان و سایر تعطیالت براي والدین و 
جوانان به افزایش دانـش مـردم  این کشور در زمینه امور مالی و اقتصادي میپردازد. 
در سال2013 میالدي بیش از2600  نفر در این گردهمایی ها شرکت کردند. بازدید 
کودکان 4 تا 6 ساله از امکانات و تجهیزات بورس ژاپن و ارایه توضیحاتی پیرامون 

مسایل مالی  بازار سرمایه این کشور از دیگر اقدامات این بورس است.
سخنرانی های دانشگاهی 

اقتصادي کارکنان  و  مالی  زمینههاي  توان علمی در  افزایش  به منظور  ژاپن  بورس 
به دانشگاه هاي معتبر سراسر ژاپن  بـراي  سخنرانی  را  بخش آموزش بورس خود 
معرفی میکند. در سال 2013 کارکنان این بخش در 51 دانشگاه بیشاز 13000 

سخنرانی کردند.
حمایت از دوره هاي آموزشی

بورس ژاپن با حمایت از برگزاري دورههاي آموزشی دو دانشگاه کیو1 و سوفیا2 براي 
برگزارشده  از دورههاي  برخی  این کشور تالش میکند.  برتـر  استعدادهاي  پرورش 
اقتصاد،  بهـادار،مدیریت،  اوراق  بازار  بر  حاکم  قـوانین  شامل  دانشگاهها  این  توسط 
حسابداري و نحوه پذیرش سهام در بورس است. در سال2013  به مناسبت 100 

سـالگی دانشـگاسوفیا دوره آموزشی عملکرد بازار اوراق بهادار برگزار شد.
برگزاری سمینار براي اساتید 

اساتید  توانمنديهاي  ارتقاي  هدف  با  تعطیالت  سایر  و  تابستان  در  ژاپن  بورس 
اساتید  توانمنديهاي  افزایش  براي  بورس  این  میکند.  برگزار  آموزشی  دورههاي 

دورههایی را براي کارمندان و گروههاي تدریس کننده برگزار میکند.
3-4-1-2- حمایت از کارآفرینان برتر 

ایفا  مهمی  نقش  آینده  براي  پرجنبوجوش  اقتصاد  یک  ایجاد  در  محیطی  عوامل 
میکند. بورس ژاپن به عنوان بخشی از برنامه مشارکت اجتماعی با تأکید بر ایجاد 
عالقه به شـروع  کسـب  وکارهـا ي جدیـد از تأسیس شـرکت ها توسـط کارآفرینان 
برتر حمایت میکند. این بورس با حمایت از کارآفرینان به تشویق افراد بیشتر براي 

تأسیس شرکت مـیپردازد.

3-4-1-2- افزایش سطح آگاهی مردم در زمینه بازار سرمایه
این پروژه به صورت مشترك توسط بورس ژاپن و اعضاي انجمن معامله گران اوراق 
بهادار این کشور و سایرگروه هاي فعال در زمینه بازار سرمایه براي افزایش دانش 
اوراق بهادار انجام میشود. برخی از این فعالیت ها شاملگنجاند مواد مالی و اقتصادي 
سمینارهاي  و  ها  سخنرانی  مستمر  برگزاري  آموزان  دانش  درسی  کتابهاي  در 

آموزشی براي عموم جامعه است.
3-4-2- افزایش همکاريهاي بین المللی 

3-4-2-1- مشارکت و همکاري با سازمان هاي بین المللی 
فدراسیون جهانی بورس ها

فدراسیون جهانی بورس ها در جوالي 2014 از 60 بورس تشکیل شده بود. اقدامات 
بازارهاي  با  مرتبط  سیاستهاي  براي  پیشنهادها  شـامل  فدراسیون  این  مختلف 
سرمایه، انجام تحقیق  و نظرسنجی و ارایه ي داده هـاي  آماري اسـت هم چنین 
فدراسیون جهانی بورس ها از باال بردن اعضاي خود با تبادل اطالعات و پشتیبانی 
از بورس ها جدید حمایت میکند. فعالیت هاي اخیر این فدراسیون شامل تقویت 
توابع کنترل ریسک در واکنش به گسترش معامالت پرتکرار، تبادل اطالعات در مورد 
مسایل زیست محیطی، اجتماعی و راهبري و همچنین امنیت در دنیاي مجازي است. 
در  و حضور  ها  بورس  جهانی  فدراسیون  عمومی  مجامع  در  با شرکت  ژاپن  بورس 
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ترکیب هیأت مدیره و کمیته کار آن، از اقدامات این فدراسیون حمایت می کند.
فدراسیون بورس هاي آسیا و اُقیانوسیه

این فدراسیون در جوالي 2014 از 18 بورس تشکیل شده بود که در منطقه آسیا و 
اُقیانوسیه قرارگرفته اسـت. فعالیت هاي این فدراسیون شامل تسهیل تبادل اطالعات 
میان اعضا و حمایت از آن ها است. بورس ژاپـن دبیـر فدراسیون یاد شده است و 

مسئول برگزاري مجامع عمومی و کمیته کار آن است.
برخی از فعالیت هاي اخیر این فدراسیون شامل اقدامات اعضا براي افزایش معامالت  
برون مرزي در آسیا، تبادل دیدگاه هاي مرتبط با افزایش توسعه ي بازار درکشورهاي 

درحال رشد و انجام مطالعات تطبیقی در مورد ساختار بازار سرمایه است.
3-4-2-2- پذیرش کارآموز از سایر بورس ها )با همکاري آژانس بین المللی ژاپن (

بورس ژاپن از سال 1990 از اساتید و کارآموزان بورس هاي کشورهاي مختلف براي 
کمـک بـه   توسـعه ي بازارهاي  

میکنـد  استقبال  شرقی  آسیاي  کشورهاي  در  بهادار  اوراق  بازارهاي  و  سرمایه 
شرکتی  راهبري  نقش  مورد  در  افراد  ایـن  آموزشـی  هـاي  فعالیـت  از  بخشـی   .
شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق  بهادار ژاپن اسـت . نحـوه  پـذیرش  سـهام  
فعالیت  سایر  همچنین  و  معامالت  بر  نظارت  سیستم  معامالتی،  دستورالعملهاي 
هاي خود انتظامی از دیگر فعالیتهاي این کار گروه است این برنامه شامل بازدید 

از مؤسسات مالی، شرکت هاي اوراق بهادار و سایر سازمان هاي مرتبط نیـز  است.
3-4-3- افزایش فعالیت هاي تحقیقاتی 

3-4-3-1- انجام فعالیتهاي علمی مشترك با دانشگاه توکیو
بورس ژاپن با همکاري دانشگاه توکیو فعالیتهایی در زمینه فناوري هاي تحلیل داده ها 
و تکنولوژيهاي شبیه سازي انجام داده است تا به ثبات وکارایی ارزشیابی ابزارهاي مالی 
کمک کند . تـیم  تحقیقاتی بورس ژاپن با دو تـیم تحقیقاتی در بخش سیستمهاي 
نوآوري و دانشکده مهندسی کار می کند تا فناوري تجزیه وتحلیل دادههاي معـامالت 
پرتکرار، با سرعت باال و سایر مدلهاي معامالتی را توسعه دهد. این پروژه با شبیه سازي 

بازار امکان عملیات باثبات و کارا در بازارهاي سرمایه را فراهم می کند.

3-4-3-2- مقالههاي منتشرشده توسط بورس ژاپن 
بورس ژاپن در حال بررسی تغییرات در محیطهاي عملیاتی و سیستم هاي قانونی 
مرتبط به منظور ایجاد یک بازار سرمایه جذابتر است. نتایج این بررسیها با همکاري 
مدیریت بورس ژاپن و محققان خارج از ایـن بورس بـه صـورت مقاله منتشر میشود.

3-4-3-3- گروه مطالعاتی بورس ژاپن
 در مورد ابزارهاي مالی و اوراق بهادار چارچوب قانونی امور مالی و اوراق بهادار بورس 
ژاپـن در سال ها ي اخیر با پیشرفت ابزارهاي مالی و اوراق بهادار تغییرات زیادي 
امور مالی  از تحقیقات تخصصی در مورد  داشته است. گروه تحقیقاتی بورس ژاپن 
ابزارهاي  و اوراق بهادار پشتیبانی میکند و زمینه را براي گروه مطالعاتی در مورد 
مالی و اوراقبهادار فراهم میکند تا این مطالعات را در داخل و خارج کشور ژاپن در 
دسترس همگان قرار دهد. این گروه شـامل 24 محقق برجسته است که در مورد 
طیف گستردهاي از مسائل حقوقی با توجه به قانون مالی و اوراق بهادار بحـث تبادل 
نظر میکنند. جلسات ماهانه در توکیو و اوزاکا برگزار مـی شود و گزارش هاي آن در 

وب سـایت بـورس ژاپن قابل مشاهده است.

3-4-4- حفاظت از محیط زیست 
بورس ژاپن قصد دارد با کاهش مصرف انرژي اقدامات الزم را براي کاهش اثرات زیست 
محیطی انجام دهد تا به تحقق یک جامعه پایدار کمک کند. این بورس براي افزایش 
آگاهی کارکنان خود در مورد مسایل زیست محیطی اقداماتی در زمینه کاشت درختان، 

فعالیتهایی مربوط به تمیز کردن اماکن عمومی و سایر اقدامات انجام داده است.
3-4-4-1- اقدامات بورس ژاپن براي کاهش اثرات زیستمحیطی 

بورس ژاپن براي کاهش اثرات زیست محیطی اقداماتی در زمینه کاهش مصرف انرژي 
براي روشنایی و تهویه هـوا  در ساختمان بورس این کشور انجام داده است. به عنوان 
پیوسته  طور  به  ژاپن  بهـادار  اوراق  بـورس  ساختمان  در  مصرفی  برق  میزان  مثال، 
درحال کاهش است به طوري که در سال 2012 نسبت به سـال  2002 با کاهش 12 
درصـدي روبهرو بوده است. این کاهش مصرف در نتیجه جایگزینی تجهیزات تهویه 
مطبوع و همچنین تالش براي افزایش آگاهی اثرات مخرب بر محیطزیست در میان 
کارکنان بوده است. برخی از اقدامات بورس ژاپن بـراي کـاهش مصرف برق شامل 
نور در سالنهایی که تردد  رایانههاي رومیزي، کاهش  از نوتبوك به جاي  استفاده 
کمتري دارد، خـاموشکردن روشناییهاي غیرضروري و ... بوده است. عالوه بر کاهش 
مصرف برق، مصرف کلی انرژي در ساختمان بورس ژاپن از جمله مراکز داده کاهش 
انرژي  بهبود کارایی زیرساختها و کاهش مصرف کلی  به  این بورس  یافته اسـت.  
براي  زیرساختها  کارایی  افزایش  است  معتقد  زیـرا  اسـت  قایـل  بسـیاري  اهمیت 

کاهش اثرات مخرب زیست محیطی و ایجاد یک جامعه پایدار امري ضروري است.
3-4-4-2- برنامه درختکاري بورس ژاپن 

از  آگاهی  تا  است  انجام شده  درخت  کاشت  با  رابطه  در  فعالیتهایی  ژاپن  بورس  در 
حفاظت محیط زیست در میان کارکنان جوان افزایش یابد. در سال 2013 در مجموع 
این کشور 70 درخت  نهادهـاي مالی  از کارکنان شرکت بورس ژاپن و سایر  نفر   50
کاشتند. مدارس ابتدایی نیز در راستاي فعالیتهاي کاشت درخت با هدف عمیق کـردن 

درك دانشآموزان از اهمیت مسایل زیستمحیطی از بورس ژاپن پیروي کردند.
3-4-5- مشارکت در جامعه 

بورس ژاپن مشارکت فعالی در زمینههایی که به سود این کشور است، دارد. به عنوان 
مثال در سال 2013 فعالیت هایی در زمینه ایجاد محركهایی براي پاكسازيهاي 
قرار  توکیو در آن  بهـادار  اوراق  انجام داد. همچنین در منطقهاي که بورس  محلی 
دارد، جشنوارهاي برگزار کرد. عالوه بر این کارکنان بورس ژاپن در زیباسازي یکی 
از خیابان ها ي مشهور شهر اوزاکا همکاري کردند. بورس ژاپن در پی تقویت فعالیت 
و مشارکت خود در این زمینه است تا بتواند جامعه جوان کشورش را به حفاظت از 

محیط زیست تشویق کند.
4- جمع بندي و نتیجه گیري 

توسعه  در کشورهاي  ها  اقدامات شرکت  از  مهمی  بخش  اجتماعی  هاي  مسئولیت 
شامل  تري  وسیع  گستره  زمان  مرور  به  خدمات  این  است.  توسعه  درحال  و  یافته 
توجه بـه مسـائل زیست محیطی و طیف گسترده وسیعتـري از خـدمات اجتماعی 
پایدار  توسعه  که  استوار گشته  اندیشه  این  بر  امور  این  انجام  است.  برگرفته  در  را 
یک کشور بـی توجـه به توسعه زیرساخت هاي اجتماعی و توجه به مسائل زیست 
محیطی امکان پذیر نیست و هر شرکت در قبال بهره گیري از امکانات اجتماعی و 
هـا  بـورس  رساند.  انجـام  بـه  را  اقداماتی  و  پذیرفته  هایی  باید مسئولیت  محیطی 
نیز بـه عنـوان شرکت هایی بزرگ، معتبر و فعال در عرصه مالی خود را در قبال 
اجتماع و محیط زیست مسئول شمرده انـد. تعـداد درخور مالحظه اي از بورس هاي 
عضو فدراسیون جهانی بورس ها به اقدامات گسترده اي در ارتباط با مسائل زیست 
محیطی، اجتماعی و راهبري می پردازند. این اقدامات بیشتر بر آموزش هاي گسترده 
از عمومی تا تخصصی و اقـداماتی  در راستاي حفظ محیط زیست تمرکز یافته است. 
همچنین بهبود رفاه عمومی، فعالیت هاي فرهنگی و هنري، ساخت مدرسه و موزه 
و مواردي از این دست از جمله اقدامات بورس ها در راستاي دست یابی به توسـه 
در  راهبري  و  اجتماعی  محیطی،  زیست  اقدامات  به  ها  بورس  توجـه  است.  پایدار 
راستاي دست یابی به توسعه پایدار نشان دهنده جایگاهی است که آن ها در اقتصاد 

ملی براي خود قائل اند.



نشریه اقتصادی  سال پنجم  دوره جدید  شماره هیجـدهم  مهــرماه 96

58

بــورس های بین المـلل

بورس سهام اروپـا تا تاریخ 3 آبان

بورس سهام استرالیا و نیوزلند تا تاریخ 3 آبان

محمد حسن گودرزی

بورس آسیا تا تاریخ 3 آبان
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بورس سهام آفریقا تا تاریخ 3 آبان

بورس آمریکا تا تاریخ 3 آبان

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.
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موسسه روزنامه عصر اقتصاد



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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