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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 کل به کانال 95 هزار وارد شد، جایگاهی تاریخی و البته به نسبت روشن 
که بر خالف انتظارها اتفاق افتاده است.
بازار به سیاستهای اقتصادی دولت اقبال نشان داده است و به نظر می رسد 
جهش رخ داده خبر از رونق پیشا بهاری در اقتصاد کشور دارد. 
رونقی که بعد از چند سال رخوت در اقتصاد کشور در آیینه بورس رخ نموده 
و می تواند برای همه فعالین اقتصادی معنای افزایش تحرک داشته باشد.
اما این تصویر در کنار روشنایی خود ابهاماتی را نیز به همراه دارد. فضای اقتصادی کشور در شرایط جدید با 
عواملی متفاوت از گذشته رشد کرده است، افزایش سهم فناوری ها 
و خلق بنگاههای مبتنی بر فضای مجازی که در حال تغییر چهره ساختار توزیع 
و خرده فروشی در کشور هستند فرصت ها و تهدیدهای فراوانی را برای 
ساختارهای سنتی اقتصاد کشور خلق کرده و در حال دیکته کردن اقتدار خود به بازار هستند 
ولی در این میان هنوز بازار سرمایه آمادگی چندانی برای همراه شدن با این تحوالت ندارد، 
اگر چه بازار سرمایه در ظاهر توانسته است خود را به معامالت الکترونیکی مجهز کند 
و در این مسیر در زمره ساختارهای پیشتاز محسوب می شود ولی در عمل 
هنوز ساختارهای آن توان توضیح و ارزیابی تراز شرکتهای نوین را ندارد.
سهم اندک آی سی تی در ترکیب سهام و تنوع پایین این بخش گویای همین مسئله است 
در حالی که بازار سرمایه می تواند برای بسیاری از این شرکتها بهترین ابزارهای تامین مالی را ارایه کند.
از دیگر سو بازار سرمایه جهت افزایش نسبت تامین سرمایه برای بنگاههای بزرگ کشور 
نقش خود را جدی گرفته و سهمی فراتر از بانکها برای خود کسب کند. 
اقدامی که سالهاست در مورد آن صحبت می شود ولی همچنان شاهد نتایج ملموسی 
در این زمینه نیستیم و در صورت عدم اصالح این نسبت بین بانکها و بازار سرمایه 
آنچه در چشم انداز اقتصاد کشور در حال وقوع است نمی تواند 
برای بورس سهمی متناسب در پی داشته باشد.
باید امید داشت آنچه در چشم انداز پیش روی بازار سرمایه در حال رخ دادن است 
و در آمارها نیز خود را به رخ می کشدبا مدیریت صحیح به جای دیکته کردن نا آرامی 
به تصحیح بازار در سطوح باالتر منجر شود.

 تصویری روشن
اما ناآرام

زینب یزدانی/  سردبیر
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 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.
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ادای احترام شاخص کل بورس به بودجه
بر اســاس روال و شــواهد که از تاثیر پذیری شاخص کل بدست آمده است. در چند سال گذشته هم زمان با بررسی بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی موجب شده است که این نماگر 
بازار سرمایه تحت تاثیر قرار گیرد. در واکاوی صورت گرفته که در جدول زیر آمده، نتایج نشان می دهد که در 6 سال گذشته همواره در زمان بررسی بودجه عمومی، شاخص کل بورس نزولی شده 

است. در چند سال گذشته مورد بررسی، تنها سال 1392 بود که شاخص کل )به دلیل تاثیرات برجام( یک هفته بعد از بررسی بودجه نزولی شد.
حال سوال اینست بودجه سال 1397، که در روزهای آینده )آخرین ماه پاییز یا زمستان 1396(در صحن علنی مجلس شورای اسالمی بررسی می شود، آیا در این شرایط بازهم شاخص کل تحت 

تاثیر قرار می گیرد و نزولی می شود؟

بودجه سالشروع بررسی بودجه در مجلستاثیر پذیری شاخص کل بورس

2091 اردیبهشت 91کاهش شاخص کل از 29 فروردین 91

2292 اردیبهشت 92کاهش شاخص کل از 21 اردیبهشت 92

993 بهمن 92هر چند شاخص کل بورس یک هفته افزایش یافت اما در ادامه کاهش یافت )تحت تاثیر برجام(

2694 بهمن 93شاخص کل بورس از نیمه دوم آبان ماه 93 کاهش یافت

2295 فروردینشاخص کل از 14 فروردین ماه 95 کاهش یافت

2396 بهمن 95شاخص کل از 21 آذرماه 95 کاهش یافت

97؟؟؟؟؟کاهش یا افزایش شاخص کل؟؟؟؟؟؟؟
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میانگین کمترین بیشترین

774.29 475.8 1378 حجم معامالت)میلیون ریال(

1615.06 1042.5 3673.2 ارزش معامالت)میلیارد ریال(

60570 43751 143490 تعداد مبادالت

شاخص کلکمترینباالترینتغییربازدهی  )درصد(

22 روزکاری2.652294.488774.686346.2
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در گزارش عملکرد 6 ماهه شرکتهای حمل و نقلی، نتایجی بدین شرح حاصل شده است:
 همانطور که مشاهده می شود، بیشترین فروش بودجه در شرکتهای این گروه متعلق به حسینا است. البته پوشش 53 درصدی نیز برای نیمه نخست سال، عملکردی مطلوب تلقی می گردد. اما در مقایسه با 

سایر شرکتهای گروه در دوره مذکور، حپترو بیشترین پوشش فروش را به خود اختصاص داده که غالباً از قرارداد حمل جامدات و خدمات کانتینري ترمینال عسلویه کسب درآمد داشته است.
 در نقطه مقابل حریل را مشاهده می کنیم که کمترین پوشش درآمدی را به خود اختصاص داده است. البته میزان سود خالص حاصل شده از سایر شرکتهای گروه پیش گرفته  و پوشش سود خالص برای 

حریل به نحوی مطلوب محقق شده است. به نحوی که می توان گفت این شرکت درآمد خود در جهت سودسازی سوق داده و با پوشش 44 درصدی همراه کرده است.
 حتاید بیشترین حاشیه سود ناخالص دوره ای را میان شرکتهای گروه، داشته که 3 درصد از بودجه فراتر رفته است. حفارس با حاشیه زیان 10 درصدی، تنها 2 درصد از برآورد بودجه بهتر عمل کرده است.

 بیشترین پوشش سود خالص نیز  در حتاید و کمترین در حپترو مشاهده می شود.
 بررسی پوشش درآمد و سودآوری در شرکتهای ذیل نشان می دهد، حسینا، حسیر، حریل و حتاید با پوشش مناسب درآمدی و سود سازی همراه بودند.

 توکاریل نیمی از درآمدهای بودجه پوشش داده سود خالص را نیز به همین اندازه محقق کرده که حاکی از روندی خطی در این دو نسبت  است.
 حسینا با حاشیه سود 22 درصدی انحراف 13 درصدی از بودجه دارد و بهترین عملکرد در این آیتم را به نمایش گذاشته است.

سال مالینام شرکتنماد
فروش 
)بودجه(

فروش 
دوره ای 
)6 ماهه(

درصد 
پوشش 
فروش

حاشیه سود 
ناخالص 
)بودجه(

حاشیه سود 
ناخالص 
)6 ماهه(

انحراف
سود خالص 

)بودجه(
سود خالص 

)6 ماهه(
درصد 
پوشش

50.0%1350.485175.259%12%%50.2611%28255741.420.195اسفند96توکاریلتوریل

31.2%380.08624.982-% 6 %%43.729%1.406.268614.880اسفند96آسیا سیر ارسحآسا

حفارس
حمل ونقل 
بین المللي 
خلیج فارس

46.7%-111.801-2239.588%10-%%12-55.32%1.161.017642.224اسفند96

حسینا
توسعه خدمات 

دریایي و 
بندري سینا

57.9%13465.828269.529%22%%53.479%3.462.6881.851.654اسفند96

54.6%095.97352.432%21%%42.4121%827.236350.795اسفند96ریل سیر کوثرحسیر

44.3%3180.21879.869%17%%33.7714%919.817310.662اسفند96ریل پرداز سیرحریل

حتوکا
حمل و نقل 

توکا
11.1%731.5073.491-%2%%55.099%617.360340.081اسفند96

حتاید
 تاید واتر 
خاورمیانه

58.2%3418.461243.719%27%%48.0824%2.360.5981.134.988اسفند96

حپترو
مهندسي 

حمل و نقل 
پتروشیمي

7.1%111.152796-%7%%58.268%548.372319.495اسفند96

عملکرد 6 ماهه حمل و نقلی ها  
زیر ذره بین

شهال حیدری
تحلیلگر بنیادی شرکت مشاور 

سرمایه گذاری آوای آگاه
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صنعت بانک
1

ثبت تورم 8.2 درصدی برای مهر
بر اســاس اطالعات مرکز امار ایران در مهر ماه تورم ساالنه 
برای کل کشــور 8.2 درصد شد که نســبت به ماه قبل 0.2 

درصد رشد کرده است.
بر اساس اطالعات مرکز آمار ایران، شاخص کل قیمت کاالها 
و خدمات مصرفی )بر مبنای100=1390( در مهر ماه ســال 
1396 برای کل کشــور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب 
255.5، 253.0 و 266.1 را نشــان می دهد که نسبت به ماه 
قبل برای کل کشور، مناطق شــهری و مناطق روستایی به 
ترتیب 1.1 درصد، 1.2 درصد و 0.7 درصد افزایش یافته است.

2
برند »بانک صادرات ایران« ثبت جهانی شد 

بانــک صادرات ایران از ســوی موسســه QC ســوییس 
 )SWISS QUALITY & CERTIFICATE(
موفق به دریافت استاندارد ایزو 10668 در حوزه مالی و بانکی 
شده و لوگوی این بانک به عنوان یک برند بانکی بین المللی، 

توسط این موسسه ثبت جهانی شد.

4
رییس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خواستار 

بازنگری در نرخ کارمزد بانکداری الکترونیک شد
»کوروش پرویزیان« در افتتاحیه ســومین نمایشــگاه ایران 
تراکنش در بوســتان گفتگو اظهار داشت: شبکه بانکی کشور 
در دو دهه گذشــته سرمایه گذاری ســنگینی را برای ایجاد 

زیرساخت های بانکداری الکترونیک انجام داده اند.
وی افــزود: انتظــار می رود تصمیم گیــران عرصه پرداخت 
دیجیتال این سرمایه گذاری دیجیتال را پاس داشته و شبکه 
بانکی بتواند برداشــت مناسبی را از این سرمایه گذاری داشته 

باشند.

5
مقررات ارزی تا پایان امسال بازنگری می شود

مهدی کســرائی پور اظهار داشت: مجموعه مقررات ارزی در 
هفت بخش تدوین شــده اند که برخــی از بندهای آن بنا به 
شرایط روز تغییراتی داشته اند اما با دستور معاون ارزی جدید 
بانک مرکزی، قرار شــد این مقررات در اســرع وقت به روز 

رسانی شود. 
وی هــدف از بازنگری در مقررات ارزی را منحصر به تحریم 
زدایی از این دستورالعمل ها ندانست و گفت: رویکرد اصلی در 

انجام این کار، تسهیل شرایط کسب و کار است. 
مدیر کل سیاســت ها و مقــررات ارزی بانک مرکزی یادآور 
شــد: از سال 81 که نخستین یکسان سازی ارز به طور جدی 
اجرایی شــد، مقرر شد مقررات ارزی به صورت یک مجموعه 
عرضه شــود تا همه کسانی که به نوعی اســتفاده کننده از 
مقررات هستند، در اسرع وقت به آنها دسترسی داشته باشند. 

9
رفع موانع ارتباط سیستم بانکی ایران با نظام بین 

الملل
معاون امور بانکی، بیمه و شــرکت های دولتی وزارت اقتصاد 
گفــت: ارتباط با نظام مالی بین الملــل یکی از اولویت های 
کشور است از این رو باید در صدد رفع ضعف های سیستمی 

و قانونی ارتباط سیستم بانکی باشیم.
عبدالرحمن ندیمی بوشــهری در مراســم افتتاحیه ســومین 
نمایشــگاه بین المللی تراکنش ایــران ) ITE( 2017 اظهار 
داشــت: سیستم بانکی بدون وجود  IT غیر قابل تصور است 
از ایــن رو متوقف مانــدن در یک مقطع بــه مانند نبود این 

تکنولوژی است.

12
5 هزار میلیارد ریال خــط اعتباری بانک مرکزی 
برای پرداخت سپرده های تا 200 میلیون تومان 

تعاونی منحله فرشتگان 
معــاون نظارتی بانک مرکزی گفت: 5 هزار میلیارد ریال خط 
اعتباری توســط بانک مرکزی برای پرداخت سپرده های تا 
200 میلیــون تومــان تعاونی منحله فرشــتگان اختصاص 
داده شــده اســت تا مجموع وجوه اختصاص داده شده برای 
بازپرداخت سپرده های سپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان 

تا کنون بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال گردد. 

15
درگاه اینترنتی معامالت ارزی در سیســتم بانکی 

ایران راه اندازی شد 
درگاه اینترنتی معامالت ارزی در سیستم بانکی ایران با هدف 
تعمیق معامالت ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش کارایی 
و ســرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور، تسهیل 
تجارت، تســهیل معامالت ارزی در سیســتم بانکی کشور و 
ایجاد خزانه اطالعاتی غنی از معامالت ارزی، راه اندازی شد. 

16
با بانک های متخلف برخورد قانونی می کنیم

رئیس ســازمان بازرسی کل کشــور گفت: با بانک هایی که 
خالف مصوبات شــورای پول و اعتبار اقدام به پرداخت سود 

کنند، برخورد قانونی می کنیم.
وی ادامــه داد: بانک مرکزی در زمینــه رعایت این نرخ ها 
بخشــنامه ای صادر کرده اســت و بنابراین موضوع از سوی 

سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می شود.

17
بانک ها و ضرب االجل خروج از بنگاه داری

در حالی که وزیــر اقتصاد و امور دارایی فرصت 7 ماهه برای 
خروج بانک هــا از بنگاه داری تعیین کــرده، مدیران بانکی 
مدعی هســتند برای تحقق این ماموریــت با موانع بلندی از 

جمله به فروش نرســیدن دارایی های مازاد در بازار به دلیل 
تدوام رکود مواجه هستند.

با افزایش تعداد بانــک های تجاری زمانی که دیگر عملیات 
بانکی و جذب ســپرده ها جذابیت اقتصادی خود را از دست 
داد، توجه بانکداران به سایر بازارها جلب شد و در سال هایی 
که ســرمایه گذاران در بازارهایی مانند مسکن، ارز و غیره راه 
صد ســاله را در یک شــبه می پیمودند، بانک ها نیز سرمایه 
خود را که اغلب همان ســپرده مردم بود به سمت این بازارها 

هدایت کردند. 
گســترش حضور بانک ها در بنگاه های اقتصادی و فعالیت 
آنها در بازارهای غیرتخصصی باعث شد تا از مسیر بانکداری 
منحرف شوند و امروز ترازنامه بانک ها به خصوص بانک های 
خصوصی نشانگر این است که عمده سود واقعی آنها از فعالیت 

های غیرعملیاتی حاصل می شود. 

18
هر مانعی در مسیر توســعه کارت های اعتباری 

برطرف می شود
رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: ترویج و توســعه استفاده 
از خدمات کارت های اعتباری بایســتی در دستور کار بانک 
ها قرار گیرد و بانک مرکزی هرگونه مانعی در این مســیر را 

برطرف خواهد کرد.

21
اجرای دستورالعمل بستن حساب های بانکی راکد 

/رقم 800 میلیارد تومان 
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک 
مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک 

ها از اول آذر اجرایی می شود.

23
اولویت بانک مرکزی برای اتصال کارت های بانکی 

به نظام بین المللی 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اعالم کرد که در کنار 
تالش برای اتصال ایــران به نظام بین الملل پرداخت، انعقاد 
قراردادهای دو جانبه با کشورهای مختلف در این زمینه را در 

اولویت خود قرار داده است.
»ناصر حکیمی« درباره آخرین وضعیت مذاکره برای اتصال به 
نظام بین الملل پرداخت که پس از برجام کلید خورده اســت، 
اظهار داشت: مذاکره با شــرکت های بین المللی پرداخت با 
هدف اتصال شــبکه بانکی ایران به نظام پرداخت های بین 

الملل در دست انجام است. 

23
تعیین تکلیف اکثر ســپرده گذاران تا سقف 200 

میلیونی کاسپین
عضو کمیســیون برنامه و بودجه از تعیین تکلیف اکثر سپرده 
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صنعت پتروشیمـی

گذاران کاسپین تا سقف 200 میلیون خبر داد و افزود:10 درصدی که پیشتر از سپرده های سپرده 
گذاران کسر می شد، به سرعت به سپرده گذاران بازگردانده می شود.

24
مطالبات غیرجاری بانک سپه به حدود 10 درصد کاهش یافت 

مدیرعامل بانک ســپه اعالم کرد: نسبت مطالبات غیرجاری این بانک نسبت به کل تسهیالت 
اعطایی آن در سال گذشته با کاهش 1.8 درصدی به 10.3 درصد در پایان اسفند 95 رسیده است. 

25
پرداخت 3135 هزار میلیارد ریال تسهیالت بانکی در هفت ماهه امسال

بانک مرکزی اعالم کرد: تسهیالت پرداختی بانک ها طی هفت ماهه سال 1396 به بخش های 
اقتصادی مبلغ 3135.9 هزار میلیارد ریال اســت که در مقایســه با دوره مشابه سال قبل مبلغ 

351.5 هزار میلیارد ریال )معادل 12.6 درصد( افزایش داشته است.

29
سقف تسهیالت سپرده ممتاز بانک مسکن افزایش یافت

عضو هیات مدیره بانک مســکن گفت: سقف تسهیالت سپرده ممتاز این بانک با مجوز بانک 
مرکزی افزایش یافت. 

ابوالقاســم رحیمی انارکی با اشــاره با افزایش ســقف تسهیالت ســپرده ممتاز بانک مسکن 
اظهارداشــت: براساس مجوز بانک مرکزی به افرادی که سقف اوراق حق تقدم را خریده باشند 
10 میلیون تومان تسهیالت بدون ســپرده پرداخت خواهد شد. بر این اساس سقف تسهیالت 
در تهران از 60 میلیون تومان به 70 میلیون تومان می رســد که با 20 میلیون تومان وام جعاله 

تسهیالت به 90 میلیون تومان می رسد.

1
مدیرعامــل هلدینگ خلیج فارس: با دو شــرکت 
اروپایی بــرای اجــرای 5 میلیارد یــورو پروژه 

پتروشیمی توافق شد
»عادل نژاد سلیم« در مجمع عمومی این هلدینگ افزود: چهار 
شرکت زیر مجموعه شــرکت پتروشیمی آماده هستند که در 

آینده این اقدام انجام می شود.
وی به مذاکره با شــرکت های معتبر بین المللی اشاره کرد و 
افزود: دفاتر فروش پتروشیمی در خارج از کشور راه اندازی شده 
و تالش می شود محصوالت به صورت نقد فروخته شود تا به 

راحتی وصول شود. 
وی با بیان اینکه محصوالت پتروشــیمی به حدود 40 کشور 
صادر می شود، گفت: میزان تولید از 17.2میلیون تن در سال 
92 به 21 میلیون تن در ســال 95 افزایش یافت که بخشــی 

از آن ناشــی از فعال کــردن ظرفیت های خالی مجتمع های 
پتروشیمی بوده است. در پایان مجمع عمومی سرمایه شرکت 
با افزایش 100 درصدی از 50 هزار میلیارد به 100 هزار میلیارد 

ریال موافقت شد.

4
56 طرح پتروشــیمی با 55 میلیــون تن ظرفیت 

تولیدی در سطح کشور در حال احداث است
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی ایران 
اعالم کرد: هم اکنون 56 طرح پتروشــیمی با 55 میلیون تن 
ظرفیت تولیدی در سطح کشور در حال احداث است که با بهره 
برداری از آنها، ایران به کشور اول منطقه در تولید محصوالت 

پتروشیمی تبدیل خواهد شد.
مرضیه شاهدایی در آیین گشایش نمایشگاه اختصاصی صنعتی 

و بازرگانی ایران در شــهر استانبول ترکیه از بهره برداری 11 
طرح پتروشــیمی با ظرفیت پنج میلیون تن در یکسال گذشته 
خبــر داد و گفت: با بهره بــرداری از این واحدها، میزان تولید 
محصوالت پتروشیمی کشور به 62 میلیون تن در سال افزایش 

یافته است.

5
آغــاز مرحلــه دوم افزایش 2 برابری ســرمایه 

پتروشیمی زنجان
قائم مقام اجرایی مدیرعامل شــرکت پتروشیمی زنجان گفت: 
مرحله دوم افزایش سرمایه به میزان 2.1 برابر سرمایه کنونی 

این شرکت آغاز شد.
مسعود مددی در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: این افزایش 
ســرمایه هم برای تامین نظر بانک ملی به عنوان بانک عامل 
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انجام می شود. وی یادآورشد: سرمایه شرکت از زمان تاسیس 
تا تیر 95، 560 میلیارد ریال بود که تا پایان ســال به یکهزار و 
680 میلیارد ریال رســید و هم اکنون باید به سه هزار و 500 

میلیارد ریال افزایش یابد.
شرکت پتروشیمی برای دریافت تسهیالت 306 میلیون یورویی 
مصوب صندوق توسعه ملی باید اقدام به افزایش سرمایه کند.

10
صادراتی  محصــوالت  برخــی  تعرفــه  کاهش 

پتروشیمی ایران به ترکیه
به نقل از وزارت نفت، مرضیه شــاهدایی در بیســت و نهمین 
اجــالس مدیران عامــل صنعت پتروشــیمی اظهــار کرد: 
شــرکت های تولیدی صنعت پتروشیمی انسجام بسیار باالیی 
دارند که از این فرصت برای توســعه این صنعت می توان به 

خوبی استفاده کرد.
قائم مقام وزیر نفت با اشــاره به این که آینده اقتصاد کشــور 
در گرو توســعه صنعت پتروشیمی اســت، ادامه داد: توسعه و 
پایداری این صنعت بسیار وابسته به شرایط و روابط بین المللی 

و حمایت های قانونی نظام است.
شــاهدایی با تاکید بر این که دنیای امروز، دنیای رقابت است، 
تصریح کرد: برای کســب بازارهای جهانی صنعت پتروشیمی 

باید شرکت ها یکپارچه و همسو باشند.

11 
تولید محصوالت پتروشیمی 9 درصد افزایش یافت 
مدیر کنترل تولید شــرکت ملی صنایع پتروشیمی از تولید 31 
میلیون تن محصول پتروشــیمی از ابتدای امسال تاکنون خبر 
داد و گفت: این رقم رشــد 9 درصدی تولید را نسبت به دوره 

مشابه پارسال نشان می دهد. 

13
مدیر عامل جدید :NPC ظرفیت تولید پتروشیمی 

به 170 میلیون تن می رسد 
نــوروززاده با اشــاره به اینکه طی این مــدت 60 میلیون تن 
ظرفیت در صنعت پتروشیمی ایجاد شده است گفت: پیش بینی 
می شــود که 170 میلیون تن ظرفیت در برنامه ششم در این 

صنعت به وجود آید.

12
ایران قرارداد افزایش تولید اتیلن با فرانسه و آلمان 

امضا می کند 
مدیرعامل شــرکت پتروشیمی جم در حاشیه بیست و نهمین 
اجالس مدیران عامل صنعت پتروشــیمی با اشــاره به برنامه 
افزایش 20 درصدی ظرفیت تولید اتیلن پتروشیمی جم، اعالم 
کرد: گفتگوها با لینده آلمان و تکنیپ فرانسه در آستانه توافق 

نهایی و امضای قرارداد است. 
بــه گزارش روابط عمومی پتروشــیمی جم، ســید حســین 
میرافضلی در تشریح برنامه جدید افزایش ظرفیت تولید اتیلن 
پتروشیمی جم، گفت: هم اکنون با شرکت های لینده آلمان و 
تکنیپ فرانسه مذاکراتی را برای اجرای طرح افزایش ظرفیت 

تولید اتیلن پتروشیمی جم آغاز کرده ایم.

14
امضای قرارداد جدید ایران با ســاینوپک چین در 

صنعت پتروشیمی
میرافضلی همچنین از امضای قرارداد تامین کاتالیســت تولید 
دو محصول خاص پلیمری با شــرکت ساینوپک چین خبر داد 
وگفت: تولید انبوه و تجاری محصول پلیمری pe100 نچرال 

در پتروشیمی جم آغاز شد.
وی در تشریح توافق جدید پتروشیمی جم و شرکت ساینوپک 
چین برای تامین کاتالیســت مورد نیاز تولید »پلی اتیلن پایپ 
گرید مشکی« برای نخستین بار در صنعت پتروشیمی ایران، 
گفت: امسال پتروشیمی جم با شرکت ساینوپک چین قرارداد 
همــکاری امضا کرده ایم و تولیــد پلیمر pe100 نچرال آغاز 
شده به طوری که تست ها برای تولید این محصول پلیمری به 

بهترین شکل جواب داده است.

19
آغاز مذاکرات جدید پتروشیمی نوری و »اکسنس« 

فرانسه 
مدیرعامل پتروشیمی نوری از آغاز مذاکرات با شرکت اکسنس 
فرانسه به منظور اجرای طرح جدید شیرین سازی برش سنگین 
در این مجتمع پتروشیمی خبر داد و گفت: واحد جدید در صورت 

ساخت از ساالنه 2 میلیون تن ظرفیت تولید برخوردار است.

20
عرضه 1.3 میلیون تن اتان به 3 مجتمع تولید اتیلن 

صنعت پتروشیمی 
در هفت ماهه نخســت سال جاری بالغ بر یک میلیون و 330 
هــزار تن اتان تولیدی در فازهای پــارس جنوبی برای تامین 
خوراک روانه ســه مجتمع تولید اتیلن صنعت پتروشــیمی در 

عسلویه شد.
همزمان با بهره برداری از پنج فاز جدید پارس جنوبی و افزایش 
ظرفیت تولید گاز، در طول هفت ماهه امسال حجم تولید گاز 
شــیرین متان در پاالیشــگاه های پارس جنوبی به حدود 75 

میلیارد مترمکعب رسیده است.

21
4 طرح بزرگ پتروشــیمی در صف راه اندازی قرار 

گرفتند 
شمارش معکوس راه اندازی چهار طرح بزرگ صنعت پتروشیمی 
آغاز شده و پیش بینی می شــود از آذر ماه امسال تا بهار سال 
آینده با راه اندازی این طرح ها در مجموع حدود 10 میلیون تن 

به ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی ایران افزوده شود.

23
صادرات 4.2 میلیارد دالر محصول پتروشــیمی از 

استان بوشهر
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: در 
هفت ماه سال جاری به ارزش چهار میلیارد و 200 میلیون دالر 
محصول پتروشیمی از این استان به خارج کشور صادر شد که 

نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییری نداشته است.

26
منطقــه ویژه اقتصــادی پتروشــیمی دیگری در 

ماهشهر احداث می شود
اســتاندار خوزســتان گفت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 

دیگری در بندر ماهشهر در جنوب خوزستان احداث می شود.
غالمرضا شــریعتی در جریان بازدید از منطقه ویژه پتروشیمی 
ماهشهر بیان کرد: بنا به گفته وزیر نفت، عسلویه دیگر فضای 
توســعه ندارد و در دیگر مناطق کشور هم یا زیرساخت وجود 

ندارد و یا دسترسی به دریا نیست. 

29
طرح توسعه پتروشیمی در جزایر خلیج فارس کلید 

خورد
همزمان با تعیین تکلیف اجرای طرح های جمع آوری گازهای 
همراه نفت در قشــم و خارگ، مطالعات ســاخت، توسعه و 
تکمیــل زنجیره هــای ارزش صنایع پتروشــیمی در این دو 
جزیره ایــران در خلیج فارس با رویکرد صادرات محصوالت 

پتروشیمی آغاز شد.
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صنعت بیمـه
1

بررسی عملکرد شش ماهه بیمه دانا در شورای مدیران 
نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بیمه دانا، ضرورت تســریع در پرداخت خسارات را مورد 

تأکید قرار داد و در عین حال خواستار نظارت، دقت و مدیریت صحیح بر این روند شد. 
دکتر صادق در جلسه شورای مدیران این شرکت، با بررسی عملکرد شش ماهه شرکت در بخش 
های مختلف اظهار داشــت: کلیه شعب و به ویژه سرپرستان مناطق باید تالش کنند بر فرایند 
پرداخت خسارات نظارت و کنترل بیشتری داشته باشند تا هم از این طریق خسارات بیمه گزاران 

پرداخت شود و هم جلوی پرداخت های غیر واقعی گرفته شود.
مدیر عامل بیمه دانا، نظارت سرپرســتان مناطق بر شــعب و روند پرداخت خسارات، نظارت بر 
روند جذب نیروی انسانی در شعب و قانونمند شدن مأموریت های سازمانی را بخش دیگری از 
این برنامه ها دانست و افزود: خوشبختانه شرکت مانند همیشه در حال رشد و تکامل است و به 

سمت اهداف از پیش تعیین شده حرکت می کند.

7
پرداخت سود به 130 هزار سهام دار حقیقی بیمه ملت

مدیرعامل بیمه ملت اعالم کرد که این شــرکت در حال پرداخت سود سهام یکصد و 30 هزار 
نفر از سهام داران حقیقی خود است.

 به گزارش روابط  عمومی بیمه  ملت، علیرضا ابراهیم پور با اعالم این خبر گفت: سود سهام 10 
هزار نفر از بازنشســتگان صندوق بازنشستگی که سهام دار شرکت بیمه  ملت هستند، به حساب 
آنان واریز شــد. مدیرعامل شــرکت بیمه ملت با تاکید بر اینکه هر هفته سود سهام 30 هزار نفر 
از این بازنشستگاِن ســهام دار به حساب آنان واریز می شود، ادامه داد: تا یک ماه آینده همه این 

سهامداران، سود سهام خود را دریافت می کنند

10
برجام فرصتی برای مشارکت شرکت های بیمه خارجی با ایرانی فراهم کرد

مدیرعامل بیمه معلم با اشاره به برنامه ریزی برای ورود بیمه معلم به بورس گفت: با فرصت به 
وجود آمده در پسابرجام، قصد داریم همکاری های 
جدیدی با شرکت های خارجی برای توانمندسازی 
شرکت از بعد فنی و پشتیبانی آغاز کنیم که در این 
باره مذاکراتی با برخی شــرکتهای خارجی از جمله 

اروپایی انجام شده است.
»محمد ابراهیم تحســیری« در نشستی در حاشیه 
نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی 
ســازی تصریح کرد که برنامه ریزی ورود شرکت 
به فرابورس، در راســتای جلــب رضایت حداکثری 

سهامداران و رشد شرکت است.
مدیرعامل بیمه معلم درباره مزایایی حضور در بورس 
گفت: تعیین ارزش سهام بیمه معلم برای سهامدارن 
موضوع مهمی اســت که ورود بــه فرابورس این 

موضوع را ممکن می سازد.
وی افزود: قیمــت گذاری ســهام و تعیین قیمت 
سهم روی تابلوی بورس قابلیت ارزشگذاری دارایی 
ســهامداران امکانپذیر می کند و ورود به فرابورس 
موجب می شود تا شفافیت در صورت های مالی و 

گزارش های مالی شرکت افزایش یابد. 
به گفته تحســیری، پس از ورود به بورس، امکان 
وثیقه گذاری ســهام شــرکت بــرای تامین مالی 

سهامداران فراهم می شود و دارایی سهامداران، قابلیت نقدشوندگی پیدا می کند.

11
انعقاد قرارداد بیمه های اتکایی با یکی از شرکتهای بیمه بین المللی

وی ادامه داد: انعقاد قرارداد بیمه های اتکایی با یکی از شرکتهای بیمه بین المللی در حوزه کشتی 
از جمله اقدامات بیمه معلم است.

مدیرعامل بیمه معلم خاطرنشان کرد: یکی از زمینه های اصلی همکاری بیمه معلم با شرکت های 
خارجی انتقال دانش بیمه ای از طریق برگزاری دوره های آموزشــی، سمینار های و کارگاه های 

تخصصی است که به فراخور موضوع در کلیه حوزه های فنی و پشتیبان می تواند برگزار شود.
تحسیری، تحول در بازاریابی و فروش و ارایه خدمات بیمه الکترونیک را از دیگر برنامه های در 

دست اجرای بیمه معلم عنوان کرد.
 مدیرعامل بیمه معلم می گوید این شرکت برای شفافیت و باال رفتن نقدشوندگی سهامداران به 
زودی وارد بازار ســرمایه می شود. او همچنین معتقد است برجام برای صنعت بیمه کشور مفید 
بوده اســت. عالوه بر این مدیرعامل ساختمانی معلم نیز معتقد است استفاده از ابزارهای نوین 

مالی در پروژه های ساختمانی می تواند باعث ارزش افزوده شرکت ها شود.
محمد ابراهیم تحسیری در نمایشــگاه بانک، بورس و بیمه کیش درباره برنامه این بیمه برای 
ورود به بازار ســرمایه گفت: برنامه ریزی ورود شــرکت به فرابورس در راستای جلب رضایت 
سهامداران و رشد شرکت اســت. بورس، ویترین اقتصادی یک کشور به حساب می آید. بدون 
شــک قرار گرفتن نام شرکت ها در تابلوی بورس، سبب شفافیت هر چه بیشتر آن مجموعه در 

اقتصاد می شود.

13
واگذاری سهام بیمه های آسیا و دانا به بخش خصوصی در دستور کار 

رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه خرید سهام بیمه های آسیا و دانا توسط شرکت های بیمه 
خارجی مطرح نیست، گفت: دولت اصرار به واگذاری سهم خود در بیمه های آسیا و دانا دارد.

عبدالناصر همتی گفت: بر اســاس سیاست دولت و وزیر اقتصاد، فروش سهم دولت در شرکت 
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صنعت پاالیشگـاه

های بیمه آسیا و دانا در اولویت قرار دارد. وی خاطرنشان کرد که براساس قانون برنامه ششم نیز 
تا پایان سال 1397، سهم دولت در شرکت های بیمه آسیا و دانا باید واگذار شود.

17
حذف کوپن های بیمه نامه شخص ثالث از ابتدای سال 97

به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران، طی جلسه شورای عمومی سندیکا که با حضور 
عبدالناصــر همتی رئیس کل بیمه مرکزی برگزار شــد، در خصوص جایگزین بیمه نامه های 
شخص ثالث بحث و تبادل نظر شد و طی آن مقرر شد از ابتدای سال آینده کارت های جدید 
با چاپ بارکد QR و اطالعات اصلی بیمه نامه بر روی آن جایگزین بیمه نامه های شــخص 

ثالث شود.

19
بیمه سامان موفق به دریافت جایزه ملی مدیریت منابع انسانی شد

بیمه ســامان در اولین کنفرانس مدیریت منابع انســانی از بین 157 شرکت دولتی و خصوصی 
موفق به دریافت جایزه استاندارد 34000 مدیریت منابع انسانی شد.

23
بانک مرکزی و مؤسسه بیمه صادراتی جمهوری چک تفاهم نامه امضا کردند 

تفاهم نامه همکاری  بین بانک مرکزی و مؤسسه بیمه صادراتی جمهوری چک )اِگاپ( با هدف 
تسهیل روابط تجاری و ارتقای سطح سرمایه گذاری ، در محل بانک مرکزی منعقد شد. 

27
تشکیل ستاد ویژه در بیمه آسیا 

در پی دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر همکاری و همیاری مجموعه وزارت اقتصاد 
برای کمک به آســیب دیدگان زلزله اخیر، ستاد ویژه امداد رسانی و ارزیابی خسارت واحدهای 

آسیب دیده زلزله در بیمه آسیا تشکیل شد. 

29
مشکلی در پرداخت خسارت بیمه نامه های گمشده زلزله زدگان نیست 

شورای هماهنگی شرکت های بیمه در استان کرمانشاه در اطالعیه ای تاکید کرد که در صورت 
فقدان بیمه نامه زلزله زدگان غرب کشور، مشکلی برای دریافت خسارت وجود نخواهد داشت.

6
پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد در توسعه کسب و کار پیشگام است

به گزارش شرکت ملی گاز ایران؛ سید امیر طالبیان در بازدید از مجموعه فعالیت های پاالیشگاه 
در حوزه مســئولیت های اجتماعی منطقه مرزی شهرســتان سرخس، گفت: راهبرد مسئولیت 
اجتماعی، توانمند کردن مردم در مناطق نفتخیز و گازخیز اســت، بر این اســاس پاالیشگاه گاز 
شــهید هاشمی نژاد با اجرای طرح ها و دستاوردهای نوین در این حوزه باعث برقراری توازن و 

تعادل در جامعه و زمینه ساز توسعه کسب و کار در منطقه مرزی سرخس شده است.

7
بهره برداری ازپاالیشگاه هنگام با وام بانک صنعت و معدن

پاالیشگاه گاز هنگام واقع در جزیره قشم با بهره مندی از تسهیالت بانک صنعت و معدن آماده 
بهره برداری است. 

به گزارش پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت و معدن ، این پاالیشــگاه ، با هدف جمع آوری و 
فرآورش گاز ترش میدان نفتی مشترک هنگام با ظرفیت اسمی 80 میلیون مترمکعب در روز و 
جلوگیری از هدر رفت و سوخت اجباری)فلر( همین مقدار گاز که در حال حاضر سوزانده میگردد 
احداث شده است. پاالیشگاه گاز هنگام که از 14 میلیون دالر تسهیالت بانک صنعت و معدن 
بهره مند شده است ، با پیشرفت فیزیکی 99 درصدی مراحل تستهای نهایی را سپری می کند 

و پس از بهره برداری اشتغال 80 نفر را به دنبال خواهد داشت.

8
2 پروژه بزرگ پاالیشگاه هرمز و پتروشیمی پاک دربندرعباس احداث می شود

استاندار هرمزگان گفت: دو پروژه بزرگ اقتصادی پاالیشگاه هرمز و پتروشیمی پاک بندرعباس 
توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره( در هرمزگان احداث خواهد شد.

استانداری هرمزگان، فریدون همتی در نشست بررسی و پیگیری احداث پروژه های ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( در هرمزگان که با حضور جمعی از مدیران ارشد این ستاد برگزار شد، عنوان کرد: 
برای احداث و اجرایی شــدن پروژه های مهم و بزرگ در راستای ایجاد اشتغال و آبادانی استان 
هرمزگان به خصوص ســواحل خلیج فارس و دریای عمان توسط ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 

باید سرعت روند صدور مجوزها را باال برد تا این پروژه ها سریع تر فعالیت خود را آغاز کنند.

9
»برج وکیوم« در پاالیشگاه کرمانشاه راه اندازی می شود

بازدید خبرنگاران از طرح افزایش تولید بنزین و بهبود کیفیت فراورده در پاالیشگاه بندر عباس
مدیرعامل پاالیشــگاه کرمانشاه از  ســرمایه گذاری 1500 میلیارد ریالی بخش خصوصی برای 

راه اندازی برج وکیوم در پاالیشگاه کرمانشاه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایسنا، ابراهیم باقری در جمع خبرنگاران تولید بیش از حد نفت کوره را یکی از 
اصلی ترین عوامل زیان ده بودن شرکت پاالیش نفت کرمانشاه دانست و گفت: دلیل تولید بیش 

از 40 درصدی نفت کوره در پاالیشگاه کرمانشاه نبود برج وکیوم است.

10
تولید روزانه 9 هزار و 100 تن اتان در پاالیشگاه های پارس جنوبی 

با تالش متخصصان و کارکنان مجتمع گاز پارس جنوبی، روزانه بیش از 9 هزار و 100 تن اتان 
در پاالیشگاه های مجتمع گاز پارس جنوبی به ثبت رسید. 

به گزارش روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی مســعود حسنی مدیرعامل این شرکت، در 
دیدار با بازرســان کل استان بوشــهر ضمن بیان خبر فوق اظهار داشت: تعمیرات اساسی کلیه 
پاالیشگاه های ما بدون هیچ حادثه ای و با موفقیت تمام شد. این حجم از تعمیرات عظیم بدون 

هیچ گونه حادثه ناتوان کننده ای صورت پذیرفت.

14
افزایش تولید میعانات گازی در شش ماهه نخست سال

سرپرست مدیریت پاالیشــگاه نهم گفت: از ابتدای سال تاکنون، 14 میلیون و 461 هزاربشکه 
میعانات گازی تولید و جهت صادرات بارگیری شده است.

سید محمد مهدی هاشمی، سرپرست مدیریت پاالیشگاه نهم پارس جنوبی گفت: پاالیشگاه نهم 
به عنوان بزرگترین پاالیشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی و خاورمیانه، اکنون با تامین 11 درصد از 

گاز مورد نیاز کشور نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور دارد.
وی افزود: پاالیشــگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی از ابتدای سال تا کنون بیش از 14 میلیارد 
و 762 میلیون متر مکعب گاز از طریق ســکوی دریایی و خط پنجم سراســری دریافت کرده، 
همچنین با تالش شبانه روزی متخصصان و کارکنان فاز 12، در همین بازه زمانی بیش از 13 
میلیارد و 255 میلیون مترمکعب گاز نیز شــیرین سازی شــده و امیدواریم این میزان تولید در 

شیرین سازی تداوم داشته باشد. 

15
مهار آتش سوزی چاه 147 رگ سفید بیش از یک ماه زمان الزم دارد

وزیر نفت با بیان اینکه حفر و مهار آتش سوزی چاه 147 رگ سفید حدود یک ماه و نیم زمان 
می برد، گفت: تاکنون بین شــرکت ملی نفت ایــران و مناطق نفت خیز هماهنگی خوبی وجود 

داشت و امیدواریم در کنار این هماهنگی موجود هر چه سریع تر به نتیجه نهایی برسیم.
هفتم آبان ماه امسال دکل حفاری 95 فتح شرکت ملی حفاری ایران بر اثر فوران گاز چاه 147 
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صنعت خـودرو

رگ ســفید دچار حریق شد و متاسفانه در این حادثه، 2 تن از 
کارکنان شرکت ملی حفاری ایران جان باختند.

16
میلیون ها دالر پول نفت در آتش می سوزد

بین سال های 84 تا 92 حوادث نفتی در مجموع 624 میلیون 
دالر خســارت به کشور وارد کردند. طبق آمار اوپک در همین 
سال ها،  مجموع درآمد نفتی ایران با افت وخیزهای بسیار تند، 
در مجموع 578 میلیارد دالر بوده است. طی این هشت سال،  
رقمی حدود یک نهم درآمدهای نفتی کشــور در حوادث نفتی 

از دست رفته است.
از ابتدای دولت یازدهم تا ابتدای ســال جاری جمعاً 61 حادثه 
در صنعت نفت رخ داده اســت؛ دو حادثه ســقوط هلیکوپتر و 
59 حادثه دیگر. هنوز اعالم نشــده است که کل این حوادث، 
چقدر خرج روی دســت کل مجموعه صنعت نفت کشور، اعم 
از خصوصی و دولتی گذاشته است. البته نمی شود نادیده گرفت 
کــه حادثه در محیط های صنعتی و خطرناک بخشــی از کار 
است،  اما حادثه اخیر در چاه شماره 147 رگ سفید،  حتماً یکی 

از مهم ترین حوادث نفتی سال جاری است. 
تخمین زده می شــود کــه روزانه بین 
هشت تا 10 هزار بشکه نفت در حادثه 
نشــت از چاه شــماره 147 رگ سفید 
می ســوزد و از بین مــی رود. حادثه تا 
اینجای کار منجر به جان باختن دو نفر 
از کارکنان دستگاه حفاری »95 فتح« 
شده است و وزیر نفت می گوید حفر دو 
چاه دیگر و مهار آتش این چاه ممکن 
است بیش از یک ماه دیگر طول بکشد.

17
یک پله تا تولیــد بنزین یورو 
4 در پاالیشــگاه ستاره خلیج 

فارس 
آبــادی، مدیرعامل  علیرضا صــادق 
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده 
های نفتی، گفت:  تنها در انتظار تغییر 
یک تجهیز در این پاالیشگاه هستیم 
که در صورت تعویض آن، فاز یک این 
پاالیشــگاه قادر به تولید بنزین یورو4 

خواهد شد.

20
تولید بنزین یورو 4 در پاالیشگاه تبریز 

اســتاندار آذربایجان شرقی از تولید بنزین یورو 4 در پاالیشگاه 
تبریز خبر داد. اســتاندار آذربایجان شرقی از تولید بنزین یورو 
4 در پاالیشــگاه تبریز خبر داد.خدابخشــی امروز در افتتاحیه 
پنجمین نمایشــگاه فناوری و نوآوری ربع رشیدی با اشاره به 
چالش های کشــور در حوزه محیط زیست، افزود: در این راستا 

فناوری ها می توانند نقش موثری ایفا کنند.

22
آغاز تعمیرات اساسی در پاالیشگاه الوان 

اخباری گفت: تعمیرات اساســی و احیای واحد بنزین ســازی 
تبدیل کاتالیستی شرکت پاالیش نفت الوان آغاز شد. 

محمدعلی اخباری ، مدیرعامل پاالیشگاه الوان اظهار کرد:این 
تعمیــرات با هدف ارائه محصوالت با کیفیت و خدمات پایدار، 
افزایش ســطح دسترسی تجهیزات و حفظ ظرفیت تولید آغاز 
شــده اســت. اخباری افزود: برنامه تعمیرات اساسی پس از 4 
سال فعالیت مســتمر با هدف بهسازی و نوسازی تجهیزات و 

دستگاه های واحد بنزین سازی و با رعایت همه مسایل ایمنی 
انجام می شــود و پس از آن واحد بنزین سازی با نهایت دقت 

در خط تولید مجدد قرار خواهد گرفت.

25
فلرینگ فاز یک روزانه 300 هزار متر مکعب کاهش 

یافته است
سرپرســت پاالیشگاه اول گفت: فاز یک در حال حاضر روزانه 
27 میلیون متر مکعب گاز، 40 هزار بشــکه میعانات گازی و 
100 تن گوگرد تولید می کند که با کاهش زمان تعمیرات، 20 

روز به تولیدات پاالیشگاه اضافه می شود.

29
تفاهم نامه تامین پایدار خوراک پاالیشگاه فجر جم 

امضا شد 
شــرکت ملی نفت ایران و شرکت انرژی گســتر سینا برای 
بررسی و مطالعه امکان سنجی تامین پایدار خوراک پاالیشگاه 
فجــر جم در حضور وزیر نفت و رئیس بنیاد مســتضعفان دو 

تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

1  
آمار واردات خودرو در نیمه نخست امسال

براســاس تازه ترین آمار گمرک ایران از تجارت خارجی کشور در شش ماهه نخست سال جاری 
44 هزار و 806 دســتگاه خودرو به ارزش یک میلیارد و 198 میلیون و 446 هزار دالر به کشور 

وارد شده است.
طبق آمار تجارت خارجی کشــور در نیمه نخست سال جاری، بیش از 44 هزار خودرو در شش 

ماهه نخست سال جاری وارد کشور شد.

براســاس آمار گمرک جمهوری اســالمی ایران، طی شش ماهه نخســت سال جاری 44 هزار 
خودروســواری با ردیف تعرفه 8703 به ارزش یک میلیــارد و 198 میلیون و 446 هزار دالر به 

کشور وارد شده است.

 2
سایپا با سهم 62 درصدی، پیشتاز در عرصه صادرات خودرو سواری 

ســایپا با کسب سهم 62 درصد صادرات خودرو سواری در 6 ماه نخست سال96، کماکان مانند 
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گذشته پیشتاز در عرصه صادرات خودرو کشور شد. 
سایپا نیوز؛ بر اساس گزارش منتشر شده بر روی سایت گمرک، 
گروه خودرو ســازی سایپا در 6 ماه اول سال96 توانست سهم 
62 درصدی صادرات خودرو سواری به خارج از کشور را به خود 
اختصاص دهد و سایر شرکت های خودروساز در مدت مشابه 

تنها 38 درصد صادرات خودرو را به خود اختصاص داده اند.

3
ســایپایدک در صادرات قطعــات یدکی همچنان 

پیشتاز است
مدیرعامل ســایپا یدک گفت: رشد صادرات قطعات یدکی در 
سال گذشته 30 درصد افزایش داشته است و با ادامه این روند 
در ســال جاری، سایپایدک در بین شرکت های تامین و توزیع 
قطعات یدکی، در زمینه صادرات همچنان پیشتاز بوده و رتبه 

اول را به خود اختصاص داده است.

5
تولیدات ایران خودرو در هفت ماهه امســال 14 

درصد رشد کرد
ایران خودرو در هفت ماهه امســال بیش از 390 هزار دستگاه 
خودرو تولید کــرده که این آمار با توجه بــه تولید 342 هزار 
دستگاه در سال گذشته، نشان از رشد 14 درصدی تولید دارد.

پژو405 با 81 هزار دستگاه، پژو 206 با بیش از 77 هزار دستگاه، 
پژو پارس با 68 هزار دستگاه، ســمند60 هزار دستگاه، تندر با 
بیش از 28 هزار دستگاه و دنا با 19 هزار دستگاه در صدر جدول 

تولید ایران خودرو در هفت ماهه نخست امسال قرار دارند.

7
رشد صنعت قطعه ســازی از همکاری مشترک با 

برندهای صاحب نام خارجی می گذرد
رئیس انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو گفت: 
یکی از راههای پیشــرفت صنعت قطعه سازی، به روز کردن 
فناوری ها و حضور در بازارهای بین المللی اســت که با انجام 
همکاری های مشترک با برندها و شرکت های معتبر خارجی 

این مسیر کوتاهتر خواهد شد.
رضــا رضایی افزود: نگاهی به وضعیت قطعه ســازی در ترکیه و 
مطالعه رشــد صنعت خودرو و قطعه ســازی آن، حاکی از تدوین 
قوانین مناســب و اعطای مشــوق های دولتی است که طی آن 
قطعه سازان نیز با همکاری با برندهای بزرگ و صاحب نام جهانی 

و پیوســتن )انجام کار مشــترک( با آنها به رشد و توسعه 
دست یافته اند. به گفته وی، پارسال صادرات صنعت قطعه 
ســازی ترکیه بیش از 14 میلیارد یورو بود و راه پیشرفت 
صنعت خودروســازی ما نیز انعقاد قرارداد با خارجی ها و 
شروع همکاری با داخلی سازی دستکم 40 درصدی است.

9
انعقاد دومین قرارداد همکاری گروه سایپا و 

شرکت هیوندایی پاور تک کره
فاز دوم همکاری گروه ســایپا با شرکت هیوندایی پاور 
تــک HPT در خصوص تولید گیربکس6 ســرعت 

اتوماتیک با انعقاد قرارداد جدید آغاز شد.

به گزارش سایپا نیوز؛ محمدرضا شیخ عطار مدیرعامل شرکت 
مگاموتور در حاشــیه امضا این قرارداد گفت: مذاکرات شرکت 
مگاموتور با هیوندایی پاور تک از اوایل ســال 95 آغاز شده و 
این همکاری با انعقاد این قرارداد بسیار گسترده تر از قبل وارد 

فاز دوم خود خواهد شد..

10
انعقاد دومین قرارداد همکاری گروه سایپا و شرکت 

هیوندایی کره
فاز دوم همکاری گروه ســایپا با شــرکت هیوندایی پاورتک 
)HPT( در زمینه تولید گیربکس6 سرعت اتوماتیک با انعقاد 

قرارداد جدید آغاز شد.
ســایپانیوز؛ مدیرعامل شــرکت مگاموتور در حاشیه امضای این 
قرارداد گفت: مذاکرات شرکت مگاموتور با هیوندایی کره از اوایل 
سال 95 آغاز شــده و این همکاری با انعقاد قرارداد گسترده تر از 
قبل وارد فاز دوم خواهد شد. »محمدرضا شیخ عطار« افزود: گروه 
سایپا براساس برنامه توسعه محصول خود و به منظور بهره گیری 
از تکنولوژی روز دنیا بر روی پلتفرم های sp   پس از بررسی تامین 
کننده های مختلف، قوای محرکه شرکت هیوندایی کره را انتخاب 
و اواخر سال 95 با این شــرکت، قراردادی برای تامین گیربکس 

شش سرعته اتوماتیک برای خودروی sp100 امضا کرد.

 17
بی اعتنایی بازار به افزایش قیمت خودروسازان

خودروسازان در حالی به افزایش قیمت برخی محصوالت خود 
طی سال جاری پرداختند که یکسری از خودروها به دلیل اشباع 

بازار با قیمتی پایین تر از نرخ کارخانه عرضه می شود. 
 آنگونه که نمایشــگاه داران خودروی پایتخت می گویند، این 
روزها همراه با افزایش قیمت برخی از خودروهای کارخانه ای، 
بازار نه تنها واکنش منفی به این موضوع نداشــته بلکه قیمت 
برخی از محصوالت در بازار پایین تر از کارخانه عرضه می شود. 
از جمله ایــن خودروها می توان به رنو کپچر، ســراتو، تیبا و 
چانگان اشاره کرد که بین یک تا 4 تومان زیر قیمت نمایندگی 

در بازار به فروش می رسند.

19
کنترل قیمت قطعات و اجرت خدمات از طریق وب 

سایت شرکت ایساکو 
امکان صحت  ســنجی و کنترل فاکتور صادر شــده توســط 

نمایندگی های مجاز شبکه خدمات پس از فروش ایران خودرو از 
طریق تطابق با قیمت های اعالم شده در سایت شرکت ایساکو 
میسر شــد.  به گزارش ایکوپرس  ، مشــتریان مراجعه کننده 
به شــبکه خدمات پس از فروش ایران خــودرو این امکان را 
خواهند داشت که پس از اتمام کار تعمیرات و ترخیص خودرو 
از تعمیرگاه، هزینه های خودرو، شــامل هزینه قطعات و اجرت 
خدمات انجام شده را در وب سایت شرکت ایساکو مشاهده کنند.

20
روند کاهشی نرخ تورم خودرو 

بررسی مرکز آمار ایران از نرخ تورم ساالنه کل بخش صنعت 
نشــان می دهد که تورم خودرو در تابســتان 96 در مقایسه با 
تابســتان ســه ســال پیش، کاهش 95 درصدی یافته است؛ 
به طوری که در تابستان 93 نرخ تورم این بخش 5/ 20 درصد 

بوده اما در تابستان 96 این نرخ به 1/ 1 درصد رسیده است

23
وزارت صنعــت، موافق تعرفــه پلکانی و مخالف 

ممنوعیت واردات خودروهای لوکس است 
براساس طرح جدید، وزارت صنعت به دنبال آن است تا تعرفه 
واردات خودرو را پلکانی افزایش دهد و این تعرفه را براســاس 
حجم موتــور اعمال نماید. رویکرد کلــی دولت بر ممنوعیت 
واردات خودروهای لوکس است ولی وزارت صنعت معتقد است 
نباید برای خودروهای لوکس ممنوعیت ایجاد کرد بلکه بایستی 

تعرفه سنگین وضع نمود. 

23
انتقال 30 درصد فناوری تولید ازســوی بزرگترین 

خودروساز چین به ایران
مدیــر بازاریابی و تولید شــرکت ســایک موتــور، بزرگترین 
خودروساز چینی فعال در ایران اعالم کرد: این شرکت تاکنون 
به درخواســت بومی سازی و انتقال فناوری دولت ایران جامه 
عمل پوشــانده و بر اساس تعهدات، بیش از 30 درصد فناوری 

تولید را به ایران منتقل کرده ایم.

27
60 درصد قطعات خودرویی مورد نیاز کشــور در 

داخل تولید می شود 
محمدرضــا نجفی منش عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشــاورزی تهران با اشاره به توان باالی قطعه سازان 
ایرانی و تولید 60 درصد قطعات خودرویی کشــور در 
داخل، بر توفیق قطعه سازان ایرانی در همکاری و کار 
مشــترک با خارجی ها و تامین خدمات مورد نیاز آنها 

اطمینان خاطر داد.

29
مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا تغییر 

کرد
وزیر صنعت طی حکمی محسن قاسم جهرودی را به 
عنوان جایگزین مهدی جمالی به ســمت مدیرعاملی 

گروه خودروسازی سایپا منصوب کرد. 
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صنعت سنگ آهن
1

افزایش 14 درصدی تولید فوالد خام و 25 درصدی گندله سنگ آهن در نیمه 
نخست امسال

به گزارش ایمیدرو، در نیمه نخســت امسال تولید فوالد خام به 8.1 میلیون تن رسید و در این 
مدت تولید کنسانتره سنگ آهن با رشد 21 درصدی و گندله سنگ آهن با افزایش 25 درصدی 
مواجه بود. بنا بر این گزارش، تولید کنسانتره سنگ آهن در 6 ماه ابتدای امسال، از 18.8 میلیون 
تن نیز فراتر رفت و در همین حال 15.3 میلیون تن نیز گندله ســنگ آهن تولید شــد. در این 
مدت تولید محصول فوالدی به 5.2 میلیون تن رســید که رشــد 5 درصدی را نسبت به مدت 
مشــابه سال قبل کسب کرد. در نیمه اول امسال همچنین تولید شمش آلومینوم و پودر آلومینا 
به ترتیب به 166هزار و 121هزار تن رســید و تولید شــمش آلومینیوم 4 درصد کاهش و پودر 

آلومینا 4 درصد رشد یافت.

2
نخستین واگذاری در معدن گل گهر به بخش خصوصی

رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی ایران )ایمیدرو( در راستای اهداف اصل 44 قانون 
اساسی،  اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم، از نخستین واگذاری استخراج و فروش برجا سنگ آهن 

در معدن گل گهر 2 به کنسرسیومی از بخش خصوصی خبر داد.
مهدی کرباسیان - معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت - با بیان اینکه ایمیدرو از ابتدای دولت 
یازدهم اســتراتژی خروج از بنگاه داری را اجرایی کرده است، گفت: طی قرارداد مشارکتی بین 
ایمیدرو و به نمایندگی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران با شرکت های معدنی و صنعتی گل 
گهر، گسترش صنایع و معادن ماهان و فوالد سیرجان، استخراج و فروش برجا 12 میلیون تن از 
سنگ آهن گل گهر دو واگذار شد. وی با اشار به اینکه قرارداد فوق یکی از اقدامات ایمیدرو در 
سپردن طرح ها و توسعه به بخش خصوصی است، افزود: مدت این قرارداد مشارکتی چهار ساله 
است که در صورت ابراز رضایت کارفرما،   قابل تمدید خواهد بود که طبق این قرارداد، متوسط 
سنگ آهن اســتخراجی در هر سال، سه میلیون تن است و طی مدت قرارداد، مجموع خاک و 

باطله برداری نیز به 36 میلیون و 800 هزار تن می رسد.

3
استخراج 3.2 میلیون تن مواد معدنی از معادن چهارمحال و بختیاری

روابط عمومی ســازمان صنعت، معدن و تجارت اســتان، بهزاد ابراهیمی اظهار کرد: این میزان 
استخراج مواد معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل18 درصد رشد دارد. 
به گفته وی، ســنگ الشه، سنگ نما، ســیلیس، سنگ گچ، خاک نسوز، 
ســنگ های تزیینی و مواد اولیه ســیمان از مواد استخراج شده از معادن 

استان هستند.
ابراهیمی افزود: مواد معدنی اســتخراج شــده عالوه بر استفاده در صنعت 
ساختمان، در صنایع فوالد، ذوب آهن، آلومینیم، صنایع نسوز و ساینده  ها 

و تهیه آجرهای شاموتی استفاده خواهند شد.

13
ذخائر سنگ آهن کشف شده در یزد معادل کل ذخائر کشور 

است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به توسعه اکتشافات انجام شده در 
معادن، گفت: اخیرا ذخایر سنگ آهن جدیدی کشف شده است که از نظر 

حجمی با کل ذخائر سنگ آهن ایران برابری می کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به آخرین وضعیت اهداف فوالدی، 
بیان کرد: زنجیره ســنگ آهن باید تا فوالد به تکامل برســد تا هدف 55 
میلیون تن فوالد که در برنامه چشــم انداز 20 ساله دیده شده است تحقق 

یابد و این موضوع حائز اهمیت اســت باید 15 میلیون تن فوالد را وارد بازارهای صادراتی کنیم 
چرا که بازار داخلی ما توان استفاده از همه این ظرفیت را ندارد.

14
شارژ مستقیم کلوخه به مگا مدول های واحد احیا مستقیم فوالد مبارکه

کارکنان و کارشناســان توانمند واحد احیا مستقیم شهید خرازی )احیا مستقیم 2( فوالد مبارکه 
برای اولین بار در کشور موفق شدند، به طور آزمایشی کلوخۀ سنگ آهن را به صورت مستقیم 

به کوره های احیا مستقیم شارژ نمایند.
رئیس واحد احیا مستقیم2 فوالد مبارکه ضمن اعالم این خبر و با تأکید بر اینکه عملیات شارژ 
مســتقیم کلوخه با ترکیب حدود 15درصد همراه با گندله، انجام شــده، گفت: نتایج کیفی این 
تســت حاکی از آن اســت که ازنظر متالیزاسیون و کربن در حد قابل قبول است و با معیارهای 

موردنظر منطبق است.
محمدرضا فتحی در خصوص اهداف اجرای این پروژه گفت: با توجه به کمبود گندله در کشور 
و نیاز واحدهای احیا مســتقیم به این ماده اولیه، این پروژه در اوایل ســال 1395 و به منظور 
شناسایی معادن و جایگزینی بخشی از گندله مصرفی با کلوخه سنگ آهن، در ناحیه آهن سازی 

مطرح و اجرایی گردید.

18
کنسرسیوم تامین سنگ آهن بزودی تاسیس می شود

مهرداد اکبریان رییس انجمن ســنگ آهن ایران گفت:کنسرســیوم تامین سنگ اهن با حفظ 
منافع مصرف کننده و تولید کننده ســنگ آهن با همکاری شــرکت های بزرگ معدنی بزودی 

تاسیس می شود.

24
صادرات سنگ آهن ایران 600 میلیون دالری شد

میزان صادرات ســنگ آهن ایران در هفت ماهه ســال جاری در آستانه 600 میلیون دالر قرار 
گرفت. براســاس آمار گمرک ایران از حجم تجارت خارجی در هفت ماهه ســال جاری، در این 
مدت 10 میلیون و 800 هزار تن سنگ آهن هماتیت دانه بندی به هم فشرده نشده از ایران صادر 
شــده اســت که به این ترتیب ارزآوری صادرات این محصول در این مدت 592 میلیون و 800 

هزار دالر بوده است.
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صنعت سیمـان
4

مازاد 24 میلیون تنی تولید سیمان
علی محمد بُد در گفــت  و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری 
فارس با بیان اینکه در حال حاضر تولید ســیمان در کشــور 
بیشتر از میزان مصرف و صادرات است، اظهار داشت: ظرفیت 
تولید ســیمان حدود 84 میلیون تن است، در حالی  که میزان 
مصــرف و صادرات این محصول معدنی به حدود 60 میلیون 
تن می رسد و به این ترتیب با مازاد تولید 24 میلیون تنی تولید 

روبرو هستیم.

5
از سهام ســیمان لوشان در  واگذاری 67درصد 

ستران
به گزارش رادیوســهام ، یک منبع آگاه در امور مالی شرکت 
ســیمان تهران در این رابطه گفــت: با توجه به آگهی مزایده 
شــرکت سیمان لوشــان در تاریخ 15مرداد1396، سهام این 

شرکت واگذار شد.
وی ادامه داد: این واگذاری در شهریور سال جاری قطعی شد 
و 13میلیون و 400هزار سهم معادل 67 درصد سیمان لوشان 

که در اختیار سیمان تهران بود واگذار شد.
این مقــام آگاه تصریح کرد: قیمت این واگــذاری در حدود 

30میلیارد ریال بوده است.

10
آماده پیوســتن به محدوده منطقه ویژه اقتصادی 

هستیم
مدیر عامل کارخانه ســیمان المرد گفت: با توجه به مزایای 
مترتب بر مناطق ویژه اقتصــادی ضمن اعالم آمادگی برای 
الحاق این کارخانه به محدوده منطقه ویژه اقتصادی المرد در 

حال رایزنی برای تحقق این امر هستیم.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی المرد، ابراهیم 
غالم زاده در بازدید از غرفــه منطقه ویژه اقتصادی المرد در 
نمایشگاه ســرمایه گذاری کیش افزود: کارخانه سیمان المرد 
صادرات محور است و با بازاریابی مناسب نسبت به بسیاری از 
واحدهای مشــابه در شرابط بهتری قرار دارد که هم اکنون با 
تولید ساالنه هزار و 200 تن در حال فعالیت است و با توجه به 
دسترسی های مطلوب می تواند سهم بزرگی در رونق اقتصادی 

این خطه از کشور داشته باشد.

13
کارخانه سیمان مارگون توانایی پرداخت بدهی های 

خود را ندارد
داریوش دیودیده در نشســت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
اســتان که با محوریت بررسی مشــکالت کارخانه سیمان 
مارگــون بود، اظهار داشــت: این کارخانه ســال 89 با 280 
میلیارد تومان ســرمایه گذاری کلنگ زنی شد و در سال 95 به 

بهره برداری رسید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد 
موضوع تامین آب کارخانه و راه دسترسی را از جمله مشکالت 
سیمان مارگون عنوان کرد و گفت: بدهی های این کارخانه در 
حوزه برق قریب به 2 میلیارد و 700 میلیون تومان اســت که 

کارخانه توانایی پرداخت این مبلغ را ندارد.

13
پیش بینی درآمد هر سهم شرکت سیمان بهبهان 

در سال مالی منتهی به اسفند 96
بر مبنای اطالعات دریافتی از شرکت سیمان بهبهان طی نامه 
شــماره مورخ 30/07/1396 پیش بینی درآمد هر سهم برای 
سال مالی منتهی به 29/12/1396 با سرمایه 55.000 میلیون 
ریال مبلغ 1.695 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می 
باشد. بدون تغییر نسبت به گزارش قبل  پوشش 6 ماهه %70 

مبلغ 1.192 ریال

13
افزایش 767 درصدی زیان شرکت سیمان دورود

شرکت ســیمان دورود با سرمایه ثبت شده 641 هزار و 697 
میلیون ریال پیش بینی درآمد هر ســهم سال مالی منتهی به 
پایان اســفند 96 برای دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور 

امسال را منتشر کرد.
شرکت ســیمان دورود پیش بینی درآمد هر سهم برای سال 
مالی منتهی به پایان اسفند امسال را مبلغ 6 ریال زیان به طور 

خالص پس از کسر مالیات اعالم کرد.
سدور در دوره 6 ماهه منتهی به پایان شهریور امسال به ازای 
هر ســهم 46 ریال زیان شناسایی کرد. به این ترتیب سیمان 

دورود در 6 ماهه 767 درصد زیان را افزایش داد .

17
کارگروه ویژه سیمان تشکیل شد 

یک فعال بخش سیمان 
قرار است  اینکه  بیان  با 
یک کارگروه ویژه برای 
بخش ســیمان تشکیل 
شــود، گفت: نمایندگان 
وزارت صنعــت، انجمن 
کارگروه  این  در  سیمان 
حضور خواهند داشت تا 
در نهایــت یک تصمیم 
مناســب بــرای بخش 
سیمان کشور اتخاذ شود. 

21
دســت   وعده ها 
را  ســیمان کاران 

نگرفت

در حالی که محدودیت های صادرات ســیمان به عراق ادامه 
دارد و اخیرا محدودیت های صادرات لبنیات هم به آن اضافه 
شده است، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان معتقد است 
بیش از اینکه این تصمیمات دولت عراق سیاســی باشــد، به 
خاطر منافع ملی این کشور است و با وجود رایزنی ها و وعده ها 
برای حل این مشــکل هنوز چیزی دست ســیمان کاران را 

نگرفته است.
در حالی که عراق یکی از جدی ترین مقاصد صادرات سیمان 
ایران بود، در ســال های گذشته این کشور به دنبال دامپینگ 
صادرکنندگان سیمان ایران به عراق بخاطر مازاد تولید داخلی 
و سیاســت های حمایتی عراق از صنعت سیمان این کشور، 
ســیمان صادراتی ایــران به عراق را تا بیــش از 100 درصد 

مشمول تعرفه کرد و این تعرفه ها هم چنان پا بر جاست.

22
تامین ســیمان بازسازی مناطق زلزله زده تا 100 

هزار تن
سعیدی کیا با شــرکت در جلسه ستاد مدیریت بحران کشور 
در شهرســتان سرپل ذهاب با حضور وزاری کشور و بهداشت 
اعالم کرد، بنیاد مستضعفان سیمان بازسازی مسکن روستایی 

مناطق زلزله زده را تا 100 هزار تن تامین می نماید.

29
تعرفه 130 درصدی صادرات ســیمان به عراق 

یکساله شد
ابراهیم رضازاده در این خصوص اظهار کرد: بحث بروز مشکل 
در صادرات سیمان به عراق از حدود یک سال و نیم قبل آغاز 
شــده و در این مدت واردات سیمان به عراق ممنوع بود، چرا 
که تولیدکنندگان سیمان در عراق و شرکت فرانسوی الفارژ که 
برای تولید سیمان در این کشور سرمایه گذاری کرده، نسبت به 

واردات سیمان انتقادات متعددی داشتند.
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صنعت قنـد و شکـر
8

تاخیــر در اعالم نرخ و پرداخت پول شــکر و گندم دولت بــي پول و تجار 
انحصارگر درکمین

آمارهاي دردســترس اعالم شده از سوي بانک مرکزي از دخل و خرج دولت نشان مي دهد در 
5ماه نخست امسال خرج دولت 47 هزارمیلیاردتومان بیشتر از دخلش بوده است.

 این نامیزاني دخل و خرج در وضعیتي رخ داده که دولت هنوز اعتبارات عمراني تعهد شــده در 
بودجه 1396 را پرداخت نکرده است. دولت یازدهم با افزایش 10 درصدي پرداخت ها به صدها 
هزار کارمند خود موافقت کردو در شرایط رکود نسبي فعالیتها که به رشد کمتر درآمد مالیاتي در 
این مدت منجرشده است در پدیدار شدن این کسري بودجه نقش داشت. . از سوي دیگر دولت 
در اقدامي هیجاني و بر اساس راهبر تولید بیشتر گندم داخلي راه را براي افزایش تولید گندم با 

حمایت قیمتي بازکرد. 
دولت ایران در ســال زراعي 1394-95 تعهد خرید تضمیني نزدیک به 15میلیون گندم را 
داده و حاال در تامین این میزان پول با توجه به شــرایط موجود گیر افتاده اســت. از سوي 
دیگر و در حالي که دولت یازدهم با افتخار از رســیدن تولید شــکر به رقم 1.7 میلیون تندر 
سال زراعي قبل ســخن مي گوید در اعالم تعیین قیمت توافقي شکر نیز ماههاست تاخیر 
دارد. برخــي ناظران آگاه اصراردارند یادآور کنند در خزانــه دولت پول کافي براي پرداخت 
خرید تضمیني گندم و پرداخت مابه التفاوت قیمت توافقي شــکر با قیمت هاي بازار وجود 
ندارد و به همین دلیل ســازمان برنامه و بودجه دســت به دست مي کند . از سوي دیگر و 
باوجود اینکه شــکر تولیدي در کاخانه ها به دلیل عدم اعالم قیمت توافقي به انبار کارخانه 
ها روانه شده اند دهها هزار چغند کار ایراني با نارضایتي از این وضع فشار فوق العاده اي به 

مدیران کارخانه هاي قند مي آورند.
برخي از آگاهان مي گویند تاخیر در پرداخت پول گندم کاران و تاخیر در اعالم قیمت توافقي قند 
و شــکر هردلیلي که داشته باشد پیامد آن رویگرداني تولیدکنندگان از کاشت گندم و چغندر قند 
اســت. وقتي این اتفاق بیفتد بیش از هرگروهي بازرگانان انحصارگر درکمین نشسته که سابقه 
طوالني در واردات انحصاري قند و شکر دارند و در سال 1385 توانستند 2.5 میلیون تن شکر را 
در یک زمان کوتاه وارد بازار داخل کنند خوشــحال هستند. واردات شکر در دوره 8 ساله ریاست 
محمود احمدي نژاد بردولت راه را براي خروج براي واردات رقمي معادل 5 میلیارددالر ارز هموار 

کرد و بازرگاناني که گفته مي شــود از شمار 
انگشتان دو دست کمترند سودهاي افسانه اي 
بردند. در صورتي که تاخیر در اعالم قیمت ها 
ادامه پیداکند و کارخانه هاي تولید شکر نتوانند 
پول چغندر کاران را پرداخت کنند شرایط براي 
کاهش تولید چغند آمــاده و راه براي واردات 

صاف مي شود. 

10
تولید شــکر به یک میلیون و 700 

هزارتن می رسد 
مجری طرح چغندر قند و شــکر وزارت جهاد 
کشــاورزی گفت: پیش بینی می شود امسال 
حدود یک میلیون و 700 هزار تن شــکر در 

کشور تولید شود. 
وی با بیان این که کشت پاییزه چغندر قند از 
سیاست های مهم وزارت جهاد کشاورزی در 
راستای استفاده از آب سبز و یا آب باران است، 
افزود: در پاییز امســال نزدیــک به 17 هزار 
هکتار به کشت چغندر اختصاص خواهد یافت.

15
موافقت ها برای فعالیت مجدد کارخانه قند ورامین اخذ شده 

نماینده مردم ورامین، قرچک و پیشــوا گفت: فکر می کنم »کارخانه قند ورامین« تا پایان آبان 
مــاه فعالیت مجدداً خود را آغاز کند. لذا در این رابطه همه موافقت ها و همراهی ها اخذ شــده 
است و مقرر شده ماهیانه 20 هزار تن شکر خام در اختیار این کارخانه قرار بگیرد و مجدداً این 

کارخانه فعالیت خود را شروع کند.

17
انجمن قند و شکر و سازمان حمایت بر سر قیمت شکر به توافق نرسیدند

روز ســه شنیه 16 آبان موضوع قیمت شکر در جلسه ســتاد تنظیم بازار مطرح شد اما به دلیل 
اختالف قیمت برآورد شده بین انجمن صنایع قند و شکر و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده 
تعیین قیمت به جلســه بعد موکول شد. یک عضو ستاد تنظیم بازار، اظهار داشت: انجمن قند و 
شــکر قیمتی را که برآورد کرده بود بر اســاس نرخ کیلویی 2700 تومان محاسبه کرده بود که 

افزایش روی این قیمت لحاظ شود.

23
استاندار همدان بر رفع مشکل چغندرکاران استان تاکید کرد

استاندار همدان بر رفع مشــکل چغندرکاران استان تاکید کرد و گفت: کارخانه قند منطقه باید 
نســبت به تحویل محصول چغندرقند کشاورزان همدان اقدام کند. محمدناصر نیکبخت افزود:  
کارخانه ها که اکنون نمی خواهند نسبت به پرداخت مطالبات اقدام کنند، اما محصول چغندر را 

تحویل بگیرند تا کشاورز متضرر نشود.

29
مصوبه افزایش قیمت شکر هنوز اجرا نشده است 

دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شــکر اعالم کرد که با وجود تصویب افزایش هشت درصدی 
قیمت شکر هنوز این مصوبه ابالغ نشده و اعتراض و نارضایتی صنایع در سال آینده قطعا یکی 

از عوامل کاهش تولید خواهد بود.
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صنعت مـسکن
4

ایران و روســیه تفاهم نامه همــکاری درعرصه 
ساخت و ساز مسکن امضا کردند

مذاکرات عباس آخوندی و میخاییل من در وزارت مسکن و 
خدمات عمومی مســکو انجام گرفت که در جریان آن تفاهم 
نامه همکاری های ایران و روسیه امضا شد که در آن تبادل 
تجربیات در عرصه مسکن و مشارکت در ساختمان سازی در 

شهرهای بزرگ پیش بینی شده است.

5
افزایش 34 درصدی معامالت مســکن شــهر 

تهران در مهرماه
تعداد معامالت آپارتمان های مسکونی شهر تهران در مهرماه 

ســال 1396 به 13 هزار و 800 واحد مســکونی رسید که 
نســبت به ماه مشابه سال قبل 34.4 درصد افزایش نشان 

می دهد.
روابط عمومی بانک مرکزی؛ متوسط قیمت خرید و فروش 
یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 47.9 میلیون ریال 
بود که نســبت به ماه مشابه سال قبل 8.7 درصد افزایش 

نشان می دهد.
گزارش تحوالت بازار مســکن شهر تهران که برگرفته از 
آمارهای خام ســامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت 
کشور اســت، توســط اداره بررســی ها و سیاست های 

اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می شود.

5
یک کارشناس: بخش مســکن و ساختمان با 

300 صنعت دیگر ارتباط نزدیک دارد
یک کارشناس صنعت ســاختمانی و صنایع وابسته گفت: 
بخش مسکن و ســاختمان کشــور با 300 صنعت دیگر 
ارتباط نزدیک دارد و رونق بازار در این بخش به رشــد و 

پویایی سایر صنایع وابسته کمک می کند.
»رامین قاســمپور« افزود: با تحرک بازار مسکن و بخش 

ســاخت و ساز، تولید صنایع وابســته به آن از جمله سیستم 
ایمنی،  های سرمایشــی، تجهیــزات عمومی، تجهیــزات 
بهداشتی و نظافتی، دکوراســیون، روشنایی، وسایل پخت و 
پز، صنایع چوبی، شیرآالت و سایر تجهیزات ساختمانی رونق 

می گیرد.

8
افزایــش 7.6 درصدی شــاخص کل نهاده های 

ساختمانی مسکونی شهر تهران
درصد تغییرات شــاخص کل نهاده های ساختمانی مسکونی 
شهرتهران درچهار فصل منتهی به فصل تابستان سال جاری 
نسبت به دوره مشابه ســال قبل، معادل 9.9درصد بوده که 
نسبت به همین اطالع در فصل قبل7.6درصدافزایش داشته 

است.

براســاس اعالم مرکز آمار ایران، شاخص قیمت نهاده های 
ســاختمان های مســکونی شــهر تهران در فصل تابستان 
1396)بر مبنای ســال پایــه 1390(، شــاخص کل قیمت 
نهاده های ســاختمان های مسکونی شــهر تهران در فصل 
تابستان1396 برابر با 211.6 که نسبت به فصل قبل)197.1( 
7.3 درصد افزایش و نســبت به فصل مشــابه ســال قبل 

)186.5( 13.4درصد افزایش داشته است.
شاخص گروه »سیمان، بتن، شن و ماسه« در فصل تابستان 
1396 برابر با 215.2 اســت که نســبت به فصل قبل 12.5 

درصد افزایش داشته است.
شــاخص گروه »گچ و گچ کاری« در فصل تابستان 1396 
برابر با 201.3 اســت که نســبت به فصل قبل بدون تغییر 

بوده است.
شــاخص گروه »انــواع بلوک ســفالی و آجــر« در فصل 

تابســتان1396 برابر با 178.9 است که نسبت به فصل قبل 
1.4 درصد افزایش داشته است.

13
کارنامه 7 ماهه بازار مسکن 

ایسنا گزارش داد:رصد وضعیت هفت ماه گذشته بازار مسکن 
نشــان می دهد این بخش از یک طرف کمترین بازده را در 
بیــن بازارهای رقیب دارد و از ســوی دیگر بــه دلیل ورود 
گــروه جدیدی از متقاضیان مجهز به تســهیالت بانکی، به 
تدریج تعداد معامالت در حال افزایش اســت. شرایط موجود 
حاکی از آن اســت بعد از نوســانات بهاری، گروه موسوم به 
متقاضیان تجهیز شده به تسهیالت »تسه« و »مسکن یکم« 
در تابســتان وارد بازار مسکن شــده اند که به رشد تدریجی 

معامالت کمک کرده اند.

فروردین ماه امســال تاثیر شرایط انتخاباتی منجر به کاهش 
8.5 درصدی معامالت مســکن شــهر تهران نسبت به ماه 
مشــابه سال قبل شــد، در اردیبهشــت ماه 6.4 درصد رشد 
کــرد، در خردادماه 0.8 درصد کمتر شــد، در مــاه آغازین 
فصل تابســتان نیز معامالت 2.5 درصد کمتر از مدت مشابه 
ســال قبل بود، در مردادماه 6.2 درصد باالتر قرار گرفت، در 
شهریورماه شــاهد افزایش 9.7 درصدی بودیم و در مهرماه 
رشد 34.4 درصدی تعداد معامالت نسبت به ماه مشابه قبل 

به ثبت رسید.

16
متقاضیان منتظر افزایش قیمت مســکن تا پایان 

سال باشند 
عضــو هیات مدیــره انجمن انبوه ســازان مســکن تهران 

گفت:قیمت مسکن از ابتدای سال، رشد 10 درصدی داشته و 
متقضایان منتظر افزایش بیشتر قیمت ها باشند. 

حسن محتشــم  گفت: قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه 
سال گذشــته 10 درصد افزایش یافته اســت گفت: میزان 
معامالت مسکن نسبت به مدت سال گذشته 15 درصد رشد 
داشــته است. وی در ادامه افزود: شرایط اقتصاد کالن کشور 
هم اکنون با ثبات مانده بنابراین با این وضعیت به طور قطع 

قیمت ها تا پایان سال افزایش می یابد.

 17
افزایش 1.7 درصدی شاخص بهای اجاره مسکن 

در سه ماهه دوم سال
بانک مرکزی اعالم کرد، شاخص بهای اجاره مسکن در مناطق 
شهری ایـران در سـه ماهـه دوم سال جاری بـه عـدد 106.3 
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بازار سرمایه گذاری و صنعت
2

وضعیت نگران کننده طرح رونق تولید
با گذشــت شش ماه از آغاز ســال 1396 تنها 3.96 درصد از تسهیالت 30 هزار میلیارد تومانی 
مربوط به طرح رونق تولید به واحدهای تولیدی پرداخت شده است، رقمی که با توجه به فرصت 
باقی مانده تا پایان ســال نگرانی بسیار زیادی را در ارتباط با محقق شدن پرداخت رقم مذکور 

ایجاد کرده است.
در ســال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیالتی معادل 24 هزار میلیارد تومان 
به 17 هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این 
طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیالت به 30 هزار میلیارد تومانی به 15 

هزار واحد صنعتی  مدنظر قرار گرفته است.
در طرحی که قرار اســت تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد 20 
هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به 10 هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی 
و نیز 10 هزار میلیارد تومان برای 5000 واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی 

و بهسازی تعریف شده است.

2
گروه مپنا »صادرکنندۀ نمونه ملی« معرفی شد 

معــاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت، در مراســم بیســت و یکمین دورۀ 
بزرگداشت »روز ملی صادرات« لوح تقدیر و تندیس صادرکنندۀ نمونۀ ملی را به گروه مپنا تقدیم 
کردند. مراسم بیست و یکمین سالروز ملی صادرات، روز  شنبه 29 مهر ماه 96 با حضور معاون 
اول رئیس جمهور  در ســالن اجالس ســران برگزار شد و از شرکت گروه مپنا به عنوان یکی از 

مهم ترین شرکت های فعال در زمینۀ خدمات فنی و مهندسی تجلیل شد.

2
بانک مرکزی 500 هزارمیلیارد ریال به طرح های تولید و اشتغال اختصاص داد 
رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران از تخصیص 200 هزار میلیارد ریال به وام های 
کوچک و بزرگ، 200 هزار میلیارد ریال به ایجاد اشتغال روستایی و مشاغل خانگی و 100 هزار 

میلیارد ریال برای نوسازی خطوط تولید خبر داد.

2
بخش خصوصی برای جذب سرمایه پیشتاز باشد

به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، مهدی کرباســیان که در مراسم افتتاحیه سومین همایش و 
نمایشــگاه صنعت دیرگداز ســخن می گفت،  اظهار داشت: شرکت های خصوصی برای تامین 
سرمایه مورد نیاز توسعه کشور از جمله بخش معدن و صنایع معدنی پیشتاز باشند و در عین حال 

شرکت های خارجی را نیز برای آوردن سرمایه به داخل کشور ترغیب کنند.

 4
ساخت نیروگاه گازی بهمن ابرکوه با 60 میلیارد ریال سرمایه گذاری آغاز شد

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری متقاضی به ساخت نیروگاه در حاشیه مراسم یادشده به خبرنگار 
ایرنا گفت: هدف از ایجاد نیروگاه گازی بخش بهمن تامین برق طرح های صنعتی و کشاورزی 

منطقه است که در کمتر از 6 ماه به بهره برداری خواهد رسید. 
سید علیرضا هاشمی نژاد با اشاره به تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال یادآورشد: 

این طرح در زمینی به وسعت سه هزار و200 متر مربع ساخته می شود.
وی تامین تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی را برای تسریع در ساخت نیروگاه موثر دانست 
و افزود: با بهره برداری از این طرح در ســه نوبت کاری زمینه اشتغال هشت نیروی متخصص 

فراهم خواهد شد. 

5
سرمایه گذاری 34 میلیارد تومانی سوئیسی ها در فارس

مهران خاکســاری کفت: طرح تولید کربنات کلســیم از ضایعات معادن سنگ و سنگبری ها با 
مشــارکت بیش از 95 درصدی سرمایه گذاری سوئیسی در شهرک صنعتی سنگ حنای نی ریز 
اجرا خواهد شــد. وی میزان کل سرمایه گذاری این طرح را حدود 34 میلیارد تومان اعالم کرد 
و گفت: از این میزان حدود3میلیون یورو ســرمایه گذاری ارزی و 20 میلیارد تومان نیز سرمایه 

گذاری ریالی است.
خاکســاری افزود: با بهره برداری از این طرح ظرفیت تولید 60 هزارتن کربنات کلســیم که به 

عنوان ماده اولیه در کارخانه تولید کاغذ و سایر صنایع دیگر استفاده می شود فراهم خواهد شد.

6
مرکز توسعه خدمات سرمایه گذاری خارجی راه اندازی می شود 

رئیس شــورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی از تصمیم این نهاد برای 
ایجاد مرکز توســعه خدمات سرمایه گذاری خارجی با رویکرد سهیم شدن بخش خصوصی در 
جذب منابع خارجی خبر داد و ابراز امیدواری کرد که دولت در این مســیر نه تنها سنگ اندازی 

نکند بلکه موانع قانونی را نیز برطرف کند.

8
حضور سرمایه  گذاران خارجی در بازار ســرمایه ایران 16 درصد رشد کرده 

است
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: شــمار ســرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه در 

رســید که نسبت به سه ماهه قبل معادل 1.7 درصد و نسبت به 
سه ماهه مشابه سال قبل7.4 درصد افزایش نشان می دهد.

21
رشــد 63 درصدی معامالت مسکن در منطقه 1 

تهران
آمارها حاکی از آن اســت با وجودی که سهم منطقه 1 از کل 
معامالت مسکن شهر تهران تنها 1.5 درصد است در مهرماه 
تعــداد قراردادهای خرید و فــروش در این منطقه 63 درصد 

نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته است.
مروری بر وضعیت بازار مســکن در مهرماه ســال جاری که 
توســط وزارت راه و شهرسازی منتشر شــده نشان می دهد 
در بین مناطق شــهر تهران باالترین قیمــت به منطقه 1 با 

میانگیــن 10 میلیــون و 260 هزار تومــان در هر متر مربع، 
کمتریــن قیمت به منطقه 18 با متری 2 میلیون و 296 هزار 

تومان اختصاص دارد .

27
 پرداخت وام  140 میلیون تومانی خرید مسکن 

عضــو هیئت مدیره بانک مســکن از پرداخت وام های جدید 
مسکن تا سقف 140 میلیون تومان خبر داد. 

ابوالقاسم رحیمی انارکی گفت: سقف وام خرید مسکن از محل 
اوراق حق  تقدم و صندوق پس انداز مسکن یکم افزایش می 
یابد و بر این اســاس در شــهر تهران 60 میلیون تومان وام 
خرید مســکن از محل اوراق حق تقدم پرداخت می شــد که 
مطابق دستورالعمل جدید 10 میلیون تومان بدون خرید اوراق 

به مبلغ وام افزوده می شود. با احتساب وام 20 میلیون تومانی 
تعمیر در مجموع 90 میلیون تومان به متقاضیان خرید مسکن 

وام پرداخت می شود.

29
مقاومت مسکن مهِر متری 300 هزار تومان فقط 
در حدی اســت که ساکنان فرصت خروج از خانه 

را داشته باشند 
رییس ســازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان این که 
درباره مقامت و ایمنی مسکن مهر نباید قضاوت هیجانی داشته 
باشیم، گفت: مسکن مهری که الزام شده هزینه ساخت هر متر 
آن 300 هزار تومان باشد در این حد مقاومت دارد که ساکنان 

آن فرصت خروج از خانه بدون آسیب دیدگی داشته باشند. 
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بازار سرمایه
1

صکوک مپنا سررسید شد
صکوک اجاره 197 میلیارد تومانی مپنا که مهر 92 منتشــر شده بود، سررسید شد و صکوک 
1.1 هزار میلیارد تومانی شــرکت های ایران خودرو، گل گهر و یک شــرکت دیگر در مرحله 

کسب مجوز هستند.
غالمرضا ابوترابی مدیرعامل شــرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه اظهار داشت: مپنا 
پس از تجربه موفق در تامین مالی از طریق انتشار صکوک 200 میلیارد تومانی در سال 91، 
مجددا در مهر 92 جهت تامین بخشــی از ســرمایه در گردش اقدام به تامین مالی از طریق 

انتشار صکوک اجاره به مبلغ 197 میلیارد تومان کرد.
وی ادامه داد: این اوراق، 4 ساله، بانام و قابل معامله در فرابورس با پرداخت هر سه ماه یکبار 
اجاره بها بود و شــرکت واســط مالی مرداد یکم ، آن را با نماد »صمپنا2« و نرخ اجاره بهای 

سالیانه 20 درصد از طریق بازار سوم فرابورس ایران عرضه کرد.
این مقام مســئول افزود: مبلغ اصل اوراق و اجاره بهای شانزدهم )آخرین اجاره بها( از صکوک 
مپنا مجموعًا به مبلغ حدود 207 میلیارد تومان توســط شرکت واسط مالی مرداد یکم دریافت 

و توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی به حساب دارندگان اوراق واریز شد.

2
بورس تهران با بازارهای سرمایه دیگر کشورها 12تفاهمنامه دارد

مدیرعامل شــرکت بورس تهــران از امضای 12 تفاهمنامه با همتایان خود در سراســر دنیا 
خبر داد و گفت: از پارســال برای پذیرش متقابل شرکت ها و سرمایه گذاری در بورس های 

ایران و اســتانبول اقدام های موثری صورت گرفت که برای انجام آن باید برخی استانداردها 
را پذیرفت.

به گزارش تارنمای ســازمان بورس و اوراق بهادار، حســن قالیباف اصــل ادامه داد: یکی از 
این الزام ها، گزارشــگری مالی بر مبنای استانداردهای بین المللی حسابداری آی.اف.آر.اس 

IFRS برای ناشران بورسی بود. 
بر همین مبنا ســازمان بورس از پارسال اســتفاده از این استاندارد را برای شرکت های 
دارای ســرمایه بیــش از 10هزار میلیارد ریال و همچنین بیمــه ها و بانک ها اجباری 

کرده است.

3
در بخش معامالت فیزیکی به ثبت رسید 

تاالرهای مختلف بورس کاالی ایران طی مهر ماه ســال 96 شــاهد معامله بیش از دو 
میلیــون و 277 هــزار تن انواع کاال به ارزش بیش از 38 هــزار میلیارد ریال بود که به 

ترتیب رشد 17/6 و 62/5 درصدی را در حجم و ارزش تجربه کرد.
به گزارش خبری بورس کاالی ایران، طی ماه گذشــته تاالر محصوالت کشــاورزی 
شاهد معامله بیش از 232 هزار 150 تن انواع محصول به ارزش 2 هزار 628 میلیارد 

ریال بود.
این گزارش حاکی اســت، تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران نیز در 
ماهی که گذشت شــاهد معامله افزون بر یک میلیون و 447 هزار تن انواع کاال به ارزش 

بیش 21 هزار و 988 میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی بود. 

مهر امســال به 946 سرمایه گذار رســید که نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته 16 درصد رشد داشته است. شاپور محمدی 
در آئین افتتاح چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس- بانک- 
بیمه و خصوصی سازی در جزیره کیش بیان کرد: میزان منابع 
مالی جذب شده خارجی نیز 31 درصد رشد را نشان می دهد.

11
چین 30 میلیارد دالر در راههای ایران ســرمایه 

گذاری می کند
عضو کمیســیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسالمی 
گفت : چین برای انجام سرمایه گذاری در زمینه ساخت راه در 
ایران به مبلع 30 میلیارد دالر به شکل فاینانس اعالم آمادگی 

کرده است.

12
افزایش ســرمایه گذاری خارجــی راهبرد اصلی 

شورای عالی مناطق آزاد تجاری
مرتضــی بانک در بازدید از منطقه ویژه ســلفچگان در جمع 
خبرنگاران این مطلب را اعالم کــرد: با توجه به اینکه دولت 
توانسته است منابع متعددی در بخش سرمایه گذاری خارجی 
فراهم کند، فرصت مناســبی اســت که مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی کشــور طرح های سرمایه گذاری خود را آماده و به 
ســازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی کشور 

ارایه کنند.
به گفته وی، برای جذب ســرمایه گذاری خارجی به کشــور، 

تاکنون 27 میلیارد دالر تفاهمنامه مبادله شده که این رقم به 
طور قطع تا پایان سال افزایش پیدا می کند و برنامه دولت نیز 

جذب 50 میلیارد دالر سرمایه گذاری خارجی در سال است.

15 
افزایش 13.1 درصدی شاخص قیمت تولید کننده 

بخش صنعت
مرکز آمار ایران اعالم کرد:شــاخص قیمت تولیدکننده بخش 
صنعت در فصل تابستان 1396 به عدد 222.8 رسید که نسبت 
به شــاخص فصل قبل )210.3(، 5.9 درصد و شاخص فصل 

مشابه سال قبل )197(، 13.1درصد افزایش داشته است.
16

امضای قرارداد ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی 250 
میلیون یورویی در ارس

مدیرعامل ســازمان منطقه آزاد ارس در آذربایجان شــرقی از 
امضــای قرارداد احداث نیروگاه ســیکل ترکیبی با توان 451 
مگاوات به ارزش 250 میلیون یورو در این منطقه خبر داد. وی 
افزود: این نیروگاه شامل یک واحد گاز و یک واحد بخار، بویلر 
بازیاب با آتش اضافی، سیســتم خنک کن اصلی و پست 400 

کیلوولت بوده و طی 40 ماه احداث و راه اندازی خواهد شد.

22
صادرات آلومینای ایران به تاجیکستان و آذربایجان
تــورج زارع با اعــالم این مطلب، تصریح کــرد: پیش تر تنها 
تاجیکستان مشتری آلومینای ایران بود اما خوشبختانه از اوایل 

امســال کشور آذربایجان نیز از ما خرید داشته است. همچنین 
تاکنون 20 هزار تن صادرات به این 2 کشور انجام شده است.

24
تاسیس اتاق مشترک ایران و اتریش در دستور کار
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: تاسیس اتاق مشترک ایران و 

اتریش در دستور کار قرار دارد.
به گزارش اتاق بازرگانی، غالمحســین شــافعی در نشست با 
سفیر اتریش در تهران گفت: در میان کشورهای اتحادیه اروپا 
رابطه ایران با اتریش از گذشــته رابطه خاصی بوده و اتریش 
هم نگاه ویژه ای به ایران داشــته اســت؛ در دوران تحریم نیز 
که ما دچار محدودیت های بسیاری بودیم، رابطه ما با اتریش 

برقرار بود.

27
افزایش روابــط اقتصادی ایران و اتریش به 400 

میلیون یورو
قائم مقام اتاق بازرگانی وین ابراز امیدواری کرد بزودی حجم 
روابط اقتصادی ایران و اتریش به 400 میلیون یورو برسد که 

معادل روابط دو کشور پیش از تحریم هاست.

30
تراز تجاری 6.2 درصد افزایش یافت 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی تهران گفت: 
تراز تجاری هفت ماه امســال را نزدیک بــه 52 میلیارد دالر 
برشمرد که در همسنجی با پارسال 6.2 درصد رشد داشته است. 
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9
بازدهی 10 درصدی بازار بدهی برای سرمایه گذاران 

خارجی 
به گفته هامونی، اوراق مشارکت سهم 9 درصدی، اوراق اجاره 
صکوک سهم 26 درصدی و اوراق مرابحه سهم 8 درصدی از 
بازار بدهی را دارند. این در حالی اســت که 56 درصد از سهم 

بازار بدهی متعلق به اسناد خزانه اسالمی است. 
به گزارش  روابط عمومی فرابورس ایران، امیر هامونی با بیان 
اینکه در حال حاضر سرمایه گذاران بیشتر به حوزه بازار بدهی 
ورود پیــدا کرده اند، گفت: بازار بدهی فرابورس بســیار متنوع 
است و بازدهی باالیی دارد به طوری که در سال گذشته برای 

سرمایه گذاران خارجی حدود 10 درصد بازدهی داشته است.

14
آخریــن وضعیت حضور ســهامداران خارجی در 

بورس تهران 
 IFRS مدیرعامل بورس تهران گفت: صورتهای مالی باید با
تطبیق داده شــود تا ســهامدار خارجی بتواند آن را تجزیه و 
تحلیل کند. حســن قالیباف اصل در خصوص آخرین وضعیت 
کدهای ســهامداری خارجی در بورس تهران خاطرنشان کرد: 
تعداد کدهای سهامداری خارجی در سال جاری نسبت به سال 
گذشته افزایش داشته و در کنار آن، حجم معامالت نیز بیشتر 
شده است، به نحوی که برآوردها حکایت از افزایش 30 درصد 
تعداد کدهای سهامداری خارجی در سال 96 نسبت به سال 95 

دارد و حجم معامالت نیز رشد خوبی را تجربه می کند.

15
خبر خوش برای مپنــا : مصوبه دولت برای تهاتر 

مطالبات و بدهی ها
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با تصویب هیات وزیران، 
مطالبات شــرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )گروه 
مپنا( بابت مطالبات شرکت های تابعه شامل شرکت های تولید 
برق پرند مپنا، تولید برق ســنندج مپنا و تولید برق توس مپنا 
از شرکت مدیریت شبکه برق با اصل بدهی شرکت مذکور  به 

ســازمان های امورمالیاتی و خصوصی سازی تهاتر شد .مپنا با 
سرمایه هزار میلیارد تومانی سود هر سهم سال جاری را 527 

ریال پیش بینی کرده .
17

بورس کاال مرجع عرضه وکیوم باتوم پاالیشگاه ها 
می شود

بر اساس تصمیم جدید شورای رقابت مقرر شد تا ظرف مدت 
30 روز، دستورالعملی برای عرضه وکیوم باتوم پاالیشگاه ها با 
شرایط قراردادهای بلندمدت برای عرضه در بورس کاال تهیه 
شــود. شــورای رقابت اعالم کرد: به موجب بند 5 ماده 58 تا 
یک ماه به منظور برقراری شــرایط همسان در عرضه وکیوم 
باتوم توسط کلیه پاالیشگاه های کشور از طریق بورس کاال، 
دستورالعمل پیشــنهادی تنظیم بازار وکیوم باتوم را با رعایت 
اصول افزایش شــفافیت، رفع تبعیض و بهبود رقابت پذیری، 
تدویــن قراردادهای طوالنی مدت و با لحاظ نرخ ارز ســامانه 
سنا بانک مرکزی در محاسبات قیمت وکیوم باتوم، تهیه و به 

شورای رقابت ارائه شود.

19
رشد شــاخص بورس از ابتدای امسال به 13.8 

درصد رسید
شــاخص بورس از ابتدای امســال تاکنون با 10 هزار و 667 
واحد افزایش، معادل 13.8درصد رشد را به ثبت رسانده است. 
از ابتدای امســال تاکنون در مــدت 153 روز معامالتی تعداد 
140میلیارد و 145میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 360هزار 
و 728میلیــارد ریال در 8 میلیون و 950هزار و 239دفعه مورد 

معامله قرار گرفته است.

20
8 کارگزاری بانکی در بین برترین های معامالت بورس

جایگاه کارگزاری های نظــام بانکی در رتبه بندی کارگزاری 
ها برای دوره یــک ماهه منتهی به مهر ماه 96 از نظر ارزش 
معامالت بورس تعیین شد که بر این اساس8 کارگزاری بانکی 

در بین برترین های معامالت بورس است.

22
سازمان خصوصی سازی ، سهام دو شرکت دولتی 

را 13 آذر  امسال واگذار می کند
سهام دو شرکت دولتی توسط سازمان خصوصی سازی در روز 
13 آذرماه امسال واگذاری می شود که بر این اساس 97.261 
درصد ســهام شرکت خدمات مهندســی آب و خاک پارس با 
سرمایه 666 میلیارد و 963 میلیون ریال به صورت وکالتی در 

این روز روی میز مزایده خواهد رفت.

22
واگذاری 67 درصدی سهام سنگ آهن مرکزی ایران 
بلوک 25 میلیون ســهمی ســنگ آهن مرکزی ایران معادل 
67.925 درصد سهام این شرکت به قیمت پایه هر سهم یک 
میلیــون و 568 هزار و 795 ریال و ارزش کل پایه 39 هزار و 
992 میلیارد و 748 میلیون و 131 هزار و 930 ریال روی میز 

مزایده می رود.

25
شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معامالت با 
صعود  48.120 واحدی به پلــه 88 هزار و 322 

واحدی رسید
 شاخص بورس و اوراق بهادار در آغاز معامالت روز جهار شنبه 
24 آبان بــا صعود  48.120 واحدی به پلــه 88 هزار و 322 
واحدی رسید. بر این اساس ارزش کل معامالت بورس تهران 
از 131 میلیارد ریال فراتر رفت و با دســت به دست شدن 72 

میلیون سهم طی 6 هزار نوبت معامالتی انجام شد.

27
شــاخص کل فرابورس  برای نخســتین مرتبه 4 

رقمی شد 
در روزهای آغازین 10 ســالگی فرابورس ایران شاخص کل 
فرابورس )آیفکس( با رشد بیش از 11 واحدی، برای نخستین 
بــار موفق به عبور از کانال 1000 واحدی شــد و در نزدیکی 

ارتفاع 1010 واحدی ایستاد.

1
رشد33.5درصدی عرضۀ محصوالت فوالدمبارکه به بازارهای داخلی 

مدیرعامل فوالدمبارکه از رشــد 33.5درصدی عرضۀ محصوالت فوالد مبارکه به بازارهای 
داخلی در شــش ماهۀ نخست ســال جاری خبر داد و گفت: این میزان افزایش عرضه به 
منظور تأمین حداکثری بازارهای داخلی و از محل افزایش تولید و کاهش ســهم صادرات 

جایگزین شده است. 
این مطلب را دکتر بهرام سبحانی در گردهمایی مدیریت و کارکنان فوالدمبارکه اعالم کرد 
و ضمن ابراز خرسندی از تالش کارکنان در تحقق اهداف و برنامه های شرکت در6 ماهۀ 
نخست سال96 با مروری بر گزارش عملکرد کارکنان در نیمۀ نخست سال جاری گفت: در 
این بازۀ زمانی، گروه فوالدمبارکه توانســت 4 میلیون و 171هزار تن فوالد خام تولید کند 

که با 15درصد رشد، بیشترین میزان رشد تولید را در بین فوالدسازان کشور داشته است.
4

قیمت فوالد متناسب بانوسانات بازار جهانی تعیین می شود

شرکت فوالد مبارکه اصفهان اعالم کرد: قیمت صادرات فوالد ایران در هر ماه متناسب با 
بازار های جهانی تعیین می شود و اتهام ارزان فروشی در برخی گزارش های منتشر شده، 

ناصحیح و هدفدار است.
به گزارش روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه، بازارهای مختلف جهانی در هر دوره زمانی 
دارای کشــش قیمتی متفاوتی است که ناشــی از میزان تقاضا، نرخ ارز، شرایط پرداخت و 
ســطح رقابت اســت. در این گزارش آمده است: مقایســه ای تحت عنوان قیمت کاال در 
گمرک مبدا با گمرک مقصد فاقد اعتبار است و قیمت واقعی فروش محصوالت با مراجعه 

به اسناد رسمی مالی شرکت ها قابل دسترسی است.
5

تولید 8 هزار و 478 تن شمش روی در مهر ماه امسال
هلدینگ توســعه معادن روی ایران از تولید هشــت هزار و 478 شــمش روی در مهرماه 
گذشــته خبر داد و اعالم کرد که به این ترتیب بار دیگر رکورد تولید این محصول معدنی 

در کشور شکسته شد.

فلزات اساسی
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هلدینگ توســعه معادن روی ایران، در مهر ماه گذشته کالسیمین 3430 تن، شرکت ملی 
ســرب و روی ایران 529 تن، شــرکت فراوری مواد معدنی 801 تن، شرکت ذوب و روی 
بافق 1448 تن، شرکت ذوب و احیا روی قشم 1214 تن و شرکت تولید روی بندر عباس 

1057 تن شمش روی تولید کردند.
6

   17هزار تن محصول تولیدی شرکت آلومینای ایران صادر شد
فرماندار جاجرم گفت: در نیمه نخســت امســال 17 هزار تن محصول تولیدی شــرکت 

آلومینای ایران در این شهرستان، به کشورهای آسیای میانه صادر شد.
علی اکبر محبی اظهار کرد: در این مدت بیش از 122 هزار تن پودر آلومینا در این شرکت 

تولید شد. 
وی افزود: تاخیر در پرداخت مطالبات این شرکت توسط مشتریان داخلی، سبب شد تا برای 
صادرات محصول تولیدی اقدام شود و خوشبختانه صادرات پودر آلومینا به آسیای مرکزی 

با استقبال خوب رو به رو شد و امید می رود این روند ادامه داشته باشد. 
7

استخراج ساالنه یک میلیون و 200 هزار تن از معادن نهبندان
مدیر صنعت، معدن و تجارت نهبندان گفت: ســاالنه یک میلیــون و 200 هزار تن ماده 
معدنی از معادن این شهرســتان اســتخراج می شــود. رضا اردونی افزود: 104 معدن در 
شهرســتان نهبندان وجود دارد که ذخیــره قطعی این معادن 76 میلیــون تن انواع مواد 

معدنی است..
9

امضا قرارداد فاز دوم فوالدسازی جهان فوالد با اسپانیایی ها
مدیرعامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان از عقد اولین قرارداد برای احداث دو کارخانه 

احیاء و ذوب به عنوان فازدوم کارخانه های این مجتمع با شرکت ایدوم اسپانیا خبر داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت گل گهر، مهندس علی عباسلو گفت: 
فــاز دوم کارخانه های مجتمع جهان فوالد، احداث دو کارخانه احیاء و ذوب با ظرفیت هر 
کدام یکی میلیون تن و اعتباری بالغ بر 350 میلیون یورور با محصول نهایی شــمش می 
باشــد که با انعقاد قرارداد مهندسی با شــرکت ایدوم اسپانیا، عمال وارد مرحله اجرایی این 

پروژه شده ایم.
10

رشد 578 درصدی ارسال تختال داغ به نورد گرم 
عالوه بر ثبت رکورد فوق، تالشگران ناحیۀ فوالدسازی موفق شدند، با ثبت رکورد روزانه، 
ارسال240 عدد تختال داغ )HOT CAHARGE( به نورد گرم برگ زرین دیگری بر 

افتخارات این ناحیه اضافه نمایند. 
محمدرضــا بنائیان مفرد مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته 
گری مداوم فــوالد مبارکه گفت: با تالش و همت کارکنان 
واحد آماده ســازی تختال )واحد 28( و بــا همکاری واحد 
جرثقیــل ها، دفتر فنی تولید، برنامه ریــزی تولید و کنترل 
کیفی، در مهرماه سال جاری، ارسال تختال به نورد گرم به 
روش شارژ داغ  HOT CHARGE از 709 عدد تختال 
در مــاه با تناژ 14 هزار و 58 تن به 3790 عدد تختال و تناژ 
81 هزار و 376 تن در مهرماه رسید و رشد 578 درصدی در 

این بخش را رقم زد.
12

پیش بینی کرباسیان از شکســتن رکورد صادرات 
فوالد تا پایان امسال 

رئیس هیات عامل ایمیدرو در مراســم افتتاحیه نمایشگاه ایران 
کان میــن 2017 از ثبت رکورد 8 میلیون تن صادرات فوالد در 
ســال جاری خبر داد و گفت: تکمیل زنجیره تولید در آلومینیوم، 

مس، فوالد از اولویت های ما در دولت دوازدهم است. 

13
شریعتمداری: 30 درصد تولید فوالد کشور باید صادر شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به برنامه ششــم توسعه که در آن تولید 55 میلیون 
تن فوالد برنامه ریزی شده است، تصریح کرد: باید بتوانیم 15 میلیون تن از مجموع فوالد 
تولیدی کشور تا آن زمان را صادر کنیم، زیرا بازار داخل کشش استفاده از مجموع ظرفیت 

فوالد در آینده را نخواهد داشت.
13

تکمیل زنجیره عرضه فوالد در بورس کاال، منافع بخش باال و پایین دستی 
تولید را تامین می کند

مدیرعامل بورس کاالی ایران با تاکید بر لزوم عرضه کل زنجیره فوالد در چرخه بورس کاال، 
گفت: از طریق عرضه کامل زنجیره تولید در بورس، امکان رعایت منافع واحدهای باالدستی 
و پایین دســتی و کشف قیمت مناســب فراهم می شود. حامد سلطانی نژاد با تاکید بر اینکه 
عرضه کل زنجیره صنعت فوالد در بورس کاال موردنظر ماســت، بیان داشت: بورس کاال را 
می توان فرصتی برای رقابت شفاف دانست. مدیرعامل بورس کاال افزود: در واقع بورس کاال 
ابزاری اســت که به کشــف قیمت محصوالت کمک می کند و اگر عرضه کل زنجیره تولید 

فوالد در بورس صورت گیرد شفافیت بر همه مراحل معامله آن حاکم می شود.
14

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان افزایش یافت
مرکز آمار ایران اعالم کرد: شــاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال به 
عدد 222 رســید و نسبت به شاخص فصل پیش )218.6( 1.6 و شاخص تابستان پارسال 

)199.1( 11.5 درصد افزایش یافت.
20

رشد دسته جمعی تولیدات زنجیره فوالد در 7 ماه 
به گزارش روابط عمومی ایمیدر شرکت های بزرگ معدنی ایران طی 7 ماهه نخست سال 
جاری 21 میلیون و 880 هزار تن کنسانتره آهن تولید کردند که حاکی از رشد 19 درصدی 
نسبت به مدت مشابه ســال گذشته است. در این مدت تولید گندله، آهن اسفنجی، فوالد 

خام و محصوالت فوالدی نیز با رشد همراه شدند. 
27

خیز فوالد برای صادرات 8 میلیون تنی در سال جاری
رئیس هیات عامل ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( با 
اشاره به اهمیت صادرات در حوزه معدن و صنایع معدنی از خیز هشت میلیون تنی صادرات 

فوالد تا آخر امسال خبر داد.
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نگاهـی اجمـالی به تـاپیکو
حافظ عزیزی نقش

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

در تاپیکو شاهد تحوالت مهم و اثرگذاری هستیم که میتواند پس از مدتها بار دیگر این سهم ارزنده را در کانون توجه بازار قرار دهد. اهم این تحوالت و تغییرات بشرح زیر است.

1- افزایش ســرمایه 87.35 درصدی: این هلدینگ پتروشــیمی حدود 2 ماه قبل اقدام به برگزاری مجمع فوق العاده و افزایش سرمایه 87.35 درصدی نمود و سود هر سهم خود را نیز در 
اقدامی غیر منتظره بیش از 54.4 درصد افزایش داد! که عمده تعدیل مثبت درآمد اعالمی از بابت کاهش هزینه های مالی شرکت در سال مالی 31/2/97 می باشد. چرا که هزینه مالی شرکت در 
سال مالی گذشته بالغ بر 662 میلیارد تومان بوده که در سال مالی جاری به 300 میلیارد تومان کاهش یافته است. شرکت علت کاهش 362 میلیارد تومانی هزینه های مالی را الف- کاهش هزینه 

مالی تسهیالت بانکی ب- کاهش بدهی به شستا در پی افزایش سرمایه اخیر و کاهش هزینه مالی متعلقه از این موضوع، اعالم کرده است.
2-  درآمد حاصل از سرمایه گذاری های شرکت در سال مالی جاری با 250 میلیارد تومان افزایش، از 1380 میلیارد تومان در سال مالی گذشته به 1630 میلیارد تومان افزایش می یابد.

3- درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاریهای شرکت از رقم 577 میلیارد تومان در سال مالی 96 به بیش از 638 میلیارد تومان در سال مالی 97 افزایش می یابد.
4- درآمدهای متفرقه شرکت که عمدتأ از فعالیتهای مرتبط در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی بدست می آید، از 9.9 میلیارد تومان در سال مالی گذشته به بیش از 45.6 میلیارد تومان در سال مالی 

جاری افزایش خواهد یافت.

سایر اخبار و تحوالت تاپیکو:
- راه اندازی پروژه پاالیشــگاه نفت ســتاره خلیج فارس: پروژه مذکور شامل سه فاز اجرایی است که فاز اول آن شــامل تولید 120 هزار بشکه بنزین یورو 4 به بهره برداری 
رســیده و فازهای بعدی به فاصله چهار ماه از یکدیگر راه اندازی خواهند شــد. انتظار می رود تا با راه اندازی این فازها با برآورد نفت 50 دالری، ســودی به مبلغ یک هزار میلیارد تومان 
عاید هلدینگ پتروشــیمی تأمین شــود. آثار درآمدی ناشی از راه اندازی پروژه در آخرین بودجه »تاپیکو« اعالم نشده و با بهره برداری از آن اثرات مثبتی بر وضعیت سودآوری این هلدینگ 

پتروشیمی بر جای خواهد گذاشت.
-  اجرای پروژه پاالیشــگاه ســیراف: این پاالیشگاه یکی از هشت پاالیشگاه کشور است و اجرای این پروژه شامل تولید 120 هزار بشکه نفت با بازدهی 35 تا 38 درصدی را برای 
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»تاپیکو« در پی خواهد داشت. پیش بینی می شود این پروژه طی سه سال آینده به طور کامل به بهره برداری برسد.
- خروج از صنایع سلولوزی و الستیک سازی جهت تأمین مالی پروژه ها: تاپیکو برنامه هایی جهت فروش سهام شرکت های زیر مجموعه خود همچون: هلدینگ سلولوزی، 
پتروشیمی آبادان، سرمایه گذاری غدیر و سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در نظر دارد و به طور کلی برنامه هایی جهت خروج از صنایع سلولوزی و السیتک سازی و فروش سرمایه گذاری 
های خود جهت تأمین هزینه های اجرای پروژه پاالیشــگاه ســیراف و نیز طرح توسعه ای متانول دوم شرکت پتروشیمی فن آوران در نظر دارد. بر این اساس با توجه به برنامه های مذکور 

و کسب درآمد حدود 700 میلیار تومانی از محل فروش سهام شرکت پتروشیمی امیر کبیر طی سال گذشته، برنامه افزایش سرمایه شرکت انجام پذیرفت.
- آگهی فروش ســهام پتروشیمی ایالم : علیرغم توافق با خریدار سهام شرکت مذکور بر سر قیمت منصفانه، متأسفانه تا کنون معامله مذکور تحقق نیافته ولی همچنان در برنامه 

آتی »تاپیکو« قرار دارد.
- نگاهی به پروژه نفتی ســتاره خلیج فارس: این پروژه حیاتی کشــور در حالی به مراحل پایانی و تکمیلی خود نزدیک میشــود  که 360 هزار بشکه نفت از 9 فاز پارس جنوبی در 
این پروژه مصرف می شــود. از ســوی دیگر مقرر اســت نصف بنزین مصرفی کشور با کیفیت از این پاالیشگاه بزرگ بدست آید. که متوسط مصرف کل 70 میلیون لیتر است. البته حق این 
پاالیشگاه است که طبق بند 12 و 13 قانون رفع موانع تولید، 5 درصد بیشتر از سایر پاالیشگاهه و به میزان 10 درصد، تخفیف نرخ خوراک داشته باشد که مذاکرات با شرکت نفت در این 
باره همچنان ادامه دارد. از طرفی هم 33 درصد ســهام ســتاره خلیج فارس متعلق به صندوق نفت و 18 درصد آن متعلق به شــرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی است. پروژه ستاره 

خلیج فارس، ملی است و باید به آن ملی هم نگاه شود.
- برنامه خروج تاپیکو از پروژه پاالیشگاه آناهیتا: حجم حضور تاپیکو در حوزه پاالیش کافی است و باید منافع 41 میلیون سهامدار در ظر گرفته شود. از جمله اینکه، تولید نصف 
بنزین کشــور برای تاپیکو کافی اســت. در ضمن برای تکمیل پروژه ســتاره خلیج فارس، تاپیکو نیاز به کمک و تأمین منابع از صندوق توسعه ملی را دارد لذا برنامه  خروج از پروژه آناهیتا 

صحیح است. 
- ســرمایه گذاری در پاالیشگاه سیراف: یکی از پاالیشگاه های سیراف برای تاپیکو است و این شــرکت تالش دارد نفتا را تبدیل کند یا بنزین یورو 5 تولید کند. شرکت یو او پی 

انگلیس هم برای تولید یورو 5 اعالم مشارکت کرده و تفاهم های الزم را اخذ کرده است.
- شرکت در افزایش سرمایه پتروشیمی مرجان: تاپیکو در کنار سایر سهامداران در افزایش سرمایه پتروشیمی مرجان از 460 به 860 میلیارد تومان شرکت کرده تا سریع تر این 

پروژه اجرا شود و در پایان امسال 500 هزار تن به تناژ تولیدی شرکت افزوده شود؛ چرا که سال های 97 و 98 باالترین و بهترین سال های صادرات متانول خواهد بود.
- مشــارکت در پروژه پترو الفین فناوران: تاپیکو ســرمایه گذاری گسترده خود در این پروژه را استارت زده است. این پروژه باید در کنار دریا اجرا شود. تولید pp از گاز کار درستی 

است؛ اما باید آب فراهم باشد. بنابراین، تاپیکو در قشم حضور بیشتری خواهد داشت و پروژه مزبور را به پیش خواهد برد.
نقاط ضعف تاپیکو: تاپیکو چند سال پیش در یک اقدام اشتباه و طی محاسباتی غلط، مبادرت به خرید بلوک 8.5 درصدی فارس به قیمت 2200 تومانی می کند که پس از افزایش سرمایه 
100 درصدی فارس، بهای تمام شــده هر ســهم برای تاپیکو بیش از 1100 تومان می شود. این در حالیســت که قیمت فعلی هر سهم فارس در حال حاضر 470 بوده و کاهش ارزش سرمایه 

گذاری)زیان( 2690 میلیارد تومانی برای شرکت در پی داشته است.  

ترکیب سهامداران شرکت
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نگاهی به پرتفوی بورسی شرکت

نگاهی به پرتفوی غیر بورسی شرکت
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خالص ارزش داراییها و سطوح ارزندگی سهم

نتیجه گیری: تاپیکو یک نقطه ضعف بزرگ و یک نقطه قوت بزرگ دارد. نقطه ضعف این هلدینگ بزرگ دارا بودن مالکیت 49 درصدی آن در پاالیش نفت ســتاره خلیج فارس به ارزش 
بازار تقریبی 2409 میلیارد تومانی اســت و ضعف بزرگ این شــرکت نیز اقدام به خرید بلوک 8.5 درصدی هلدینگ پتروشــیمی خلیج فارس به مبلغ 1100 تومانی هر سهم و بهای تمام شده 
4690 میلیارد تومانی در چند ســال پیش اســت متأســفانه موقعی این خرید اشتباه صورت گرفت که عده ای از اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار، اقدام به باد کردن و دستکاری قیمتی در این 

سهم کرده بودند و قیمت سهم دارای حباب زیادی بود. 
اینک پس از گذشــت چند ســال و عالوه بر تحمل هزینه مالی ســنگین برای آن معامله، قیمت سهام فارس به 470 تومان تقلیل یافته و کاهش ارزش سرمایه گذاری 2690 میلیارد تومانی را 

برای تاپیکو بوجود آورده است.
و اما در تاریخ گزارش، خالص ارزش داراییها )NAV( هر ســهم تاپیکو 1932 ریال و قیمت ســهم نیز 1350 ریال می باشــد. یعنی رابطه 70 درصدی بین P/NAV برقرار اســت. با توجه به 
مختصات بازار ســرمایه ایران و دانش مدیریت مالی که برقراری رابطه 0.70 بین قیمت و خالص ارزش داراییهای یک شــرکت سرمایه گذاری را منطقی و علمی می داند لذا ارزش ذاتی سهم 
نیز در این محدوده ارزیابی می شــود. لذا هر گونه کاهش قیمت ســهم به ســطوح زیر 135 تومانی )در حال حاضر و با دید کوتاه مدت(، یک فرصت خرید بوده و هر گونه افزایش قیمت سهم 

از محدوده فوق، فرصتی برای فروش است.

منبع: کارگزاری اردیبهشت ایرانیان
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تحلیل بنیـادی 
شـرکت پتروشیمی پـردیس

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه 
مشاور سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین

نگاهی به صنعت اوره و آمونیاک
آمونیاک: یکی از مهمترین ترکیبات مواد نیتروژن دار، آمونیاک می باشــد. اســتفاده از این ماده در 
مقیاس صنعتی در جنگ جهانی اول، توســط آلمان به منظــور تولید مواد منفجره صورت گرفت. 
آمونیــاک یکی از مواد خام پایه برای صنایع مختلف از جمله صنعت نفت، صنعت و معدن، صنعت 
الســتیک، صنعت چرم و به ویژه صنعت کشاورزی می باشــد. این ماده در فرآیند تولید کودهای 
شــیمیایی ازت دار کشاورزی و اسید نیتریک و سایر ترکیبات نیتروژنه و در ساخت مواد منفجره و 
در تکنولوژی حفاری و استخراج و انتقال گاز کاربرد دارد. این محصول در تولید اوره، ساخت حالل 
ها و شــوینده ها و تولید کود فسفات آمونیم و سولفات آمونیم مصرف می شود. بیش از 80 درصد 
آمونیــاک تولیدی درچین به تولید کود اختصاص می یابد. خوراک چین برای تولید آمونیاک زغال 
سنگ اســت به نحویکه 80 درصد از کل خوراک مورد استفاده برای تولید آمونیاک چین به زغال 
سنگ اختصاص دارد. 20درصد باقی مانده از گاز طبیعی وارداتی تولید می گردد. چین توافق 30ساله 
400 میلیارد دالری برای خرید گاز طبیعی از روسیه امضا کرده است که ممکن است این نسبت را 
تغییر دهد. با افزایش جمعیت، مردم به تنوع غذایی بیشتری نیاز خواهند داشت. تنوع غذایی بیشتر 
تقاضای پروتئین را با افزایش همراه می سازد و این موضوع خود موجب مصرف غالت و به دنبال 
آن میوه جات و ســبزیجات و در کل محصوالت متنوع کشاورزی می شود. نیتروژن عنصر اصلی 
پروتئین می باشد که ماده اصلی در رشد و نمو گیاهان محسوب می شود. کمبود نیتروژن در خاک 
مهمترین عامل محدودکننده محصوالت کشــاورزی  و زراعی است. بنابراین می توان این ماده را 
در توســعه کشاورزی مدرن ارزشمند دانست که دلیلی بر افزایش مصرف کود کشاورزی می باشد. 
بر اســاس گزارش FAO، مصرف جهانی کودهای نیتروژن دار، فسفات و پتاس در سال 2016 به 
186.67 میلیون تن رسید. که 1.4 درصد بیشتر از سال 2015 می باشد. به نظر میرسد که تقاضای 

نیتروژن، فسفات و پتاس سالیانه 1.5 و 2.2 و 2.4 درصد رشد داشته باشد. 
امروزه آمونیاک در صنعت از واکنش مســتقیم هیدروژن و نیتروژن به دست می آید. گاز طبیعی 
 )co( پس از اختالط با بخار و فعل و انفعال در قسمت ریفرمر اولیه به هیدروژن، منواکسیدکربن
و دی اکسیدکربن تبدیل می گردد. واکنش ریفرمینگ با تزریق هوا در ریفرمر ثانویه تکمیل شده 
و همزمان با آن، ازت مورد نیاز برای واکنش آمونیاک سازی نیز از طریق هوا وارد چرخه فرآیند 
می گردد. منواکســیدکربن همراه گاز پروسس در مراحل بعدی به دی اکسید کربن تبدیل می 
شــود و مخلوط حاصله، جهت خالص سازی، به بخش جذب هدایت می گردد. مخلوط گاز ازت 
)نیتروژن( و هیدروژن، اصطالحًا گاز سنتز نامیده شده که پس از تراکم، تحت شرایط خاص دما 

و فشار در مجاورت کاتالیست در راکتور، سنتز به آمونیاک تبدیل می گردد.
اوره بصورت تجاری از دو مواد اولیه آمونیاک و دی اکسید کربن تولید می شود. بیشتر اوره تولید 
شــده در جهان به صورت جامد و به شــکل پریل ، گرانول و کریستال )برای مصارف خاص و 
به مقدار کم( می باشــد. اوره ماده اولیه برای تولید بسیاری از ترکیبات شیمیایی مهم می باشد. 
اوره جز بزرگترین دســته از کودهای نیتروژنی اســت هر چند سایر کودهای نیتروژنی به دلیل 
داشــتن مزیت ارگانیکی بر اوره اولویت دارند ولی این محصول نیز جزء محصوالت مهم و تاثیر 
گذار شــناخته می شــود. اوره باالترین میزان ازت را بین کودهای نیتروژنی دیگر دارا می باشد. 
حدود 56% اوره تولیدی به شــکل کود جامد استفاده می شود و  حدود 31% اوره تولیدی آن به 
شکل کود مایع استفاده می شود. کاربرد اصلی این محصول در تولیدات کشاورزی بعنوان کود و 
همچنین ساخت و تولید رزین های مختلف می باشد. تولید تجاری اوره از طریق واکنش آمونیاک 

و CO2 حاصل می گردد.

اوره در گزارشات بین المللی
بر اســاس گزارش منتشره بانک جهانی در اکتبر ماه، شاخص قیمتی کودهای نیتروژنی در سه 

ماهه ســوم سال 2017 2 درصد افزایش یافت و این در حالی است که طبق این گزارش قیمت 
کود در بازه نه ماهه 2017 در مقایســه با مدت مشابه ســال قبل 6 درصد کاهش یافته است. 
قیمت اوره نیز در سومین فصل سال2017 )تابستان 1396( به دلیل افزایش تقاضا و محدودیت 
عرضه 8 درصد رشــد داشته است. افزایش تقاضای برزیل و افزایش 41 درصدی واردات آن در 
نه ماه ابتدای 2017 از جمله مهمترین دالیل افزایش قیمت اوره می باشد. محدودیت عرضه در 
کشورهای اندونزی، خاورمیانه و آفریقای شمالی و همچنین کاهش صادرات چین که بزرگترین 

تولیدکننده اوره می باشد نیز باعث ایجاد فشار قیمتی بر اوره و افزایش قیمت آن شدند. 
کاهش صادرات کشور چین در نتیجه افزایش هزینه های تولید شامل افزایش قیمت زغال سنگ 
و محدودیت های زیســت محیطی این کشور می باشد. بر اساس گزارش بانک جهانی به نظر 
میرسد تقاضا در کشور آمریکا که سومین مصرف کننده بزرگ کودهای نیتروژنی بعد از چین و 
هند می باشــد در فصل پاییز با افزایش مواجه شود اما  ظرفیت داخلی جدید و بااهمیت در این 
کشور باعث کاهش واردات آن خواهد شد. طبق گزارش بانک جهانی بازار جهانی اوره در سالهای 
پیش رو به دلیل ظرفیت های جدید ایجاد شده در کشورهایی که از گاز طبیعی ارزان استفاده می 

کنند مانند ایران، مالزی، نیجریه و آمریکا با مازاد عرضه مواجه خواهد بود. 
در نمودار زیر روند قیمتی فصلی قیمت اوره در یک سال اخیر قابل مشاهده می باشد.

نمودار زیر نیز روند قیمتی اوره را از سال 2013 نشان می دهد. بر این اساس قیمت اوره از سال 
2013 تا 2016 روندی کاهشــی داشته است و از 340 دالر به 199 دالر در سال 2016 کاهش 
یافته است. هر چند این روند در سال 2017 روندی صعودی به خود گرفته است و طبق برآوردها 
به طور میانگین در 2017 قیمت اوره در سطح 216 دالر خواهد بود. طبق گزارش بانک جهانی 
روند قیمتی اوره در سال بعد به دلیل افزایش ظرفیت تولید اوره کاهش یافته یا در همین سطوح 

باقی خواهد ماند و برای سال های بعد روند قیمتی با شیب کمی می تواند افزایش یابد.

آمنه حسین نژاد
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معرفی شرکت پتروشیمی پردیس

معرفی مختصر شرکت

شپدیسنماد پتروشیمی پردیسنام شرکت 

سهامدار عمده
گروه گسترش 

نفت و گاز پارسیان
1383سال تاسیس 

1386سال بهره برداری 6.000.000سرمایه )م ر (

1390پذیرش بورس 38.358.000ارزش بازار ) م ر (

شهریور ماهسال مالی1.575.548حجم مبنا

1390معامله در بورس6.393قیمت تابلو )1396/9/19(

ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران عمده شرکت پتروشیمی پردیس به شرح جدول زیر می باشد.

درصد مالکیتسهامداران

66.67گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

16.2شرکت بازرگانی پتروشیمی

2.46شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان

1.66شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا

1.33شرکت سرمایه گذاری سپه

1.17بانک تجارت

1.05شرکت گروه مالی ملت

9.46سایر

100جمع کل

سرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ 1.000 میلیون ریال )شامل تعداد 100.000 سهم به ارزش 
اسمی هر سهم 10.000 ریال( بوده که طی دو مرحله به مبلغ 6.000.000 میلیون ریال )شامل 
تعداد 6.000.000.000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال( تا پایان سال مالی منتهی به 

31 شهریور ماه 1396 افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش 
سرمایه

درصد افزایش 
سرمایه

سرمایه جدید 
)میلیون ریال(

محل افزایش 
سرمایه

سود انباشته1392/02/282003.000.000

1394/05/011006.000.000
مطالبات حال شده 

و آورده نقدی

معرفی شرکت پتروشیمی پردیس
شــرکت ابتدا با نام پتروشــیمی اوره و آمونیاک غدیر در تاریخ 1383/5/28 به صورت شرکت 
سهامی خاص تاسیس و تحت شماره 231349 در تاریخ 9 مهر ماه 1383 در اداره ثبت شرکتها 
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رســیده است. در تاریخ 23 مرداد ماه 1387 به موجب مصوبه 
مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام نام شرکت به پتروشیمی پردیس تغییر یافته و در تاریخ 
1389/12/10 نوع شرکت به سهامی عام تبدیل و در تاریخ 1390/8/11 در سازمان بورس اوراق 
بهادار پذیرفته شــده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت گسترش نفت و 
گاز پارسیان)سهامی عام( می باشد و واحد تجاری نهایی گروه شرکت سرمایه گذاری غدیر است. 

مرکز اصلی شرکت در تهران و محل کارخانه در منطقه عسلویه واقع است.
موضوع فعالیت شــرکت، بهره برداری کارخانجات صنعتی به منظــور تولید، بازاریابی، فروش، 
صادرات، تبدیل کلیه مواد پتروشــیمی و پتروشــیمیایی، فرآورده های فرعی، مشتقات ذی ربط 
آنها، انجام کلیه فعالیتهای تولیدی، صنعتی، بازرگانی، فنی و مهندســی که به طور مســتقیم یا 
غیر مستقیم مربوط به عملیات مذکور می باشد. با رعایت قوانین و مقرررات مربوط بهره برداری 
آزمایشــی شرکت از اواسط اردیبهشت ماه 1386 شــروع و در تاریخ 1386/8/10 بهره برداری 
رسمی آغاز شده است. ظرفیت تولید ساالنه در فازهای یک و دو شرکت شامل 1.360.000 تن 
آمونیاک و 2.150.000 تن اوره می باشد. با راه اندازی واحد اوره فاز 3 در 23 آبان ماه سال جاری 
ظرفیت ساالنه تولید اوره به 3.225.000 تن رسید. همچنین با راه اندازی واحد آمونیاک فاز 3 در 

6 آبان ماه سال جاری ظرفیت تولید آمونیاک نیز به 2.040.000 تن افزایش یافت.
شــرکت پتروشیمی پردیس در زمینی به مساحت 5.64 هکتار و در منطقه ویژه اقتصادی انرژی 
پارس جنوبی در شهرســتان عسلویه و در فاصله 270 کیلومتری جنوب شرقی بندر بوشهر واقع 

شده است.
سال مالی شرکت تا سال 1392 آذر ماه بوده است که در سال 1393 به شهریور ماه تغییر یافت. 
به دلیل تغییر سال مالی شرکت به 31 شهریور ماه هر سال گزارشات مالی سال 1393 برای 9 

ماه گزارش گردیده است. 
ترکیب فروش شرکت 

برای شــرکت پتروشــیمی پردیس، فروش داخلی شــرکت به اوره اختصاص دارد و در بخش 
صادارتــی نیــز اوره 87 درصد مبلغ فــروش و آمونیاک نیز 13 درصد مبلغ فــروش را به خود 

اختصاص می دهند.
ترکیب فروش داخلی و صادراتی و کلی شرکت درسال مالی 1396 به صورت زیر می باشد:
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وضعیت تولید شرکت
شــرکت تا پایان ســال مالی 1396 و قبل از راه اندازی فاز 3 دارای ظرفیت اســمی تولید 2.150.000 تن اوره و 1.360.000 تن آمونیاک بود که در ســال مالی 1397 با راه اندازی واحدهای اوره و 
آمونیاک در آبان ماه به ظرفیت اسمی تولید 3.225.000 تن اوره و 2.040.000 تن آمونیاک رسید. در طی سال های گذشته شرکت همواره قادر به تولید 94 درصد ظرفیت اسمی خود بوده است. در 

بودجه سال 1397 طبق پیش بینی شرکت میزان تولید کل با توجه به تولید 70 درصد ظرفیت در فاز 3، به اندازه 84 درصد ظرفیت اسمی جدید خواهد بود.
برای پیش بینی تولید سال 1397 شرکت ابتدا با توجه به میانگین نسبتهای تاریخی تولید به ظرفیت سالهای گذشته شرکت و ظرفیت اسمی جدید شرکت میزان تولید آمونیاک برآورد گردید و سپس 
با توجه به ضریب تبدیل آمونیاک به اوره که 1.5 واحد می باشد میزان تولید اوره پیش بینی گردید. الزم به ذکر است که ظرفیت تولید آمونیاک فازهای 1 و 2 شرکت همانند سالهای گذشته 97 
درصد و برای فاز 3 بنا به اعالم شــرکت به میزان 70 درصد در نظر گرفته شــد. برای ســالهای 1398 و 1399 ظرفیت تولید فاز 3 به ترتیب 80 و 90 درصد برآورد گردید. بر این اساس روند تولید 

شرکت و همچنین پیش بینی تولید شرکت به شرح جدول زیر می باشد.

 کارشناسی
1399

 کارشناسی
1398

 کارشناسی
1397

بودجه
 1397

1396 1395 1394
 ظرفیت اسمی

جدید
واحد

 نوع
محصول

2.902.616 2.800.092 2.485.247 2.709.000 1.939.994 1.998.305 2.000.480 3.225.000 تن اوره

1.925.199 1.857.199 1.648.373 1.713.600 1.318.343 1.327.084 1.294.169 2.040.000 تن آمونیاک

4.827.814 4.657.291 4.133.620 4.422.600 3.258.337 3.325.389 3.294.649 5.265.000 جمع

وضعیت فروش
مقدار فروش شرکت

برای پیش بینی مقدار فروش شرکت از میانگین نسبتهای تاریخی فروش به تولید استفاده شده است. روند مقدار فروش شرکت و همچنین برآورد مقدار فروش برای سالهای 1397 و 1398 و 1399 
به شرح جدول زیر می باشد.

مقدار فروش )تن(

بودجه 1394139513961397
کارشناسی 

1397
کارشناسی 

1398
کارشناسی 

1399

داخلی
415.910485.455499.461600.000586.761661.096685.301اوره

59252829آمونیاک

صادراتی

415.910485.455499.520600.000586.786661.123685.330جمع داخلی

1.393.4731.627.5741.393.1782.059.0001.846.6892.080.6382.156.819اوره

174.400165.609204.479174.393227.834256.698266.096آمونیاک

1.567.8731.793.1831.597.6572.233.3932.074.5232.337.3362.422.916جمع صادراتی

1.983.7832.278.6382.097.1772.833.3932.661.3092.998.4593.108.246جمع کل
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نرخ فروش محصوالت شرکت
پتروشــیمی پردیس در بودجه ســال مالی 1397 خود نرخ فروش اوره داخلی را که عمدتا به شــرکت خدمات حمایت کشاورزی صورت می گیرد را 612.500 تومان به ازای هر تن پیش بینی کرده 
است. در 2 ماهه نخست سال جاری هر تن اوره داخلی به قیمت 615.000 تومان به فروش رسیده است. از آنجائیکه نرخ فروش اوره داخلی با نرخ مصوب دولت انجام میگیرد همواره کمتر از نرخ 

فروش صادراتی آن می باشد. 
پتروشیمی پردیس نرخ فروش اوره صادراتی در بودجه 97 خود را مبلغ 200 دالر با نرخ دالر 38.000 ریالی معادل 7.600.000 ریال در نظر گرفته است. طبق گزارشات ماهانه شرکت، فروش اوره 

صادراتی شرکت در مهر ماه 96 با نرخ 8.760.546 ریال و در آبان ماه به دلیل رشد قیمتهای جهانی با نرخ 10.217.533 ریال انجام گردیده است.
برای پیش بینی قیمت اوره صادراتی از آخرین گزارش و پیش بینی قیمت اوره جهانی World Bank  بهره گرفته شده است. بر این اساس برای سال 1397 نرخ فروش اوره صادراتی 215 دالر در 
نظر گرفته شده است. قیمت اوره داخلی نیز برابر با قیمت بودجه 6.125.000 ریال و قیمت آمونیاک صادراتی به صورت درصدی از نرخ اوره صادراتی درنظر گرفته شده است. نرخ دالر کارشناسی 
برای سال مالی 1397 شرکت 42.437 ریال و برای سالهای 1398 و 1399 نیز با نرخ 10 درصد رشد داده شده است. بر اساس مفروضات ذکر شده نرخ فروش برآوردی برای سالهای پیش رو به 

شرح جدول زیر می باشد.

نرخ فروش محصوالت )ریال(

بودجه 1394139513961397
کارشناسی 

1397
کارشناسی 

1398
کارشناسی 

1399

داخلی
6.429.3966.281.6146.238.3976.125.0006.125.0006.125.0006.125.000اوره

6.508.475آمونیاک

صادراتی
9.481.5357.523.0877.905.8297.600.0008.849.57010.006.18911.305.635اوره

12.998.32610.588.7727.761.1108.359.9979.734.52411.006.80412.436.194آمونیاک

مبلغ فروش شرکت
بر اساس برآوردهای مقدار و نرخ فروش محصوالت شرکت، پیش بینی مبلغ فروش شرکت برای سالهای 1397 تا 1398 به شرح جدول زیر می باشد.

مبلغ فروش )میلیون ریال(

بودجه 1394139513961397
کارشناسی 

1397
کارشناسی 

1398
کارشناسی 

1399

داخلی
2.674.0503.049.4413.115.8363.675.0003.593.9134.049.2114.197.470اوره

384آمونیاک

2.674.0503.049.4413.116.2203.675.0003.593.9134.049.2114.197.470جمع داخلی

صادراتی
13.212.26312.244.38011.014.22715.648.40016.342.40220.819.25924.384.212اوره

2.266.9081.753.5961.586.9841.457.9252.217.8582.825.4213.309.227آمونیاک

15.479.17113.997.97612.601.21117.106.32518.560.26123.644.68027.693.439جمع صادراتی

18.153.22117.047.41715.717.43120.781.32522.154.17327.693.89131.890.909جمع کل

بهای تمام شده
عمده ماده اولیه مصرفی این شرکت گاز طبیعی )متان( است که 54 درصد مواد مستقیم مصرفی را شامل می شود و طی فرآیند تولید ابتدا به محصول آمونیاک تبدیل و سپس آمونیاک تولیدشده 
در واحد اوره تبدیل به اوره می گردد. سایر مواد مصرفی شرکت عبارتند از آب خنک کننده مداربسته، بخار، برق و سایر مواد شیمیایی هستند. تامین کننده اصلی مواد مستقیم شرکت، پتروشیمی 

مبین می باشد.
برای پیش بینی مقدار مواد مصرفی از میانگین نسبت های تبدیل سالهای قبل استفاده شده است و بر این اساس مقدار مواد مصرفی با توجه به تولید کارشناسی شرکت برآورد گردید. روند مقدار 

مواد مصرفی و برآورد صورت گرفته برای سالهای پیش رو در جدول زیر آورده شده است.
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مقدار مواد مستقیم مصرفی

کارشناسی1399کارشناسی1398کارشناسی1397بودجه1394139513961397

1.307.429.000995.983.000991.255.2891.285.983.1151.247.794.9611.405.873.0261.461.139.915گاز خوراک

آب خنک کننده 
مداربسته

336.448.800335.880.600347.232.600313.632.000426.716.448482.500.061504.344.297

1.705.2371.707.4381.619.1471.663.0252.105.3312.359.2262.434.521بخار

237.452309.704348.421558.670374.971451.412474.044برق راکتیو

UF18.80618.575

8.25029.925.000سایر

از آنجاییکه تامین کننده یوتیلیتی شرکت، پتروشیمی مبین می باشد برای برآورد نرخ های مواد مستقیم مصرفی از نرخ های فروش پتروشیمی مبین استفاده گردید و برای نرخ گاز خوراک بر اساس 
دالر مبادله ای 34.268 ریال و نرخ 10 سنت برآورد قیمت انجام شده است. برای سالهای آتی نیز نرخ های مواد مستقیم بر اساس رشد دالر مبادله ای رشد داده شده است. شرکت در بودجه سال 

1397 نرخ خوراک را معادل 3.401 ریال به ازای هر مترمکعب برآورد کرده است. این در حالیکه در سال مالی 1396 برای هر متر مکعب 3.228 ریال محقق شده است.

نرخ مواد مستقیم مصرفی  )ریال(

کارشناسی 99کارشناسی 98کارشناسی97بودجه13941395139697

4.448 4.043 3.676 3.0763.0393.2283.401گاز خوراک

آب خنک کننده 
مداربسته

2.4122.3802.5442.623 2.923 3.216 3.537

678.607 616.916 560.832 469.065411.948482.930503.133بخار

2.709.499 2.463.181 2.239.256 2.703.4101.835.2231.964.3762.023.398برق راکتیو

UF 11.451.23914.156.231    

   18.035  5.888.485سایر

با توجه به نکات بیان شده در قسمت مقدار مصرف و نرخ مواد، مبلغ مواد مستقیم به شرح جدول زیر می باشد.

مبلغ مواد مستقیم مصرفی )میلیون ریال(

کارشناسی 99کارشناسی 98کارشناسی97بودجه13941395139697

6.498.470 5.684.244 4.586.455 4.021.8043.026.7273.199.3014.372.986گاز خوراک

آب خنک کننده 
مداربسته

811.436799.397883.441822.672 1.247.503 1.551.645 1.784.082

1.652.083 1.455.443 1.180.738 799.867703.376781.935836.723بخار

1.284.422 1.111.910 839.655 641.930568.376684.4301.130.412برق راکتیو

UF235.403215.352262.952  315.714 402.260 482.278

144.751 120.779 87.759 48.58054.34184.479539.705سایر

6.559.0205.367.5695.896.5387.702.4988.257.82410.326.28111.846.086جمع

هزینه های سربار ساخت
هزینه حقوق و دستمزد به صورت نسبتی از تولید برآورد گردید. هزینه های تعمیر و نگهداشت، قطعات ولوازم مصرفی و تامین نیروی خدماتی با در نظر گرفتن میانگین نسبتهای تاریخی این اقالم 

به مبلغ فروش به صورت نسبتی از مبلغ فروش شرکت در نظر گرفته شده است. و سایر هزینه ها نیز با نرخ تورم رشد داده شده است.
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هزینه های سربار ساخت )میلیون ریال(

کارشناسی 1399کارشناسی 1398کارشناسی 1397بودجه139313941395139697

1.162.377 1.019.382 822.510 880.012 539.447 503.821 57.611  گاز سوخت

هزینه حقوق و 
دستمزد و مزایا

 238.078 402.450 439.018 651.793 819.965 730.008 817.609 915.722

خدمات دریافتی 
از پیمانکاران

 219.191 688.294 451.862 290.520 335.161 498.359 622.976 717.388

2.354.695 2.349.109 2.343.586 1.495.363 516.957 461.493 457.930 343.422 استهالک داراییها

تعمیر و نگهداشت 
داراییها

 154.718 334.807 370.984 600.787 730.000 579.180 724.006 833.730

قطعات و لوازم 
مصرفی

 86.418 262.986 207.228 459.203 332.384 412.504 515.652 593.800

پروازی ، هتل 
و خدمات شهری

 89.942 189.113 138.792 216.224 243.310 243.310 267.641 294.405

هزینه غذا و 
رستوران 

 80.183 180.647 200.702 228.455 250.000 250.000 275.000 302.500

سایر مواد 
شیمیایی

 25.926 107.584 73.021 110.509 118.000 121.981 137.434 142.466

تامین نیروی 
انسانی خدماتی

 54.697 100.333 115.033 142.932 170.000 157.802 197.261 227.156

285.136 261.772 232.790 154.784 181.895 100.431 86.405 58.641 سایر 

  1.351.216 2.868.160 3.062.385 3.938.722 5.528.979 6.392.031 7.187.843 7.829.374

سهم واحدهای 
اداری از سربار 

خدماتی
)74.412()199.423()216.656()304.283()426.610()463.490()521.194()567.712(

جمع هزینه سربار 
ساخت

 1.276.804 2.668.737 2.845.729 3.634.439 5.102.369 5.928.541 6.666.649 7.261.662

هزینه های اداری و عمومی
در این بخش نیز هزینه اســکله نســبتی از مقدار فروش صادارتی شرکت و هزینه حمل و نقل به صورت نسبتی از مقدار فروش کل برآورد گردید. هزینه های استهالک نیز به دلیل در نظر گرفتن 

استهالک ماشین آالت فاز 3 افزایش یافته است. سایر هزینه ها نیز با نرخ تورم رشد داده شده است.

هزینه های عمومی اداری )میلیون ریال(

1393139413951396
بودجه 
1397

کارشناسی 
1397

کارشناسی 
1398

کارشناسی 
1399

704.314 679.437 603.040 649.222 371.506 373.614 341.119 126.341 هزینه های اسکله

هزینه 
حقوق و دستمزد

 15.444 33.453 55.718 61.144 80.163 68.481 76.699 85.903

174.822 174.407 173.997 93.135 52.132 27.967 28.502 22.028 استهالک داراییها

138.089 133.211 118.233 161.483 14.548 12.682 8.970 5.902 حمل و نقل و بارگیری

38.924 35.385 32.168  29.244 8.304 7.085 4.705 هزینه مسافرت

4.412 4.011 3.647  3.315 1.572 2.260 1.255 حق الزحمه حسابرسی

4.616 4.197 3.815 3.815 673 366 1.689 1.205 چاپ و نشریات
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   48 آگهی و تبلیغات

210.011 202.032 183.064 358.463 116.811 57.585 88.038 28.924 سایر

1.361.091 1.309.380 1.186.445 1.346.281 649.373 537.808 511.116 205.852 جمع 

سهم واحدهای اداری 
از سربار خدماتی

 74.412 199.423 216.656 304.283 426.610 498.940 550.638 572.385

1.933.476 1.860.018 1.685.386 1.772.891 953.656 754.464 710.539 280.264 جمع

صورت سود و زیان
با توجه به محاسبات قسمت های قبل، صورت سود و زیان شرکت پتروشیمی پردیس به صورت زیر برآورد می گردد. 

صورت سود و زیان )میلیون ریال(

بودجه 13931394139513961397
کارشناسی 

1397
کارشناسی 

1398
کارشناسی 

1399

8.735.80518.153.22117.047.41715.717.43120.781.32522.154.17327.693.89131.890.909فروش خالص

)19.692.128()17.503.813()14.595.343()12.989.102()9.502.413()8.783.563()8.779.813()3.848.658(بهای تمام شده فروش

4.887.1479.373.4088.263.8546.215.0187.792.2237.558.83010.190.07712.198.781سود )زیان( ناخالص

هزینه های اداری، 
عمومی و فروش

)280.264()710.539()754.464()953.656()1.772.891()1.685.386()1.860.018()1.933.476(

سایر درآمدها 
)هزینه های( عملیاتی

)22.376()21.056()89.443()369.517()100.250()100.250()110.000()121.000(

4.584.5078.641.8137.419.9474.891.8455.919.0825.773.1948.220.05910.144.305سود )زیان( عملیاتی

)550.452()1.001.381()1.370.523()1.263.462()1.268.070()90.567()88.568()93.864(هزینه های مالی

درآمدها و هزینه های 
غیرعملیاتی

497.207231.79357.693)25.470()23.484()45.687()30.700()25.385(

4.987.8508.785.0387.387.0733.598.3054.632.1364.356.9857.187.9789.568.468سود قبل از مالیات

)17.498()13.145()7.968()1.456()6.428()9.550()21.145()30.735(مالیات بر درآمد

-0.2%-0.2%-0.2%-0.03%-0.18%-0.13%-0.24%-0.62%نرخ مالیات

4.957.1158.763.8937.377.5233.591.8774.630.6804.349.0177.174.8349.550.970سود )زیان( خالص

1.6521.4611.2305997727251.1961.592سود هر سهم

از آنجاییکه سود شرکت تحت تاثیر تولید و فروش محصوالت شرکت می باشد و تغییر در میزان تولید و فروش شرکت سود را تغییر خواهد داد با فرض ثبات سایر شرایط هر گونه کاهش تولید به 
میزان 100.000 تن سود شرکت را 40 ریال کاهش خواهد داد.

برای پیش بینی سود هر سهم قیمت اوره در محدوده 215 دالر در نظر گرفته شد. در صورتیکه نرخ اوره به میزان 5 دالر افزایش یابد سود هر سهم 66 ریال افزایش خواهد یافت.

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

0.56بتا

15%نرخ بازده بدون ریسک

11%صرف ریسک

21.2%هزینه حقوق صاحبان سهام

10%نرخ رشد

ارزش هر سهم شرکت به روش DDM و با فرض تقسیم سود 70 درصدی در سال های آتی و با در نظر گرفتن سود کارشناسی سال های 1397 ، 1398 و 1399 مطابق جدول زیر می باشد.



www.tasmimonline.com

31

DDM

99 به بعد139713981399

4.349.0177.174.8349.550.970سود خالص

70%70%70%نسبت سود تقسیمی

    94.447.538 3.044.3125.022.3836.685.679سود تقسیمی

نرخ هزینه حقوق 
صاحبان سهام

%21%21%21%21

    53.149.989 2.513.3913.423.3523.762.340سود تنزیلی

62.849.072ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت

10.475ارزش هر سهم

ارزش هر سهم به روش ضرایب
میانگین وزنی نســبت قیمت به درآمد و ارزش دفتری به حقوق صاحبان ســهام شرکتهای مشابه بورسی پتروشیمی پردیس که شامل پتروشیمی خراسان، پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی شیراز 

می  باشند در تاریخ 18 آذر ماه 1396 به شرح جدول زیر می باشد.

ارزش بازارP/Eقیمت سهمEPS 96ح ص سسرمایهسال مالینام شرکت
درصد

MV/BV ارزش بازار

32.82.9%1.789.9123.877.2311.1906.3605.311.383.840اسفند ماهپتروشیمی خراسان

27.71.8%3.529.2005.370.0264902.7235.69.610.012اسفند ماهپتروشیمی کرمانشاه

39.53.1%5.100.0004.393.681452.68659.713.698.600اسفند ماهپتروشیمی شیراز

1002.7%5.434.692.452--10.419.11213.640.938-جمع کل

 MV/BV و P/E و ضریب میانگین DDM بر اساس میانگین روشهای محاسبه ارزش هر سهم بر اساس روش
شرکتهای مشابه فعال در صنعت اوره، ارزش هر سهم پتروشیمی پردیس به صورت جدول زیر می باشد.

تحلیل حساسیت سود هر سهم پتروشیمی پردیس به نرخ دالر آزاد و نرخ دالر مبادله ای
جدول زیر حساسیت سود هر سهم پتروشیمی پردیس را در سال مالی 97 به تغییرات نرخ دالر 

مبادله ای و نرخ دالر آزاد نشان می دهد.
الزم به ذکر است که اگر نرخ دالر مبادله ای که نرخ مواد مستقیم مصرفی شرکت را تحت تاثیر 

قرار می دهد 36.000 ریال و نرخ دالر آزاد که فروش محصوالت صادراتی شرکت را شامل 
می  شود در محدوده 45.000 باشد سود هر سهم 911 ریال خواهد بود.

تحلیل حساسیت سود هر سهم پتروشیمی پردیس به نرخ دالر آزاد و نرخ اوره
جدول زیر حساسیت سود هر سهم پتروشیمی پردیس را در سال مالی 97 به تغییرات نرخ دالر 

آزاد و نرخ اوره نشان می دهد.

نرخ اوره )دالر(

200215220225230

ل(
ریا

د )
آزا

الر 
خ د

نر

40.000375562625687749

41.000437629693757821

42.000499696761827892

43.000561762829896963

45.00068589696610361106

نرخ دالر مبادله ای  )ریال(

36.00038.00040.00042.000

ل(
ریا

د )
آزا

الر 
خ د

نر

40.000578537495453

41.000645603561520

42.000711670628586

43.000778736695653

45.000911870828786

P/E 3.944ارزش هر سهم بر اساس

MV/BV 4.851ارزش هر سهم بر اساس

DDM 10.475ارزش هر سهم بر اساس

6.424ارزش هر سهم پتروشیمی پردیس )ریال(
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بـازار نفت 
یک بار دیگر 
سرشوق آمد

فرزین سوادکوهی

تحوالت سبد نفتی اوپک در ماه گذشته تاثیرگذارترین حالت ها را نسبت به مجموعه بازار نفت از آن 
خود کرد.به این مفهوم که اخبار و اطالعات مربوط به این ســبد خبرسازتر از بقیه بخش های بازار 
جاهنی نفت بود.موضوع نشست اوپک و تاثیراتی  که این نشست می توانست از قبل از برگزاری تا 
بعد از برگزاری ایجاد کند بازار را دچار نوسانتی کرد که شاید کسی چندان آن را حقیقی نمی دانست. 
بازار جهانی  نفت البته به طور معمول  متاثر از موضوع گیری ها، سناریو ها و سیاست گذاری های 
تولید کنندگان و مصرف کنندگان اســت .در حقیقت هر رویکردی در کشور های عمده تولید کننده 
تا کشــور های عمده خریدار می تواند روی این بازار تاثیر ویژه داشته باشد.همانطور که نشست اخیر اوپک 

نیز مانند گذشته می گذارد.
تحوالت بازار نفت در یک ماه گذشته را می توان در  چند سرفصل کلی فهرست کرد.

قیمت نفتخام 
بنا به گزارش منتشر شده از سوی مدیریت کل اوپک و روابط با مجامع انرژی قیمت سبد نفتي اوپک 
در ماه اکتبر به 55.5 دالر در هر بشکه رسید که حدود 2.06 دالر در هر بشکه بیشتر از ماه قبل بود. 
این باالترین سطح قیمت نفت در دو سال و نیم گذشته است. قیمت نفت برنت نیز در همین مدت به دلیل 
کاهش مازاد عرضه در بازار به 57.65 دالر در هر بشکه افزایش یافت که 2.13 دالر در هر بشکه 
بیشتر از متوسط ماه قبل بود. این در حالي است که قیمت نفت دبلیوتيآي در ماه اکتبر 1.72 دالر 
در هر بشکه رشد کرد و از مرز 51.59 دالر در هر بشکه عبور کرد. بنابراین اختالف قیمت برنت و 
دبلیوتيآي به بیش از 6 دالر در هر بشکه رسید. شایان ذکر است که افزایش قیمتها، بیشتر تحت 
تأثیر افزایش تقاضاي جهاني نفت و انتظار تمدید کاهش تولید کشورهاي عضو اوپک و کشورهاي 

داوطلب غیراوپک بوده است. 

پیش بینی رشد اقتصاد جهان برابر 3.7 درصد
رشد اقتصاد جهاني در سال 2018 برابر 3.7 درصد پیشبیني شده است که برابر نرخ رشد انتظاري 3.6 
درصدي براي سال 2017 است. پیشبیني ميشود رشد اقتصادي کشورهاي OECD در سال 2018 به 
2.2 درصد برسد. رشد اقتصادي کشورهاي OECD نیز در سال 2018 برابر 2.3 درصد برآورد شده است. انتظار 
ميرود رشد اقتصادي آمریکا و منطقه یورو در سال 2018 به ترتیب به 2.4 و 2.1 درصد برسد که بیشتر از برآورد ماه قبل است. رشد 
اقتصادي روسیه براي سال 2018 مورد بازنگري افزایشي قرار گرفت و به 1.8 درصد رسید. شایان ذکر است، پیشبیني رشد اقتصادي 

چین براي سال 2018 در این ماه مورد بازنگري افزایشي قرار گرفت و به 6.5 درصد رسید. 

آنچه بازار تقاضا می کند
پیشبیني ميشود، تقاضاي جهاني نفت در سال 2017 حدود 1.53 میلیون بشکه در روز رشد داشته باشد که نسبت به برآورد ماه گذشته 74 
هزار بشکه در روز بازنگري صعودي را نشان ميدهد. مهمترین عامل این بازنگري افزایش تقاضاي چین در سال جاري است. انتظار ميرود، 
تقاضاي نفت در سال 2018 برابر 1.51 میلیون بشکه در روز افزایش داشته باشد که نشانــدهنده 130 هزار بشکه در روز بازنگري افزایشي در 

مقایسه با ماه قبل است. 
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آنچه بازار می کند
پیشبیني رشد عرضه غیراوپک در سال 2017 مورد بازنگري کاهشي 20 هزار بشکه در روز 
واقع شد و به 0.65 میلیون بشکه در روز رسید. رشد تولید نفت غیراوپک براي سال 2018 
نیز مورد بازنگري کاهشي 70هزار بشکه در روز قرار گرفت و حدود 0.87 میلیون بشکه در 
روز برآورد شده است. عالوه بر این، پیشبیني ميشود، تولید مایعات گازي اوپک در سال 
2018 با 0.18میلیون بشکه در روز افزایش به 6.5 میلیون بشکه در روز برسد. بر اساس 
گزارش منابع ثانویه، تولید نفتخام اوپک در ماه اکتبر 2017 حدود 151 هزار بشکه در روز 

افزایش داشته و به 32.59 میلیون بشکه در روز رسیده است. 

سود  پاالیشيو بازار فرآوردههاي نفتي 
آن  عمده  علت  که  شد  تضعیف  آتالنتیک  منطقه  در  پاالیشي  سود  اکتبر 2017،  ماه  در 
براي  بازار  شرایط  بود.  بنزین  تقاضاي  کاهش  و  آمریکا  در  رانندگي  فصل  سپريشدن 
افزایش تقاضا، کاهش  به دنبال  بازارها  اکتبر در کلیه  نیز در ماه  فرآوردههاي میانتقطیر 
سطح ذخیرهسازيها و تعمیرات پاالیشي منطقهاي بهبود یافت. در بازار اروپا، افزایش تقاضا 
براي فرآوردههاي سنگینتر، کاهش تقاضا براي فرآوردههاي سبک را تا حدود زیادي جبران 
کرد. بازار فرآوردههاي نفتي در آسیا نیز به صورت محدود تضعیف شد. آغاز تعمیرات اساسي 

پاالیشگاهي مهمترین عامل این موضوع بود.  

اوضاع تانکرها در بازار 
نرخ  کرد.  اصلي طي  مسیرهاي  در  را  افزایشي  روند  اکتبر  ماه  در  نفتکشها  کرایه  نرخ 
متوسط کرایه نفتکشها در مقایسه با ماه قبل 16 درصد افزایش یافت که علت عمده 
آن افزایش تقاضاي فصلي براي تجارت نفت، تأخیر در بنادر و شرایط آب و هوایي بوده 
با مازاد کشتي  بازار نفتکشها در شرایط کنوني  از نظر دور داشت که  نباید  البته  است. 
روبرو است و این مسئله مانع از افزایش قابل توجه کشتي ميشود. نرخ کرایه نفتکشهاي 
حمل فرآورده در ماه اکتبر کاهش داشت اگر چه همچنان از مقدار مشابه ماه اکتبر 2016 

بیشتر است.  

ذخیرهسازيها 
ذخیرهسازي تجاري نفت OECD در ماه سپتامبر کاهش یافت و به 2985 میلیون بشکه 
و  خام  نفت  ذخایر  بود.  گذشته  سال  پنج  متوسط  از  بیش  بشکه  میلیون   154 که  رسید 
تعداد روز  بر حسب  را نشان ميدهند.  مازاد 129 و 25 میلیون بشکه  نفتي  فرآوردههاي 

مصرف، ذخیرهسازي تجاري OECD در ماه سپتامبر برابر 62.3 روز گزارش شده است که 
1.9 روز بیش از متوسط این مقدار در پنج سال قبل ميباشد. 

تراز عرضه و تقاضا در ماه نوامبر 2017 تقاضا براي نفت خام اوپک در سال 2017 برابر 
33 میلیون بشکه در روز تخمین زده شده است. این مقدار در حدود 0.71 میلیون بشکه 
در روز بیش از سال 2016 است. در سال 2018، تقاضا براي نفت خام اوپک 33.4 میلیون 
بشکه در روز پیشبیني ميشود که نسبت به سال   2017حدود 0.46 میلیون بشکه در روز 

تفاوت را نشان ميدهد.

نوسانات قیمت نفتخام
متوسط قیمت سبد نفتي اوپک در ماه اکتبر 2017 با افزایش روبرو شد، به طوري که در ماه 
مذکور با 2.06 دالر در هر بشکه افزایش به سطح 55.50 دالر در هر بشکه، باالترین سطح 

قیمت در 2 سال و نیم سال گذشته رسید. 
عوامل متعددي درماه اکتبر 2017 در تقویت قیمتها نقش داشتند که مهمترین آنها عبارت 
بودند از: افزایش چشمگیرتقاضا براي نفتخامهاي غني از فرآوردههاي میانتقطیر در آسیا و 

اروپا به دلیل افزایش تقاضاي سوخت دیزل؛  افزایش تقاضاي بنزین در آسیا؛  
کاهش تولید نفتخامهاي ترش سنگین و متوسط؛   کاهش متوالي سطح ذخیرهسازي تجاري 
در کاهش  نگراني  و  اقلیم کردستان  در  بویژه  در عراق،  آمریکا؛تنشهاي سیاسي  نفتخام 

عرضه نفت؛  کاهش عرضه نفتخام در دریاي شمال به دلیل افت تولید نفتخام در روز؛  
افت صادرات نفتخام قطر تحت تاثیر مشکالت عملیاتي درانتقال نفتخام در پایانههاي 
آمریکا که  آسیا و شمال  بسیار سرد در شمال شرق  این کشور؛ پیشبیني زمستان  نفتي 
افزایش خرید سوختهاي گرمایشي را به دنبال خواهد داشت؛  تالش پاالیشگران فعال در 
آسیا براي خرید نفتخام بیشتر از آمریکا؛  احتمال تداوم برنامه کاهش تولید توافق شده بین 
تولیدکنندگان نفت اوپک و کشورهاي داوطلب غیر اوپک؛ در ماه اکتبر2017 عوامل دیگري 
نیز توانستند قیمتهاي نفتخام را تضعیف کنند که مهمترین آنها عبارت بودند از: افزایش 
صادرات نفتخام آمریکا به 2 میلیون بشکه در روز براساس گزارش اداره اطالعات انرژي 
این کشور )EIA(؛ کاهش قیمت رسمي فروش از سوي عربستانسعودي براي تحویل 
نفتخامهاي سبک خود در ماه نوامبر به مشتریان آسیایي؛  افزایش تولید نفتخام لیبي، 

پس از رفع مشکلتولید در میدان نفتی الشراره.
به هرحال مداقه کردن در این بازار می تواند رویکردهای ماه های آینده کشورهای عرضه 
کننده و خریدار را تا حدود زیادی مشخص کند.خاصه آنکه توفیقات خرید و فروش به تاثیر 

باالرفتن قیمت را به تعبیری، می توان سرشوق آمدن بازار تلقی کرد.
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آیندۀ مبهِم ارزهاِی دیجیتال 

محسن زارعیان -کارشناس بازار سرمایه و 
معامله گر شرکت کارگرازی بانک کشاورزی

این روزها تِب ارزهاِی دیجیتال ، به خصوص پر سابقه ترین و معروف ترینهای آنها ، یعنی بیت 
کوین و آتریوم ، کل دنیا را فراگرفته و به کشور ما هم سرایت کرده است. البته ارزهای مشابه 

فراوانی تاکنون به دنیا معرفی شدذه اند که کارکرد مشابه بین کوین دارند.
پیش بینی های مختلف و متفاوتی در مورد آیندۀ نزدیک و آیندۀ دوِر این پدیده مطرح شــده 

است. 
از یک ســو ثبت رکورد هر واحد بیت کوین 18000 دالر و رشــد چند هزار برابری در 7 ساِل 
حیاِت آن باعث شده ، پیش بینی هاِی خوش بینانه و رویایی و سناریوهاِی افسانه اِی رسیدن 
به 100 هزار دالر ، طرفداران بی شــماری داشته باشد و رونِد فعلِی رشِد شتاباِن مقبولیِت بیت 

کوین را با اطمیناِن کامل به آینده تعمیم دهد.
از سوِی دیگر بر خالِف گروِه فوق ، تحلیل گران دیگری نسبت به تداوم این روند ابراز بد بینی 

کرده اند و حتی بعضا نسبت به آینده ارزهای دیجیتال ، هشدارهاِی جدی داده اند. 
گروه خوش بین ، عالوه بر تاکید بر رشد شتابان مقبولیت ارزهای دیجیتال و احتمال گسترش 
کاربرد آن در آینده به شکلی فراگیر و حتی جایگزینی کامل آن با ارزهای رسمی و واقعی فعلی 
، به دلیل مزایای خاص این ارزها اشــاره می کنند. از جمله مزایای گفته شده ، انتقال مستقیم 
شــخص به شخص بدون نیاز به بانک و واســطه مشابه  و پرداخت کارمزد و در نتیجه هزینه 
پایین تر ، فراگیر بودن در جهان و عدم محدود بودن به یک کشور یا منطقه ای خاص ، عدم 

انسداد حسابها ، سادگی فرآیند انتقال و ... می باشد. 
از ســوی دیگر نشــانه های متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه تحلیل گران سنتی ، بانکهای 
مرکزی و گروه های دیگر ، اعم از اینکه ذینفع هســتند یــا خیر ، نه تنها به این خوش بینی 
مفــرط )مثل هر پدیده نوظهور دیگر که عده ای به دیــدۀ تردید به آن نگاه می کنند( معتقد 
نیســتند ، بلکه نسبت به تهدیدات بالقوه این ارزها ، هشدار هم داده اند. از جمله این تهدیدها 
عدِم مقبولیِت مورِد انتظار ، مجازی بودن و خطِر امنیِت آن ، مقابله بانکهای مرکزی کشــورها 

با عدم پذیرفتن رسمیت این ارزها و ... می باشد. 
مانند بانک مرکزی فرانســه که بیت کوین را فاقد مبنــای اقتصادی خواند و وارد جنگ با بیت 
کوین شــد و اعالم کرد بیت کوین ارز نیســت و مبنای اقتصادی ندارد و این ارز به جای اینکه 
یک ارز باشــد، یک ابزار سرمایه گذاری مخاطره آمیز است. دویچه بانک  آلمان نیز در گزارش 
جدید خود، به ترکیدن حباب قیمت بیت کوین به عنوان یکی از ریسک های بزرگ برای سرمایه 
گذاران در سال آینده میالدی اشاره کرده است. گفته می شود بانک های بزرگ جهان قصد دارند 
شروع معامالت آتی بیت کوین را متوقف کنند. اگر چنین شود حباب قیمت این ارز خواهد ترکید. 
به نقل از راشــا توِدی ، روزنامه سرشناس هلندِی روتردام در مقاله خود ، ضمن ابراز نگرانی از 
اقبال به بیت کوین ، آن را به دلیل امکان اســتفاده در پولشویی و فرار مالیاتی و فاقد پشتوانه 

بودن ، عاملی برای تخریب قدرت اقتصادی دولتها معرفی می کند.  
البته در اینجا الزم است یادآور شویم که بحث کالن ارزهای دیجیتال الکترونیکی و رمز نگاری 
شــده ، مجزا از بیت کوین بوده و گروهی از مخالفــان بیت کوین ، پدیده ارزهای دیجیتال را 
پذیرفته اند. مانند بانک مرکزی چین و روســیه کــه اعالم کرده اند در مقابل بیت کوین ، ارز 
دیجیتال خود را منتشــر و عرضه خواهند کرد تا ضمن حفظ برخی مزایای بین کوین ، مشکل 

عدم پشتوانه و مبهم و مخفی بودن مدیران این پروژه و پاسخگویی آنان برطرف شود. 
جالب است که معامالت قراردادهای آتی بیت کوین از روز یکشنبه 10 نوامبر امسال در بورس 
شیکاگو آغاز شده و در اولین روز معامالتی خود،  به حدود 18،000 دالر افزایش یافت و  رکورد 
بی ســابقه ای برای ارز دیجیتالی که ابتدای ســال تنها با 1000 دالرشروع شده بود را کسب 
نمود به گونه ای که تنها در ماه گذشــته ســه برابر افزایش ارزش داشته است. رویترز گزارش 
داد معامالت آتی بیت کوین، که از طریق بورس مشتقات شیکاگو )CBOE( انجام می شود، 

با قراردادهای ماه ژانویه در قیمت 15460 دالر در نیویورک افتتاح شــد و به 17170 دالر در 
بازارهای اسیایی افزایش پیدا کرد. البته باید توجه کرد که بانکهای مرکزی به دلیل ذینفع بودن 
، تا جایی که امکاِن آن را داشته باشند زیر باِر قبولِ  رسمیِت ارزهای دیجیتال نخواهند رفت و 
معامله شدن قراردادهای آتی بیت کوین در بورس شیکاگو هم مبحث مجزایی می باشد. چون 
بر خالف بورس کشور ما ، نهاد ناظر و مدیریت بورسها تقریبا در تمام کشورها دولتی نیستند و 

تحت مدیریت بخش خصوصی هستند. 
همچنین دقیقا یک روز پس از شروع معامالت آتی بیت کوین در بورس شیکاگو ، مارکو کوبال 
مدیر ارشد اجرایی پلتفرم ارز دیجیتالی نایس هاش،  در یک پیام ویدئویی اعالم کرد: گروهی 
از هکرها به سیســتم های رایانه ای و ســایبری ما دسترسی پیدا کردند و پس از نفوذ به آنها، 
حجم زیادی از ارزهای دیجیتالی )بیت کوین( موجود در پلتفرم شــرکت ما را به سرقت بردند. 
شرکت نایس هاش )NiceHash( یکی از بزرگترین شرکت هایی است که کاربران و دالالن 
بســیاری در جهان از پلتفرم های آن به منظور اســتخراج بیت کوین یا بیت کوین ماینینگ 

استفاده می کنند.
مارکو کوبال همچنین اظهار می کند از زمانی که سیســتم های پلتفرم شــرکت نایس هاش 
هک شده، این شرکت اقدام به تعلیق 24ساعته فعالیت های خود کرده است تا متخصصان آن 
بتوانند سیستم های رایانه ای و پلتفرم های خود را دوباره به حالت عادی و نرمال بازگردانند.

4 هزار و 700 بیت کوین از حساب کاربری و درگاه سایت این شرکت به سرقت رفته است که 
مجموعا به ارزش 75 میلیون دالر بوده اســت. شرکت نایس هاش یکی از شرکت هایی است 
که به کاربرانش این اجازه را می دهد تا از طریق درگاه و پلتفرم های موجود در این سایت، ارز 
بیت کوین استخراج کسب کنند. این همان تهدیدی هست که در فضای مجازی برای این ارز 

دیجیتالی عنوان شده است و امنیت آن را زیر سوال برده هست. 
از ســوی دیگر ، بلومبرگ در خبری به نقل از شــرکت مدیریت سرمایه گذاری AQR اعالم 
کــرد، در حال حاضر 1000 نفر مالکیت 40 درصــد از بیت کوین های جهان را دارند و به طور 
میانگین هر یک از این افراد چیزی در حدود 105/6 میلیون دالر کســب کرده اند. افرادی که 
قصد سرمایه گذاری در بازار این ارز دیجیتال را دارند، باید بدانند که این 1000 نفر نفوذ بسیاری 
در تغییــر قیمت بیت کوین دارند.  این یعنــی انحصار این 1000 نفر می تواند کامال آزاد بودن 
روند عرضه و تقاضا و واقعی بودِن قیمت تعادلِی و طبیعی بودِن جهِش خیره کنندۀ این ارز در 

7 سال اخیر و منطقی بودِن تعمیِم این روند به آینده را زیر سوال ببرد. 
ضمن اینکه به عقیده برخی کارشناســان ، بیت کوین ، کاربرد و ماهیت اصلی خود را ازدست 
داده اســت. فلسفه ایجاد ارزهای دیجیتال ، استفاده از آنها به عنوان ابزار پرداخت الکترونیکی 
و شخصی و مستقیم در معامالت بدون بانک و واسطه بوده است. ولی در یکسال اخیر با رشد 
شــتابان و خیره کننده و جهشی بیت کوین ، در چشــم خریداران آن ، به عنوان یک سرمایه 
گذاری پر ســود دیده می شود تا ابراز معامله. در حالیکه بیت کوین خود دارایی نیست و ارزش 
آن به مقبولیت بیت کوین به عنوان واســطه معامالت وابســته بوده و عرضه و تقاضاست که 
قیمت آن را تعیین می کند. به راســتی اگر در روزها و ماه های آینده ، این هجوم سراسری و 
رشــد افسارگسیختۀ ارزش بیت کوین متوقف شود ، چند درصد از طرفداران و خریداران فعلِی 

آن ، به آن وفادار خواهند ماند؟ 
وبچین فاوا ، با مثالی به خوبی ریســک و تهدید و مخاطرۀ ارزهای دیجیتال را اینگونه آشــکار 
می کند: با این رشــد ســر گیجه آور، »بیت کوین« به شگفت ترین پدیده مالی و پولی در دهه 
دوم قرن بیســت و یکم میالدی بدل شده است. محافل اقتصادی بین المللی، کانون های مهم 
دانشگاهی و، بیشتر از همه، بانک های مرکزی در برابر ظهور غافلگیر کننده ارز رمز نگاری شده 
انگشــت به دهان مانده اند. ماجرای »بیت کوین« برای منتقدین آن یاد آور رویدادی است که 
حدود سیصد و هشتاد سال پیش در هلند به وقوع پیوست و به عنوان نخستین بحران ناشی از 
حباب کاذب در تاریخ اقتصادی جهان به ثبت رسید. سخن بر سر »جنون گل الله« است که به 
تازگی در شماری از رسانه های جهان )از جمله شماره پنجم دسامبر روزنامه فرانسوی »لوموند«( 

دوباره مطرح شده، با طرح این پرسش که آیا ما امروز ناظر »جنون بیت کوین« نیستیم؟...
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سه گـانه غیرمجـازها
 ارز، اربعین و زلـزله

نظام بانکی آبان ماه امســال روزهای پرکاری را پشت سر 
گذاشــت. از یک سو همزمان با اربعین حسینی بود و شبکه 
بانکی کشــور در این ایام و با هدف ارائه خدمات به زائران 
عتبات عالیات، عالوه بر برقراری کشــیک فعال در شعب و 
باجه های منتخب اســتان های کرمانشاه، ایالم و خوزستان، 
نســبت به نصب، راهبــری و نگهــداری امکانات پرداخت 
الکترونیک در نقاط مرزی خسروی، مهران، شلمچه و چزابه 

اقدام می کنند.
 از ســوی دیگر اعتراضات ســپرده گذاران موسسات مالی 
چندین ماه اســت که در قالب تجمع و راهپیمایی در سطح 
شهر و حتی تحصن ادامه یافته و کمتر روزی است که شاهد 

حضور و شعارهای اعتراضی این مالباختگان نباشیم.
در نمایشگاه امســال نیز شاهد حضور جمعی از سهامداران 
پدیده شاندیز بودیم که با سر دادن شعارهای خود ، تعدادی 
از بازدیدکنندگان را به خود مشــغول و از بی توجهی رسانه 

ها به پیگیری مشکالتشان گله مند بودند .
از طرف دیگر شــامگاه یکشــنبه 21 آبان ماه، زلزله ای به 
بزرگی 7.3 ریشتر شهر ازگله یکی از توابع شهرستان ثالث 
باباجانی اســتان کرمانشاه را لرزاند. شدت این زمین لرزه به 
حدی بود که در اغلب اســتانها و برخی کشورهای منطقه 
نیز احســاس شــد.در این خصوص، از روز حادثه مردم در 
اقصی نقاط کشــور با اتحاد عمومی برای کمک رسانی به 
آســیب دیدگان زلزله، تالش زیادی را برای ارسال امکانات 
و تجهیزات بــه مناطق زلزله زده نشــان داده اند. اعطای 
تسهیالت برای بازسازی مناطق زلزله زده و محل مسکونی 
هموطنان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار اســت، موضوعی 

که از سوی وزیر اقتصاد نیز به شبکه بانکی تاکید شد.
از همــان روزهای ابتدایی وقوع زلزله ، بانک های کشــور 
آمادگــی خود را بــرای ارائه خدمات به هــم وطنان اعالم 
کردند . تعدادی از بانک های کشــور با دســتگاه خودپرداز 
سیار به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه، خدمات بانکداری 
الکترونیکی را در این نقاط تســهیل کردند . برخی بانک ها 
با اختصاص شــماره حساب بمنظور جمع آوری کمک های 
نقدی هموطنان نوع دوست سراسر کشور برای زلزله زدگان 
غرب کشور اعالم آمادگی کردند. بعضی دیگر نیز به منظور 
تامین بخشی از مایحتاج ضروری آسیب دیدگان زلزله اخیر 

غرب کشور، کمک هایی را  به این مناطق ارسال کردند.
در این خصوص بانک مرکزی بخشــنامه ای منتشــر کرد 
که بر اســاس آن هفت بانک را به عنــوان عامل پرداخت 
تســهیالت بانکی ارزان قیمت به آســیب دیدگان ناشی از 
زلزله استان کرمانشاه تعیین کرد.بر این اساس این بخشنامه 
مبلغ 7 هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال تسهیالت 

بانکی ارزان قیمت )با ســود و کارمــزد 4 درصد در مناطق 
روســتایی و 5 درصد در مناطق شهری( به آسیب دیدگان 

ناشی از زلزله استان کرمانشاه پرداخت می شود.
در ادامه به مهمترین اتفاقات نظام بانکی در آبان ماه اشاره 

شده است .
تعیین تکلیف بیت کوین تا سال 97

بیت کوین نــوآوری اینترنتی با کارکردهای مشــابه »پول 
بی پشــتوانه« یا پول حکومتی اســت. نــوآوری بودن بیت 
کوین به این معناست که خالقان آن توانسته اند آنرا در مدت 
کوتاهی از یک ایده به یک واقعیت اثرگذار بر دنیای اقتصاد 
و مراکز سیاست پژوهی مبدل کنند. زیرا در چندسال گذشته 
ارزش بیــت کوین در بازارهای جهانی از چند صدم دالر به 
چندهزار دالر افزایش یافته است. اما پول بودن یک جایگاه 
حقوقی اســت و پــول بودن بیت کوین منــوط به پذیرش 
جایگاه حقوقی آن از ســوی دولت ها اســت. تاکنون هیچ 
دولتی بیت کوین را به رســمیت نشناخته  است و دولت های 
ایاالت متحده آمریکا، آلمان و چین بر کاال بودن بیت کوین 

تأکید دارند.
معــاون فناوری های نوین بانک مرکــزی در این خصوص 
گفته اســت: بیت کوین در کشور ما به عنوان یک فرصت 
اســت که بانک مرکزی تا سال 97 در مورد آن به سیاستی 

واحد خواهد رسید.
ناصر حکیمی، معــاون فناوری های نویــن بانک مرکزی 
درخصوص بیت کوین گفت : ریسک خریداری بیت کوین 
باالست و سیاســت گذاری ها در خصوص بیت کوین هنوز 

مشخص نیست . 
وی افزود: هجوم سوداگری به حوزه بیت کوین نیز در حوزه 
بازاریابی هرمی و شــبکه ای به چشم می خورد که ممکن 
است مردم از آن به عنوان ابزار سرمایه گذاری استفاده کرده 
انــد، در حالی که این ارز هنوز از ســوی بانک مرکزی به 
رسمیت شناخته نشده اســت پس خرید آن ریسک باالیی 
دارد. هر چند هنوز سرمایه گذاری بر روی بیت کوین ممنوع 

نیست اما بانک مرکزی در این خصوص هشدار می دهد.
حکیمی با اشــاره بــه اینکه ذات بیت کویــن، ویژگی غیر 
متمرکز بودن و آزاد بودن آن اســت و این امر از طریق یک 
یا چند اپلیکیشین اتفاق می افتد، ادامه داد: درتالشیم تا نیمه 
اول سال 97 در خصوص بیت کوین به جمع بندی برسیم و 

ضوابط و چارچوب آن را اعالم کنیم.
وی با بیان اینکه طی هفته هــای اخیر موضوع بیت کوین 
در کشور باب شده اســت، اظهارکرد : هر کس می تواند به 
صورت طرح عمومی و لوکال و محلی آن را راه اندازی کند 
اما در حوزه پرداخت، ســپرده و فرصت های شناسایی شده  

این ابزار هم اکنون مبهم و هنوز رواج نیافته است.
حکیمی با اشــاره به اینکه بیــت کوین ها از دو جهت قابل 
اهمیت هســتند، گفت: اول اینکه این ارزها دارای نوســان 
شــدیدی هستند به طوری که طی یکسال اخیر تا 10 برابر 
افزایش قیمت داشته اند، اما این رشد پایدار نیست. بنابراین 
با توجه به این نوسان نمی تواند قابلیت اتکای چندانی داشته 

باشد.
موضوع دیگر به خطرات سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال 
بر می گردد. در حال حاضر ابزارهای واســط شکل گرفته اند 
و در حال رشد هستند که آپشن سرمایه گذاری خود را بیت 
کوین اعالم کرده و به عبارتی شــرکت های هرمی در این 
رابطه فعالیت می کنند، در حالی که ممکن است اصال چنین 
پشــتوانه ای وجود نداشته باشد، در عین حال که فعال بیت 
کوین)ارز دیجیتال( در ایران هیچ پشتوانه ای نداشته و بانک 

مرکزی آن را هنوز به رسمیت نشناخته است.
وی با تاکید براینکه امکان مالباختگی برای سرمایه گذاران 
در بیت کوین وجود دارد، خاطر نشان کرد : هر چند در حال 
حاضر قیمت آن به 7 هزار دالر رسیده اما ممکن است فردا 
به 6 هزار دالر کاســته شود.  تا زمان اعالم رسمی از سوی 
بانک مرکزی مردم با احتیاط وارد این مقوله شوند و توصیه 

نمی شود که از تبلیغات به صورت جدی استفاده کنند.
معاون فناوری هــای نوین بانک مرکزی ادامه داد: اگر بیت 
کوین در آینده به عنوان ارز نباشــد ، ممکن است کاال باشد 

اما جمع بندی این موضوع تا پایان سال انجام خواهد شد.
آمادگی بانک مرکزی برای تامین 4 هزار میلیارد 

ریال وجه نقد مورد نیاز زائران اربعین
شبکه بانکی کشــور در ایام اربعین و با هدف ارائه خدمات 
به زائران عتبات عالیات، عالوه بر برقراری کشــیک فعال 
در شعب و باجه های منتخب اســتان های کرمانشاه، ایالم 
و خوزســتان، نسبت به نصب، راهبری و نگهداری امکانات 
پرداخــت الکترونیــک در نقاط مرزی خســروی، مهران، 

شلمچه و چزابه اقدام می کنند.
در ایــن خصوص دبیر کل بانک مرکزی گفته بود : با وجود 
اینکــه اعالم نیاز بانک هــا برای وجه نقــد در ایام اربعین 
حسینی در اســتان های مرزی تاکنون حدود 2 هزار میلیارد 
ریال بــوده اما بانک مرکزی برای تامیــن بیش از 4 هزار 

میلیارد ریال وجه نقد اعالم آمادگی کرده است.
 ســید محمود احمدی در خصوص ایجــاد هماهنگی الزم 
برای ارائه خدمات به زائران راهپیمایی اربعین حســینی که 
با حضور مســئوالن وزارت کشور و ســتاد بازسازی عتبات 
عالیات برگزار شــد، گفــت: در این خصــوص هیچ گونه 
محدودیتی نداریم ضمن اینکه تالش خواهد شــد طی این 

سمیه بابایی

دغدغه های نظام بانکی درآبان ماه بررسی شد؛
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ایام اسکناس نو نیز در اختیار زائران قرار گیرد.
مقررات ارزی تا پایان سال بازنگری می شود

موضــوع دیگر روند بازنگــری در مقــررات ارزی بود که 
مدیرکل سیاســت ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در این 
خصوص گفت: روند بازنگری در مقررات ارزی تا پایان سال 

جاری به انجام می رسد.
»مهدی کسرائی پور« اظهار داشت: مجموعه مقررات ارزی 
در هفت بخش تدوین شــده اند که برخی از بندهای آن بنا 
به شــرایط روز تغییراتی داشته اند اما با دستور معاون ارزی 
جدید بانک مرکزی، قرار شد این مقررات در اسرع وقت به 

روز رسانی شود.
وی هدف از بازنگری در مقررات ارزی را منحصر به تحریم 
زدایی از این دستورالعمل ها ندانست و گفت: رویکرد اصلی 

در انجام این کار، تسهیل شرایط کسب و کار است.
مدیر کل سیاســت ها و مقررات ارزی بانک مرکزی یادآور 
شــد: از ســال 81 که نخستین یکسان ســازی ارز به طور 
جدی اجرایی شد، مقرر شــد مقررات ارزی به صورت یک 
مجموعه عرضه شــود تا همه کسانی که به نوعی استفاده 
کننده از مقررات هســتند، در اســرع وقت به آنها دسترسی 

داشته باشند.
هدف بانک مرکزی ســامان دادن به موسسات 

غیرمجاز است
موسســات مالی و اعتباری غیرمجاز موضوعی اســت که 
همواره مطرح بوده و به نوعــی بانک مرکزی با آن درگیر 
است . این موسســات مدتها است که سایه سنگینی بر سر 
اقتصاد ایــران ایجاد کرده اند. چــه آن روزهایی که بدون 
رعایت جوانــب الزم، راه اندازی شــدند و چه روزهایی که 
منحل یا ادغام شــدند و باز هم سایه سنگین خود را بر سر 

نظام بانکی کشور گستراندند .
این نهادها و مؤسسات غیر مجاز مسائل و معضالت جدی 
را در اقتصــاد ایجاد کرده اند. یکــی از مهمترین این موارد، 
عدم پاســخگویی مناسب به ســپرده گذاران است. فعالیت 
موسســات غیرمجاز در بازار پول، آسیب جدی نظام بانکی 
اســت که بانک مرکزی تالش می کند به آن خاتمه دهد. 
اینگونه موسســات، ارثیه دولت های قبل هستند که تاکنون 
با مسامحت همان افراد، توانســته اند جایگاه خود را حفظ 
و مشــکالتی را برای هموطنان ایجاد کنند. بنابراین توقف 
فعالیت غیرمجاز و فســادآور آنهــا در بازار پول باید با قوت 
ادامــه پیدا کند، چرا کــه هرگونه تعلــل در برخورد با این 
موسسات منجر به گستره فعالیت آنها به افراد دیگرجامعه و 

بحرانی حتمی و بزرگتر خواهد شد.  
بــه هرحال باید منتظــر ماند و دید که پرونده موسســات 
اعتباری غیرمجاز و سپرده گذاران آنها به کجا می رسد. این 
درشرایطی است که مسئوالن بانک مرکزی پیگیر مسائل و 
مشکالت سپرده گذاران موسسات غیرمجاز هستند و بانک 
مرکزی وعده داده تا یک بار برای همیشــه، با به کار بستن 
مجموعه تدابیری، موسسات اعتباری غیرمجاز را ساماندهی 
کند و به موازات آن هم، اجازه پرداخت سودهای غیرمتعارف 
در نظام بانکی را به واســطه اقدامات و تدابیر انضباطی که 

برای نظام بانکی در نظر می گیرد، ندهد.
در این راســتا ولی اهلل ســیف با اشــاره به وضعیت برخی 

از موسســات مالــی و اعتباری عنوان کرده بــود : یکی از 
برنامه هــای جدی که بانک مرکزی باید دنبال کند ســر و 

سامان دادن به موسسات مالی است.
وی ادامه داد: با این حــال برای هموطنانمان که پول های 
خود را در موسســات سپرده اند و مدیران و مسئوالن بدون 
تعهد موسســات مالی با دارایی های مردم به نحو درســتی 
رفتار نکرده اند و بخشی از آن را از بین برده اند، متاسفیم.

رئیس بانک مرکزی کشور با اشاره به همکاری قوه قضائیه 
برای حل مشکالت موسســات مالی و اعتباری گفت: قوه 
قضائیــه تالش می کند دارایی هایی که از محل اموال مردم 
تهیه شــده است را درهر شرایطی برگرداند تا بتواند حداکثر 

امکان را به وجود بیاورد تا سپرده های مردم پرداخت شود.
کمیته نظارت بر ارزیابی اموال تعاونی فرشتگان 

تشکیل شد
از دیگــر موضوعات این ماه رســیدگی بــه پرونده تعاونی 
فرشــتگان بود که نخستین جلســه کمیته نظارت بر تعیین 
قیمــت و انتقال دارایی هــای تعاونی غیر مجــاز و منحله 
فرشــتگان به موسسه اعتباری کاســپین به منظور نظارت 
بــر ارزیابی منصفانــه دارایی ها و تســریع در فرایند انتقال 
آنها به موسسه اعتباری کاســپین برای تسریع در پرداخت 
سپرده های ســپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان برگزار 

شد.
در این جلســه بــر ضرورت رســیدگی هر چــه زودتر به 
مشکالت ســپرده گذاران تعاونی منحله فرشتگان تاکید شد 
و پس از ایراد مباحث مختلف، اعضای جلسه تصریح کردند 
که حساســیت خاصی در خصــوص قیمت گذاری منصفانه 
دارایی های تعاونی منحله فرشــتگان وجود دارد و بر همین 
اساس تمام تالش این کمیته برای احقاق حداکثری حقوق 

سپرده گذاران خواهد بود.
جزئیات حل مشکل پرداخت های خرد در ایران

معاون سابق فناوری های نوین بانک مرکزی از حل مشکل 
پرداخت های خرد در نظام پرداخت کشــور خبر داد و گفت: 
مدیریت پول های خرد، هزینه ســنگینی برای شرکت های 

پرداخت دارد.
علی کرمانشاه ، یکی از مشــکالت نظام پرداخت در ایران 
را مدیریت پول های خرد دانست و گفت: مدیریت پول های 
خرد در اقتصاد ایران، با توجه به تعداد باالی تراکنش، هزینه 

سنگینی برای شرکت های این حوزه دارد. 
معاون ســابق فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: کیف 
پول همراه کیپاد راه حل بســیار خوبی اســت که از طریق 
نزدیــک کردن موبایل به دســتگاه پایانه فــروش، امکان 
پرداخــت را فراهم کــرده و می تواند مشــکالت پرداخت 
خــرد را رفع کند.وی بــا بیان این کــه پرداخت خرد یک 
مســاله مهم برای بانک مرکزی اســت، گفــت: طی چند 
ســال اخیر، پرداخت خرد یک مشــکل بزرگ برای بانک 
مرکزی جمهوری اســالمی ایران بوده اســت. خوشبختانه 
راه حل های خوبی همچون از سوی برخی مجموعه ها برای 
حوزه پرداخت خرد ایجاد شــده؛ بر این اســاس کیپاد یک 
محصول کارآمد اســت که باید امیدوار بود با چارچوب های 

بانک مرکزی این دسته از سیستم ها گسترش پیدا کنند.
آغاز پرداخت سپرده تا سقف 200میلیون تومان 

کاسپینی ها
همچنین رییس کل بانک مرکزی از پرداخت تا سقف 200 
میلیون تومان برای تمامی ســپرده گذاران کاسپین خبر داد. 
سیف درباره آخرین وضعیت پرداختی ها در موسسه اعتباری 
کاسپین و توقیف اموال آن نیز گفت: مطالبات سپرده گذاران 
تا ســقف 200 میلیون تومان در حال پرداخت است ولی در 
میانــه دوره پرداخت به دلیل برخی احــکام صادره موانعی 
ایجاد شد که با ورود مقامات ارشد قوه قضاییه این توقیف ها 
رفع شــده و ظرف روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود که 
تا ســقف 200 میلیون تومان قابلیت پرداخت برای تمامی 

سپرده گذاران را خواهد داشت.
ســیف ادامه داد: پرداخــت باالی 200 میلیــون تومان به 
شناسایی اموال و دارایی ها بستگی دارد که این اقدام نیز به 

سرعت تحت نظارت مرجع قضایی در حال پیگیری است.
افزایش نرخ ارز به 4 هزار تومان 

اواسط تابستان بود که نرخ دالر مسیر افزایشی را آغاز کرد و 
از 4 هزار تومان هم عبور کرده است و به نظر می رسد قصد 
بازگشت ندارد. بسیاری از اقتصاددانان درخصوص نوسانات 
نرخ ارز هشدار داده و از پیامدها و آسیب هایی که عالوه بر 
ضرر و زیانهای اقتصادی گریبانگیر مردم خواهد شد، سخن 
گفتند . این درشــرایطی بود که مسئوالن بانک مرکزی در 
صحبتهــای خود اعالم می کنند که بازار ارز مســیر عادی 
خود را طی می کند و افزایش نرخ ارز چیز عجیبی نیست .

رییس کل بانک مرکزی در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد 
مبنی اینکه نــرخ دالر باالی 4 هزار تومان ماندگار نخواهد 
بود، گفته بود: بانک مرکزی همواره نظر خود را به صراحت 
در این باره اعالم کرده اســت به طوری که نقش این بانک 
نظــارت بر بــازار و ورود به آن در مواقعی اســت که دچار 
نوســانات هیجانی می شــود. وی ادامه داد: همواره تالش 
کرده ایم تا ثبات همراه با آرامش در بازار وجود داشته باشد 
و شرایط مناسبی ایجاد شــود اما اکنون تا حدودی به نظر 
می رســد نرخ از دامنه مجاز و منطقی خود باالتر است که 

امیدواریم اصالح شود.
بررسی طرح کارت خرید اعتباری

کارت خریــد اعتبــاری کاالی ایرانی با هــدف حمایت از 
تولیــدات داخلی، رونق بخشــی به اقتصــاد و ارتقای رفاه 
عمومــی، با هماهنگی دولت و پشــتیبانی چند بانک ایجاد 
شده اســت . دارندگان این کارت می توانند نسبت به خرید 
کاالهای مشمول طرح که سیاهه آن توسط وزارت صنعت، 
معدن، تجارت تعیین می شود، از طریق پایانه های فروش 
P.O.S مستقر در فروشــگاه ها و مراکز معرفی شده وزارت 
یادشده تا سقف اعتبار تعیین شده، بصورت تدریجی یا یکجا 
اقدام و بصورت اقســاطی )حداکثر طی 12 قسط( یا یکجا 

نسبت به بازپرداخت بدهی خود اقدام نمایند. 
در این راســتا مدیرکل اعتبارات بانــک مرکزی گفته بود : 
طرح خرید اعتباری ویژه کاالهای ایرانی با همکاری وزارت 

صنعت در بانک مرکزی در دست بررسی است.
اصغــر میرمحمدصادقی درباره کارت هــای خرید اعتباری 
اظهارداشــت: در حال بررسی پیشــنهاد وزارت صنعت در 
مــورد کارت خرید اعتباری هســتیم اما نقایصی وجود دارد 
و ســامانه ها باید به گونه ای باشد که وقتی تولیدکننده کاال 
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را می فروشد، بدانیم که پول به حساب تولیدکننده می رود.
وی افزود: به غیر از چند تولیدکننده معتبر ســایرین از این 
ســامانه برخوردار نیســتند، بنابراین باید بررسی های الزم 
در ســامانه انجام شــود. مدیرکل بانک مرکزی یادآور شد: 
کارت های اعتباری سابق اکنون نیز در بانک ها ارائه می شود 
اما ممکن است به دلیل محدودیت منابع کارت اعتباری در 

اولویت برخی بانک ها نباشد.
میرمحمــد صادقی اضافه کرد: در حال بررســی طرحی در 
بانک مرکزی هســتیم تا با همکاری وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بتوانیم کارت اعتبــاری را به ویژه در مورد خرید 
کاالی ایرانــی اجــرا کنیم. وی با بیان اینکــه باید بتوانیم 
تولیدکنندگان بیشــتری را که سامانه معتبر داشته باشند در 
این طرح وارد کنیم گفت: مبلغ تســهیالت هنوز مشخص 
نیســت و اگر مورد تصویب کمیســیون اعتباری قرار گیرد 

شرایط آن را اعالم خواهیم کرد.
برندگان واقعی تشــنج در بازار پولی چه کسانی 

هستند؟
بیســت  و ســومین نمایشــگاه مطبوعات آبان ماه امسال 
در مصلــی بزرگ امــام خمینی)ره( برگزار شــد . همزمان 
با هشــتمین و آخرین روز از بیســت و ســومین نمایشگاه 
مطبوعات بود شــاهد تداوم حضــور و تجمع اعتراض آمیز 
جمعی از مالباختگان موسســات اعتباری کاسپین و آرمان 
) البرز ایرانیان( بودیم که خواســتار احقاق حقوق از دســت 

رفته خود بودند.
این تجمع اعتراض آمیز درحالی بود که مالباختگان با ســر 
دادن شعارهای مختلف، مسوالن دولتی را خطاب قرار می 
دادند . در این تجمع، مردم با شعارهایی خطاب به مسئوالن 
بانک مرکزی، خواستار تسریع در صدور رای دادرسی قصور 

بانک مرکزی مطابق ماده 236 قانون اساسی شدند.
در این میان شــعارهایی چون مفســد اقتصادی اعدام باید 
گردد ، مرگ بر ســیف ، رســانه دولتی عامل بی غیرتی ، 
رهبری حمایت حمایت و... نسبت به عملکرد بانک مرکزی 
در نظارت بر عملکرد موسســات اعتبــاری و عدم پرداخت 

مطالبات خود اعتراض کردند.
این در شرایطی بود که روزهای قبل نیز نمایشگاه مطبوعات 
شاهد حضور جمعی از سهامداران پدیده شاندیز بود که با سر 
دادن شــعارهای خود ، تعدادی از بازدیدکنندگان را به خود 
مشــغول و از بی توجهی رسانه ها به پیگیری مشکالتشان 

گله مند بودند . 
اعتراضات ســپرده گذاران موسسات مالی چندین ماه است 
کــه در قالب تجمع و راهپیمایی در ســطح شــهر و حتی 
تحصن ادامه یافته اســت و کمتر روزی اســت که شــاهد 
حضور وشــعارهای اعتراضی این مالباختگان در سطح شهر 
نباشیم. با توجه به اینکه تجمع مسالمت آمیز و بدون برهم 
زدن نظم عمومی کشور حق شهروندان است اما سئوال این 
است که آیا تداوم چنین اعتراضاتی ناشی از فقط مطالبات و 

مشکالت مردم عادی و سپرده گذاران است؟
واقعیت این است که در ارزیابی آنچه در فرایند سازماندهی 
این اعتراض ها کامال مشــهود است، ســاختارهای منظم، 
هزینه برای تکثیــر نمادهای اعتراضی ماننــد پالکاردها، 
ســازماندهی شعارها و حتی ســاختار منسجم و زمان بدی 

است که در طی چندماه گذشته در برگزاری این اجتماعات 
در نقاط مختلف شهر شــاهد آن هستیم، آیا واقعا این همه 
انسجام حاصل فعالیت چند مالباخته است؟ آیا منطقی نیست 
که تصور کنیم گروه های ذینفعی بسیار بزرگتر ، قدرتمند تر 
و هوشــمند تر از این شهروندان عادی تالش دارند با بهانه 
کردن مشکالت پیش آمده برای این گروه از شهروندان از 

چنین تشنجی در کشور بهره برداری کنند؟
اگر این فرض را بســط دهیم و براساس آن ذی نفعانی را 
که می توانند صحنه گردان چنین اعتراضانی باشند را دسته 

بندی کنیم چهار گروه در این اتفاقات دخیل خواهند بود. 
اولیــن گروه ســهامداران عمــده و  صاحبــان اصلی این 
موسســات هســتند، این گروه در ســالهای گذشته هر بار 
بانک مرکزی تالشی برای ساماندهی ایشان و شفاف شدن 
فعالیتشان را آغاز کرد به نوعی اقدامات بانک مرکزی را بی 
تاثیر کردند. ناراضی تراشــی و ســپرده گذاران عادی را در 
مقابــل بانک مرکزی و دولت قرار دادن از جمله این برنامه 

ها می تواند باشد.
دومین گروه مخالفین دولت هستند که هرچه فضای کشور 
آشــفته تر شــود می توانند از این فضا بر علیه دولت بهره 
برداری بیشتری بکنند، گروه های فشار سنتی در واقع جای 
خود را بسیار هوشمندانه به مردم عادی با مطالبات اقتصادی 
داده اند و این نمایشــی اســت از زیر ســئوال رفتن پایگاه 

اجتماعی دولت.
ســومین گروه جانشــینان احتمالی ولی اهلل سیف هستند، 
افرادی که تالش می کنند به نوعی در ســه ســال و نیم 
باقــی مانده دولت دوازدهم به هر شــکل کارنامه ولی اهلل 
ســیف را خدشــه دار کنند و از این طریق بستر حذف وی 
را فراهم ســازند، این گروه به طور حتم در درون دولت نیز 
نفوذ داشــته و البی های خود را انجام داده اند و در کنار ان 
از وضعیت پیش آمده خوشــحالند و اگر در شدت گرفتن آن 
نقش مستقیم نداشته باشند از هر نوع اقدامی که به حل این 

مشکل منتهی شود جلوگیری به عمل می آورند.
اما چهارمین دســته که می تواننــد در وضعیت پیش آمده 
دخیل بوده و یا منتفع شــوند گروه هایی هستند که تالش 
دارند در مســیری دیگر اقدامات و برنامــه های خود را به 
سرانجام برسانند و نیز قصد پرت کردن حواس ها را  دارند، 
گروه هایی کــه در جایی دیگر مانند بــازار ارز یا ترازنامه 
دارایی ها مســموم بانکی و یا حتی رانــت های پنهان در 
تبادالت پولی سهمی دارند و با برافروخته نگاه داشتن تشنج 
ناشی از اعتراض ســپرده گذاران مالباخته و حتی تحریک 

ایشان برای خود زمان می خرند.
اینهمه فرضیاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد تا بتوان 
هرچه ســریع تر فضای متشــنج پولی کشــور را آرام کرد، 
واقعیت اینجاست زمانی که نگاهی به مبداء این اعتراضات 
می کنیم می بینیم بخش زیادی از این مشــکالت متوجه 
اســتان خراسان اســت و حتی تعداد زیادی از معترضین از 
مشــهد به پایتخت می آیند و یــا نقاطی که برای اعتراض 
انتخاب می کنند به نوعی اســت که هــدف اصلی آن زیر 
سئوال بردن اعتماد مردم به بازار پولی است و این نکات به 
خودی خود فرضیات بیان شــده باال و احتمال نقش آفرینی 

چهار گروه مورد اشاره را در چنین فضایی تقویت می کند.

اما فارغ از این موارد که همه نوعی تعریف دالیل پشت پرده 
اتفاقات در جریان است باید گفت مهمترین نتیجه این نوع 
تجمعات درخصوص موسسات پولی ، سلب اعتماد عمومی 

از سیستم بانکی است.
دراین راستا نکته قابل توجه بی تدبیری اطالع رسانی بانک 
مرکزی درخصوص سرو سامان دادن به وضعیت موسسات 
مالی و اعتباری است که متاسفانه از دولت های قبل تاکنون 
ادامه دارد . این بی تدبیری در اطالع رسانی در زمان ریاست 
محمود بهمنــی در بانک مرکزی حاکم بود . بهمنی در آن 
مقطع عمال قــدرت فرمانروایی بانک مرکزی بر بازار پولی 
را از بیــن برد و آن را با خاک یکســان کرد .متاســفانه در 
زمان ریاســت ولی اهلل سیف بر بانک مرکزی نیز شاهد این 
بی تدبیری ها توســط ســکان دار بانک مرکزی هستیم . 
متاســفانه انفعال ســیف در برخورد با این موضوع اعتبار و 
حیثیت اجتماعی بانک مرکزی را از خدشه دار کرده است .

حال ســوال این است که چرا بانک مرکزی در شرایطی که 
می تواند به صورت حرفه ای عمل کند و بازار پولی کشور را 
مدیریت کرده و پاسخگوی مشکالت مالباختگان موسسات 
اعتباری باشد  این چنین سکوت اختیار کرده است؟ صحبت 
مسئوالن بانک مرکزی این اســت که ساماندهی موسسه 
های غیرمجاز همچنان در دســتور کار اســت و هموطنان 
بابت ســپرده های خود نگران نباشــند، اما در عمل سپرده 

گذاران این موسسات را قانع نکرده است.
شــاید در این بین عده ای از این بی اعتمادی نســبت به 
سیستم بانکی استفاده کنند و موجب شوند تا ریاست بانک 
مرکــزی تغییر کنــد ، اما مهمترین نکته این اســت بانک 
مرکزی که ســکاندار بازار پولی کشــور است اعتبار خود را 
از دســت خواهد داد .این در حالی اســت کــه فعالیت این 
موسســات غیرمجاز در دولت احمدی نژاد آغاز شد و دولت 
روحانی تالش می کنند که اقداماتی برای ســاماندهی این 
موسســات انجام دهد .در پایان الزم به ذکر است که مردم 
بدانند تجمعات آن ها اگرچه حق آن هاســت اما برایشــان 
ســودی ندارد و به تعیین و تکلیف سریع آن ها ختم نخواهد 

شد.  
اینترنتی معامالت ارزی در سیستم بانکی  درگاه 

ایران راه اندازی شد
درگاه اینترنتــی معامالت ارزی در سیســتم بانکی ایران با 
هدف تعمیق معامالت ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش 
کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور، 
تسهیل تجارت، تســهیل معامالت ارزی در سیستم بانکی 
کشــور و ایجاد خزانه اطالعاتی غنی از معامالت ارزی، راه 

اندازی شد.
پروژه ایجاد درگاه اینترنتی معامالت ارزی در سیستم بانکی 
ایران که در راستای قانون پولی و بانکی کشور، نظام شناور 
مدیریت شــده و یکسان ســازی نرخ ارز از نیمه دوم سال 
1395 در دســتور کار بانک مرکزی قرار گرفته بود پس از 
یک ســال در مهرماه سال جاری به اتمام رسید و در روز 7 
آبان ماه 1396 با حضور ادارات ذیربط بانک و معامله گران 
ارزی )Dealers( بانک هــای عضو بازار بین بانکی ارز، راه 

اندازی شد.
بازبینی  فعالیت صندوق های درآمد ثابت بورسی 
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می شود
مدیرکل نظــارت بر بانک ها و مؤسســات اعتباری گفت: 
موضوع فعالیت صندوق های با درآمد ثابت از سوی مراجع 
ذی ربــط همچون وزارت اقتصاد، ســازمان بورس و بانک 

مرکزی در دست بررسی و بازبینی است.
عباس کمرئی در خصوص نفود صندوق های سرمایه گذاری 
بــا درآمد ثابت در بانک ها و تاثیر عملکرد آنها بر بازار پول، 
اظهارداشت: باید روند را بررسی کنیم زیرا یکی از ایرادات 

در اینگونه تحلیل ها مطلق انگاری است.
وی درخصــوص صندوق های ســرمایه گذاری، گفت: اگر 
صندوق با درآمد ثابت، در بانک ســپرده گذاری کند و بانک 
به سپرده آن صندوق بیشتر از 10 درصد یا 15 درصد بدهد، 
قطعًا تخلف کرده است. البته موضوع فعالیت این صندوق ها 
از ســوی مراجع ذی ربط همچون وزارت امور اقتصادی و 
دارایی، ســازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی در 

دست بررسی و بازبینی است.
اخذ ســفته به عنوان وثیقه تعهــدات ارزی از 

مشتریان بانکی منعی ندارد
بانــک مرکزی اعالم کرد اخذ ســفته با درج مبلغ ارزی به 
عنوان وثیقه غیرنقدی تعهدات ارزی از مشتریان بانک ها با 

رعایت سایر ضوابط و مقررات منعی ندارد.
بانک ها همواره می بایســت به منظور وصــول مطالبات 

ارزی آتی، با تشــخیص،  مسئولیت و 
صرفه و صالح پــس از احراز اهلیت 
عوامل  سایر  و  اعتبارسنجی  متقاضی، 
موثر در چارچــوب ضوابط و مقررات 
مربوطه، نســبت به اخذ وثایق معتبر 
الزم و کافی، ســهل البیع، بالمعارض 
و با درجه نقدشــوندگی باال تمهیدات 
الزم را پیش بینــی و اعمال کنند. بر 
همین مبنا اخذ سفته با درج مبلغ ارزی 
به عنــوان وثیقه غیر نقــدی تعهدات 
اعطایــی،  ارزی  )تســهیالت  ارزی 
ارزی،  اســنادی  اعتبارات  گشــایش 
صــدور ضمانت نامه هــای ارزی و ...( 
با رعایت سایر ضوابط  از مشــتریان، 
و مقــررات بالمانع اســت. همچنین 
حــق تمبر انواع ســفته معادل نیم در 
هــزار بوده و بانک ها می بایســت در 
رابطه با نحوه وصــول و پرداخت آن 
راسًا هماهنگی الزم را با سازمان امور 
مالیاتی کشــور در چارچوب ضوابط و 

مقررات مربوطه به عمل آورند.
دستورالعمل بستن حساب های 

بانکی راکد اجرا می شود
مدیرکل مقررات مبارزه با پولشــویی 
بانک مرکزی گفت: مبلغ حساب های 
راکد در کل شبکه بانکی هشت هزار 
میلیارد ریال اســت که دســتورالعمل 
بســتن آنهــا در بانک هــا از اول آذر 

اجرایی می شود.

عبدالمهدی ارجمندنژاد افزود: مبلغ حساب های راکد در کل 
شــبکه بانکی هشــت هزار میلیارد ریال است که البته در 
برخــی از بانک ها صفر و در برخی هم حســاب های راکد 

زیاد است.
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشــویی 
بانک مرکزی ادامه داد: حســاب راکد به حساب سپرده ای 
گفته می شود که نزد یکی از بانک ها یا موسسات حدود دو 
ســال بدون گردش باقی مانده و مبلغ آن دو میلیون تومان 

یا کمتر است.
مدیر کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشــویی 
بانک مرکزی گفت: خارج کردن این مبالغ از شبکه بانکی، 
خارج کردن آنها از بالتکلیفی اســت چون این وجوه منشاء 
پرسش های زیادی است و امکان بروز فساد یا ضایع شدن 

حقوق افراد یا پولشویی وجود دارد.
وی ادامــه داد : بانک مرکزی با ابالغ این دســتورالعمل 
تالش کرده است عالوه بر اینکه حساب ها را از بالتکلیفی 
خارج می کند، وحدت رویه ای نیز بین بانک ها برقرار کند.

ارجمندنــژاد افزود: نگهداری این حســاب های راکد برای 
بانک ها هزینه دارد و بانــک نمی داند این پول ها را تحت 

چه عناوینی باید نگهداری کند.
تغییر مدل کارمزدها نهایی شد

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به آمادگی 

زیرســاخت ها برای اتصال به میر روسیه، گفت: مدل تغییر 
کارمزدها نهایی شــده و منتظر تصویب آن در شورای پول 

و اعتبار هستیم.
ناصر حکیمی، درباره اتصال به میر روســیه ، اظهارداشت: 
این پروژه در حال انجام و زیرســاخت های الزم ایجاد شده 
اما به دلیل عدم تمایل طرف روســی در این زمینه، اطالع 

رسانی دقیقی انجام نمی شود.
وی در واکنش به اینکه زمان اجرای طرح دی ماه امسال 
اعالم شده اســت، گفت: امیدوارم. اقدامات الزم در حال 
انجام است. معان فناوری های نوین بانک مرکزی در ادامه 
درباره بحث اصالح کارمزد صنعت پرداخت، اظهارداشت: 
اقدامات کارشناسی الزم انجام شده و مدل جدیدی برای 
اصالح و تغییــر نظام کارمزدها نهایی شــده که باید در 
شــورای پول و اعتبار مطرح و مصوب شــود تا به مرحله 

اجرا برسد.
بــه گفته حکیمی، در مدل کارمزد نقل و انتقال و موجودی 
گیری نیز تغییری نخواهد داشــت. حکیمی درباره اتصال 
ایــران به نظام های پرداخت بیــن المللی گفت: با توجه به 
مشکالتی که بر سر راه اتصال به نظام پرداخت بین المللی 
وجود داشــت، اتصال دو جانبه میان ایران و برخی کشورها 
مثل روسیه ایجاد شد، اما این به معنی فراموشی اتصال به 

سوئیچ بین المللی نیست.
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تفاهــم نامه بانــک مرکزی و مؤسســه بیمه 
صادراتی جمهوری چک

 تفاهم نامــه همکاری  بین بانک مرکزی و مؤسســه بیمه 
صادراتــی جمهوری چک )اِگاپ( با هدف تســهیل روابط 

تجاری و ارتقای سطح سرمایه گذاری ، منعقد شد. 
این تفاهم نامه با همکاری   مشــترک بانک مرکزی، وزارت 
امــور اقتصادی و دارایی و صندوق ضمانت صادرات نهایی 
و توســط حســین یعقوبی میاب، مدیر کل بین الملل بانک 
مرکزی و »مارک دلوهی«، نائب رئیس و معاون مدیر عامل 
مؤسسه اگاپ امضاء شد. در حاشیه این مراسم که با حضور 
ســفیر جمهوری چک در کشــورمان برگزار شد، طرفین 
ضمن تأکید بر پیگیــری اجرایی  کردن تفاهم نامه منعقده، 
گفت وگوهای سازنده ای در زمینه فراهم  کردن منابع مالی 
برای اجرای پروژه های مشــترک دو کشور، ازطریق انعقاد 
قراردادهای تأمین مالی میان بانک های ایرانی و بانک های 
جمهوری چک، با اتکا به پوشــش بیمــه صادراتی اگاپ، 

داشتند.
مشکل حساب بانکی  ایرانی ها در چین حل شد

مدیرکل بین الملل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه هم اکنون 
مشکل خاصی در روابط بانکی ایران با چین و امارات وجود 
ندارد، از حل مشــکل روابط با هالک بانک ترکیه خبر داد و 
گفــت: عالوه بر این، به زودی با یک بانک بزرگ ترکیه ای 

روابط کارگزاری برقرار می  شود.
حســین یعقوبی میاب ، درخصوص مســدود شدن حساب 
برخی فعــاالن اقتصادی در امارات و چین، اظهارداشــت: 
ما این موضوع را پیگیری کردیم و مشــخص شد ماجرای 
مسدود شدن حســاب ها در امارات فقط چند مورد بوده که 

مربوط به بانک Emirates NBD است.
وی افزود: این بانک که اداره مرکزی آن در دوبی است، به 
دو مشتری ایرانی خود اخطار داده و اعالم کرده حساب تان 

را ببندید.
یعقوبی همچنین درخصوص مشکالت بانکی به وجود آمده 
با بانک های چینی گفت: دو ماه پیش رســانه ها از مسدود 
شــدن حساب برخی شــرکت های پتروشــیمی خبر دادند 
که با رایزنی های انجام شــده این مشــکل تقریبا برطرف 
شده است. مشــکالتی هم که برای حساب دانشجویان و 
شــهروندان ایرانی ســاکن چین به وجود آمده بود، تقریبا 

برطرف و مجددا روابط برقرار شد.
الکترونیکی بســتر یکسان  ســامانه معامالت 

سازی نرخ ارز
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفت: راه اندازی »سامانه 
معامالت الکترونیکی ارز« فرآیندهای یکسان ســازی نرخ 
ارز را تســریع می کند و بســتری برای تحقق این هدف 

محسوب می شود.
»صمــد کریمــی« دربــاره ویژگی هــای این ســامانه و 
دســتاوردهای آن بــرای مدیریــت نظــام ارزی کشــور 
اظهارداشــت: این ســامانه با هدف اجرایی کردن شــرح 
خدمــات پروژه ایجاد »درگاه اینترنتــی معامالت ارزی در 
سیســتم بانکی ایران«، با هدف تعمیــق معامالت ارزی 
در بــازار بین بانکی ارز، افزایــش کارایی معامالت ارزی و 
ســرعت عملیات ارزی در تأمین مالــی تجارت و پروژه ها 

و ارتقــای خزانه اطالعاتی از معامــالت ارزی در بازار بین 
بانکی ارز کشور راه اندازی شد.

درگاه اینترنتی معامالت ارزی در سیســتم بانکی ایران با 
هدف تعمیق معامالت ارزی در بازار بین بانکی ارز، افزایش 
کارایی و سرعت تامین مالی، ایجاد ثبات در بازار ارز کشور 
هفتم آبان ماه جاری به بهره برداری رســید. با اجرای این 
سامانه، بانک های کشــور می توانند در »سامانه معامالت 
الکترونیکی )ETS(« یا »رویترز داخلی« نســبت به انجام 
معامالت ارزی طی روزهــای کاری بانکی با یکدیگر و با 

بانک مرکزی اقدام کنند.
وی گفت: بانک ها با عملیاتی شــدن رســمی معامالت در 
سامانه مزبور می توانند نسبت به تامین کسری منابع ارزی 
خود از این بازار اقدام کنند؛ به طور مثال بانک های کشــور 
با وضعیت ارزی مثبت، می توانند به ســرعت در این بازار، 
وضعیت خود را تعدیل کرده و ریســک بــازار )ارز( خود را 

مدیریت کنند.
بانکها به یاری زلزله زدگان شتافتند

این ماه شــاهد اتفاق ناگوار زلزله در غرب کشــور بودیم 
.شــامگاه یکشــنبه 21 آبان ماه، زلزله ای به بزرگی 7.3 
ریشتر شــهر ازگله یکی از توابع شهرستان ثالث باباجانی 
استان کرمانشاه را لرزاند، شــدت این زمین لرزه به حدی 
بود که در اغلب اســتانها و برخی کشــورهای منطقه نیز 
احساس شــد.در این خصوص، از روز حادثه تاکنون مردم 
در اقصی نقاط کشــور با اتحاد عمومی برای کمکرسانی به 
آســیبدیدگان زلزله، تالش زیادی را برای ارسال امکانات 
و تجهیــزات به مناطق زلزله زده نشــان داده اند. اعطای 
تسهیالت برای بازسازی مناطق زلزله زده و محل مسکونی 
هموطنان نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است، موضوعی 

که از سوی وزیر اقتصاد نیز به شبکه بانکی تاکید شد.
ازهمان روزهــای ابتدایی وقوع زلزله بانکهای کشــور 
امادگی خود را برای کمــک به هم وطنان اعالم کردند 
.تعدادی از بانکهای کشــور با دستگاه خودپرداز سیار به 
مناطق زلزله زده اســتان کرمانشــاه، خدمات بانکداری 
الکترونیکی را در این نقاط تســهیل کردند.برخی بانکها 
با اختصاص شماره حساب بمنظور جمع آوری کمکهای 
نقدی هموطنان نوع دوســت سراســر کشور برای زلزله 
زدگان غرب کشور اعالم آمادگی کردند. برخی از بانکها 
نیز به منظور تامین بخشــی از مایحتاج ضروری آسیب 
دیــدگان زلزله اخیر غرب کشــور، کمکهایی را  به این 

مناطق ارسال کردند.
بانکهای دولتی و خصوصی   جلســه هماهنگی 

درباره کمک به زلزله زدگان برگزارشد
دبیر کانون بانکهای خصوصی از برگزاری جلســه مشترک 
بانکهای دولتــی و خصوصی درباره هماهنگی برای کمک 
به زلزله زدگان غرب کشــور خبر داد. محمدرضا جمشیدی 
گفت : مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی در جلسه 
صبح روز دوشنبه )بیســت و نهم آبان ماه( حضور دارند تا 
هماهنگیهــای الزم را برای نحوه کمک رســانی به زلزله 
زدگان غرب کشــور انجام دهند. وی خاطرنشــان کرد که 
تمامی بانکهای خصوصی کشــور در شهر کرمانشاه دارای 
شــعبه بوده اند ولی هیچ یک در شهرهای سرپل ذهاب و 

قصر شیرین که بیشتر خسارتها در این دو شهر بوده، شعبه 
ای نداشته اند.

بانکهای عامل پرداخت تســهیالت ویژه زلزله 
زدگان غرب کشور مشخص شدند

 بانک مرکزی خبری منتشــر کرد که بر اساس آن  هفت 
بانــک را به عنوان عامل پرداخت تســهیالت بانکی ارزان 
قیمت به آســیب دیدگان ناشــی از زلزله استان کرمانشاه 

تعیین کرد.
پیــرو مصوبــه شــماره 105815 /ت54849هـــ مــورخ 
25 /8 /1396 هیأت وزیران در خصوص پرداخت تسهیالت 
بانکی ارزان قیمت به آســیب دیدگان ناشی از زلزله استان 
کرمانشــاه، بانکهای ملی، ســپه، ملت، تجارت، صادرات، 
مســکن و کشــاورزی به عنوان بانکهای عامل پرداخت 
تسهیالت مزبور معرفی شدند که اعطای تسهیالت توسط 
بانکهای یاد شــده صرفا« با معرفی متقاضی )ســاکن در 
مناطق آســیب دیده از زلزله( از طریق بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی قابل پرداخت است.
بر این اســاس مبلغ 7 هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد 
ریال تســهیالت بانکی ارزان قیمت )با ســود و کارمزد 4 
درصد در مناطق روســتایی و 5 درصد در مناطق شهری( 
توســط بانکهای مذکور به آســیب دیدگان ناشی از زلزله 

استان کرمانشاه پرداخت میشود. 
الزم به ذکر اســت بدهی احتمالی آسیب دیدگان به بانکها 
و چک برگشتی مانع از دریافت این تسهیالت نخواهد بود.

تسهیالت یاد شده برای بازسازی اماکن مسکونی روستایی، 
بازسازی اماکن مسکونی شــهری، تعمیر اماکن مسکونی 
شــهری و  روستایی و تجاری و تأمین لوازم خانگی و سایر 

هزینه های ضروری پرداخت میشود.
عالوه بر این بر اســاس مصوبه کمیسیون اعتباری بانک 
مرکزی، کلیه بانکهای کشــور موظفند نســبت به امهال 
دو ســاله تســهیالت اعطایی قبل از وقوع حادثه به افراد 
آســیب دیده از زلزله )اعــم از تولیــدی و غیرتولیدی در 
شهرها و روستاها( با معرفی متقاضی از سوی ستاد حوادث 

غیرمترقبه استان کرمانشاه اقدام کنند.
  آغاز تشکیل پرونده تسهیالت 5 تا 10 میلیونی 

زلزله زدگان 
در این خصوص رییس شــورای هماهنگی بانکهای دولتی 
از آغاز تشکیل پرونده به منظور پرداخت تسهیالت 5 تا 10 
میلیون تومانی به زلزله زدگان از )شــنبه - بیست و هفتم 

آبان ماه( خبر داد.
محمدرضا حســین زاده با اعالم این خبر افزود: وامهای 5 
تا 10 میلیون تومانی و انواع مختلفی از تســهیالت قرض 
الحســنه را برای زلزله زدگان مناطق غرب کشور در نظر 
گرفته ایم. وی با بیان اینکه از )شنبه( همه همکاران شبکه 
بانکی به طور کامل در شــعب مختلــف بانکها در مناطق 
زلزله زده حاضر خواهند بــود، اعالم کرد: هموطنان زلزله 
زده می توانند از روز شنبه 27 آبان ماه برای تشکیل پرونده 

دریافت تسهیالت به بانکهای مختلف مراجعه کنند.
وی با ابــراز همدردی با زلزلــه زدگان تاکید کرد که این 
هموطنان هیچگونه نگرانی از بابت تعمیرات خانههای خود 

که بر اثر زلزله اخیر آسیب دیده اند، نداشته باشند.  
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وظیفــه بانکهاي قرض الحســنه تامین نیازهاي 
ضروري مردم است

اکبري به پیشینه تاســیس بانکهاي قرض الحسنه درکشور 
اشــاره داشــت و عنوان کرد : حدود ده سال پیش بانکهاي 
قرض الحســنه در اقتصاد ایــران رواج پیدا کرده و دو بانک 
قرض الحسنه با این رویکرد که بخشي از مسئولیت اجتماعي 

بانکها را برعهده گیرند، تاسیس شدند.
وظیفه بانکهاي قرض الحسنه این است که در کنار بانکهاي 
تجاري ، انتظارات بخشي از جامعه و نیازهاي ضروري مردم 
و به خصوص اقشــار ضعیف تر را با وامهاي قرض الحسنه 

برطرف کنند.
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران در ادامه به دهمین 
ســالگرد تاسیس بانک قرض الحسنه مهر ایران اشاره کرد و 
گفت : این بانک در 10 سال گذشته توانسته به اهداف مدنظر 
خود ، مســئولیتهاي اجتماعي و وظیفه اي که در اساســنامه 
بانک برایش تعریف شــده اســت که همان تامین نیازهاي 
ضروري و مایحتاج اقشــار ضعیف و نیازمند جامعه در حوزه 
هاي کارگري و کارمندي است ، ورود کرده و عملکرد موفقي 
داشته باشد. بانک قرض الحسنه مهرایران در شرایط نوپایي 
بوده و سالهاي اولیه فعالیت خود را مي گذراند و امیدواریم به 
مرور زمان بتوانیم وظایف خود را با شیوه هاي بسیار باالتري 

گسترش داده و کارهاي بزرگتري انجام دهیم .

بانکها درکشور واسط مالي هستند
اکبري در پاســخ به این پرسش که با توجه به اینکه فعالیت 
این بانک بر اساس سود سپرده و تسهیالت نیست در تامین 
هزینه ها با مشــکل مواجه نشده اید، گفت : بانکها درکشور 

واسط مالي هستند که از یک ســو به جذب سپرده پرداخته 
و از سوي دیگر این ســپردهها را به مشتري تسهیالت مي 
دهند و یک مارجي برایشــان در نظر گرفته میشود که حدود 

3 تا 4 درصد است.
حال با توجــه به اینکه در بانکهاي تجــاري حجم معوقات 
به شــدت باال رفته است و بســیاري از واحدهاي تولیدي و 
بازرگاني که تسهیالت را دریافت و به دلیل شرایط اقتصادي 
کشور نتوانســته اند در زمان مقرر آن را بازپرداخت کنند، به 
همیــن دلیل عمدتــا هزینه هاي بانــک از آن 3 تا4 درصد 

مارجي که برایش تعریف شده است بیشتر میشود .

معوقات بانک قرض الحسنه مهرایران یک درصد 
است 

اکبري ضمن اشــاره به حجم اندک مطالبات معوق در بانک 
قرض الحســنه مهرایران، گفت: معوقات این بانک بســیار 
پایین اســت و درحال حاضرحدود یک درصد اســت. یعني 
وقتــي نقدینگي از بانک خارج شــود در زمان مقرر به بانک 
بر مــي گردد، بنابر این هزینه اي بابت مطالبات مشــکوک 
الوصول و سوخت شده که موجب افزایش هزینه ها شود، تا 

این لحظه به بانک تحمیل نشده است.
مدیرعامــل بانک قرض الحســنه مهرایران اشــاره اي به 
هزینههاي ثابت بانک مانند اجاره، اســتهالک و هزینه هاي 
پرسنل داشــت و افزود: با دریافت کارمزد صفر تا چهار صد 
عمال هزینه هاي اداري و پرســنلي را جبران مي کنیم. البته 
با گسترش فعالیتهاي بانک، درآمد حاصل از دریافت کارمزد 
نیــز افزایش یافته و توانســتیم هزینه هــا را به طور کامل 
پوشش داده و امسال خوشبختانه مساوي شده است و ازمحل 

دریافت کارمزد کل هزینه هاي بانک پوشش داده شده است 
که امیدواریم در سال آینده دراین بخش موفقتر عمل کنیم.

پرداخت تسهیالت ارزي نوسانات ریسک باالیي 
است

موضــوع بعدي خدمات تجاري و ارزي بانکها بود که اکبري 
در این خصوص گفت : با توجه به اینکه در اساســنامه بانک 
جامعه هدف مشــخص شده و افرادي هســتند که نیازهاي 
مالي محدود داشته به همین خاطر وارد مسائل ارزي نشدیم 
، ضمن اینکه طبق اساســنامه بانک اجازه ورود به فعالیتهاي 
ارزي را نداریم . دریافت ســپرده و پرداخت تسهیالت ارزي 
داراي نوســانات ریسک باالیي اســت و اگر وارد این حوزه 
شــویم عمال مفهوم  3 تا 4 درصد کارمــزد از بین مي رود 
. همچنین  نوســانات نرخ ارز را دریافت کننده تســهیالت 

متحمل میشود که نرخ باالیي است .

منابع بانک قرض الحسنه مهر ایران دولتي نیست 
وي در پاســخ به این ســوال که آیا بانک در مسائلي مانند 
پرداخت یارانه ها و ســایر خدمات دولتي وارد میشود، اظهار 
کرد : مشتریاني که در بانک قرض الحسنه مهر ایران حساب 
سپرده اي و یا حساب جاري داشته و آن را به عنوان حساب 
یارانه خود معرفي کرده باشــند ، آن را وصول و پرداخت مي 
کنیم ، اما هیچ سازمان و شرکت دولتي نزد ما حساب نداشته 
و حتي یک ریال از منابع دولتي نزد ما ســپرده گذاري نشده 

است .

رونمایي از طرح اندوخته قرض الحسنه خانواده 

هدف بانک قرض الحسنه مهر ایران کسب درآمد نیست
مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران:

سمیه بابایی

 مرتضي اکبري مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
گفــت وگو با تصمیم در خصوص اهــداف و برنامه هاي بانک 
،گفت : هدف بانک قرض الحســنه مهرایران توانمندســازي 

وکمک به اقشار ضعیف و نیازمند جامعه است.
وي بانکهاي کشــور را دو مدل دانســت و افــزود :گروه اول 
بانکهــاي تجاري هســتند که وظیفــه تجهیز منابــع خرد و 
تخصیص آن به اشخاص حقوقي و واحدهاي تولیدي،تجاري و 
خدماتي را برعهده دارند. متاســفانه در بانکهاي تجاري بخشي 
از جامعه مغفول واقع شــده اند . افرادي درجامعه هســتند که 
به تجهیز منابــع بانکها کمک کرده ولــي در زماني که براي 
رفع نیازهاي ضروري خود از جمله معیشــت ، ازدواج ، درمان ، 
تعمیر مسکن و مواردي از این قبیل با مشکل مواجه مي شوند، 
بانکها  باید براي رفع مشــکالت آنها اقدام کنند. اما متاسفانه 
وظیفه بانکهاي تجاري در این قسمت شفاف نیست که آیا باید 
به رفع نیازهاي خرد و ضروري مــردم کمک کرده و یا اینکه 
فقط وظیفه جمع آوري منابع خرد و تخصیص آن به واحدهاي 

تولیدي و خدماتي را برعهده دارند .



www.tasmimonline.com

43

مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران  به رونمایي از طرح 
جدید این بانــک با عنوان »ســاماندهي صندوقهاي قرض 
الحسنه خانگي« همزمان با ســالگرد تاسیس بانک اشاره و 
اظهارداشــت: یکي از برنامه هاي امسال در سالگرد تاسیس 
بانک رونمایي از »طرح اندوخته قرض الحسنه خانواده« است 
.دراین راستا مدتهاست ســپرده گذاري در این صندوقها در 
میان خانوادهها مرسوم است . افراد خانواده به دور هم جمع 
شــده و مبلغي را هر ماهه مشخص و از انباشت آن مبلغ وام 
دریافت مي کنند . »طرح اندوخته قرض الحسنه خانواده« به 
این صورت  است که به صندوقهاي خانوادگي کمک کرده و 
هر مبلغي که خانواده ها در بانک سپرده گذاري کنند، معادل 
آن را نیز بانک تقبل کرده و با برنامه ریزي انجام شــده طي 
مدت  10 ماه وام پرداخت شــده و بازپرداخت آن نیز 22 ماه 
تقسیط میشود . این روش به نوعي هم افزایي با صندوقهاي 
خانوادگي است و موجودي خانواده از این طریق عمال 2 برابر 
شده تا قدرت انجام تعهدات بیشتري را داشته باشند. مدیریت 
این صندوقها از جمله عقد قرارداد، وصول اقساط و بانکداري 
الکترونیکي برعهده بانک اســت که بــه زودي جزییات آن 

اعالم خواهد شد.
افزایش سرمایه بانک قرض الحسنه مهرایران در دستور کار 
اکبري ضمن اشاره به موضوع افزایش سرمایه بانک و اینکه 
افزایش ســرمایه الزمه برطرف شــدن بسیاري از مشکالت 
فعلي بانکهاي کشــور اســت ، تصریح کرد : در حال حاضر 
سرمایه بانک بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال است و مقرر شده 
اســت تا طي مذاکره با بانک مرکزي و سهامداران ، 5 هزار 
میلیارد ریال دیگر نیز به ســرمایه بانک افزوده و این میزان  

به 20 هزارمیلیارد ریال برسد .
حرکت به سمت بانکداري الکترونیکي با حذف فیزیکي شعب 
وي در خصوص توســعه فیزیکي شــعب بانک بیان داشت : 
توســعه فیزیکي شــعب به دلیل هزینه زا بودن براي بانکها 
جذابیت ندارد. با توجه به اینکه شــرایط محیطي به ســمت 
الکترونیکي شــدن امور و حذف رفــت و آمدهاي اضافي و 
تالش براي کاهش آلودگي و کمک به مسائل محیط زیستي 
اســت، بنابراین نیازي به خرید ســاختمان و افزایش تعداد 
پرســنل بانک نیست .  درتالش هســتیم تا توسعه فیزیکي 
شعب را حذف کرده  و به سمت بانکداري الکترونیکي حرکت 

کنیم .
اکبري اشــاره اي به توســعه بانکداري الکترونیک در بانک 
متبوع خود داشــت و عنوان کرد : در 8 ماه گذشــته چندین 
طرح در حوزه بانکــداري الکترونیک رونمایي کردیم . یکي 
از این موارد »موبایل بانک« اســت که در آن تمام خدمات 
بانکي طراحي شده است تا مشتریان بسیاري از کارهاي خود 

را به راحتي و از این طریق انجام دهند.

افتتــاح حســاب آنالین بدون حضور مشــتري 
درشعبه

افتتاح حســاب آنالین از دیگر مواردي اســت که مشــتري 
میتواند بدون مراجعه فیزیکي به شعب افتتاح حساب و حتي 
احراز هویت شخص نیز درب منزل و یا به تشخیص مشتري 
در شــعبه انجام شــود و مدارک وي از طریق اینترنت بانک 

تکمیل میشود  .

همچنین پرداخت تســهیالت نیز در ایــن بانک به صورت 
انالین انجام میشود . به دلیل اینکه دریافت تسهیالت بانکي 
و مراجعه به شعب و همراه داشتن ضامن از مسائلي است که 
وقت و انرژي زیادي از مشــتري گرفته و موجبات نارضایتي 
وي را فراهــم میکند ، بنابراین از ابتداي امســال تصمیم بر 
آن شد تا درخواست تســهیالت ، ارسال فرم و قراردادها به 
صورت اینترنتي انجام شــده و ایــن روش به حذف فیزیکي 
شــعب نیز کمک میکند . بنابراین تمام موارد از جمله افتتاح 
حساب ، محاسبه امتیازها ، اولویت بندي و دریافت تسهیالت 
همه به صورت انالین و از طریق بانکداري الکترونیکي انجام 
و فقــط در زمــان امضاي قرارداد مشــتري و ضامن وي به 
بانــک مراجعه کرده و طي مدت کمتر از 2 روز تســهیالت 

پرداخت میشود .

عملکرد بانکها در بخش قرض الحســنه شفاف 
نیست 

پرداخت خدمات قرض الحســنه در ســایر بانکهاي کشــور 
موضوعي بود که اکبري در این خصوص گفت: تمام بانکهاي 
کشــور موظفند منابع قرض الحســنه خود را صرف پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه اي کنند ، ولي اینکه درعمل تا چه 
میزان  این کار انجام میشود، شفاف نیست. یکي از انتقادات 
افراد به سیستم بانکي این است که منابع قرض الحسنه اي 

لزوما به پرداخت تسهیالت قرض الحسنه منجر نمیشود .
وي ضمن اشــاره به اینکه در بانک قرض الحسنه مهر ایران 
تمام منابع و تسهیالت به صورت قرض الحسنه به مشتریان 
پرداخت میشــود، عنوان کرد: آمارهاي بانک نشان مي دهد 
90 درصد منابع این بانک صرف تســهیالت قرض الحسنه 
شــده و فقط 10  درصد آن ســپرده قانوني است که امکان 

پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ندارد .
اکبري اشاره اي به دو بانک قرض الحسنه مهرایران و قرض 
الحســنه رسالت داشت و تصریح کرد : این دو بانک با توجه 
به رویکردي که داشــته و یک هدف بیشتر برایشان متصور 
نیســت ، بنابراین عملکرد شفافي داشــته و نسبت به سایر 
بانکها که عملکرد مبهمي دارند و ردیابي وجوه قرض الحسنه 

به پرداخت تسهیالت شفاف نیست، موفق تر هستند.

رشد 50 درصدي منابع بانک قرض الحسنه مهر 
ایران در سال جاري 

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهرایران درخصوص سهم 
ســپرده هاي مردمي در این بانک، اظهار داشــت  : به دلیل 
اینکه بانکهاي قرض الحســنه اي درکشــور خیلي شناخته 
شده نیستند ، بنابراین ســهم ناچیزي از سپردههاي مردمي 
در اختیار آنها اســت ، اما خوشــبختانه این سهم در سالهاي 
اخیر روند تصاعدي داشــته و رو به رشد است. روند فعالیت 
بانک قرض الحســنه مهر ایران طي سالهاي اخیر نشان مي 
دهد که در ســال 93  حدود 33 درصد ، سال 94 حدود 35 
درصد و سال 95 ، 38 درصد از سپردههاي مردمي را به خود 
اختصاص داده اســت  . همچنین در 8 ماه ابتداي امسال نیز 
حدود 50 درصد رشد منابع داشــتیم . این درحالي است که 
بسیاري از بانکها با کاهش منابع قرض الحسنه مواجه هستند  
و این نشــان دهنده عملکرد مناسب بانکهاي قرض الحسنه 

در جذب منابع است .
اکبري در ادامه به ســهامداران بزرگ این بانک اشاره داشت 
و تصریح کرد : 10 بانک بزرگ کشــور از سهامداران بانک 
قرض الحســنه مهر ایران هســتند ، این بانک خوشبختانه 
سرمایه باالیي داشــته که بالغ بر 1500 میلیارد تومان است 
و مقرر شــده اســت تا با افزایش ســرمایه این میزان  به 2 
هزار میلیارد تومان برســد.بنابراین این میزان سرمایه براي 
بانک قرض الحســنه کم نیست و در تالشیم تا طي 5 سال 
آینده یکي از بانکهاي بزرگ کشور در بخش تخصیص منابع 

قرض الحسنه باشیم.

هدف بانک قرض الحسنه مهر ایران کسب درآمد 
نیست

مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران تاکید کرد : تنها 
هدف بانک ، فعالیت در حوزه قرض الحسنه است ، بنابراین 
کارهاي پرریســک براي بانک تعریف نشــده و ما نیز راغب 
به انجام آنها نیســتیم . چون ورود بــه موضوعاتي از قبیل 
ال ســي و ضمانت نامه وکارمزدهایي از این قبیل بانک را از 
رســالت اصلي خود دور کرده و به سمت کسب درآمد رفته و 
این امر براي بانک قرض الحسنه مهر ایران مناسب نبوده و 
دراساســنامه بانک هم اجازه ورود به این فعالیتها داده نشده 

است . 
جایگاه تســهیالت قرض الحســنه در اقتصاد ملي موضوع 
دیگــري بود که اکبــري در این خصوص، اظهــار کرد:اگر 
اقتصــاد را دو بخش درنظر بگیریم ، یک بخش اشــخاص 
حقوقي هســتند که فعالیت تولیدي انجام مي دهند و بخش 
دیگر نیروي انساني است که اقتصاد را مي گرداند . بانکهاي 
قرض الحســنه تاسیس  شــده اند تا به توانمند سازي مالي 

نیروي انساني کمک کنند.

طرح حمایتي بانک قرض الحســنه مهر ایران از 
کارگران واحدهاي تولیدي

وي اشاره اي به طرح حمایتي بانک قرض الحسنه مهر ایران 
داشــت و گفت : بانک در این طرح قراردادي را با اشخاص 
حقوقي مي بندد و طبق آن مبلغي را مشتري در بانک گذاشته 
و معادل آن را نیز بانک درنظر گرفته و به کارگران آن شرکت 
و واحد تولیدي تسهیالت پرداخت میشود. بنابراین زماني که 
مشکالت مالي کارگر برطرف شود، میتواند با انگیزه بیشتري 
بــه فعالیت خود ادامه دهد  و این نوعي مســولیت اجتماعي 

براي بانک است.

پرداخت وامهاي خود اشتغالي با کارمزد اندک 
اکبري اضافه کرد : به دلیل اینکه اشــتغالهاي کوچک خیلي 
ســود آور نبوده و افراد عمدتا  نمیتوانــد از پس وامهاي 20 
درصدي سایر بانکها برآیند ، بنابراین بانکهاي قرض الحسنه 

در بحث 
توانمندســازي و راه اندازي بنگاه هــاي کوچک با توجه به 
کارمزدکم حدود 4 درصد مي توانند مناسب باشند. همچنین 
اشــخاصي که مي خواهند بنگاه ،کارگاه کوچک و یا مشاغل 
خانگي راه انــدازي کنند مي توانند از تســهیالت بانکهاي 
قرض الحســنه با ســود پایین تر اســتفاده کرده و توانایي 
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بازپرداخت اقســاط را نیز داشته باشند. بانک قرض الحسنه مهر ایران از سال گذشته تاکنون 
به ســمت پرداخت وامهاي خود اشتغالي و وامهاي کوچک ، مانند قالي بافي ، آرایشگري و... 
با کارمزد کم رفته است که حدود 50 درصد تسهیالت بانک در این قسمت پرداخت میشود .

رویکرد بانک پرداخت سود سپرده به مشتریان نیست
مدیرعامل بانک قرض الحســنه مهر ایران در پاســخ به این پرسش که وقتي انگیزه سود از 
ســپرده گذار گرفته شــود آیا به تقویت بازار ربوي درکشــور کمک نمي کنیم، گفت: تفاوت 
بانک قرض الحســنه مهرایران با ســایر بانکهاي تجاري دراین است که رویکرد ما در بانک 
براساس پرداخت سود سپرده به مشتریان سیستم بانکي نیست . مشتري نقدینگي خود را نزد 
ما قرارداده و بانک نیز از طریق این منابع به نیازمندان تســهیالت پرداخت میکند و زماني که 
سپرده گذار نیز با مشکل مواجه شود میتواند از این منابع استفاده کند. ممکن است که این امر 

به صورت قرارداد مکتوبي در بانک نباشد اما از نظر عرفي کامال اتفاق میافتد .

پرداخت تسهیالت به اقشار کم درآمد در راستاي اقتصاد مقاومتي 
وي در ادامه به آثار مخرب دریافت ســود سپرده که میتواند براي اقتصادکشور بسیار خطرناک 
باشــد، اشاره داشت و افزود: بانکهاي قرض الحسنه به جاي پرداخت سود سپرده، به مشتریان 
خود تســهیالت داده تا از طریق آن به اشتغال افراد کمک شده و از محل آن فعالیت سود به 
دست آورند. بنابراین با این روش به توانمندسازي افراد ، ایجاد مشاغل کوچک و رفع نیازهاي 
مالي که موجب رفع نیازهاي روحي و رواني آنها نیز میشــود،کمک و این امر به ایجاد شــوق 
، انگیــزه و امید به زندگي افراد مي انجامد. در نتیجه این روحیه شــاداب ، محیط فعال تر در 

اقتصاد کشور ایجاد و کمک به اقتصاد مقاومتي میشود .

بي اعتمادي مردم به سیستم بانکي 
وي در خصوص راهکارها و ابزارهاي نهادینه شدن سنت قرض الحسنه در بانکها، خاطرنشان 
کرد : ســنت قرض الحسنه به شــرایط اقتصادي کشور برمي گردد و اینکه مردم چه میزان از 
نظر اقتصادي توانایي کمک به یکدیگر را داشته باشند. درشرایطي که افراد از لحاظ اقتصادي 
شرایط مناسبي داشته باشــند ، عالقه مند کمک به یکدیگر هستند . با توجه به بي اعتمادي 
مردم به سیســتم بانکي و اتفاقاتي مانند اختالس ، وضعیت معوقات نظام بانکي و باتوجه به 
اینکه بسیاري از مردم رویکردشان سپرده گذاري در بانک و گرفتن سود نیست،  اگر احساس 
کنند بانکي حاضر است تا منابع آنها را به صورت قرض الحسنه در اختیار افراد نیازمند قراردهد 

، مبالغ اندک خود را در اختیار این بانکها براي کمک به هموطنان قرار مي دهند . 

اعطاي سه هزار وام قرض الحسنه به آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه
اکبري در ادامه در خصوص فعالیتهاي بانک درحوزه مسئولیت اجتماعي ، اظهار کرد: در زلزله 

اســتان خراسان رضوي به 500خانواده تسهیالت با مبلغ 5 میلیون تومان پرداخت و همچنین 
مبلــغ 500هزار تومان وام بالعوض به هرفرد پرداخت شــد. همچنین بانک قرض الحســنه 
مهرایران در راســتاي حمایت از آســیبدیدگان زلزله استان کرمانشاه و کمک به رفع نیازهاي 
ضروري آنها، تســهیالت قرض الحســنه ویژهاي را براي هریک از سرپرســتان خانوارهاي 
آســیبدیده پرداخت و در کنار کمک رساني و توزیع اقالم امدادي خود به آسیب دیدگان براي 
بازســازي مناطق زلزله زده و محل مســکوني هموطنان، بیش از سه هزار تسهیالت قرض 
الحســنه درنظرگرفته است که در اســرع وقت و با معرفي افراد به استانداریها این کار انجام 
میشود . مشارکت در ساخت و بازسازي مدارس مناطق آسیب دیده روستایي و توزیع کمکهاي 
امدادي میان هموطنان، ســاخت 3 خانه بهداشت و 3 مدرسه روستایي، از دیگر اقدامات موثر 

بانک قرض الحسنه مهر ایران براي یاري رساندن به زلزله زدگان استان کرمانشاه است. 

اهدا بسته هاي آموزشي و بهداشتي به مناطق محروم
وي در ادامه به دیگر مســئولیتهاي اجتماعي بانک اشاره داشت و افزود : با هماهنگي وزارت 
آموزش و پرورش به 33 هزار دانش اموز مناطق محروم بســته آموزشي و بهداشتي پرداخت 
که مورد استقبال سازمان آموزش و پرورش نیز واقع شد.درحوزه بهداشت و درمان نیز ساخت 
یک بیمارســتان روان درماني با همکاري وزارت بهداشت و درمان  و با بودجه دو نیم میلیارد 

توماني در دستورکار است .

اختصاص 100 میلیارد تومان وام قرض الحسنه به زنان سرپرست خانوار
همچنین اختصاص 100 میلیارد تومان وام قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد به زنان سرپرست 
خانوار با هماهنگي معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوري در دستورکار است که همزمان با 

سالگرد تاسیس بانک از این طرح رونمایي خواهد شد .

پرداخت 3 میلیون تسهیالت قرض الحسنه طي 10 سال 
مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهرایران در پایان گزارشي از آمار و عملکرد بانک طي ده سال 
گذشته ارائه و خاطرنشان کرد: طي 10 سال گذشته، بالغ بر 3 میلیون تسهیالت قرض الحسنه 
در سراســر کشور توسط این بانک پرداخت شده است که در 8 ماه گذشته نیز 500 هزار نفر از 
این تسهیالت استفاده کردند. میزان این تسهیالت  پرداختي حدود 20 هزار میلیارد تومان است 
که 5 هزار و 400هزار میلیارد تومان آن در 8 ماه گذشته پرداخت شده است . همچنین نسبت 

معوقات بانک قرض الحسنه مهر ایران درطول همه سالها یک درصد بوده است .
 الزم به ذکراست طي ده سال گذشته هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت که 26 درصد این 
مبلغ در 8 ماهه بوده اســت که رکورد باالیي اســت . درحوزه بهزیستي و کمیته امداد نیز تمام 
تکالیفي که از طریق قانون بودجه کشور و بانک مرکزي برعهده بانک بوده است درتمام سالها 

صددرصد محقق شده است.
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پرويزيان در گفت و گو با تصمیم:

هدف بانک مرکزی دالر 4 هزار تومانی است
سمیه بابایی

 اواســط تابســتان بود که نرخ دالر مسیر افزایشی را آغاز کرد و از 4 هزار تومان هم عبور کرده 
است و به نظر می رســد قصد بازگشت ندارد. بسیاری از اقتصاددانان درخصوص نوسانات نرخ 
ارز هشدار داده و از پیامدها و آسیبهایی که عالوه بر ضرر و زیانه ای 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 سیاســتهای ارزی بانک مرکزی به ســراغ کــوروش پرویزیان 
مدیرعامل بانک پارســیان رفته و نظر وی را جویا شــدیم. پرویزیان معتقد اســت هدف بانک 
مرکزی دالر 4 هزار تومانی است و شرایط فعلی کشور به گونه ای است که مدیریت ارزی کشور 

بتواند پاسخگوی نیازهای موجود باشد .
کوروش پرویزیان درخصوص تک نرخی شدن ارز گفت : بانک مرکزی برای تک نرخی شدن ارز 
برنامه ریزی کرده و این موضوعی است که به دفعات مطرح شده است. بسیاری از کارشناسان 
حوزه اقتصادی براین باورند که ارز باید تک نرخی شود تا شرایط به گونه ای پیش رود که اقتصاد 

کشور به لحاظ فعالیتهای مربوط به  نرخ ارز ، نظام پولی و تبادالت مالی شفاف شود .
وی افزود: بانک مرکزی در راســتای تک نرخی شــدن ارز، اقدام به حذف ارز مبادله ای برای 
مســافرین خارجی کرد . در خصوص اینکه نرخ ارز در یک بازده کوتاه مدت و یا بلندمدت مورد 
ارزیابی قرارگیرد، تحلیل های متفاوتی وجود دارد. طی سالهای 93 تا 95 بازده تغییرات نرخ ارز به 

ویژه دالر در حد محدودی بود و شاید به میزان تورم این تغییرات صورت گرفته است .
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد:گشایشهایی که دولت درحوزه ارزی داشته است، موجب شده 
است تا بتواند مقابل شوکهای ناشی از نوسانات شدید را بگیرد و تغییرات کمتری در این خصوص 

صورت گیرد و امیدواریم در آینده دامنه نوسانات نرخ ارز کمتر شود .
تقویت ثبات نرخ ارز با برنامه ریزیهای اقتصاد ملی 

پرویزیان تصریح کرد: برنامه ریزیهای اقتصاد ملی می تواند ثبات نرخ ارز را تقویت کند و موجب 
پایداری بیشــتر اقتصاد ملی در مقابل تکانه های مربوط به ارزهای خارجی شــود. سیاستهای 
بیرونی و رفتار کشــورهای مختلف در نرخ ارز تاثیرگذار اســت و بانک مرکزی این تغییرات و 

نوسانات را رصد می کند .
هدف بانک مرکزی دالر 4 هزار تومانی است   

وی در پاســخ به این ســوال که آیا هدف بانک مرکزی افزایش نرخ ارز به 5 هزارتومان است 
یا خیر، اظهار کرد : شــواهدی ندارم که نشــان دهد بانک مرکزی می خواهد دالر را به 5 هزار 

تومان برساند . به نظر می رسد بانک مرکزی در دامنه دالر 4 هزار تومانی و یا حول وحوش آن 
عمل می کند و شرایط فعلی کشور به گونه ای است که مدیریت ارزی کشور بتواند پاسخگوی 

نیازهای موجود باشد .
بانک مرکزی به دنبال ثبات نرخ ارز است

پرویزیان ادامه داد: برخی تقاضاهای فصلی مانند ایام حج ، اربعین ، سفرهای زیارتی و سال نو 
میالدی می تواند موجب تغییراتی در برخی ارزها شود . روند قیمت دالر نشان می دهد که بانک 
مرکزی به دنبال ثبات نرخ ارز اســت و برنامه ریزیهای بلندمدتی را در این زمینه دارد و فضای 
اقتصادی کشور اقتضا می کند که این نوع اقدامات با چارچوب حساب شده و دقیق انجام شود .

بانک مرکزی به دنبال تک نرخی شدن ارز است
پرویزیان با اشاره به اینکه بانک مرکزی به دنبال تک نرخی شدن ارز است ، اظهار کرد : قیمت 
ارز تابع شــرایط بازار است و شرایطی که برای ارزهای خارجی در پیش است که این موارد می 

تواند بر تصمیمات کوتاه مدتی که سیاست گذار پولی اتخاد می کند تاثیرگذار باشد .
مدیرعامل بانک پارســیان با بیان اینکه بانک مرکزی توانایــی تاثیرگذاری بر بازار ارز را دارد ، 
تصریح کرد : مدت زمان زیادی است که بانک مرکزی نرخ سایر ارزها مانند یورو را کاهش داده 
است و این طور نیست که بخواهد در جهت افزایش نرخ ارز حرکت کند . در شرایط کنونی دالر 
عمده ای که در بازار خرید وفروش می شود، حدود 3 هزار و 800 تا 3 هزار و 900 تومان  است 

که البته ممکن است گاهی افزایش محدودی نیز داشته باشد .
عرضه و تقاضا بر نرخ ارز اثرگذار است 

وی در ادامه با بیان اینکه محاسبات و روشهای مختلفی برای قیمت گذاری نرخ ارز وجود دارد، 
خاطرنشان کرد : عرضه و تقاضا برای ارزهای مختلف و نیازهایی که درمقاطع مختلف به وجود 
می آید، همچنین سیاستهای نهادهای نظارتی که درآمدهای دولت را ساماندهی می کنند، برنرخ 

ارز تاثیرگذار است . 
پرویزیان با تاکید بر اینکه باید شــرایط و چارچوب کشــف قیمت ارز روشن باشد تا بازار به آن 
اطمینان و اعتماد کند و بانک مرکزی تغییرات و نوسانات نرخ ارز را مدیریت کند ، تصریح کرد 
:کســانی که می خواهند سرمایه گذاری ارزی کرده و تســهیالت ارزی دریافت کنند به دنبال 

شرایطی هستنند که بازار آتی را توضیح دهد و قابل پیش بینی باشد .
تجار و بازرگانان خواهان ثبات نرخ ارز هستند

مدیرعامل بانک پارســیان در خصــوص افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بــر عملکرد تجار و تولید 
کنندگان، اظهار کــرد: افزایش نرخ ارز به واردکنندگان و تولید کنندگانی که مواد اولیه وارداتی 

دارند عالمت مثبتی نمی دهد. 
پرویزیان با اشاره به اینکه در برخی موارد گفته می شود که صادرکنندگان خواهان افزایش نرخ 
ارز هســتند، تصریح کرد : طی جلســاتی که در این خصوص در اتاق بازرگانی داشتیم، تجار ، 
بازرگانان و صاحبان کسب و کار خواهان ثبات و پایداری در تصمیمات مربوط به نرخ ارز بودند .

باید از نوسان و شوک های ارزی جلوگیری کرد
وی با اشاره به اینکه ثبات و پایداری در نرخ ارز موضوع مهمی است ، اظهار کرد : باید از نوسان 
و شوکهای ارزی درکشــور جلوگیری کرد. تقویت ارزش افزوده ملی، تقویت صادرات ، تقویت 
تولید ملی و فرهنگ خرید کاالی ایرانی می تواند به مدیریت نیازهای ارزی کشور کمک کند . 
مدیرعامل بانک پارسیان در پایان با بیان اینکه منابع ورودی ارزی کشور در سالهای اخیر نسبت 
به گذشته متنوع شده است ، خاطرنشان کرد : علی رغم تمام تحریمها، واردات و صادرات کاال 
در یک دامنه برابری قرارگرفته است و با کمک فروش نفت کشور و گازی که استحصال می  شود 

شرایط بهتری را برای مدیریت ارزی کشور فراهم خواهد شد.
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 قرض الحسنه از انواع  قرض است که گرچه از جـهت فقهی 
و حقوقی تحت عقد قرض مطرح مي شــود و همان احکام را 
دارد، اما تحقق آن شرایط خاصی دارد که آن را از دیگر موارد 
قرض جدا مي کند. ایـن شـرایط عـبارتند از نیازمند بودن وام 
گیرنده و انگیزههای معنوی و آخرتی قرض دهنده. تصویب 
قانون عملیات بانکي بدون ربا نقطه عطف قرض الحسنه در 
ایران بود. گسترش قـرض الحسـنه از طریـق جـذب وجـوه 
آزاد، اندوختهها، پس اندازها، سپردهها و تجهیزات این منابع با 
هدف تامین شرایط و امکانات کار و سـرمایه گـذاري یکي از 

وظایف نظام بانکي است.
درخصوص موضوع قرض الحسنه و نقش آن در اقتصاد ملي به 
سراغ »معصومه آقا پور علیشاهي « عضو کمیسیون اقتصادي 
مجلس شوراي اسالمي رفته و نظر وي را جویا شدیم . آقاپور 
معتقد اســت باید در شرایط فعلي دولت و نظام بانکي قوانین 
جدیدي را به صورت طرح به کمیسیون اقتصادي مجلس ارائه 
دهند . درحال حاضر به دلیل ضعف بخش نظارتي سیســتم 
بانکي، رصد هدایت نقدینگي شــفاف و روشن نیست و باید 

قوانین قرض الحسنه از قوانین بانکي مجزا شود .
آقا پور علیشاهي  در خصوص جایگاه قرض الحسنه در اقتصاد 
ملي ،گفت : قرض الحسنه بخشي از احکام اسالمي است که 
متاسفانه درکشور به درستي اجرا نمي شود . آمارها نشان مي 
دهد که میزان سپردههاي قرض الحسنه در میان اهل تسنن 
حداقل 4 تا 5 برابر میان شــیعیان  است الزم است به منظور 
اقبال بیش تر قرض الحسنه میان شیعیان نظام بانکي اصالح 

و سودهایهاي پرداختي به سپرده ها تعدیل شود .
وي افزود : نرخ سود سپردههاي بانکي باید کمتر از نرخ بازده 
تولید باشد که درغیر این صورت عاملي براي رکود اقتصادي 
درکشور به شمار مي رود. در بهترین حالت حاشیه فروش نرخ 
بازدهي تولید 14 درصد است درحالیکه سود سپردههاي بانکي 

به ظاهر 15 درصد ولي درعمل 18 درصدپرداخت مي شود .

احیاي سنت قرض الحســنه با کاهش نرخ سود 
بانکي

این نماینده مجلس شوراي اسالمي ادامه داد : باید با اصالح 
نظام بانکي نرخ سود سپردهها به نرخهاي جهاني که همان 4 
درصد است برسد، تا در این شرایط سنت قرضالحسنه درکشور 

احیا شده و چرخهاي تولید به حرکت درآید .
آقاپورعلیشاهي تصریح کرد : وام قرض الحسنه در شرایط 
فعلــي به صورت محدود در بانکها پرداخت مي شــود که 
درحد وام ازدواج است که این تسهیالت نقشي در گردش 
اقتصادي جامعه ندارد . عضوکمیسیون اقتصادي مجلس 
شــوراي اســالمي بیان داشــت: با افزایش سرمایههاي 
اجتماعي بســیاري از مشــکالت مردم از جمله چکهاي 
برگشتي به حداقل رســیده و نقش فقر درجامعه کمرنگ 

مي شود .
آقاپور اشاره اي به حضور افراد در زندانها داشت و اظهار کرد: 
آمارها نشان مي دهد نگهداري هر زنداني ساالنه حداقل 150 
میلیون تومان هزینه براي دولت دارد و این درحالي است که 

تعامل انسانها بسیار کمرنگ شده است 
. بســیاري از افراد بــه دالیلي از جمله 
جرایم بانکي و چک برگشتي در زندانها 
به ســر میبرندکه در صورت رونق سنت 
قرض الحسنه حداقل دوسوم پروندههاي 

قضایي کاهش مي یابد.

وجود 80 میلیون چک برگشــتي 
درکشور

وي با اشــاره به وجود80 میلیون چک 
برگشــتي به دلیل ســودهاي نامتعارف 
درکشــور، اظهار کرد : افرادي که چک 
برگشتي دارند مي توانند اصل پول خود 
را به بانک پرداخت کنند ولي در پرداخت 

سود آن ناتوان هستند.
عضــو کمیســیون اقتصــادي مجلس 
شــوراي اســالمي ادامه داد: درصورت 
کاهش حاشیه سود بانکها به 14درصد، 
بســیاري از مشکالت بانکي از بین رفته 
و نقدینگي به ســمت تولید و بنگاههاي 

کوچک ومتوسط مي رود .

قرض الحســنه و صندوق توسعه ملي راه نجات 
بنگاههاي اقتصادي

آقاپور با اشــاره به نقش قرض الحســنه در حل مشــکالت 
بنگاههاي اقتصادي، گفت : قرض الحسنه و صندوق توسعه 
ملي تنها راه نجات بنگاهها هســتند. بنگاههاي اقتصادي به 
دلیل مشکالت مالي ناتوان شــده و قرض الحسنه مي تواند 
ماننــد نوش دارویي   براي احیــاي مریض به کما رفته موثر 

واقع شوند.

راهکارهاي فعلي قرض الحسنه درکشور عملیاتي 
نیست

وي در ادامــه بــه عملکرد ضعیف بانکهاي قرض الحســنه 
درکشور اشاره و تصریح کرد : راهکارهاي فعلي قرض الحسنه 
درکشور عملیاتي نیست و درحد شعار زدگي و کلي گویي بوده 

و هیچ گونه فرآیند مشخصي در این زمینه وجود ندارد .
این نماینده مجلس شوراي اسالمي در پایان خاطرنشان کرد 
: باید در شــرایط فعلي دولت و نظام بانکي قوانین جدیدي را 
به صورت طرح به کمیســیون اقتصادي مجلس ارائه دهند . 
درحال حاضر به دلیل ضعف بخش نظارتي درسیستم بانکي، 
رصد هدایت نقدینگي شفاف و روشن نیست و قوانین قرض 

الحسنه باید از قوانین بانکي مجزا شود .

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی مطرح کرد

ضرورت بازنگري قوانین قرض الحسنه درکشور
سمیه بابایی
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حسینی هاشمی عنوان کرد

تحقق بانکداري 
 قرض الحسنه 

در راستاي اقتصاد مقاومتي
سمیه بابایی

حسیني هاشــمي  به نقش بانکداري قرض الحسنه در پیاده سازي اقتصاد مقاومتي 
اشــاره و گفت : با توجه به اینکه وام هاي قرض الحسنه اقشار زیادي از جامعه را در 
شهرها و روستا ها شامل مي شود ، بســیار موثر بوده و مي تواند در راستاي اقتصاد 
مقاومتي که همان تکیه بر توانایي تولید داخل و تامین سرمایه داخلي است، مفید باشد.

»بهاء الدین حسیني هاشمي« مدیر عامل اسبق بانک تجارت و صادرات در گفت و گو باتصمیم  
درخصوص موضوع قرض الحسنه و نقش آن در اقتصاد ملي ،گفت : قرض الحسنه تعامل ملي 
براي کمک به افرادي است که توان مالي کافي ندارند . بنابراین مي تواند در توانمندسازي افراد 
در زمینه هایي از جمله ازدواج ، بیکاري، مســکن موثر و درشهرهاي کوچک و روستا در بخش 

نیازهاي فردي به این اقشار کمک کند.
وي افزود: تمام بانکها از جمله بانکهاي قرض الحســنه با توجه به شرایط تورمي و قیمت تمام 
شده پول، هزینه هاي ثابتي داشته که شامل هزینه هاي غیر عملیاتي، حقوق، دستمزد، اجاره و 

سایر مواردي  است که سهم باالیي را در بانکها شامل مي شود.
حسیني هاشمي اشاره اي به قیمت تمام شده پول در بانکها داشت و تصریح کرد : بهترین روش 
این است که درهمه بانکها یک بخش مجزا براي قرض الحسنه در نظر گرفته شود که از هزینه 

هاي مشترک بانک و نه هزینه اختصاصي استفاده شود.
نقش موثر قرض الحسنه در فعالیتهاي کسب و کار

وي در پاسخ به این پرسش که آیا روش قرض الحسنه مي تواند در فعالیتهاي کسب وکار موفق 
باشــد یا خیر، اظهارکرد: قرض الحســنه در فعالیتهاي کسب وکار بسیار مفید بوه و همانطورکه 

اشاره شد مي تواند براي واحدهاي تولیدي کوچک و به خصوص در روستاها موثر واقع شود.
وامهاي قرض الحسنه در راستاي اشتغال زایي است 

این کارشناس ارشد بانکي ضمن اشاره به وامهاي اندک قرض الحسنه، بیان کرد: این مبالغ اندک 
قرض الحسنه در روستاها و شهرهاي کم جمعیت مي تواند به اشتغال زایي کمک کرده و مانع 

از مهاجرت مردم به شهرهاي بزرگ و حاشیه نشیني شود.
حسینیهاشــمي در پاســخ به این پرسش که وقتي انگیزه سود از ســپرده گذار گرفته شود ، آیا 

بــه تقویت بازار ربوي  کمک مي شــود، اظهار کــرد : در بانکهاي 
قرض الحسنه انگیزه دریافت سود مطرح نبوده، 

بلکه افراد با نیت خیرخواهانه دراین بانکها ســپرده گذاري مي کنند . بهتراست تا بانکها درکنار 
فعالیتهاي قرض الحسنه سایر خدمات و عملیات بانکي را نیز انجام دهد .

هدف بانکهاي قرض الحسنه کسب سود نیست 
وي تاکید کرد: مشتریاني که دارایي خود را در بانکهاي قرض الحسنه سپرده گذاري مي کنند ، 
قصد سود آوري نداشته و با توجه به تمکن مالي و نیت خیرخواهانه به اقشار آسیب پذیر کمک 

مي کنند .
این کارشــناس ارشــد بانکي در ادامه به نقش بانکداري قرض الحسنه در پیاده سازي اقتصاد 
مقاومتي اشاره و بیان کرد : با توجه به اینکه وامهاي قرض الحسنه اقشار زیادي از جامعه را در 
شــهرها و روستاها شامل مي شود ، بسیار موثر بوده و مي تواند در راستاي اقتصاد مقاومتي که 

همان تکیه بر توانایي تولید داخل و تامین سرمایه داخلي است، مفید باشد.
وي با اشــاره به اینکه اقتصــاد مقاومتي همان بي نیازي به واردات اســت، افزود: دریافت وام 
قرض الحسنه بانکها به دلیل اینکه هزینه آن کمتر بوده و سخت گیریها براي دریافت این نوع 

تسهیالت کمتر است ، بنابراین در توانمندسازي اکثریت اقشار جامعه موثر است .
حسیني هاشمي اشاره اي به پرداخت وامهاي قرض الحسنه در سایر کشورها داشته و تصریح کرد 
: در کشور پاکستان بانکي بوده که»بانک فقرا« نامیده مي شود . دراین بانک به افرادي که توانمند 

نبوده و وثیقه کافي ندارند، با توجه به اعتبار اجتماعي وحرفه آنها تسهیالت پرداخت مي شود .
ضرورت فرهنگ سازي براي سنت قرض الحسنه در بانکها 

مدیرعامل ســابق بانک صادرات در پایان در خصوص راهکارها و ابزارهاي نهادینه شدن سنت 
قرض الحسنه درکشور، خاطر نشــان کرد : مهمترین راهکار، فرهنگ سازي و دعوت مردم به 
مشــارکت در امر خیر اســت. با توجه به بي اعتمادي مردم نسبت به سیستم بانکي در ابتدا باید 
فرهنگ سازي درخصوص موضوع قرض الحسنه صورت گیرد ، تا مردم به این نتیجه برسندکه 
این وامها به درستي پرداخت و رانتي در ارائه این نوع تسهیالت وجود ندارد . دراین صورت پس 
از چند سال ، جامعه به این باور خواهد رسید که این وامهاي قرض الحسنه در اختیار نیازمندان 

واقعي قرارگرفته و این امر در راستاي فقرزدایي بوده است.
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 اگرچه بازار ارز در ایران قابل پیشــبینی نیست و 
تالطمهای ماه های گذشــته بازار ارز که از اواسط 
تابســتان شروع شــده بود و نرخ دالر به باالی 4 
هزارتومان نیز رسید، عده ای را نگران کرده است 
که جهش دوباره نرخ ارز زمینه ساز برخی مشکالت 
اقتصادی در ایران شود ، اما برخیها از دخالت دولت 
در بازار و تمایل به افزایش نرخ ارز سخن میگویند.

این درشــرایطی بود که مسئوالن بانک مرکزی در 
صحبتهای خود اعالم می کنند که بازار ارز مســیر 
عادی خود را طی می کنــد و افزایش نرخ ارز چیز 

عجیبی نیست . 
ارز و سیاســتهای ارزی  افزایش نرخ  درخصوص 
بانک مرکزی به ســراغ جمشــید عدالتیان فعال 
اقتصادی و عضو پیشکسوتان شورای عالی بازرگانی 
رفته و نظر وی را جویا شدیم. عدالتیان معتقد است 
: هجوم سوداگران به بازار ارز ، عرضه موقت و فشار 
صادرکنندگان برای افزایش قیمت، مهمترین عوامل 

افزایش نرخ ارز است .
جمشــید عدالتیــان فعــال اقتصــادی و عضو 
پیشکسوتان شــورای عالی بازرگانی و از اساتید 
دانشــگاه درگفت و گو با عصراقتصاد درخصوص 
افزایش نرخ دالر در ماههای گذشته گفت : قیمت 
دالر بســتگی به عرضه و تقاضــا دارد. برخی از 
صادرکنندگان غیرنفتی عالقه مند به افزایش نرخ 
دالر هستند و بارها بر این مسئله تاکید کردند که 
با توجه به تورم داخلی چندین سال است که نرخ 

دالر ثابت مانده است .
 وی افزود : به دلیل اینکه دولت بزرگترین عرضه 
کننده ارزهای خارجی است ، گفته می شود که ارز 
به میزان کافــی به بازار تزریق نمی کند، بنابراین 
موجب افزایش قیمت دالر درماههای اخیر شــده 

است .

سوداگری در بازار ارز با کاهش سود 
سپرده های بانکی 

عدالتیان اشــاره ای به بخشنامه جدید بانک 
مرکــزی در خصــوص کاهش نرخ ســود 
ســپردههای بانکی داشــت و افزود : زمانی 
که نرخ سود ســپرده های بانکی به یکباره 
به میزان 5 درصد کاهــش یافت، نقدینگی 
ســرگردان به جای اینکه بــه بخش تولید 
منتقل شود، اندکی به بازار سرمایه و مابقی به 
سمت بازار ارز و سوداگری در این بخش رفته 
و موجب افزایش نرخ دالر شد . وی در پاسخ 
به اینکه آیا در آینده شاهد افزایش نرخ دالر و 
رسیدن آن به مرز 5 هزار تومان خواهیم بود یا خیر ، اظهارکرد 
: بــا توجه به اینکه قیمت جهانی نفت افزایش یافته و به بیش 
از 60 دالر رســیده است، ممکن است نرخ ارز به 5 هزار تومان 

نرسد اما افزایش آن را تا حدودی شاهد خواهیم بود .
جنبه های روانی بازار ارز بر جنبه اقتصادی آن غلبه دارد

عضو پیشکســوتان شــورای عالی بازرگانی بــا بیان اینکه 
جنبههای روانی بــازار ارز بر جنبه اقتصــادی آن غلبه دارد، 
تصریح کرد : تا زمانی که جو روانی بازار ادامه داشــته و مردم 
براین باور باشند که قیمت دالر افزایش خواهد یافت ، هجوم 
افراد به بازار ارز را خواهیم دید . بنابراین طبیعی اســت که با 

افزایش میزان تقاضا ، نرخ دالر افزایش یابد .
این اســتاد دانشگاه در خصوص نوسانات فصلی و تاثیر آن بر 
بــازار ارز تصریح کرد : باید در نظــر گرفت که برخی عوامل 
کوتاه مدت و برخی بلند مدت هستند . مراسمی مانند اربعین ، 
عید نوروز و تعطیالت تابستانی که با افزایش سفرهای خارجی 
همراه است، مقطعی بوده و در شرایط فعلی تاثیری در افزایش 
نرخ ارز ندارد و به نظر نمی رســد پس از اربعین شاهد کاهش 

قیمت دالر باشیم .
احتمال افزایش نرخ ارز در ماههای آینده

وی با بیان اینکه احتمال افزایش نرخ ارز در ماههای آینده وجود 
دارد، ادامه داد : دولت به دلیل عرضه زیاد، برنده اصلی افزایش 
نرخ ارز اســت  و می توان گفت کــه انگیزه افزایش نرخ ارز را 
دارد . افزایش نرخ ارز توســط دولت برای تامین کسری بودجه 
و یا جبران کســری منابع یارانه ها ، بازی با آتش بوده و دولت 
به راحتی وارد این بازی نخواهد شــد  .با توجه به اینکه دولت 
افتخار می کند که تورم را تک رقمی کرده است، بنابراین می 
توان گفت عوامل دیگری نیز در افزایش نرخ ارز دخیل است .
فشار صادرکنندگان عامل افزایش نرخ ارز است 

وی هجوم سوداگران ، عرضه موقت ارز و فشار صادرکنندگان 
برای افزایش قیمت دالر را مهم ترین دالیل افزایش نرخ ارز 
در شرایط فعلی برشمرد و گفت : با توجه به اینکه آمار صادرات 

غیر نفتی نیز کاهش یافته اســت به نظر می رسد که دولت 
خواهان افزایش نرخ ارز است . اگر پیش بینی شود که قیمت 
دالر 10 درصــد افزایش یابد و تا ســال 97 به 4 هزار و 500 
تومان برســد ، بنابراین بازهم باالتر از نرخ سود بانکی خواهد 

بودو همچنان جذابیت خود را خواهد داشت .
افزایش نرخ ارز موجــب کاهش ارزش پول ملی 

می شود
وی با اشاره به اینکه افراد نقدینگی خود را در بازار بورس ، ارز 
و ســکه نگه داشته اند و مقداری نیز سپردههای بانکی است 
که از قبل در بانکها سپرده شده است ، تاکیدکرد : افزایش نرخ 

ارز موجب کاهش ارزش پول ملی خواهد شد .
این فعال اقتصادی اشاره ای به شایعات مطرح در بازارتوسط 
صرافان داشت و گفت: بنده در خصوص اینکه گفته می شود 
بانک مرکزی ارز به میزان کافی در بازار ندارد، اطالعی نداشته 
و آن را تایید نمی کنم . اما واقعیت این است که یکی از دالیل 
افزایش نرخ دالر ، کاهش عرضه در بازار است و شرایط فعلی 
نشان می دهد عرضه ارز کاهش یافته است . تجربه سالهای 
گذشته نشــان می دهد هرچه عرضه ارز کمتر باشد ، تقاضا 
برای آن افزایش می یابد . بنابراین دولت در یک مقطع دچار 
تزلزل می شود و دراین شرایط افرادی هستند که هرچه قیمت 
ارز افزایش یابد به سمت خرید ارز می روند، به امید آنکه گران 

تر شود و شاهد سوداگری در بازار ارز خواهیم بود .
اقتصاد کشورما  وارداتی است 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: اقتصاد کشورما ، وارداتی است. 
زمانی که قیمت تولیدات داخلی افزایش یابد ، صادرکنندگان 
مجبــور خواهند بود تا کاالها را بــا قیمت باالتری خریداری 
کنند. از یک طرف خوشــحالند که صادرات و نرخ ارز افزایش 
یافته اما واقعیت این است که در این شرایط قیمت تمام شده 
کاالهای ایرانی نیز افزایش می یابد و فشــار اصلی بر قشــر 

ضعیف جامعه  وارد شده و تورم افزایش می یابد .
دولت به دنبال تک نرخی شدن ارز است

عضو پیشکسوتان شورای عالی بازرگانی در پایان با اشاره به 
اینکه تک نرخی شدن ارز مانع ایجاد رانت درکشور می شود، 
ادامه داد: صحبتهای متعددی پیرامون تک نرخی شدن ارز و 

اینکه چه نرخی مناسب خواهد بود، مطرح است . 
از یک ســو با توجه به خطر افزایش نرخ  تورم درکشــور ، 
واردات کاالهای اساســی مانند دارو و مواد غذایی افزایش 
یافته اســت و با توجه به اینکه  این کاالها با ارز مبادله ای 
خریداری می شــدند ، در این شرایط فشار اصلی بر جامعه 
وارد خواهد شد.بنابراین با توجه به اینکه دولت به دنبال تک 
نرخی شــدن ارز است ، بهتراست تا برای کاالهای اساسی 
مانند دارو ومواد غذایی یارانه در نظر بگیرد تا این مشــکل 

برطرف شود .

سمیه بابایی

عدالتیان در گفت وگو با تصمیم:

سوداگران عامل افزایش نرخ ارزند



www.tasmimonline.com

49

سمیه بابایی

 مدیرعامل شــرکت صنایع شیمیایی سینا با 
بیــان اینکه باید صادرات بــه اروپا را همانند 
قبل از زمان تحریم ادامه دهیم، گفت: باید از 
مزیت های برجام بــرای ورود به بازار رقابتی 

استفاده کنیم.
شهراد پدیدار مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی سینا در 
گفت وگو با تصمیم درخصوص تاثیر نوســانات نرخ ارز 
بر صادرات کشــور، گفت: حدود 55 تا 60 درصد درآمد 
شــرکت در بخش صادرات و 40 درصد دیگر در بخش 
فروش داخل اســت.  با توجه به اینکه در ابتدا از متانول 
فرمالین مایع گرفته و پس از طی فرآیندهایی آن را تبدیل 
به هگزامین و پارافرمالدئید کرده و سپس صادر می کنیم. 
نوسانات نرخ ارز موجب می شود تا متانول را با قیمت های 
متفــاوت خریداری کرده، بنابراین افزایش نرخ ارز به نفع 
شــرکت نیســت. وی با بیان اینکه صادرات به اروپا را 
همانند قبل از زمان تحریم ادامه دهیم، بیان کرد: باید از مزیت های برجام برای ورود به بازار رقابتی استفاده کنیم تا در سال 

آینده پتانسیل شرکت باالتر رفته و نه تنها در استان فارس بلکه در کشور صادرکننده نمونه باشیم.
پدیدار اشــاره ای به کیفیت محصوالت شــرکت داشت و افزود: در حال حاضر وضعیت تولیدات ما مناسب بوده و می توانیم 
محصوالتی را که تولید می کنیم به ســرعت به فروش رســانده و محصول انبار شده نداریم. وی تصریح کرد: ما متانول را 
تبدیل به فرمالین مایع کرده و  از یک سال و نیم گذشته نیز توانسته ایم آن را تبدیل به پودر کرده و در بسته بندی مناسب 
ارسال می کنیم، بنابراین حمل و نقل آسان تر و ارزان تر شده و حجم محموله کمتر می شود. باید تمام تالش مان این باشد 

که تولید بهتر، بهینه و انبوه برای افزایش صادرات داشته باشیم .
مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی سینا در ادامه به شفاف سازی قیمت ها در بورس اشاره داشت و تاکید کرد : باید قیمت ها 
در بورس شــفاف سازی شده و از حالت انحصاری خارج شود. وی با بیان این مطلب که کشورهای دیگر مانند عربستان به 
دنبال رقابت با ما هســتند، افزود: باید سعی کنیم هرچه سریعتر بازارهای رقابتی را بدست آوریم، ممکن است دو سال دیگر 

وضعیت به این شکل نباشد.
پدیدار با اشاره به اینکه گران شدن نرخ خوراک مشکالتی را برای ما ایجاد می کند، بیان کرد: در حال حاضر در تمام بویلرها 
از گاز طبیعی استفاده می کنیم، با خارجی ها قرارداد سه ماهه با رقم ثابت می بندیم، اما هر روز عدد متانول در بورس تغییر 
می کند. بنا براین زمانی که مواد اولیه را گران تهیه می کنیم مجبوریم محصوالت  مان را با قیمت باالتر بفروشیم تا سود داشته 
باشیم و این باعث می شود مزیت رقابتی  مان نسبت به دیگر کشورها از دست برود. برای مثال زمانی که با کشور ژاپن قرارداد 

می بندیم نمی توانیم بگوییم به دلیل اینکه قیمت متانول افزایش یافته، پس با دالر گران تر خریداری کنند. 
مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی سینا با بیان اینکه  در سال 92 و95 صادر کننده نمونه استان فارس و در سال 87 صادر 
کننده نمونه کل کشور بوده ایم ، تصریح کرد : پودر تولیدی ما درجه یک ترین پودر در دنیا است و این مزیت صنایع شیمیایی 
ســینا است و موجب شده است تا با وجود مشکالت تحریم، مشــتریان به قیمت و بصورت دائم محصوالت ما را خریداری 
کنند. وی مقاصد صادراتی محصوالت شرکت متبوعش را کشورهای بنگالدش، سریالنکا، ژاپن، ترکیه، هند، تایلند و مالزی 
دانست و اظهار کرد : در مورد صادرت به هند به دلیل اینکه امریکا عدم معامالت با ایران را به این کشور تحمیل کرده ما به 

مشکل برخورده ایم اما با توجه به جمعیت زیاد و مصرف باال بازار خوبی برای ما محسوب می شود. 
بنابراین مجبوریم که از مبادی دیگری ارتباط برقرار کنیم، اما در مورد دیگر کشورها مشکلی نداریم. پدیدار در خصوص وجود 
پارتنرخارجی افزود: در مورد صادرات هگزامین ، پارتنر خارجی کارها را انجام می دهد. ضمن اینکه وجود پارتنر خارجی برای 

صادرات به کشورهایی که ارتباط نداریم، به نفع هر دو طرف و برد- برد است.
مدیرعامل شرکت صنایع شیمیایی سینا در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر از مسیر اتاق بازرگانی و سفارتخانه کشورها 

به دنبال این هستیم که از طریق بانک های کوچک که در حوزه تحریم ها مشکلی نداشته باشند ، وارد شویم .

مدير عامل شرکت صنايع شیمیايی سینا در گفت وگو با تصمیم مطرح کرد: 

استفاده از مزیت های برجام برای ورود به بازار رقابتی 



نشریه اقتصادی  سال پنجم  دوره جدید  شماره نوزدهم  آبان ماه 96

50

سمیه بابایی

 اگرچه بازار ارز در ایران قابل پیش بینی نیست و تالطم های ماه های گذشته 
بازار که از اواســط تابستان شروع شده بود و نرخ دالر به باالی 4 هزار تومان 
رسید ، عده ای را نگران کرده است که جهش دوباره نرخ ارز زمینه ساز برخی 
مشــکالت اقتصادی در ایران شود ، اما برخی از دخالت دولت در بازار و تمایل 

به افزایش آن سخن می گویند .
 در این خصوص به ســراغ سیدکمال ســیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت 
صادرات ایران رفته و نظر وی را جویا شدیم . سیدعلی معتقد است وظیفه بانک 
مرکزی این اســت که از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کرده و اجازه ندهد 
تا دالر افزایش قیمت چندانی داشــته باشد تا موجب شوک در بازار ارز شده و 

تجارت و بازرگانی کشور مختل و مانع ورود سفته بازان به بازار ارز شود .

محدودیت در روابط کارگزاری، مانعی برای تک نرخی شدن ارز
سیدکمال ســیدعلی درگفت وگو با عصراقتصاد درخصوص تک نرخی شدن ارز،گفت: یکسان 
ســازی نرخ ارز موضوعی است که قطعا باید انجام شود و اگر دولت و بانک مرکزی غیر از این 
فکر کنند، مسیر اشتباهی را برای خود انتخاب کرده اند. هدف تک نرخی شدن ارز است و یکی 
از الزامات آن در اختیار داشــتن منابع است که در این خصوص کمبودی درکشور وجود ندارد . 
تنها مانع پیش رو برای تک نرخی شــدن ارز، روابط کارگزاری با سایرکشورها است که در این 
خصوص با محدودیت هایی مواجه هســتیم . وی با اشــاره به سابقه یکسان سازی نرخ ارز در 
دولت های گذشته، اظهارکرد: در سال های قبل با در اختیار داشتن 25 میلیارد دالر درآمد ارزی، 
یکسان سازی صورت گرفت . در حال حاضر درآمدهای ارزی کشور به 100 میلیارد دالر رسیده 

است ، بنابراین تک نرخی شدن ارز می تواند به راحتی انجام شود .
 ســیدعلی با اشاره به گذشــت زمان و افزایش میزان صادرات و واردات کشور، افزود : در سال 
های گذشته که یکسان ســازی نرخ ارز صورت گرفت ، ارز حاصل از صادرات حدود 3 میلیارد 
دالر بود، درحالی که امروز این رقم به 40 میلیارد دالر رســیده اســت ، بنابراین در این بخش 
ضعف اساسی وجود ندارد . وی اشاره ای به حذف ارز مسافرتی داشت و گفت : با توجه به اینکه 
با حذف ارز مسافرتی اتفاق خاصی در کشور صورت نگرفت ، باید به تدریج و به صورت مرحله 
بندی شده به سمت یکسان سازی نرخ ارز حرکت کرده و بتوانیم فاصله نرخ ارز مبادالتی و بازار 

آزاد را به هم نزدیک کنیم .

بانک مرکزی مانع ورود سفته بازان به بازار ارز شود
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه بانک مرکزی باید بازار را مدیریت و مانع 

ورود سفته بازان به بازار ارز شود، اشاره ای به قاچاق ارز درکشور داشت و تصریح کرد : موضوع 
قاچاق در نرخ ارز تاثیرگذار بوده و متاســفانه شــاهد این امر درکشور هستیم . واردات کشور در 
سال گذشته 42 میلیارد دالر بود که اگر 15 میلیارد دالر نیز قاچاق به کشور به آن میزان اضافه 
شود و خروج سرمایه و هزینه خدمات را نیز درنظر بگیریم به 70 تا 80 میلیارد دالر می رسد . 

سید علی درخصوص افزایش نرخ ارز در ماه های گذشته و رسیدن آن به 4 هزارتومان ، عنوان 
کرد : اینکه دولت و بانک مرکزی بخواهند نرخ ارز افزایش یابد ، به این معنی اســت که بانک 
مرکزی نرخ ارز را آزاد کند . اگر هدف دولت و بانک مرکزی افزایش نرخ ارز بود، بنابراین نباید 

دخالتی در بازار داشته و منتظر می ماند تا نرخ ارز در بازار ثابت شود .
وی با بیان اینکه نرخ ارز در 4 ســال گذشته و در شرایط فعلی با دخالت بانک مرکزی مدیریت 

شده است، اظهار کرد : یکی از دالیل کاهش صادرات درکشور پایین بودن نرخ ارز است .

افزایش محدود نرخ ارز معقول است 
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در ادامه یادآور شد: وظیفه بانک مرکزی این است که 
از نوســانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند و اجازه ندهد تا دالر افزایش قیمت شدیدی داشته که 
این امر موجب ایجاد شــوک در بازار ارز شده و تجارت و بازرگانی کشور مختل می شود . اما با 

توجه به میزان تورم ساالنه درکشور ، افزایش محدود نرخ ارز معقول است .
ســیدعلی در پاسخ به این ســوال که آیا بانک مرکزی نرخ ارز را در قیمت باالی 4 هزارتومان 
نگه داشته است تا یکسان سازی انجام شود، گفت : چنانچه خواست دولت و بانک مرکزی این 
باشــدکه نرخ ارز در قیمت باالی 4 هزارتومان تک نرخی شود، بهتر بود تا نرخ دالرمبادالتی را 
به نرخ بازار آزاد نزدیک می کرد که این فاصله کمتر شــده تا در زمان تک نرخی شــدن شاهد 

افزایش شدید قیمت ارز نباشیم .
وی با تاکید بر اینکه ثبات با تثبیت نرخ ارز متفاوت اســت، توضیح داد : نگاه بانک مرکزی این 
اســت تا بازار در سطح با ثباتی باشــد . ثبات به این معنا است که نرخ ارز در دامنه های خاص 

نوسان نداشته و از یک حد مشخص افزایش و یا کاهش پیدا نکند.
سیدعلی با اشاره به اینکه بازار این عالمت را به فعاالن اقتصادی می دهد که نرخ واقعی ارز در 
چه قیمتی باشد، اظهار کرد : از اوایل انقالب و حتی قبل از آن نیز تالش دولت ها بر این بوده 
است که نرخ ارز را ثابت نگه دارند، اما واقعیت بازار به گونه ای دیگر است  . نرخ ارزی منطقی 

است که توسط آن صادرات ، واردات و سرمایه گذاری خارجی به درستی درکشور انجام شود .
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در پاســخ به این ســوال که عده ای ازکارشناســان 
معتقدند نرخ دالر در ماه های آینده به 5 هزارتومان خواهد رســید، تصریح کرد : بنده اعتقادی 
به این موضوع ندارم . دی و آذرماه ســال گذشــته نیز همین گمانه زنی ها درخصوص افزایش 
نــرخ ارز بود امــا قیمت دالر افزایش نیافت . کاهش نرخ ارز موجــب افزایش واردات وکاهش 

صادرات می شود
وی با اشاره به افزایش میزان تورم درکشور و اینکه رشد 7 تا 8 درصدی ساالنه نرخ دالر منطقی 
است، بیان کرد: کاهش نرخ ارز موجب افزایش واردات وکاهش صادرات می شود، بنابراین باید 

نرخی باشد که هم صادرات و هم واردات در آن مدنظرگرفته شود.
مدیرعامــل صندوق ضمانت صادرات ایران در پایــان درخصوص واگذاری صندوق ها با توجه 
به اینکه صندوق ها تحت حمایت دولت ها هستند،خاطرنشــان کــرد: صندوق های حمایتی 
همانگونه که از نامشان مشخص است حمایتی هستند و واگذار نمی شوند . 10 سال پیش بود 
که صندوق ضمانت صادرات هم در لیست شرکت های واگذاری قرارگرفت اما خوشبختانه این 

واگذاری صورت نگرفت .

بانک مرکزی مانع ورود سفته بازان به بازار ارز شود 
سیدعلی در گفت وگو با تصمیم  : 
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 با توجه به نقش مهم بانکها در اقتصاد کشور، می توان با اصالح مناسب، دقیق و اصولی نظام 
بانکی شاهد رشد و پیشرفت در بخشهای مختلف اقتصادی بود.

از آنجایی که بخش زیادی از تامین منابع مالی اقتصاد کشــور توسط نظام بانکی انجام می 
شود و عملکرد مناسب آن می تواند در تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی و رشد پایدار موثر واقع 
شــود. در نتیجه اصالح نظام بانکی یکی از مهمترین چالشهای توسعه اقتصادی کشور است 
که باید در اولویت برنامههای دولت قرار گیرد . دراین خصوص وزیر امور اقتصادی و دارایی  
نیز بر لزوم حفظ و تقویت هر چه بیشتر اعتبار سیستم بانکی کشور و ضرورت اصالح ساختار 

نظام بانکی تاکید کرده است .
مســعود کرباسیان گفته است: اصالح نظام بانکی نخستین چیزی است که رئیس جمهوری 
از من خواسته با جدیت دنبال کنم. بنابراین اصالح نظام بانکی فقط دادن الیحه به مجلس 

شورای اسالمی نیست.
در خصوص آخرین وضعیت قانون اصالح نظام بانکی به ســراغ شــهباز حســن پور عضو 
کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی ، نماینده مردم سیرجان و بردسیر و رئیس 
فراکسیون اصناف رفته و نظرایشان را جویا شدیم . حسن پور معتقد است قانون اصالح نظام 
بانکی در مجلس شورای اسالمی در حال رسیدگی است اما به دلیل هزینه های باالی سیستم 
بانکی در این خصوص، توســط بانکها کارشکنی می شود . حسن پور در خصوص وضعیت 
موسســات مالی و اعتباری گفت : بانک مرکزی موظف است طبق مصوبه مجلس شورای 

اسالمی، موسسات مالی و اعتباری کشور را ساماندهی کند.
ضرورت ادغام بانکها و موسسات اعتباری

وی با بیان اینکه بانکهای کشور موظفند تا طرحهای ملی را حمایت کنند ، ادامه داد: متاسفانه 
شــاهدیم که نقدینگی به صورت ناعادالنه بین موسسات و بانکهای ضعیف تقسیم شده که 
امکان اجرای ابرپروژه ها را ندارند . بنابراین بهتر است تا موسسات مالی و اعتباری با همدیگر 

ادغام شده تا بتوانند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشند.
حسن پور در ادامه اشــاره ای به بنگاهداری بانکها داشت و اظهار کرد: بانکها موظفند کلیه 
مایملــک و داراییهای خود را فروخته و به فعالیتهای بانکی بپردازند. اما متاســفانه به جای 
مشاوره به مشتریان ، سرمایه گذاران و کارآفرینان، به بنگاهداری و رقابتهای ناسالم مشغولند.
عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه امیدواریم دیگر شاهد 
تخلفات ناگواری مانند مشــکالت موسسه کاسپین نباشیم ،اظهار کرد : بانک مرکزی باید بر 
موسسات مالی و اعتباری نظارت و پاسخگو باشد. با صحبتهای شعاری و فقط بگوییم اقتصاد 
کشور بیمار و نیازمند جراحی است ، مشکالت برطرف نمی شود . وی در ادامه به بی اعتمادی 
مردم نسبت به سیستم بانکی اشاره داشت و افزود : بانکها باید در جهت ارائه خدمات مطلوب 
به مردم تالش کنند .  قانون اصالح نظام بانکی و اینکه درحال حاضر در چه مرحله ای است، 
موضوع دیگری بود که حسن پور در این خصوص گفت : رسیدگی به موضوع قانون اصالح 

نظام بانکی در مجلس شورای اسالمی در حال رسیدگی است اما به دلیل هزینه های باالی 
سیستم بانکی ، در این خصوص توسط بانکها کارشکنی می شود .

نرخ سود تسهیالت 18 درصد برای تولید به صرفه نیست 
حســن پور با بیان اینکه باید ســود تســهیالت بانکی کاهش یابد، تصریح کرد : در شرایط 
فعلی و با نرخ ســود تسهیالت 18 درصد امکان تولید درکشور نبوده و فعالیت تولیدی صرفه 

اقتصادی ندارد.
رئیس فراکســیون اصناف در ادامه اشاره ای به جلسه روز گذشته فراکسیون معدن با حضور 
الریجانی و وزیر صنعت داشت و عنوان کرد : بخش خصوصی از نحوه عملکرد بانکها و اینکه 

حاضر به همکاری با بخش تولید نیستند، نگران است.
وی تاکید کرد : بانکها باید تخصصی تر عمل کنند . در شــرایط فعلی تا زمانی که مســکن 
رونق نگیرد ، تولید به خوبی انجام نمی شــود . مسکن بخش راهبردی کشور است وبا رونق 
این بخش کارخانجات و صدها واحد تولیدی متحول می شود . متاسفانه سالهاست این بخش 

تعطیل بوده و عاملی برای رکود بوده است .
حسن پور با اشاره به نقاط ضعف کشور در بخش صادرات ، معتقد است بنگاههای توانمندی 
که بتواند کاالیی را صادر کنند که موجب تقویت بخش صادرات شوند، نبوده و باید همه در 

این بخش همکاری کنند تا شاهد تحول در صادرات کشور باشیم .
رانتهای پشت پرده عامل گرانی دالر 

عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای اســالمی در خصوص افزایش نرخ دالر در 
ماههای گذشته، اظهارکرد : رانتهای پشت پرده موجب افزایش نرخ دالر شده است، بنابراین 

باید هرچه سریعتر نرخ ارز آزاد سازی شود.
ضرورت تک نرخی شدن ارز توسط دولت 

وی در ادامه بر ضرورت تک نرخی شدن ارز تاکید و عنوان کرد : تک نرخی شدن ارز به نفع 
کشــور و به خصوص بخش صادرات است . تقاضای بازار و مسائل ماههای گذشته موجب 
تحرک نسبی قیمت دالر شده است. اشتباه است که تصور کنیم دولت عامل افزایش نرخ ارز 
است. متاسفانه درحال حاضر در خصوص افزایش نرخ ارز ، انگشت اتهام به سمت دولت است 

. دولت برای رهایی از این اتهامات باید نرخ ارز را تک نرخی کند .
سیستم بانکی نیازمند به روز رسانی است 

وی در ادامه در پاسخ به وضعیت بین المللی بانکها در پسا برجام تصریح کرد : سیستم بانکی 
به واسطه تحریمهای ظالمانه دوران تحریم نیازمند به روز رسانی است . برای نمونه می توان 
به بانک کشاورزی اشاره کرد که از جمله بانکهایی است که تحریم نبوده و عملکرد موفقیت 

آمیزی دارد .
سیستم بانکی پاسخگوی نیازهای صادرکنندگان نیست

حسن پور با اشاره به اینکه تجار و صادرکنندگان نگران وضعیت نقل و انتقاالت خود هستند، 
اظهار کرد : روسیه ، عراق و کشورهای منطقه بازارهای مناسبی برای کاالهای ایرانی هستند. 
متاسفانه سیستم بانکی نتوانسته پاسخگوی نیازهای صادرکنندگان در موضوع نقل و انتقاالت 

باشد . در این راستا باید دیپلماسی بانکی ایران در خارج از کشور فعال شود .
وی اشاره ای به رایزنهای اقتصادی کشور داشت و تصریح کرد : رایزنهای اقتصادی ما همان 
رایزنهای قبل از دوران تحریم هستند . باید رایزنهای جدید با تفکر و رویکرد مناسب به مسائل 

خارجی انتخاب و ادامه شرایط تسهیل شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد : مدتها است 
که مجلس قانونی را مصوب کرده اســت که مبلغ 1/5 میلیارد دالر از محل صندوق توسعه 
ملی در اختیار کارآفرینان و روســتاییان قرار گیرد . اما این موضوع هنوز در دولت مســکوت 
مانده است، درحالیکه بخش روستایی و عشایر نیازمند این تسهیالت هستند .با توجه به وعده 
دولت برای ایجاد یک میلیون شــغل تا پایان ســال ، بعید به نظر می رسد این طرح تا پایان 

سال جاری عملیاتی شود .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 

کارشکنی بانکها مانع اصالح نظام بانکی است 
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گذری برعملکـرد 
صنعت بیمه در آبان ماه

سمیرابابایی

ایران، سالهای متمادی اســت که از پدیده های طبیعی مانند 
زلزله و ســیل متحمل خســارت های بی شماری شده است. 
یکی از این پدیده های طبیعی که اخیرا مورد توجه خاص هم 
قرارگرفته ، پدیده زمین لرزه است.  21 آبان ماه زمین لرزه 4.3 
ریشتری سرپل ذهاب کرمانشاه را لرزاند. تعدادی از هموطنان 
جان خود را از دســت داده و صدها نفر دیگه زخمی شده اند.  
بعد از وقوع این حادثه شرکت های بیمه برای کمک به مناطق 
زلزله زده شتافتند.  این درحالی است که اکثر مناطق زلزله زده 

بیمه نامه نداشتند. 
بالفاصله بعد از این حادثه  رییس کل بیمه مرکزی در پیامی 
از شرکت های بیمه که نسبت به ارائه پوشش زلزله و حوادث 
در غرب کشــور اقدام کرده اند خواست تا در سریع ترین زمان 
ممکن نسبت به پرداخت خسارت زلزله زدگان در منطقه اقدام 

کنند. 
عبدالناصر همتی در پیامی ضمن ابراز همدردی با بازماندگان 
زلزله کرمانشــاه نوشت: زلزله شــدید کرمانشاه ضمن اینکه 
جان صدها نفر از عزیزان هموطن در غرب کشــور خصوصا 
استان کرمانشــاه را گرفت و هزاران مصدوم برجای گذاشت، 
خســارت های ســنگینی نیز به اماکــن خصوصی و عمومی 
وارد آورد. در ادامــه پیــام رییس شــورای عالــی بیمه آمده 
اســت: اینجانب ضمن ابراز همدردی با بازماندگان و آرزوی 
سالمتی برای مصدومین حادثه از مدیران و همکاران عزیزم 
در شرکت های بیمه که نسبت به ارائه پوشش زلزله و حوادث 
در منطقه اقدام کرده بودند ، می خواهم در سریع ترین زمان 
ممکن نسبت به بررسی الزم و پرداخت خسارت های احتمالی 

تحت پوشش خود اقدام کنند.
البته براســاس آمارها و بررسی های اولیه متاسفانه میزان خرید 
پوشش بیمه ای مربوط به زلزله خیلی زیاد نبود و بخش زیادی از 
اماکن مسکونی پوشش زلزله نداشتند و این امر ضرورت تسریع 

در راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی را گوشزد می کند.
دستور ویژه مدیرعامل بیمه ایران برای رسیدگی 

به آسیب دیدگان تحت پوشش 
بعد از حادثه کرمانشــاه مدیرعامل بیمه ایران برای رسیدگی 
فوری به آسیب دیدگان زلزله غرب کشور دستوری ابالغ کرد.
مدیر عامل بیمه ایران در دســتوری ویژه از مدیران ســتادی 
ذیربط و مدیران این شرکت در استانهای غربی کشور خواست 
اقدامات و رســیدگی فوری به مشکالت آسیب دیدگان تحت 
پوشش زلزله کرمانشاه را در دســتور کار قرار دهند. محسن 
پورکیانــی در این دســتور همچنین از مدیــران بیمه ایران 
خواســت، اقدامات خود را به صورت روزانه به ســتاد مرکزی 

بیمه ایران گزارش کنند.

آمادگی بیمه سامان برای پرداخت خسارت به بیمه 
شدگان زلزله غرب کشور 

همچنین بیمه ســامان یکی دیگر از شرکت های بیمه بعد از 
حادثه کرمانشــاه  آمادگی خود را برای پرداخت خســارت به 

بیمه شدگان مناطق زلزله زده غرب کشور اعالم کرد.
بدنبال وقوع  زلزله 7.3 ریشــتری در استانهای غرب کشور، 
ارزیابان خســارت شرکت بیمه ســامان به مناطق زلزله زده 
اعزام و کار بررسی و برآورد میزان خسارت ناشی از این حادثه 

دردناک را انجام دادند.
شعب بیمه ســامان در غرب کشــور به عنوان مراکز اعالم 
خسارت و تشــکیل پرونده برای بیمه گذاران تعیین شد تا با 
هماهنگی این مراکز اقدامات الزم جهت تســریع در پرداخت 

خسارت به بیمه شدگان و ذی نفعان صورت گیرد.
همچنین تعدادی از شرکت های بیمه باالفاصله اطالعیه ای 
را صــادر نمودند که از جمله بیمه پارســیان در اطالعیه ای 
اعالم نمود ه اســت :ضمن عرض تسلیت درگذشت تعدادی 
از هموطنــان در حاثه زلزله غرب کشــور و آرزوی بهبودی و 
سالمت کامل برای مصدومین به اطالع می رساند کلیه شعب 
بیمه پارسیان علی الخصوص شعب غرب کشور آماده رسیدگی 
فوری به پرونده های بیمه گذاران   این شــرکت که در حادثه 
کرمانشــاه  دچار زیان شــده اند ، است  و در همین راستا نیز 
کمیته ویژه ای جهت بررســی کامل و تسریع در رسیدگی به 
امور بیمه گذاران آسیب دیده دراین زلزله تشکیل شده است .

همچنین شــرکت بیمه دانا به منظور ابراز همدردی با زلزله 
زدگان غرب کشــور مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال به 

مردم این منطقه کمک کرده است.
در پی وقوع زمین لرزه شدید در غرب کشور به ویژه کرمانشاه، 
مدیر عامل بیمه دانا ضمن ابراز تاسف از وقوع این حادثه تلخ 
و تسلیت به بازماندگان این فاجعه ملی، اعالم کرد: به منظور 
همدردی با مردم شــریف و مظلوم مناطق غرب کشور و در 
راستای ایفای مسوولیت اجتماعی، این شرکت به جای صرف 
هزینه های تبلیغاتی خود، مبلغ یک میلیارد و 500 میلیون ریال 

به این امر خدا پسندانه اختصاص خواهد داد.
به غیر از حادثه فاجعه آمیز زلزله پل ذهاب کرمانشــاه ، اتفاق 
ناراحت کننده دیگر مربوط به پنج آبان اســت که  پاالیشگاه 
تهران به دلیل نشــت مواد نفتی بــه هنگام تعمیر و تعویض 
قطعات بخشــی از واحد پاالیشــگاه تهران دچار حریق شد. 
طی حادثه در پاالیشــگاه نفت تهران که تحت پوشش بیمه 
نامه مسئولیت مدنی کارفرما درقبال کارکنان بیمه »ما« قرار 
داشت، 8 نفر از کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران مربوطه فوت 
شــدند. اداره ایمنی شــرکت پاالیش نفت تهران علت وقوع 

حادثه آتش ســوزی را نشــت مواد نفتی از محل آب بندی 
گســکت و فلنج اعالم کرد که پس از وقــوع حادثه و آتش 
سوزی ، با افزایش ارتفاع آتش ، حریق به سکوهای باالتر نیز 
سرایت کرده و سبب توسعه خسارت شد که خوشبختانه اهالی 

صنعت بیمه بالفاصله بعد از این اتفاق به کمک پرداختند .
به دنبال بروز حادثه در پاالیشــگاه نفــت تهران، مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی از مدیر درمان تأمین اجتماعی استان 
تهران خواســت که به فوریت از آســیب دیدگان این حادثه 

عیادت و به وضعیت آنان رسیدگی کند.
سید تقی نوربخش بر لزوم برقراری مستمری بازماندگان این 
حادثه از ســوی بخش بیمه ای ســازمان تأمین اجتماعی در 

اسرع وقت تأکید کرد.
نوربخش ضمن اظهار تأســف از این حادثــه تلخ که منجر 
به فوت 6 نفر از کارکنان پاالیشــگاه تهران و مجروح شدن 
تعدادی دیگر شــد، اظهار داشت: سازمان تأمین اجتماعی در 
چنین شرایطی برای یاری رساندن به بیمه شدگان و خانواده 
آنان مســئولیت دارد و از تمامی ظرفیتهای این سازمان برای 
خدمت رسانی به حادثه دیدگان و حمایت از خانواده بازماندگان 

استفاده می شود.
عالوه بر ســازمان تامین اجتماعی بیمه هــا ی بازرگانی نیز 

درکنار سازمان دولتی قرار گرفته و به کمک پرداختند .
 در پی بروز حادثه ناگوار آتش ســوزی پاالیشــگاه تهران در 
پنجم آبانماه ســال جاری ، مدیر عامل شرکت بیمه »ما« در 
پیامی ضمــن ابراز همدردی، آمادگی این شــرکت را جهت 

جبران خسارت وارده اعالم کرد.
حجت بهاری فر طی تماس تلفنی با مدیر عامل پاالیشــگاه 
تهران، ضمن ابراز همدردی و عرض تســلیت به خانواده های 
جان باختگان حادثه مذکور اعالم کرد : شرکت سهامی بیمه 
»ما« به عنوان بیمه گر شــرکت پاالیش نفت تهران ضمن 
اعزام کارشناســان فنی و خبره بــرای ارزیابی حادثه مذکور 
آمادگی خود را برای جبران خسارت وارده ، مطابق بیمه نامه 
مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان صادره برای شرکت 

مذکور اعالم کرد. 
حجت بهاری فر همچنین از کلیه صاحبان صنایع و مشــاغل 
خواســت ضمن توجه جدی به نکات ایمنی نسبت به ابتیاع 

پوشش های مناسب بیمه ای اقدام کنند.
خســارت 16 میلیارد  و 800 میلیون ریالی بابت فوت 8 نفر از 
پرسنل شرکت پاالیش نفت تهران توسط شرکت بیمه »ما« 

پرداخت شد .
ســعید طاهری،  مدیر بیمه های مســئولیت بیمــه »ما« در 
این خصوص گفت:شــرکت پاالیش نفت تهــران در تاریخ 
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1396/05/30 تحت پوشش بیمه ای مسئولیت مدنی کارفرما 
درقبال کارکنان این شــرکت قرار گرفته اســت. با عنایت به 
شــرایط خصوصی بیمه نامه صادره، شــرکت بیمه متعهد به 
پرداخت مبلــغ 2.100.000.000 ریال )مطابق با دیه روز( به 
ازای فوت هر نفر می باشد که با توجه به اینکه تعداد 8 نفر از 
کارکنان بیمه گذار و پیمانکاران وی در این حادثه فوت کرده 
اند ، لذا مبلغ خســارت کل معادل 16.800.000.000 ریال ) 
شانزده میلیارد و هشتصد میلیون ریال ( تعیین شده است. بر 
اساس این گزارش، با توجه به ابعاد حادثه ، پس از چند مرحله 
بازدید توســط مدیر بیمه های مسئولیت و کارشناسان فنی و 
دریافت مستندات مربوط به خسارت ، در نهایت خسارت وارده 
به مبلغ 16 میلیارد و 800 میلیون ریال تصویب و خسارت پس 
از ســیر مراحل فنی و اخذ مجوز از هیات مدیره  و مدیرعامل 
بیمه »ما« ظرف مدت 10روز پس از وقوع حادثه  به حســاب 

دادگستری واریز شد.
اعالم آمادگی بیمه البرز برای پرداخت خســارت 

پاالیشگاه تهران
همچنین شــرکت بیمه البرز آمادگی خــود را برای پرداخت 
خسارت آتش سوزی پاالیشــگاه تهران در کوتاه ترین زمان 

ممکن، اعالم کرد.
پاالیشگاه تهران که پنجم آبان دچار حادثه آتش سوزی شد، 
تحت پوشــش بیمه نامه تمام خطر اموال نزد کنسرســیومی 
متشکل از هشت شــرکت بیمه است که بیمه البرز با داشتن 
ده درصــد، پس از بیمه ایران بزرگترین دارنده ســهم از این 

کنسرسیوم است.
بر این اســاس،  بیمه البرز بالفاصله پس از برآورد خســارت 
مذکور و اعالم آن از سوی راهبر این کنسرسیوم، اعالم نمود 
که ســهم خود از مبلغ خسارت آتش ســوزی تعیین شده را 

پرداخت کند.
بنا بر این گزارش ، طبق قرارداد منعقد شده ، اموال و تاسیسات 
هشــت پاالیشــگاه زیر مجموعه شــرکت پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی شــامل پاالیشــگاه های تهران، اصفهان، 
آبادان، اراک، کرمانشــاه، الوان، بندرعباس و شیراز از طریق 
کنسرسیومی متشکل از هشت شرکت بیمه تحت پوشش بیمه 

تمام خطر اموال قرار دارند. 
پرداخت 7600 مورد خسارت به زلزله زدگان خراسان شمالی

 همچنین اتفاق دیگر مربوط به  زلزله 5.7 ریشتری در حوالی 
شــهر پیش قلعه خراسان شمالی است که در این حادثه ، 18 
شرکت بیمه، 7 هزار و 631 مورد خسارت به مبلغ بیش از 119 

میلیارد ریال به ذی نفعان پرداخت کردند.
در پی زلزله 5.7 ریشــتری در حوالی شــهر پیش قلعه استان 
خراسان شمالی که منجر به فوت و نقص عضو تعدادی از هم 
وطنان مان و خســارت به اموال آنان شد، شرکت های بیمه با 

پرداخت سریع خسارت از آنها حمایت کردند.
حق بیمه رانندگان قانونمدار کاهش می یابد

در این مــاه همچنین همتی از تصویب آییــن نامه ماده 18 
قانون بیمه شخص ثالث با موضوع ضوابط تعیین سقف بیمه 
شخص ثالث، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم آن از سوی هیات 

وزیران خبر داد.
بر اســاس این آییــن نامه، حق بیمه افرادی که در ســامانه 
راهنمایی و رانندگی دارای نمره منفی هستند، به ازای هر نمره 

یک درصد و تا سقف 30 درصد افزایش می یابد و رانندگانی 
که رانندگی پرخطر انجام می دهند ، نیز مشــمول اضافه نرخ 
می شوند. در این آیین نامه گذراندن دوره های رانندگی ایمن 
که از ســوی راهنمایی و رانندگی برگزار خواهد شــد و خرید 
وســیله نقلیه نو به ترتیب شــامل 10و 5 درصد تخفیف حق 

بیمه می شود.
 این آیین نامه دارای 11 ماده و چندین تبصره است که بیانگر 
تخفیفات، تقسیط، تعیین نرخ حق بیمه و جرائم است و هدف 
اصلی از تصویب این آیین نامه تعیین ضوابط سقف حق بیمه 
و تشــویق به رانندگی صحیح و رعایــت قوانین راهنمایی و 
رانندگــی و به تبع آن کاهش تصادفــات و افزایش ایمنی در 

کشور است.
یکی دیگر از ویژگــی های این آیین نامه جلوگیری از حذف 
تمام تخفیفات عدم خسارت بر اثر یک تصادف است و صرفا 

بخشی از تخفیفات از بین می رود.
به موجب این آیین نامه شرکت های بیمه می توانند بین 50 تا 
75 درصد حق بیمه را بسته به شرایطی در اقساط شش ماهه 
دریافت کنند. امیدواریم با اجرایی شدن این ایین نامه بر اساس 
نوع رانندگی بیمه گذاران، نرخ حق بیمه عادالنه تر و مناسب با 

رفتارهای آنها تعیین شود.
آغاز مرحله ســوم طرح بخشودگی 100 درصدی 

جرایم بیمه نامه موتورسیکلت ها
دراین ماه همچنین رییس صندوق تامین خسارت های بدنی 
از آغاز مرحله سوم بخشودگی 100 درصدی جرایم بیمه نامه 

موتورسیکلت ها از اول آبان ماه خبر داد.
 مرحله سوم طرح بخشــودگی 100 درصدی جریمه نداشتن 
بیمه نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت ها از اول آبان ماه 
آغاز شــد. متاسفانه 95 درصد موتورسیکلت ها فاقد بیمه نامه 
شــخص ثالث هستند و این افراد می توانند از فرصت در نظر 
گرفته شده برای بخشودگی 100 درصدی جرائم نداشتن بیمه 
استفاده کنند. رییس صندوق تامین خسارت های بدنی توضیح 
داد که از ابتدای سال گذشــته و با هماهنگی با پلیس، هیچ 

موتورسیکلتی بدون بیمه نامه پالک نشده است.
مدیرعامل بیمه حکمت صبا تغییر کرد

در پســت های مدیریتی نیز در این ماه شاهد تغییرمدیرعامل 
بیمه حکمت صبا  در حالی که کمتر از یک ســال از تاسیس 

این شرکت  می گذرد، بودیم .
غالمحســین چایچی نصرتی، رییس بیمارستان 501 ارتش 
جایگزین علی شعبانی در سمت مدیرعاملی بیمه حکمت صبا 
شد. چایچی نصرتی پیش از این عضو هیات مدیره این شرکت 

بیمه بود.
ابالغ کاهش 50 درصدی حق بیمه پایه وســایل 

نقلیه عمومی شهری
ازدیگر اقدامات دراین ماه ، با موافقت بیمه مرکزی وتصویب 
هیات وزیران، حق بیمه پایه وســایل نقلیه عمومی شــهری 
حمل مسافر با ظرفیت بیش از شش نفر شامل اتوبوس، مینی 

بوس، ون و استیشن تا 50 درصد کاهش یافت.
بنا به درخواست اتحادیه اتوبوسرانی های شهری مبنی بر تغییر 
مبنای محاسبه نرخ حق بیمه شخص ثالث اتوبوس های درون 
شــهری و کاهش آن نسبت به اتوبوس های برون شهری به 
دلیل ریســک کمتر، این موضوع در دستور کار بیمه مرکزی 

قرار گرفت.
بنابر این گــزارش عبدالناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی 
با کاهش 50 درصدی حق بیمه وسایل نقلیه عمومی شهری 
در جلســه کمیسیون اجتماعی دولت موافقت کرد و این مهم 
در تاریخ 26 مهرماه 96 در هیات وزیران مطرح و به تصویب 
رســید و از 6 آبان با امضای معــاون اول رئیس جمهوری به 

دستگاه های اجرایی ابالغ شد.
امکان جایگزینی بیمه شــده دوم در بیمه نامه دو 

نفره
همچنین بیمه مرکزی به منظور تعیین دقیق رتبه شرکت های 
بیمــه در تولید بیمه های اندوخته دار، نســبت بــه ارائه آمار 

تفکیکی این رشته اقدام کنند.
احمد سربخشــیان، مدیر بیمه های عمروپس انداز بیمه آسیا 
اعالم کرد: دارنــدگان بیمه های جامــع عمروپس انداز بیمه 
آســیا می توانند تمام تراکنش های مالی بیمه نامه خود را در 
سایت شرکت بیمه آســیا رویت کنند وهمچنین میزان سود 
روزشــمار متعلق به بیمه نامه  و سود مشارکت در منافعی که 
ماحصل عملیات مالی سال گذشته  بوده ، قابل رویت است و 
این موضوع شــفافیت باالی موجود در این نوع بیمه را نشان 

می دهد.     
سربخشــیان با اشاره به الزام قانونی در برنامه ششم توسعه و 
نیز تاکید بیمه مرکزی بر توســعه بیمه های زندگی و افزایش 
ضریب نفوذ بیمه در کشور افزود: با توجه به تاکید مدیرعامل 
محترم شــرکت بیمه آســیا و در راســتای ایفای مسئولیت 
اجتماعی خود، در کنار توســعه فروش این محصول بیمه ای، 
نگاه ویژه ای به پذیرش و مدیریت ریســک های بیمه ای با 
توجه به شاخص های تقاضای بازار داشته و به مبحث توسعه 
بیمه های زندگی با رویکرد افزایش آگاهی و فرهنگ ســازی 

عمومی، توجه ویژه ای دارد.
وی با اعالم این نکته که بیمه آســیا در سه سال گذشته حائز 
رتبه اول گروه موسســات بیمه ای یکصد شرکت برتر کشور 
بــوده و دارای رتبه یک توانگری مالی نیز می باشــد ، افزود: 
شرکت بیمه آسیا توانســته مدیریت بهینه ای بر منابع ذخایر 
ریاضی بیمه های عمر داشــته باشــد و از محل منافع حاصل 
از آن ، برخالف بسیاری از شرکت های بیمه ، به تمامی بیمه 
گذاران عمر 23 ســال گذشته خود ســود مشارکت در منافع 

پرداخت و بیمه گذاران را سهیم کرده است.
مدیر بیمه های عمروپس انداز بیمه آسیا در رابطه با مزیت بیمه 
عمر بیمه آسیا نسبت به شرکت های دیگر بیمه ، گفت: با توجه 
به این که تمام شــرکت های بیمه تابع سیستم نظارتی بیمه 
مرکزی هستند، بنابراین بیمه آسیا هم موظف به رعایت آیین 
نامه ها در طراحی محصول بیمه ای اســت. در واقع تفاوت ها 
در محصول نبوده و قطعاً درخدمات پس از فروش خواهد بود. 
بیمه آســیا با توان مالی  و رتبه توانگری باال و ذخایر ریاضی 
بســیار مطمئنی که در اختیار دارد، می تواند به بیمه گذاران 
اطمینان دهد که سرمایه شان تضمین می شود. در کنار آن می 

توان خدمات بسیار خوب بیمه ای ارائه کرد.
همچنین با اشــاره به  تحریم آمریــکا در قراردادهای بیمه 
ای مدیرعامــل بیمه اتکایی امین گفته اســت که با یکی از 
بروکرهــای بزرگ بیمه ای فرانســوی دیدار کــرده و برای 
همکاری مشــترک به تفاهم کامل رســیده است ودر سال 
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گذشــته چیزی بنام تحریم آمریکا در قرارداد مازاِد خسارت ما 
وجود نداشت. 

ســید مصطفی کیایی اظهار کرد: همزمان با نمایشگاه کیش 
از گابریل بجانی ،رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل  شــرکت 
بروکری ناسکو دعوت و درباره همکاری مشترکمان مذاکراتی 
کردیم که در نهایت قرار شد که بروکری ناسکو پیگیر قرارداد 

مازاد خسارت جدید ما شود.
بخشــی از صحبت های ما درباره قرارداد مازاد خسارت بیمه 
اتکایی امین و عدم ذکر تحریم آمریکا در کلیه بندهای قرارداد 
بود که در سال گذشته با توجه به آغاز رفع تحریم ها تعدادی از 
شرکت های اروپایی و آسیایی در مورد حذف بند تحریم آمریکا 
مالحظاتی داشــتند. با توجه به دیدار رئیس کل بیمه مرکزی 
از شرکت اســکور و مذاکرات مفیدی که انجام شد، احتمااًل 
شرکت بیمه اسکور در قراردادهای جدید با ایران بندی به نام 

تحریم آمریکا نخواهد داشت.
یکی از همکاری های بزرگ ناسکو با ما قبول حق بیمه ارزی 

در داخل کشور بود که موجب شد، بیمه اتکایی 
امین هیچ ارزی از کشور خارج نکند و از ذخایر 

ارزی خود استفاده کند.
در حال حاضر برای اینکه شــرکت های بیمه 
بزرگ خارجی ســهمی از قــرارداد ما بگیرند، 
با آنها مذاکرات مفصلی داشــتیم و از ناســکو 
خواستیم به عنوان بروکر منتخب بیمه اتکایی 
امین آن مذاکــرات را دنبال کنند. وی توضیح 
داد: امیــد داریم با توجه به اینکه ناســکو در 
شرایط تحریم با صنعت بیمه کشور همکاری 
کرده اســت ،  در تمدید قرارداد مازاد خسارت 
بیمه اتکایی امین بتواند بهترین نرخ و شرایط 
را از بیمه گران خارجی گرفته و به بیمه اتکایی 

امین اعالم کنند.
سپس براســاس نرخ و شرایط اعالمی، از بین 
شرکتهای بیمه خارجی و داخلی نسبت به انعقاد 
قرارداد اقدام خواهد شد. البته باید در نظر داشته 
با توجه  به نســبت خسارت مناسب و انتخاب 
ریسک صحیح در شرکت و سود مناسب فنی 
بیمه اتکایی امین در ســال مالی منتهی به 31 

شهریور ســال 1396 یکی از نکات مثبتی است که می تواند 
موجب ترغیب بیمه گران خارجی به  مشارکت در قراردادهای 

بیمه اتکایی امین شود.
همچنین دراین ماه در بخش بیمه های اجتماعی نیز شــاهد 
مواردی از جمله تمدید بیمه رایــگان 14 میلیون نفر تدوین 
130 برنامه عملیاتی در سال 96 برای بیمه شدگان، واگذاری 
140 شرکت تامین  اجتماعی به بخش خصوصی، پرداخت 69 
هزار میلیارد ریال مستمری به بازنشستگان بودیم که درادامه 

امده است .
بیمه رایــگان همگانی در انتظار »آزمون وســع« 

وزارت رفاه
معاون بیمه خدمات سالمت سازمان بیمه سالمت ایران تاکید 
کرد که کنترل ورود بیمه شــدگان بــه صندوق بیمه رایگان 

همگانی در گروی آزمون وسع وزارت رفاه است. 
آناهیتا کشاورز با تاکید بر اینکه برای کنترل ورود بیمه شدگان 

به صندوق بیمه همگانی منتظر اجرای آزمون وســع از طرف 
وزارت رفاه هســتیم، اظهار کرد: بر اســاس مصوبه دولت و 
قانون بودجه، باید برای ورود به صندوق بیمه همگانی، آزمون 
ارزیابی وســع انجام شــود که متولی آن وزارت رفاه است. از 
زمان آغاز اجرای این برنامه، کسانی که متمایل به استفاده از 
صندوق بیمه رایگان هستند، ارزیابی می شوند و نتیجه آن به 
بیمه سالمت منعکس می شود. ما نیز بر اساس آن افراد را بیمه 
می کنیم. همچنین اگر متقاضی نخواهد ارزیابی وســع برای 
او انجام شــود، می تواند با پرداخت حق سرانه، صندوق بیمه 
ایرانیان را انتخاب کند، صندوق بیمه همگانی تا امروز ریزش 
نداشته و به ســمت افزایش رفته است؛ چون رایگان است و 
صدور دفترچه هم نیازی به انتظار ندارد. مردم هم وقتی بیمار 
می شوند به دنبال درمان می روند و خودشان را در همان مرکز 
درمانی بیمه می کنند. حدود 10 میلیون و 400 هزار نفر تا االن 

دفترچه بیمه همگانی معتبر دریافت کرده اند.
دولت بیش از 95 درصد از منابع بیمه سالمت را تعیین می کند؛ 

هر چقدر منابع مالی در نظر گرفته شود، ما موظفیم به همان 
انــدازه هزینه کنیم. اما منابع اصوال کفایت نمی کند و معموال 
در همه صندوق های خود با کســری روبرو می شویم. در سال 
95،   4400 میلیارد تومان در مجموع همه صندوق ها کسری 

منابع مالی داشتیم.
تمدید بیمه رایگان 14 میلیون نفر

اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بیمه سالمت 
ایران اعالم کرد: تمدید دفترچه بیمه سالمت همگانی رایگان 
برای بیش از چهارده میلیون بیمه شده تحت پوشش و افرادی 
که یکبار بــه عضویت این صندوق در آمده انــد، اما در حال 
حاضر فعال نیســتند، همچنان رایگان انجام می شود. در این 
اطالعیه آمده است: هیچ تغییری در مورد بیمه رایگان اعضای 
تمام صندوق های بیمه ســالمت صورت نگرفته است. برای 
افراد تحت پوشش صندوق بیمه همگانی رایگان منتظر ابالغ 
آزمون ارزیابی وســع از ســوی هیات دولت بوده و به موجب 

قانون برای ورود به صندوق بیمه همگانی رایگان باید  آزمون 
ارزیابی وسع انجام شود.

تدوین 130 برنامه عملیاتی در سال 96 برای بیمه 
شدگان

همچنین دراین ماه معاون بیمه ای ســازمان تأمین اجتماعی 
از تهیه و تدوین130 برنامه عملیاتی این ســازمان برای سال 

96 خبر داد.
در ســازمان تامین اجتماعی با قدمت بیش از  60 سال  برای 
اولین بار در 4 سال گذشته مدیر عاملی از بدنه اجرایی سازمان 
به این مهم منصوب شد که ثمره این انتخاب، برقراری آرامش 
در ســازمان، انجام فعالیت ها مطابق با برنامه و تنظیم برنامه 

استراتژیک است.
در تهیه سند برنامه راهبردی سازمان تأمین اجتماعی، حرکت 
به سمت سازمانی چابک و سرآمد در پاسخگویی با فرآیندهای 
هوشمند به عنوان اولویت های مهم گنجانده شده است  که از 
آن جمله می توان به ایجاد شعب تمام مکانیزه و ارایه خدمات 

الکترونیک به ذینفعان اشاره کرد.
واگذاری 140 شرکت تامین  اجتماعی 

به بخش خصوصی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از شناسایی 
140 شرکت وابســته به تامین اجتماعی برای 
واگــذاری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: 
سه هولدینگ تامین اجتماعی نیز تا آذر ماه وارد 

بورس می شوند.
قبــال  در  روحانــی  راهبردهــای  از  یکــی 
بنگاه داری  از  بازنشستگی خروج  صندوق های 
است. به تبع آن تامین اجتماعی نیز که مبتنی 
بر اصــول بنــگاه داری صندوق های بیمه ای 
در دنیاســت، تالش کرده اســت تا حدامکان 
خــروج از بنگاه داری و ورود به بازار ســرمایه 
را دنبال کرده و به ایجــاد ارزش افزوده برای 
سرمایه گذاری بیمه شدگان که ناشی از پرداخت 

حق بیمه های آنهاست  اهتمام کنیم.
پرداخــت 69 هــزار میلیــارد ریال 

مستمری به بازنشستگان
همچنین در این ماه براســاس اعالم دفتر امار 
ومحاسبات اقتصادی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی اعالم 
شده است که در 3 ماه اول سال جاری، 69 هزار و 815 میلیارد 
و 501 میلیون ریال مســتمری بازنشستگان از سوی سازمان 

تامین اجتماعی پرداخت شده است.
براساس اعالم دفتر آمار و محاسبات اقتصادی اجتماعی این 
ســازمان، در 3 ماه ابتدای سالجاری، 104هزار و 915 میلیارد 
و 267 میلیون ریال در بخش هزینه های بلندمدت از ســوی 
سازمان تامین اجتماعی هزینه شده است که 66.5 درصد آن 

مربوط به پرداخت مستمری بازنشستگان است.
بر همین اساس، در مدت بیان شده، 21 هزار و 955میلیارد و 
989 میلیون ریال مستمری به بازماندگان تعلق یافته و 3 هزار 
و 376 میلیارد و 834 میلیون ریال مستمری به ازکارافتادگان 
تأمین اجتماعی پرداخت شــده است و مســتمری بازماندگان 
و ازکارافتــادگان نیز به ترتیب 20.9 درصــد و 3.2درصد از 

هزینه های بلندمدت این سازمان را تشکیل می دهند.
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»جـایگاه گـردشگری 
در بـازار سـرمایه و بـورس«

 صنعت مســافرت و جهانگردی به عنوان بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت در دنیا به حســاب 
می آید. بسیاری از کشــورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد 
بخش خصوصی و توســعه ساختار زیربنایی می دانند. صنعت توریسم در سراسر دنیا، به ویژه در 
کشورهای در حال توسعه، که شکل های دیگر اقتصادی مانند تولید و استخراج منابع طبیعی به 
صرفه نیست، بسیار مورد توجه می باشد. جهانگردی مجموعه فعالیت هایی است که در بخش 

ها و سطوح مختلف جامعه جریان دارد.

جهانگــردی امروز به همــراه مجموعه ای از تمایالت، حرکت، دسترســی یافتن به امکانات و 
توانایی مالی، مسافرت توده ها را امکان پذیر ساخت. فناوری های نوین مانند خطوط هواپیمایی، 
کامپیوتر، رباتها و ارتباطات ماهواره ای باعث شــد که در ســده بیستم، شیوه زندگی، کار، بازی 
و تفریح افراد دگرگون شــود. پیشــرفت فناوری باعث شــد که به دلیل های متعددی میزان 
مسافرتهای دسته جمعی افزایش یابد که این دالیل شامل افزایش زمان تفریح، باالبردن درآمد، 

پیشرفت ارتباطات دور و ایجاد راه های کارآمد حمل ونقلی است.

فاطمه خوانساری
کارشناس گردشگری
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در حالــی که دنیــای امروز پا به هــزاره جدید می گذارد، تردیدی نیســت که صنعت 
جهانگردی و مسافرت به صورت یکی از پایه های استوار سیستم اقتصاد جهانی درآید. 
با وجود رکودهای دوره ای، شورش های سیاسی، جنگ ها، نوسانات قیمتی و دسترسی 
به ســوخت، جهانگردی بین المللی از بزرگترین اقالم در بودجه معامالت خارجی جهان 
به شــمار می آید. بودجه ای که صرف جهانگردی خارجی می شود، سه برابر بودجه ای 
اســت که صرف امور دفاعی می شود. به تدریج مقاصد مسافرتی جدیدی به وجود آمده 
و در نتیجه امروزه جهانگردی به یکی از بزرگ ترین بخش های اقتصادی جهان تبدیل 

شده است.

همه چیز در حال تغییر است. جهان با سرعت چشمگیری در حرکت است و به پیش می 
رود. این در حالی اســت که با کوچک شدن و از بین رفتن تمام مرزها به سمت دهکده 
جهانی شــدن پیش میرویم. گستردگی صنعت توریســم و نقش تاثیر گذار آن بر روی 

زندگی و اقتصاد جامعه بر همگان آشکار است.
   به طورکلی تأثیرات اقتصادی گردشــگری بر کشــورها به صورت ســه اثر مستقیم، 
غیرمســتقیم و القایی می باشد. تأثیرات مستقیم گردشــگری بر اقتصاد کشورها شامل 
میزان درآمدی می شود که افراد در مؤسسات و یا شرکت های گردشگری مانند هتل ها، 

رستوران ها، فروشگاه های گردشگری و آژانس های مسافرتی بدست می آورند. 

تأثیر غیرمستقیم اقتصادی گردشگری شامل میزان افزایش درآمد افرادی است که در بخش 
عرضه گردشــگری کار می کنند، مشاغلی مانند حمل ونقل، کشاورزی و صنایع دستی و ... در 
ضمن از آنجایی که کشورهای درحال توسعه با مشکالتی نظیر بیکاری باال، محدودیت منابع 
ارزی و تک محصولی بودن اقتصاد مواجه می باشند لذا توجه به توسعه صنعت گردشگری از 

اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. 
بنابراین به منظور تنوع بخشــیدن به منابع رشــد اقتصــادی، امنیت اقتصادی، 
درآمدهای ارزی و همچنین ایجاد فرصت های مختلف شــغلی در کشور، توسعه 

صنعت گردشــگری که بعنوان صادرات نامرئی نیز نامیده می شود، از اهمیت دو 
چندانی برخوردار می شود. 

گردشگری و درآمد حاصل از فعالیتها در حوزه توریسم نه تنها بر اقتصاد بلکه بر روی تمامی 
اجزاء مهم تاثیر می گذارد. حمل و نقل، اقامت، غذا و نوشــیدنی و... همه همه از اجزا اصلی 
تشــکیل دهنده این صنعت می باشند و رابطه مســتقیم با یکدیگر دارند. در اینجا سوالی که 
مطرح می شود این است که آیا این صنعت می تواند بر بورس و بازار سرمایه تاثیر گذار باشد 

و یا بلعکس تاثیر بپذیرد.
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 ورود هتل ها به بازار ســرمایه در دســتور کار قرار گرفته است و تا کنون سهام هتل پارسیان 
کوثر اصفهان با نماد گکوثر به بازار معرفی و عرضه شد. خبرها حاکی از آن است که هتل های 
انگلیسی هم وارد بازار ایران شدند. شرکت » ایزی هتل« انگلیس برای گشایش 500 اتاق در 
ایران به توافق رســیدند. این اخبار می تواند کمک شایانی هم برای گردشگری و هم فعاالن 

بازار سرمایه باشد.
از سوی دیگر شــرکتهای حمل و نقل و هلدینگ های گردشگری و خدماتی نیز در بورس و 
فرابورس عرضه شــده اند و به صورت غیر مستقیم بر روی گردشگری و بازار سرمایه اثرگذار 
هستند که از جمله آن می توان به شرکتهای توسعه حمل و نقل ریلي پارسیان)حپارسا( و آسیا 
ســیر ارس)حآسا(، گروه ســرمایه گذاري میراث فرهنگي)سمگا(، توریستي و رفاهي آبادگران 
کیش)گکیش(، امور رفاهي کارگزاران پارس)گپارس( و ... اشاره نمود که نقطه اتصال صنعت 
توریسم و بازار ســرمایه می باشد. این در حالی است که سهام شرکت هایی مانند توریستی و 
رفاهــی آبادگران ایران)ثاباد(، هتل هاي هما)هما( و هواپیمایــي ج.ا.ا هما )ایران ایر( هنوز در 
بازار بورس عرضه نشده و در لیست انتظار می باشند. اگر چه گردشگری راه خود را برای ورود 

به بازار سرمایه باز کرده است ولی نتوانسته به صورت مستقیم بر روی بازار سرمایه تاثیرگذار 
باشــد. از آنجایی که صنعت توریسم رو به گسترش می باشد و با وجود پتانسیل های مناسب 
در توســعه این صنعت می توان امیدوار بود که با جذب ســرمایه گذاری خارجی و حمایتهای 
الزم در این زمینه به شکوفایی رسید. از مشکالت اساسی این صنعت می توان به زیرساختها 
اشــاره نمود که متاسفانه تامین مالی در این راســتا بسیار مشکل و سخت است. بازار سرمایه 
این قابلیت را دارد تا تاثیر مستقیمی بر گردشگری و صنعت توریسم بگذارد و به عنوان حامی 
و پشــتوانه مالی یکی از اهرمهای اساسی گسترش گردشگری و تهیه کلیه زیرساختها در این 

حوزه نقش مهمی را ایفا نماید. 
کمک مســئوالن بازار سرمایه در راســتای توسعه گردشگری بی تاثیر نخواهد بود و به جذب 
بیشــتر گردشگر و سرمایه گذار کمک شایانی می نماید. جذب سرمایه گذاری خارجی و ورود 
شــرکتهای خارجی به بورس ایران می تواند عاملی بر رونق بخشی به بازار باشد. اگرچه این 
امر مســتلزم تالش های بسیار است ولی با توجه به پتانسیل های موجود از توان کافی برای 

دستیابی به این مهم برخوردار می باشیم.

اگر چه اخیرا تاکید بر گردشــگری از یک سو و میزان آگاهی مردم از سوی دیگر افزایش 
یافته اســت ولی متاسفانه عدم اعتماد به سود ده بودن و ثبات رونق گردشگری در ایران، 
مهم ترین  عامل عدم اســتقبال از ورود این صنعت به بورس و فرابورس می باشد با این 
وجود قوانین و مقررات دســت و پا گیر، کوچک بودن سرمایه و شفاف نبودن حسابهای 
مالی در حوزه گردشــگری ورود این شــرکتها را به بازار بورس و فرابورس جهت عرضه 

سهام آن میسر نمی باشد.
این در حالی اســت که اکثر فعاالن در بازار سرمایه متشکل از اقتصادان و نهادهای مالی 
می باشند و بازار سرمایه اطالعات اندکی در خصوص توریسم دارند. کارگزاران بورس نیز 
در عرضه ســهام صنایع مربوط به صنعت گردشگری در بازار بورس و فرابورس کم کاری 

کرده اند و برای معرفی و آموزش، تبلیغ یا فعالیتی نداشته اند. 
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   اگر صنعت توریســم و بازار سرمایه با هم متحد شــوند می توانند جایگاه خود را پیدا 
کرده و مورد اســتقبال قرار گیرند. اینجاست که واژه جدیدی به نام گردشگری بورسی 
مفهــوم یافتــه و معرف بعد دیگری از گردشــگری در جهان و بازدید از بازار ســرمایه 
و عالقه به ســرمایه گذاری می باشــد. می توان مدعی شــد که در هیچ جای از این 

گردشگری بورسی اشاره نشده است شاید صنعــت بــه واژه ای به نام 
در زمره توریسم تجاری قلمداد کرد. بتوان گردشگری بورسی را 
انواع نمایشگاه ها برای فعاالن بازار در ایــن زمان شــرکت در 

بازار سرمایه می تواند فرصتی را ســرمایه، یافتن منابع جدید و معرفی 
متفاوتی در اختیار فعاالن بازار ســرمایه قرار دهد.  بازدیدهــای  اگر چه 

از بورســها و نهادهای مالی توســط کانون کارگزاران بورس برای بازدید 

مختلــف دنیا از جمله کانادا، آلمان، اتریش، و... برنامــه ریزی و طراحی می گردد. بازار 
ســرمایه به خوبی می تواند با حمایت از استارت آپ ها و با در دسترس بودن منابع مالی 
در همه ابعاد از اقتصاد حمایت کنند. که این صنعت راه  میانبری برای توســعه اقتصادی 
در کشورهای در حال توسعه و تولید ثروت در کشورهای صنعتی بوده و درآینده نزدیک 

به مهم ترین شاخص اقتصادی هر کشور تبدیل خواهد شد. 
گردشــگری یکی از مطمئن ترین و ارزان ترین منابع کســب درآمد ارزی است ، بی تردید 
گسترش این صنعت در ایران می تواند به راحتی جای درآمدهای نفتی را پر کند. این صنعت 
نه تنها در پیشــبرد اقتصاد ملی و درآمدهای ارزی نقــش دارد بلکه صنعتی پاکیزه و فاقد 
آلودگی است و در عین حال اشتغالزایی باالیی دارد. همچنین گردشگری اهرم قدرتمندی 

برای بازاریابی و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی می باشد.
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تشــویق فعاالن این صنعــت در تجمیع شــرکت های کوچــک و راه اندازی 
شــرکت های بزرگ و هلدینگ های گردشــگری می تواند کمک شایانی برای 
ورود به بازار سرمایه باشد که این امر در صورت فراهم بودن زمینه های قانونی 
الزم برای رونق کســب وکارهای گردشــگری، با تامین سرمایه کافی محقق 
خواهد شد. در همین حین چنانچه شرکت های بزرگ گردشگری در کشورهای 
موفق در عرصه این صنعت، با عرضه ســهام خود در بورس، سرمایه الزم برای 
گسترش و رونق کسب وکار خود را تامین می کنند؛ شیوه ای که تاکنون، به  عنوان 
راهی برای تامین ســرمایه و وسعت بخشیدن به زیرساخت های گردشگری در 
کشــور، مورد توجه قرار نگرفته است. در واقع این تفکر که صنعت گردشگری 
نمی تواند حامی سهامداران خود باشد، جدی ترین مانعی است که در صورت ورود 
شرکت های گردشگری به بازار سرمایه، استقبال از سهام عرضه شده این صنایع 
را با اما و اگر همراه خواهد کرد. ورود شرکت ها و صنایع در ارتباط با گردشگری 
به بازار ســرمایه، اگر چه خود عاملی برای رشــد این صنایع است اما از سوی 
دیگر، کسب وکارهای گردشگری تنها در حالتی می توانند به بازار سرمایه راه پیدا 
کنند و عرضه سهام شــان با استقبال مواجه می شود که رونق این صنعت پایدار 
و از رشدی با ثبات برخوردار باشد. تالش دست اندرکاران این صنعت به ویژه در 
عرصه دولتی برای صنعتی شدن گردشگری و افزایش ورود گردشگر به کشور 
الزمه رونق این صنعت اســت و از سوی دیگر همت مسئولین بازار سرمایه در 

معرفی این امکان به فعاالن گردشگری مهم می باشد.
تنها در صورتی زمینه برای خرید و فروش ســهام صنایع گردشــگری در بازار 
ســرمایه ایران فراهم می شود که هم فعاالن گردشگری و هم متولیان سازمان 
بورس به این موضوع عالقه نشان دهند و با درک کارآیی آن در پیشرفت و رشد 
این صنعت با همکاری و همراهی هم، راه را برای تحقق این مهم هموار نمایند.
صنعت گردشــگری و بورس هر دو ترسو می باشــند و با کوچکترین تغییرات 
سیاســی و اقتصادی عکس العمل نشان می دهند و بر اقتصاد تاثیر می گذارند. 
می توان گفت وجه اشــتراک زیادی بین این دو بازار وجود دارد. ما در دوره ای 
قــرار داریم که انواع محصوالت چه در بورس اوراق و چه در بورس کاال عرضه 
می شــود پس جای بسی تاسف اســت که اگر نتوانیم رابطه بین گردشگری و 

بورس را محکمتر کنیم و از پتانسیل های موجود بهترین بهره را ببریم.

بیست سهم برتر معیار
بلند مدت )یکساله(

نام شرکت ردیف

فوالد مبارکه اصفهان1

پاالیش نفت بندرعباس2

پتروشیمي مبین3

معدني و صنعتي گل گهر4

پتروشیمي پردیس5

داده گسترعصرنوین-هاي وب6

پتروشیمي جم7

پتروشیمي فجر8

فوالد  خوزستان9

پاالیش نفت تبریز10

بیست سهم برتر معیار
بلند مدت )یکساله(

نام شرکت ردیف

داروسازي کاسپین تامین11

توسعه معادن  و فلزات 12

سرمایه گذاري غدیر)هلدینگ( 13

مخابرات ایران14

گروه بهمن 15

گسترش نفت و گاز پارسیان16

پاالیش نفت تهران17

بهمن  دیزل18

توسعه  صنایع  بهشهر)هلدینگ(19

پاالیش نفت اصفهان20

منبع: کارگزاری آگاه

منبع: شرکت سرمایه گذاری معیار
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بـورس آرژانتین 
محمد حسن گودرزی

اقتصاد آرژانتین از منابع طبیعی غنی، جمعیت باسواد با درصد باال، بخش کشاورزی صادرات محور، و پایه صنعتی متنوع بهره می برد. کشور از لحاظ تاریخی دارای طبقه متوسط فراوانی در مقایسه 
با دیگر کشورهای آمریکای التین می باشد. در فاصله سال های 1992 تا 1999 میالدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آرژانتین از 7 /5 میلیارد دالر به 24 میلیارد دالر رسید. البته بخش زیادی 
از این رشد سرمایه را می توان نتیجه خرید 98 درصد از سهام شرکت وای پی اف به وسیله شرکت نفتی رپسول دانست. شاید بورس آرژانتین را بتوان به عنوان یکی از بازار های بورس جهان دانست 

در زمان بحران های مالی که در این کشور به وجود آمد یکی از بورس هایی دانست که ثبات خود را همچنان حفظ کرده است. 
بورس اوراق بهادار بوئنوس آیرس به طور اختصاری )BCBA )Bolsa de Comercio de Buenos Aires مسئولیت عملیات بورس اوراق بهادار اولیه آرژانتین در بوئنوس آیرس بر عهده دارد. 
این بورس از جمله قدیمی ترین و با سابقه ترین بازار های بورس در آمریکای جنوبی به شمار می رود که توسط بانک بانکو مرکانتیل )Banco Mercantil( تاسیس شد. BCBA تعریفی که از 
 MERVAL خود ارائه داده این است: »این یک انجمن مدنی غیر انتفاعی مستقل است.در شورای آن، نمایندگان همه بخش های مختلف اقتصاد آرژانتین نشسته اند. »مهمترین شاخص بازار سهام
اســت. این اســم برگرفته شده از کلمه اسپانیایی MERcado de VALores که به معنای بازار بورس است. MERVAL که شامل مهمترین بخش های بورس آرژانتین است. شاخص های 
دیگربورس آرژانتین  Burcap، Bolsa General و M.AR.، و شاخص های ارز Indol و عمده فروشی Indol.هستند. این شاخص در تاریخ 30 ژوئن 1986 با مقدار پایه ای از 0.01 دالر 

به وجود آمد. این شاخص هر سه ماه با توجه به حجم معامالت طی 6 ماه گذشته تحت تجدید نظر قرار می گیرد.
در سال 2015 بورس آرژانتین عنوان بهترین بازار سهام جهان را در اختیار داشت. این اوج گیری بازار سهام تحت تاثیر پایان نبرد بدهی ها با طلبکاران آمریکایی رخ داد و برای نخستین  بار پس از 
15 سال، راه را برای ورود دوباره این کشور به بازارهای سرمایه ای جهان باز کرد. در این کشور امیدواری قابل توجهی نسبت به رئیس جمهور جدید یعنی »موریسیو ماکری« وجود دارد که در حال 

بازسازی اقتصاد این کشور است. سرمایه گذاران و سهام داران امیدوارند که تیم اقتصادی ماکری بتواند اقتصاد بحران زده آرژانتین را دوباره به مسیر واقعی خود بازگرداند.
 Alejandro( شهر بوئینس آیرس پایتخت این کشور قرار دارد. این ساختمان توسط الخاندرو کریستوفرسن )Leandro Alem( در حال حاضر ساختمان اصلی بورس آرژانتین در خیابان لیندرو آلِم
 )Mario Roberto Álvarez( معمار آرژانتینی- نروژی و در ســال 1913 طراحی و تا ســال 1916 ساخته شد. بخش مدرن تر توسط معمار آرژانتینی ماریو روبرتو آلوارز )Christophersen

در سال 1972 طراحی شده و در سال 1977 افتتاح شد.
در حال حاضر مدیریت این بورس بر عهده هوراشیو پی.فارگوسی )Horacio P. Fargosi( است و ساعات کاری این بورس از 11 صبح تا 5 بعد از ظهر است.
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محمد حسن گودرزی

آرژانتین، انبار گوشت نیمکره جنوبی
با اقتصاد آرژانتین آشنا شويد

آرژانتین در آمریکای جنوبی واقع شده و پایتخت آن شهر بوئنوس آیرس است. زبان رسمی این 
کشــور اسپانیایی و جمعیت آن در حدود 41 میلیون نفر است. واحد پول آرژانتین پزو نام دارد و 
این کشور از لحاظ وسعت پس از برزیل دومین کشور آمریکای جنوبی و در بین کشورهای جهان 
هشــتمین کشور از لحاظ وسعت است. آرژانتین سومین اقتصاد بزرگ آمریکای التین را دارد و 

سطح زندگی در آن نسبت به سایر کشورهای این منطقه باالتر است.
اقتصاد آرژانتین علیرغم اینکه با مشکالت ناشی از تورم باال رنج می دهد اما این کشور یکی از 
توسعه یافته  ترین کشورهای آمریکای جنوبی به شمار می رود. این کشور از باالترین تولید سرانه 
ناخلص ملی مبتنی بر قدرت خرید مبادله ارز، و نیز رتبه ســوم از لحاظ باال بودن تولید ناخالص 
ملی )اســمی( نسبت به آمریکا را دارا می باشد. این کشور از باالترین ترازهای آموزشی سنجیده 
شده از طریق توجه به دانشگاه و نیز یک ساختار منطقی برخوردار است که در جنبه های متعدد 

با آنچه که در ملل کاماًل صنعتی وجود دارد، برابری می کند.
سیستم بزرگراه آرژانتین بسیار خوب توسعه یافته و جاده هایی دارد که به تمام گوشه و کنار کشور 
راه دارد. در این کشور تقریباً 640هزار کیلومتر بزرگراه و جاده وجود دارد. بزرگراه های چندبانده 
هم اکنون شماری از شهرهای اصلی را به هم متصل نموده و نمونه های بیشتری از آن نیز هم 

اکنون در دست احداث می باشند.
آرژانتین در ســال 2015 میالدی 79 /56 میلیارد دالر از صادرات درآمد کسب کرد و بیشترین 
سهم از کاالهای صادراتی این کشور را سویا و فرآورده های آن تشکیل می داد. دانه های غالت، 
مواد شیمیایی، میوه و سبزی، آلومینیوم و فوالد و ماشین آالت الکترونیکی اصلی ترین کاالهای 
صادراتی این کشور هستند در حالی که بخش اعظم کاالهای وارداتی آرژانتین را ماشین آالت و 

کاالهای صنعتی تشکیل می دهند.
از نظر اقتصادی و در بخش صادرات محصوالت کشــاورزی از جمله بخش هایی است که در 
زمینه صادرات فعالیت بسیار دارد. میوه ها و سبزیجات ۳%  صادرات را تشکیل می دهند: سیب و 
گالبی در دره ریونگرو )آرژانتین(- ریو نگرو؛ پرتقال و دیگر مرکبات در شمال غرب و مزوپوتامیا؛ 
انگور و توت فرنگی در کویو و توت در دورترین نقاط جنوبی تولید می شوند. پنبه و راج آمریکایی، 
محصوالت اصلی گرانچاکو، نیشکر و تنباکو در شمال غرب و زیتون و سیر در کویو هستند. موز 
فورموزا، گوجه فرنگی در ســالتا، و هلو در )مندوزا( برای مصرف داخلی پرورش داده می شوند. 

آرژانتین پنجمین تولیدکننده انگور بوده و تولید انگور مرغوب از لحاظ کیفیت جه شــهای اصلی 
خود را نموده است. صادرات در حال رشد، کل توان بالقوه کشت انگور از میزان الزم فاصله دارد. 

مندوزا پهناورترین ناحیه تولید انگور است که پس از آن سن خوآن قرار گرفته است.
صنایع پتروشــیمی، نفت، و گاز طبیعی با نسبت %۲۰ کل صادرات، در گروه دوم صادرات قرار 
دارند. مهم ترین حوزه های نفتی در پاتاگونیا و کویو قرار دارند. شبکه عمده انتقال خط لوله انتقال، 
محصول خام را به باهیا بالنکا، مرکز صنعت پتروشــیمی، و نیز کمربند صنعتی الپالتا-روزاریو 

می فرستد. زغال سنگ نیز استخراج می شود.
اســتخراج معدن یک صنعت روبه افزایش اســت. شمال غرب و ایالت سن خوآن نواحی اصلی 
این فعالیت هســتند. فلزات استخراج شده عبارت اند از طال، نقره، روی، منیزیوم، مس، گوگرد، 
تنگســتن و اورانیوم. در طی تنها ده ســال، صادرات از رقم 200 میلیون دالر )آمریکا( به 1/2 
میلیارد دالر در ســال 2004، با نسبت %۳ کل صادرات رســید. برآوردها برای سال 2006 ،2 

میلیارد دالر آمریکا، یک افزایش ده برابری نسبت به سال 1996 نشان می دهد.

آشنایی با صنعت گوشت در آرژانتین 
کشــاورزی و تبع آن دامداری از جمله بخش های مهم در اقتصاد آرژانتین به شــمار می رود و 
پرورش گاو و گوسفند و صادرات محصوالت آن شالوده اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد. در 
سال2004، خروجی کشاورزی به ۱۱% تولید ناخالص ملی بالغ شد که یک سوم کل صادرات 
به شــمار می رفت. گوسفند در این کشور یک کاالی صنعتی اصلی به شمار می رود و صنایع 

گوشت و پشم گوسفند بیشتر در پاتاگونیا اهمیت دارند. 
علیرغم وجود گوسفند، گوشت گاو از جمله صادرات آرژانتین به شمار می رود. در واقع می توان 
گفت که گوشت گوسفند بخشــی از صادرات گوشت قرمز آرژانتین است و صنعت گوشت این 
کشور تنوع زیادی در این زمینه دارد که باعث شده آرژانتین از جمله صادرکنندگان عمده گوشت 
قرمز در جهان محســوب شــود. در حال حاضر با احتساب گوشت سفید و محصوالت گوشتی 
دریایی، این کشــور از جمله مصرف کنندگان بزرگ انواع گوشت در جهان به شمار می رود. در 
حال حاضر ساالنه بیش از 3 میلیون تن گوشت گاو در آرژانتین مصرف می شود و گوشت مرغ 

و سایر جانوران در رده های بعدی جا دارند. 
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گاو بــرای اولین بار در ســال 1536 میالدی و 
توسط فاتحان اسپانیایی به این کشور آورده شد. 
با توجه به جغرافیای این کشور و منابع طبیعی 
گاوداری و صنعت گوشــت گاو در این کشــور 
به سرعت رشد و توســعه پیدا کرد. دامداری و 
بویژه پرورش گاو توســط اروپائیهای تازه وارد 
در مراتع و ســرزمین های حاصل خیز پامپاس 
کــه در اختیــار آنها قرار گرفته بود، به شــکل 
حرفه ای رواج یافت و از ســال 1879 کشــتی 
های یخچــال دار در آرژانتین پهلو گرفتند که 
امکان صادرات گوشــت به اروپا و سایر نقاط را 
فراهم می کرد. با فراهم شــدن امکان صادرات 
گوشت گاو، این شــغل کم کم به یک صنعت 
مهم و پولساز نیز تبدیل شد. مجموعه کشاورزی 
و دامداری باعث شــد که بــا توجه به حاصل 
خیزی باالی این ســرزمین و منابع آبی فراوان، 
در بخش نسبتا وسیعی از کشور، اشتغال فراهم 
شــده و در مدت کوتاهی جامعه بیکار بوئنوس 
آیرس، به شــدت فعال شود توسعه روش های 
حمل و نقل صنعت گوشت قرمز و صادرات آن 
به سرعت در آرژانتین پیشرفت کرد و این کشور 
را به کشوری صاحب نام در زمینه تولید گوشت 
قرمز تبدیل کرد. صادرات این کشــور ابتدا به 
کشورهای همسایه خود و سپس به سایر نقاط 

جهان آغاز شد.
گوشت گاو در این کشور نقش بسیار مهمی در 
فرهنــگ آرژانتین بازی می کند. به لطف رونق 
صادرات گوشت، مالکان بزرگ و مزرعه داران 
به کار ساخت و ســاز خانه ها و بناهای بزرگی 
در شــهر هایی مانند الپالتــا و بوینس آریس 
دســت زدند که نتیجه آن رونق شهرنشینی در 

این کشور بود. 
رونق پرورش گوسفند در آرژانتین رونق بسیاری 
داشته و براساس آمار در سال 2006 نزدیک به 
55 میلیون راس دام در مراتع این کشــور وجود 
داشــته اســت. آرژانتین بعد از برزیل و استرالیا 
ســومین صادرکننده عمده گوشت گاو به شمار 
می رود. کیفیت گوشــت گاو بستگی به رژیم 
غذایی ارائه شده به دام ها و شرایط زندگی آنها 
است. دو رژیم غذایی مختلف برای تولید گوشت 
گاو در آرژانتین استفاده می شود که شامل چرای 
دام در مراتع چمن است و دیگری تغذیه پرواری. 
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بــورس های بین المـلل

بورس سهام اروپـا تا تاریخ 19 آذر

محمد حسن گودرزی

بورس آسیا تا تاریخ 19 آذر

بورس اقیانوسیه تا تاریخ 19 آذر
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بورس سهام آفریقا تا تاریخ 19 آذر

بورس آمریکا تا تاریخ 19 آذر

موسســه رســانه ای عصــر ســرآمدان اقتصــادی بــرای ســه نشــریه خــود »روزنامــه عصــر اقتصــاد و ماهنامه هــای 
تصمیــم و ثــروت ملــل« )هــر ســه اقتصــادی و مدیریتــی( در شهرســتانها خبرنــگار مقیــم می پذیــرد.

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

نام و نام خانوادگی:

تلگرام:ایمیل:

شماره شناسنامه:کد ملی:
تاریخ تولد:

آدرس:

کد پستی:

سابقه کار:
موبایل:

تحصیالت:
تلفن:

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



بسمه تعالی
فرم اشتراک مجله تصمیم

نام:    نام خانوادگی: 

کد ملی:   تلفن همراه:   تلفن شهری: 

مـدت

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

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

لطفا دوره اشتراک مورد نظر را عالمت بزنید:
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ری
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300/000

شش ماههسه ماهه

600/000

دوازده ماهه

1/200/000

مالحظات:

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

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

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

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

                                                                                                امضاء مشترک

موسسه عصر سرآمدان اقتصادی



عصر اقتصاد یاور اطالع رسانی اقتصاد مّولد ایران 

رشد و موفقیت شما مایه سربلندی و افتخار ماست

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

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

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

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

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

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

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

4- ویژه نامه های مناسبتی و نمایشگاهی 

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

3- کانال تلگرام     
4- خدمات پیامکی:                     09037396929 

نشانی:  تهران - نرسیده به میدان ولیعصر - خیابان دمشق - پالک 11 - واحد 1
تلفن:  7 - 93 52 94 88 )9821+(   نمابر: 447 06 889 )9821+(
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