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چشم انداز اقتصاد ایران در سال 97 با سیاست 
گره خورده اســت. تنش هاي منطقه اي، سوریه، 
عراق، تنش میان ایران و اسرائیل و موضع گیري 
آمریکایي هــا در قبال برجام و یا موضع احتمالي 
و بعضا مبهــم اروپایي ها در باره این تفاهم مهم، 
انتخابات میــان  دوره اي کنگره آمریکا و احتمال 
به قدرت رسیدن دموکرات ها از یك سو و پیگیري 
پرونده راشــا گیت یا احتمال دخالت روس ها در 
انتخابــات آمریکا که مي تواند روزهاي ســختي 
را براي کاخ ســفید رقم بزنــد، همگي در بطن 
 خود در برگیرنــده جنبه هایي مثبــت یا منفي 

براي ایران است.
به نظــرم در داخل نیــز هر گونــه بهبود در 
اوضــاع اقتصــادي و حتــي ســناریوهاي بعضا 
متناقض در هفته هاي اخیر در مهار بحران ارزي 
کشــور، تعمیق بازار بدهي، بهبود بازارســرمایه 
و ســرمایه گذاري خارجي با یافتن پاســخ براي 
این ســوال اســتراتژیك که: باالخره مي خواهیم 

چه کنیم؟ ارتباط تنگاتنگي دارد.
کشــور از مرحلــه ســهل انگاري و به پشــت 
گوش انداختن مســائل اساســي چون بیکاري و 
تورم و دالر و تنش در سیســتم بانکي به سرعت 
وارد فازي از حیات خود مي شــود که پیش  شرط 
اصلي آن روشن کردن تمایل یا عدم تمایل به کار 

با جهان و استقرار بســتري است که در محیطي 
امن تر بتواند سرمایه بین المللي را جذب کند.

شــهریور ســال آتي آزمون مهم بانك مرکزي 
در خصوص پیروزي یا شکســت سیاســت مهار 
وکاهش نرخ بهره خواهد بود که اگر با شکســت 
مواجه  شــود آثار آن مي تواند به ســرعت به بازار 

ارز منتقل شود.
به گمانم ســال 97 سال دســتیابي به بینشي 
واقع بینانه تر در رویکرد گروه هاي سیاسي در گذار 
از چالش و رودرویي و تخریب به پلتفرمي مشترک 

حول منافع ملي است.
مسلم است که فرصت هاي زیادي از دست رفته، 
اما به نظر مي رسد آنچه مهم تر است اینکه فرصت 
چنداني باقي نمانده اســت. کارآمدي اقتصادي ما 
تنها راه ومعیار براي هر نوع تصمیم و بطور اخص 

تصمیمات سیاسي است.
بازارســرمایه ایــران در ســال 97 چالش هاي 
تعین کننده اي را در مقابــل خود خواهد دید که 
اگر موفق به حل آن ها نشود مي تواند به بنیان هاي 
اعتماد عمومي براي جذب ســرمایه بیشــتر و یا 
جلوگیري از فرار ســرمایه لطمات جدي وارد کند 

که از آن جمله مي توان به موارد زیر اشاره کرد:
 یافتن و ارائه یك ســناریوي روشن در حل 

مشکل سیستم بانکي و نمادهاي مربوطه 

 حل نهایي مسئله تجدید ارزیابي دارایي ها 
و افزایش سرمایه ها مرتبط با آن 

 برداشته شــدن ســایه تهدیدات برجامي 
آمریکا به ویژه در ابتداي سال

کنتــرل  احتمالــي  دادن  دســت  از   
جمهوري خواهــان برکنگــره و تغییر جهت 
ناگهاني و احتمالي دولت آمریکا علیه برجام

 موضع گیري شــفاف بانك مرکزي در قبال 
نرخ برابري ارز 

 احتمال بیشــتر تمایل دولــت به انعکاس 
تورم در نرخ برابري بصورت ســاالنه به جاي 
کنترل نرخ مزبور و ایجاد حالت موســوم به 

فنر ارزي در سال هاي گذشته 
 برخي تغییرات در محیط حقوقي و قانوني 

بورس ها
 برآورد نهایي بازارهاي ســرمایه و بدهي از 
قدرت سیســتم مالي در نزولــي کردن نرخ 
بهره که در صــورت منفي بودن این برآورد، 
تنش هــا در انتقــال منابع از یك بــازار به 
بازارهاي دیگــر را افزایش خواهد داد و مثال 
به بازار ارز بیش از پیش فشــار وارد خواهد 
آورد و بایــد دید تبعــات آن در صندوق ها، 
ســاختمان  و  ملــك  ســهام،   قیمــت 

چه خواهد بود.

چشماندازوجريانهاي
تاثيرگذاراصليبازارها

درسال97

داريوش روزبهانه
رئیس هیأت  مديره 

شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه
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دسترســی به منابع مالی را اگر بزرگترین مشکل ندانیم، بی شك اما یکی 
از بزرگترین دغدغه هایی است که این روزها مدیران بنگاه های اقتصادی با آن 
دســت به گریبانند. دغدغه ای که تحریم، موثرترین عامل آن به شمار می آید 
و نابسامانی این روزهای سیستم بانکی به آن دامن زده است. رکود اقتصادی، 
مبهم بودن سیاســت های ارزی، کم اعتمادی به آینــده و ده ها فاکتور دیگر 
دالیلی هســتند که مدیران اجرایی کشــور با آن دست و پنجه نرم می کنند. 
این شــرایط برای بازار ســرمایه اما، فرصتی مغتنم به شمار می آید. فرصتی 
برای معرفی بهتر بازار ســرمایه با هدف شــناخت بزرگترین رسالت آن یعنی 
تأمیــن مالی بلند مدت. فرصتی برای معرفی ابزارهای نوین تأمین مالی برای 
مدیرانی که سالیان سال فقط با سیســتم بانکی مأنوس بودند. فرصتی برای 
بزرگتر شــدن بازار سرمایه. فرصتی برای تزریق سرمایه های سرگردان جامعه 
به چرخه تولید. فرصتی برای کمك به سیســتم بانکی با برداشتن بخشی از 
باری که ناخواســته بر دوش بانك ها گذاشته شده. فرصتی که اگر قدر ندانیم، 
به زودی شــاید از دست برود. در این وانفسای تهدید های ناعادالنه غرب باید 

این فرصت را مغتنم شمرد. 
 زمانی که حتی دولت برای پرداخت بدهی هایش به استقراض از بورس پناه 
آوده و توانســته با ابزار های نوین، ده ها هزار میلیارد تومان تأمین مالی کند، 
بهترین فرصت برای هدایت ســرمایه گذاران و ناشران به بازاری است که نیاز 
هر دو طیف را برآورده خواهد کرد. بازار سرمایه ایران با نیم قرن فعالیت نشان 
داد پتانسیل آن را دارد که در قالب صندوق های سرمایه گذاری، در کمتر از 3 
سال، بیش از 100 هزار میلیارد تومان از سرمایه های جامعه را به سوی خود 
بکشــاند. این بازار در بستر 4 بازار بورس، فرابورس، بورس کاال و بورس انرژی 
توانست با محوریت شرکت های تأمین سرمایه و مشاوران سرمایه گذاری ده ها 
هــزار میلیارد تومان از نقدینگی مخرب اقتصاد را جذب و به پروژه های بخش 

خصوصی کشور تزریق کند. 

اکنون فرصتی فراهم آمده تا بازار ســرمایه  بخش تأمین مالی سرمایه ای و 
بلند مدت را بر عهده گیرد و به عنوان مکمل بازار پول، نقش خود را ایفا کند. 
این امر محتمل و امکان پذیر خواهد بود اگر مسئوالن ارشد اقتصادی همانگونه 
که در حرف، بازار ســرمایه را موتور محرک اقتصاد می نامند، در عمل نیز این 
باور را داشــته باشند و با رفع موانع قانونی و اصالح قوانین دست وپاگیری که 
از ارایه خدمات بازار ســرمایه جلوگیری می کند، به سوی بازار سرمایه ای پویا 
و چابك گام بردارند. شرایطی را فراهم آورند تا تأمین مالی ارزان در کمترین 
زمان ممکن برای بنگاه های اقتصادی صورت پذیرد. با الگو برداری از بازار های 
پیشرفته مالی نقش تأمین سرمایه ها را باور داشته و فرآیند تأمین مالی را به 

ایشان واگذارند و صرفا بر اجرای آن نظارت کنند. 
این فرصت نه تنها برای بازار ســرمایه، بلکه برای اقتصاد و کشور نیز بسیار 
ارزنده اســت چرا که بازار ســرمایه اگر صحیح و خردمندانه مدیریت شــود، 
پتانســیل آن را خواهد داشــت تا تمامی نقدینگی واقعی جامعه را به سوی 
چرخه تولید هدایت کند. باور داشــتن پتانسیل و کارایی بورس می تواند این 
بازار را به دستگاه حل مشکالت مالی بنگاه های کشور تبدیل کرده، به چرخش 
چرخ تولید کمك کند، در خروج اقتصاد از رکود موثر باشــد و فســادزدایی و 
شفافیت اقتصادی را به ارمغان آورد. طراحی ابزار های نوین مالی، خروج بورس 
از سیاست زدگی، بازنگری در قوانین و مقررات، خروج توجهات تصمیم سازان 
از شاخص هراسی، تغییر رویکرد دولت از استقراض از بازار سرمایه برای تسویه 
بدهی های پیشــین به تأمین مالی ابر پروژه های ملی و سهیم کردن مردم در 
اقتصاد ملی، کســب نظر از خبرگان بازار ســرمایه در تدوین اسناد باالدستی 
و جلوگیری از تصویب بخشــنامه های آنی بدون توجــه به آثار مخرب آن بر 
بازارهای مالی، فرهنگ ســازی گسترده برای معرفی بازار سرمایه به صاحبان 
صنایع و ارایه کنندگان خدمات و... از جمله اقداماتی است که می تواند تهدید 

کنونی برای اقتصاد کشور را به فرصتی ناب تبدیل کند.

فرصتیبهنام

معراج نادری فصیح
مدير مسئول

ــريـم تحــ
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  با نگاهی به آينده تا پايان سال 2018، مهمترين 
يا  گرايش های منطقه ای و جهانی که مبادالت 

CCP شما را شکل می دهد، چیست؟
در سطح منطقه ای، فشــار در هزينه ها همچنان در 
اروپا ادامه خواهد يافت زيرا رشد نیز ادامه دارد. تعداد 
شرکت های لیست شــده در بورس اروپا در سال های 
گذشته تقريبا ثابت مانده و نشانه ای از تغییر چشمگیری 
نیز در اين زمینه در ســال 2018 ديده نمی شود. تاثیر 
MiFID II در تجارت سهام، در چند ماه آينده روشن 
خواهد شد، اما تا کنون تغییرات بزرگی ديده نشده است.
در سطح جهانی، مطمئنا زنجیره های بلوک و طرح های 
توزيع لجستیک را ادامه می دهیم، شايد در سال 2018 
اخبار جديدی را درباره پیشــرفت های چشمگیر اين 
تکنولوژی در خدمات مالی داشته باشیم. اگرچه انتظار 
ندارم اين موارد در بازار سهام يا بخش نقل و انتقال بانکی 
باشد. تحول تجارت سهام از يک چرخه حل و فصل دو 
روزه تا حل و فصل مسالمت آمیز در نقطه اجرای تجارت 
ممکن اســت يک برنامه جذاب برای تکنولوژی باشد، 
اما جنبه تجاری هنوز بايد بررســی شود.زمینه ای که 
نمی توان در مورد آن با قطعیت صحبت کرد، توســعه 
درگیری ها و تنش ها در بســیاری از نقاط جهان است. 
تحوالت ژئوپولیتیــک می تواند باعث تغییرات در بازار 
شود که ما در چند سال گذشته شاهد آن نبوده ايم. به 
نفع ســازمان های تجاری و نقل و انتقال بانکی است که 
هوشیار بمانند و برای هرگونه افزايش حجم آماده باشند.

 آيا تغییرات نظارتــی قابل توجهی در آينده 
وجود دارد که بر نحوه کار شما تأثیر بگذارد؟

برنامه نظارتی که ده ســال پیش پس از فروپاشی 
برادران Lehman آغاز شــد و هدف آن ســاختن 
مؤسسات مالی و زيرساخت های قوی تر بود، همچنان 
ادامه دارد. بخش های نهايی برنامه - تنظیمات بازيابی 
و تفکیک برای ســازمان های مرکزی، تنظیم مقررات  
CSDR) CSD و مقررات معامالت مالی در اوراق بهادار 
(SFTR( برای EuroCCP مهم هستند و هنوز هم بايد 
تکمیل شوند. هر يک از اين سه مقررات به شیوه ای خاص 
برای ما اهمیت دارد. ما در حال حاضر برنامه ای اصالحی 
را آماده می کنیم، اگرچه هنوز مقررات بازيابی و تفکیک 
نهايی به پايان نرسیده است. نتیجه مطمئنا تغییراتی در 
قوانین و مقررات مربوط به ارتباط ما با شرکت کنندگان در 
نقل و انتقاالت بانکی را به دنبال دارد. CSDR تعهدات 
زيادی را در مورد CSD ها اعمال می کند که اعضای آنها - 
يعنی ما - را موظف به تغییر در قوانین، اتصال و پردازش 
داده ها می کند؛ اين می تواند تمرين پیچیده ای برای ما 
باشــد از آنجا که EuroCCP يک عضو مستقیم از 15 
CSD ها در اروپاست که می توانند به طور متفاوتی از 
جنبه های مختلف CSDR استفاده کنند. ما تا آنجا 
که ممکن اســت از سردرگمی مشتريان خود 
جلوگیری می کنیم. SFTR تاثیر متفاوتی 
را  گزارش دهی  الزامات   – دارد 
ايجاد  برای شرکت کنندگان 

می کند و به ما اين فرصت را می دهد تا خدمات خود را 
برای معامالت مالی اوراق بهادار ارائه دهیم.

  اولويت های اســتراتژيکی برای سال آينده 
چیست؟

EuroCCP موفق به کاهش هزينه های پس از تجارت 
از طريق افزايش دادن رقابت در معامالت ســهام شده 
است. ما سال را با EuroCCP آغاز کرديم که يک انتخاب 
معتبر برای شرکت کنندگان در بازار است و 82 درصد از 
معامالت معامله گران در اروپا را در 27 سیستم معامالتی 
EuroCCP هدايت می کند. اولويت استراتژيک ما برای 
سال 2018 اين است که دسترسی به 13 درصد بیشتر از 
معامله های سهام را داشته باشیم. در انجام اين کار ما به 
دستیابی به جنبه مهمی در دستور کار اتحاديه بازارهای 
سرمايه در اتحاديه اروپا کمک می کنیم: از طريق توانايی 
برای انتقال معامالت در همان امنیت که در چندين پلتفرم 
تجاری به يک انتخاب واحد مرکزی خبر انتخاب می شوند، 
سرمايه گذاران، سرمايه گذاری های بین المللی را با کمترين 
هزينه و در حوزه قضايی خــود پیدا خواهند کرد.تصور 
من برای EuroCCP اين اســت که آن را تبديل به يک 
زيرساخت مشترک برای سیستم عامل های مختلف، به 
خصوص بازارهای کوچکتر که راه اندازی CCP برای آنها 
به صورت مجزا هزينه بر است. EuroCCP در حال حاضر 
پنج سهامدار دارد که ســه تا از آنها بورس اوراق بهادار 
است. مدل زير ساختی مشترک برای هر دو اپراتور بازار و 
شرکت های تجاری به طور يکسان کار می کند. سهامداران 
فعلی ما مشتاق هســتند تا بورس های بیشتری به آنها 
تنوع خدمات  استراتژيک،  اولويت  ملحق شوند.سومین 
اســت. وقتی 10 سال پیش کســب و کار خود را شروع 
کرديم، پنج سهام هلندی و پنج سهام آلمانی را برای يک 
پلتفرم معامالتی انجام داديم؛ ما اکنون بیش از 8000 اوراق 
بهادار داريم که در 27 سیستم عامل به فروش رفته اند و 
به بزرگترين سهام CCP در اروپا تبديل شده اند. در حال 
حاضر که ما دهه دوم عملیــات خود را را آغاز می کنیم، 
در حال کار روی چندين پــروژه برای تنوع در فضاهای 
مجاورهستیم و در ســال 2018، برخی از اين تالش ها را 

خواهیم ديد.

  چرا فکر می کنید نقش اجتماعی زيرساخت های 
بازار مالی را در حال تغییر است؟

پس از وقوع بحران مالی در سال 2008 تالش های مقرراتی 
برای اطمینان از اينکه زيرساخت های بازار قوی هستند، 
تأثیر عمده ای بر تأکید بر نقش اجتماعی زيرساخت های 
بازار به عنوان  گیرنده هــای ضربه و قطع کننده های مدار 
دارند. قبل از آن، آگاهی عمومی از زيرساخت های بازار مالی 
محدود به نقش مبادالت در حفاظت از بازارهای منصفانه، 
باز و منظم برای حفاظت از ســرمايه گذاران بود.طبیعت 
تغییر پذير زيرســاخت های بازار از تعاونی ها به نهادهای 
تجــاری و تاثیر آن بر نقش های اجتماعی آنها، احتماال در 
بحث های جاری هزينه های حل و فصل معامله گران اصلی 
موثر است. در حالی که تقسیم سود و زيان در میان اعضای 
صاحب اصلی CCP به طور کلی منطقی محسوب می شود 
و زمانی که صاحبان و اعضای يک جامعه جداگانه هستند 

انتظارات اجتماعی متفاوتی وجود دارد.

ديدگاه هايش    EuroCCP مديرعامل  چان،  ديانا 
درخصوص آينده ســال 2018 را در زير بیان کرده 

است که با هم می خوانیم:



»کريپتوکارنسی«چيست؟
چندنوعاستوچهطورکارمیکند؟

زهرا علیدوست
مترجم
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کریپتوکارنســی یا ارز رمزنگاری شــده )Cryptocurrency( یك ارز 
دیجیتال رمزگذاری شده و غیر متمرکز است که بین هم رده های خود انتقال 

داده و از طریق فرآیندی معروف به »ماینینگ« تأیید می شود. 
در ادامه می خواهیم به این موضوع بپردازیم که کریپتوکارنســی چه طور 
کار می کنــد. بهتر اســت در ابتدا اصول اولیه و ضروریــات رمزگذاری را با 
هــم مرور کنیم؛ در ادامه نیز نگاهی کلــی به دیگر ویژگی ها و عملکردهای 

کریپتوکارنسی یا ارزهای رمزی خواهیم داشت. 

اصول اولیه
برای اینکه دریابید کریپتوکارنســی چه طور کار می کند، در ابتدا باید با 

یك سری از مفاهیم اساسی آشنا شوید. خصوصاً:
دفاتــر کل: تمــام تراکنش هــای تأییدشــده، از ابتــدای تولید یك 
کریپتوکارنســی در یك دفتــر کل )Public Ledger( حفظ و نگهداری 
می شــوند. مشخصات صاحبان سکه رمزگذاری شده و سیستم با استفاده از 
ســایر تکنیك های رمزنگاری برای اطمینان از مشروعیتش از آن نگهداری 
می کند. این دفتر اطمینان تضمین می کند که "کیف های دیجیتال" مربوطه 
می توانند تعادل دقیق و احتمال بروز مشــکل را محاســبه کنند. همچنین، 
تراکنش جدید می توانند تضمین کنند که فرد هزینه کننده در معامالتش از 

سکه های مربوط به خود استفاده می کند.  
تراکنش ها: انتقال موجودی بین دو کیف دیجتال در اصطالح تراکنش 
)Transaction( خوانده می شــود. تراکنش در دفتر کل ثبت می شــود و 
منتظــر تأییــد می ماند. زمانی که تراکنشــی صورت می گیــرد، کیف های 
دیجیتال از یك امضای الکترونیکی رمزگذاری شــده اســتفاده می کنند تا 
اثبات ریاضی معامله  صاحب کیف پول ارائه شود. مراحل تأیید کمی )حدود 

10 دقیقه( طول می کشد تا ماینرها، کارشان را انجام دهند. 
ماينینگ: خیلی ســاده، ماینینگ فرآیندهای تأیید تراکنش ها و اضافه 
کردن آنها به دفاتر عمومی اســت. برای اضافه کــردن تراکنش ها به دفتر، 
»ماینر« باید مشــکل محاســباتی به مراتب پیچیــده را حل کند )مانند یه 
معمای ریاضی(. ماینینگ یك اُپن ســورس است بنابراین هر کسی می تواند 
این تراکنش را تأیید کند. اولین »ماینر« برای حل کردن معما یك »بالک« 
از تراکنش را به دفتر اضافه می کند. مســیری که تراکنش ها در آن جریان 
دارند، بالک ها و بالک چین عمومی بــا هم کار می کنند تا اطمینان حاصل 
شود که هیچ کس نمی تواند شخصی در آینده نمی تواند بالکی اضافه کند یا 
آن را تغییر دهد. به محض اینکه بالک به دفتر اضافه شد، تمام تراکنش های 
مرتبط ثابت می شــوند و مبلغ اندکی را )به همراه سکه های تازه ایجاد شده( 
به حســاب ماینر اضافه می کنند. فرآیندهای ماینینگ اســت که به سکه ها 

ارزش می دهد و به عنوان یك سیستم اثبات کار شناخته می شود. 

آناتومی کريپتوکارنسی
اگرچه برخی از قوانین می توانند اســتثنا باشــند، اما برخی از فاکتورها 
هســتند که کریپتوکارنسی را از سیســتم های مالی قدیمی بسیار متفاوت 

می سازند. در ادامه به این فاکتورها اشاره می شود: 
این معناســت که  بــه  مقیاســس ســازگاری  مقیاس ســازگاری: 
کریپتوکارنســی ها با معیارهایی ســاخته می شــوند که خوب کار کردن با 

مقیاس های کوچك و بزرگ را تضمین می کنند. 
کريپتوگرافیک: کریپتوکارنســی از سیســتم کریپتوگرافی اســتفاده 

می کند تا تولید سکه ها و نظارت بر تراکنش ها را کنترل کند. 
تمرکززدايی شده: بیشــتر ارزهای در گردش توسط دولت ها متمرکز 



می شــوند تا تولیدشــان بتواند با یك شــخص ثالث تنظیم شــود. تولید 
کریپتوکارنسی و تراکنش ها اُپن ســورس هستند، با کد کنترل می شوند و 
در شــبکه های همرده کار می کنند. بنابراین هیچ عاملی نمی تواند روی ارز 

اثر بگذارد. 
ديجیتال: فرم های ســنتی ارز توسط جســم فیزیکی تعریف می شوند 
)برای مثال اســکناس های کاغذی یا ســکه های طال( اما کریپتوکارنســی 
تماماً دیجتال اســت. ســکه های دیجیتال در کیف هــای دیجیتال ذخیره 
 و بــه کیف های دیجتال ســایرین منتقل می شــوند. هیچ جســم فیزیکی 

وجود ندارد. 
اُپن سورس: کریپتوکارنسی ها معموالً اُپن سورس هستند. به این معنا 
که دولوپرها می توانند اِی پی آی هــا )APIs( را بدون پرداخت هزینه تولید 
کنند و هر کسی می تواند از به این شبکه ملحق شود و از آن استفاده کند. 
اثبات کار: بیشتر کرپیتوکارنســی ها از یك سیستم اثبات کار استفاده 
می کنند. طرح اثبات کار از یك معمای محاسباتی که محاسبه آن سخت اما 
نظارت بر آن آسان است استفاده می کند تا بهره برداری از عملیات ماینینگ 

کریپتوکارنسی را محدود کند. 
نکته: سیســتم های دیگر مانند اثبات کار نیز وجود دارند و مورد استفاده 

قرار می گیرند )مثل اثبات سهام(. 
نام مستعار: صاحبان کریپتوکارنسی سکه های دیجیتال شان را در یك 
کیف دیجیتال رمزگذاری شده نگه داری می کنند. مشخصات دارنده سکه در 
آدرس های رمزگذاری شده نگه داری می شود و به هویت افراد ارتباطی ندارد. 

رابطه  بین شما و سکه های تان توسط نام های مستعار است.
ارزش: یك ارز برای ارزشــمند بود، باید ارزش داشته باشد. دالر آمریکا 
به ایــن منظور طال را معرف خود قرار داده اســت. طال در دوره ای کمیاب 

بود و برای رســیدن به آن کار ســخت در معادن و استخراج های دشوار را 
می طلبید، بنابراین طال ارزش پیدا کرد. این یك چرخه اســت، و حاال دالر 

به طال ارزش می دهد. 
کریپتوکارنسی به سادگی ارزش را جمع آوری می کند. در کریپتوکارنسی، 
»ســکه ها« توسط ماینرها تولید می شــوند. این ماینرها افرادی هستند که 
برنامه های مربوط به ســخت افزار تخصصــی را که به طور خاص برای حل 
مشکالت اثبات کاری طراحی شــده اند، اجرا می کنند. کار پشت ماینینگ 
سکه ها، به آنها ارزش می دهد، در حالی که کمبود سکه ها و تقاضای بیشتر 

موجب نوسان در ارزش آنها می شود. 

کريپتو چیست؟ 7 چیز که بايد در مورد ارز ديجیتالی بدانید
اخیراً در خبرها آمده بود که با صالحدید بیت کوین، این شرکت دیگر به 
مشــتریان خود اجازه نمی دهد که به وسیله بیت  کوین اقدام به خرید بلیط 

کنند، زیرا معامالت بسیار سنگینی در پی خواهد داشت. 
ارز رمزنگاری  شده یا کریپتوکارنسی که به عنوان ارز مجازی یا دیجیتالی 
نیز شــناخته شده اســت، در سال 2017 ســلطه خود بر جهان را بیش از 
پیش گســترش داد. ارز رمزنگاری شــده نوعی از پول دیجیتالی است که 
طی ســال های اخیر ایجاد شــده و برجســته ترین ویژگی آن امنیت باال و 
ناشــناس بودن اســت. این نوع پول فقط در اینترنت قابل استفاده است و 
وجــود فیزیکی نــدارد و از روش خاصی از رمزنگاری اســتفاده می کند که 
نهایت امنیت را برای کاربران داشته باشد. از رمزنگاری اطالعات برای اولین 
بار در جنگ جهانی دوم استفاده شد و اکنون همان تکنیك ها با تئوری های 
ریاضی و الگوریتم های کامپیوتری ترکیب شــده است تا راهی برای تبادل 

امن مالی برای تمامی کاربران در اینترنت ایجاد نماید.
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کریپتوکارنســی مانند پول  حقیقی، به دارندگان این امکان را می دهد تا 
از خریــد کاال و خدمات بهره مند گردند. با این حال، بیشــتر تمایلی که تا 
کنون نســبت به این ارز غیرعادی وجود داشــته به این دلیل بوده است که 
آنها را به وســیله دالالنی که قیمت ها را افزایش می دهند برای سود بیشتر 

به فروش برسانند.
به نظر می رســد که روزانه دالالن بیشــری وارد این بازار می شــوند. به 
گفته ســایت خبری بیزینس اینســایدر در ســال 2017، ارز رمزی جدید 
 ICO .باعث افزایش بیش از 3.5 میلیارد دالر در عرضه اولیه ســکه شــد
نوعی جذب ســرمایه شبیه به عرضه عمومی اولیه ســهام است، که در آن 
مردم مجاز به خرید ســکه هستند. عرضه اولیه سکه زمانی اجرا می شود که 
یك شــرکت بخواهد وجه خود را به ارز رمزنگاری شــده تبدیل کند. مردم 
می توانند عرضه  اولیه  ســکه را با دیگر ارزهای رمزنگاری شــده مانند بیت 
کویــن یا اتر پس بدهند. در واقع یك کمپین جذب ســرمایه اســت که از 
قراردادهای هوشمند پلتفرم اتریوم استفاده می کند و به مردم اجازه می دهد 
دیگر ارزهای رمزنگاری شده را با ســکه های جدید بومی مبادله کنند. این 
بازار در سال 2017 بسیار داغ شده بود و در سال 2018 پر حرارت تر از قبل 

به فعالیت خود ادامه می دهد. 
در اینجا هفت ســوال در مورد ارز رمزنگاری شده و ضرورت توجه به آن 

آورده شده است.

1. ارز رمزنگاری شده چیست؟
ارز رمزنگاری شــده نوعی پرداخت است که می  تواند برای کاال و خدمات 
به صورت آنالین مبادله شود. بسیاری از شرکت ها ارز خود را که غالبا ژتون 
نــام دارند توزیع کرده انــد، و این ژتون ها مخصوصــا می توانند برای کاال یا 
خدماتی که شــرکت ارائه می دهد، معامله شوند. برای دسترسی به محصول 

یا خدمات، باید پول حقیقی را به کریپتوکارنسی تبدیل کنید.
کریپتوکارنسی یا همان ارز رمزنگاری شده با استفاده از تکنولوژی به نام 
بالک چین کار می کند.  بالک چین یك تکنولوژی غیر متمرکز توسعه یافته 
در میان بســیاری از رایانه ها اســت که معامالت را مدیریت و ثبت می کند. 
بخشی از جذابیت این فناوری، امنیت آن است. بالک چین نوعی دیتابیس یا 
پایگاه داده است که روی یك یا چند سرور خاص قرار ندارد بلکه روی تمام 
کامپیوترهایی که به شبکه متصل می شوند، توزیع شده است. بالک چین در 
حقیقــت یك دفتر کل برای ثبت رکوردها و گزارش هاســت و به دلیل نوع 
رمزنگاری و ثبت آن در همه کامپیوترهای شــبکه، گزارشات ثبت شده قابل 

هك یا حذف نیستند.
 

2. چه تعدادی از اين ارزها وجود دارد و ارزش آن چقدر است؟
در ژانویه 2018، حدود 1400 ارز رمزنگاری شــده خرید و فروش شدند و 
با توســعه مداوم، و از طریق عرضه سکه های اولیه پول را افزایش می دهند. بر 
طبق تحقیقات انجام شده توســط Token Report، در هفته اول دسامبر 
ICOs ،2017 در ســه ماهه چهارم سال جاری 1.38 میلیارد دالر و در سه 
ماه ســوم سال 1.74 میلیارد دالر افزایش یافته است. و هردو در سال 2016، 
تقریبا حدود 100 میلیون دست آورد ICO را تحت الشعاع قرار دادند. اما این 
جذب ســرمایه جدید، ارزش ارزهای طوالنی مدت مانند بیت کوین و اتروم را 
که قبال عمومی بوده اند، شامل نمی شود. در تاریخ 5 ژانویه 2018، ارزش کل 
بیــت  کوین، به عنوان محبوب ترین و رایج ترین ارز دیجیتالی، به 283 میلیارد 
دالر رســید. دومین ارز رایج و محبوب به نام ریپل نیز به ارزش 119 میلیارد 
دالر رسید. و با توجه به بازار سرمایه گذاری سکه، ارزش کل ارزهای رمزنگاری 

شده، کریپتوکارنسی، حدود 708 میلیارد دالر محاسبه شده است.

3.دلیل محبوبیت اين ارزها چیست؟
ارزهــای رمز نگاری شــده به دالیل متعددی بــرای حامیان خود جذاب 

هستند. در اینجا به بیان چند مورد از رایج ترین ها می پردازیم:
 طرفــداران، کریپتوکارنســی را همچون بیت کویــن، به عنوان ارز آتی 

می دانند و قبل از اینکه این ارزها بیشــتر از این فراگیر و شــاید هم گرانتر 
شوند، در خرید آنها با هم رقابت می کنند.

 برخــی از طرفــداران این واقعیت را که ارز رمزنگاری شــده بانك های 
مرکزی را از مدیریت عرضه پول برکنار می کند، می پســندند؛ زیرا در طول 

زمان این بانك ها تمایل دارند ارزش پول را از طریق تورم کاهش دهند.
 ســایر طرفداران، تکنولوژِی پشــِت رمزنــگاری ارز یعنی بالک چین را 
می پســندند، زیرا این یك سیســتم پردازش و ضبط غیر متمرکز اســت و 

می تواند از سیستم های پرداخت سنتی امن تر باشد.
 برخی دیگر ناشــناس بودن شــبکه بالک چین را می پسندند، که اجازه 
می دهــد تا معامالتی از جمله فعالیت های جنایــی، خارج از نظارت دولتی 

صورت  گیرد.
 برخی از دالالن نیز از این ارز رمزنگاری شــده اســتقبال می کنند، زیرا 
ارزش آن باال می رود و آنها عالقه ای به پذیرش طوالنی مدت ارزها به عنوان 

راهی برای انتقال پول ندارند.

4. اين روش نوعی سرمايه گذاری خوب به حساب می آيد؟
ممکن است ارزش ارز رمزنگاری شده باال رود، اما بسیاری از سرمایه گذاران 
آنها را صرفــا نوعی داللی می دانند تا یك ســرمایه گذاری واقعی. دلیل آن 
چیســت؟ ارزهای رمزنگاری شده درست مانند ارزهای حقیقی، هیچ جریان 
نقدی را ایجاد نمی کنند، و برای اینکه شــما سود ببرید، باید یك نفری پیدا 
شود تا حاضر شــود بیشتر از شما برای ارز، پول بپردازد. این حالت، تئوری 
 Greater :احمق بزرگ تر" نام دارد. )تئوری احمق بزرگ تر )به انگلیســی"
fool theory(، یك نظریه اقتصادی اســت که طبق آن قیمت اجناس، نه 
بر اســاس ارزش ذاتی آنها، بلکه بر اساس عقاید و انتظارات غیرمنطقی بازار 
تعیین می شــود. یك خریدار قیمت یك کاال را این گونه توجیه می کند که 
می تواند در آینده کســی را پیدا کند که حاضر باشد کاال را با قیمت بیشتر 
بخرد. یا به عبارتی دیگر همیشــه کســی احمق تر از وی پیدا می شــود که 
حاضر باشــد مبلغ بیشتری برای آن کاال بپردازد(. برعکِس یك کسب و کار 
خوب مدیریت شــده، که در طول زمان با افزایش سودآوری و جریان نقدی 

عملکرد، موجب افزایش ارزش می شود.
همانطــور کــه نویســندگان Nerd Wallet در مباحــث اخیر اظهار 
داشتند، ارزهای رمزنگاری شــده مانند بیت کوین ممکن است زیاد امنیت 
نداشــته باشــند و برخی از بیانات قابل توجه در جامعه ســرمایه گذاری به 
ســرمایه گذاران احتمالی توصیه شده اســت تا آنها را صریحا هدایت کنند. 
»وارن بافت«، سرمایه گذار موفق و نامدار آمریکایی، به مقایسه بیت  کوین با 
چك های کاغذی پرداخته است: این یك روش بسیار موثر برای انتقال پول 
است و شــما می توانید بدون آنکه شناخته شوید آن معامله را انجام دهید. 
چك نوشتن نیز یکی از راه های انتقال پول است. اما آیا چك ها ارزش پولی 
زیادی دارند؟ فقط به این خاطر که آنها می توانند پول را انتقال دهند؟ مدیر 
عامــل ِمگابانك ِجی پی مورگان چیس )بزرگتریــن بانك ایاالت متحده بر 
پایه میــزان دارایی(، جیمی دایمن، بیت  کوین را نوعی کاله برداری و تقلب 
می داند. برای کسانی که ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین را به عنوان 
ارز آینده می بینند، باید بیان شود که ارز نیاز به ثبات دارد تا تجار و مصرف 
کننــدگان بتوانند قیمت منصفانه ای را برای کاال تعیین کنند. بیت  کوین و 
اتروم چه در سال 2017 و چه در بیشتر تاریخ عمر خود، همه چیز داشتند 
غیر از ثبات! برای مثال، در ابتدای ســال 2013 بیت  کوین به مبلغ 13.50 
دالر معامله شد، در حالی که در ژانویه 2018، این مبلغ حدود 16هزار دالر 
تغییر کرد. اتروم نیز در ســال 2017 حتی فراتر از این مبلغ بوده است. این 
باعث می شود که برخی سرمایه گذاران فکر کنند که شما باید از بیت  کوین 

و ارزهای رمزنگاری شده مات و مبهوت شوید.
این نوســان قیمت معمایی را ایجاد می کند. اگر بیت کوتین ها در آینده 
ارزش بیشتری داشته باشند، احتمال کمتری وجود دارد که مردم امروز آنها 
را خرج کنند و به گردش بی اندازند و باعث می شوند که ثبات آنها به عنوان 
یك ارز کاهش یابد. چرا وقتی که ممکن است ارزش یك بیت کوین در سال 
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بعد سه برابر بیشتر شود، باید آن را خرج کرد ؟

5.چگونه ارز رمزنگاری شده را خريداری می کنید؟
برآیندهای بســیاری از شــرکت های مختلفی وجــود دارد که می گویند 
کاربران برای به دســت آوردن برخی از این ارزهای رمزنگاری شــده، اغلب 
بایــد بیت کوین یا اتروم را مبادله کنند. برای خرید هر کدام از این ارزهای 
رمزنگاری شده، شــما به یك کیف پول بیت کوینی نیاز دارید، درواقع این 
یك برنامه آنالین اســت که  می توانید پول خود را در آن نگه دارید. شــما با 
ارائــه هویت و جزئیات بانکی خود در این برنامه ثبت نام می کنید، ســپس 
می توانید پول حقیقی را برای خرید ارزهای رمزی مانند بیت کوین یا اتروم 
انتقال دهید. اما شــما مجبور نیستید این ارزها را مستقیما خریداری کنید. 
بعضی از شــرکت های ســرمایه گذاری صندوق قابل معامله در بورس بیت 
کوین را ایجاد کرده اند که بیشترشان نیز در دست طراحی هستند، بنابراین 
ســرمایه گذاران می توانند صندوقی را خریداری کنند که بیت کوین را نگه 
می دارد، بســیار شــبیه به خرید و فروش ســهام یا وجوه. این روش نسبتا 
ساده ای برای دسترسی به ارز است و شما احتماال می توانید از طریق واسطه 
موجود خود، معامالتی را انجام دهید. اما خودتان را به رشــد سریع صندوق 
معامــالت تجاری امیدوار نکنید.  زیرا کمیســیون امنیت و تبادل، تصویب 

صندوق معامالت تجاری مبتنی بر بیت کوین را به تعویق انداخته است.
یك گزینه ســوم جدید هم وجود دارد که در دسامبر 2017 معرفی شده 
اســت. سرمایه گذاران هم اکنون می توانند بیت کوین آتی را خریداری کنند 
و یا بفروشــند و به شما اجازه می دهند بیت کوین را در یك تاریخ مشخص 
برای یك قیمت از پیش تعیین شــده خریداری کنید یا به فروش برسانید. 
اگر به ســمت این مســیر حرکت کنید، تمایل خواهید داشت که در مورد 

معامالت آتی و نحوه شروع آن مطالعه کنید.

6.آيا ارزهای رمزنگاری شده قانونی هستند؟
این ارزها در ایاالت متحده قانونی هستند و هیچ مشکلی ندارد، درحالی 
که دولت چین اســتفاده از آن ها را غیر قانونی اعالم کرده اســت. در واقع 
قانونــی بودن یــا نبودن این معامالت به قوانین هر کشــور بســتگی دارد. 
همچنین راه مطمئنی برای محافظت از خودتان در برابر کاله بردارانی که به 

سرمایه گذاران به عنوان یك فرصت می نگرند، پیدا کنید.
کمیســیون امنیت و تبادل، مقررات عرضه سکه ها و رمزنگاری معامله ها 
را به طور کلی افزایش داده است. این خبر خوبی برای سرمایه گذاران است، 
چرا که این امرفریب کاری را ریشه کن و محافظت از سرمایه گذاران را کمك 

می کند. اما خریداران بدانند که همیشه باید مراقب باشند.

7.چگونه از خودتان محافظت می کنید؟
اگر به دنبال خرید یك ارز رمزنگاری شــده در یك ICO هستید، حتما 
متن آگهی یا دفترچه شناسانگر سهام شرکت را برای دریافت اطالعات ذیل 

مطالعه کنید:
چه کسی مالك این شــرکت است؟ اگر صاحب شرکت قابل شناسایی و 

شناخته شده باشد، یك نشانه مثبت است.
آیا ســرمایه گذاران دیگری وجود دارند که در آن شرکت سرمایه گذاری 
می کنند؟ اگر سایر سرمایه گذاران بزرگ و شناخته شده ای متقاضی بخشی 

از ارز آن شرکت باشند، نشانه خوبی است.
آیا شــما صاحب سهام شرکت خواهید شــد یا فقط ارز و ژتون آن را به 
دســت می آورید؟ این تمایز مهم است. داشتن سهام، به این معنی است که 
شما در کســب درآمد شرکت سهیم هستید )شما مالك هستید(، در حالی 
که خرید ژتون به معنای این اســت که فقط حق اســتفاده از آن را دارید، 

مانند ژتون های یك کازینو.
آیا ارز قبال توســعه یافته است، یا اینکه شرکت به دنبال جمع آوری پول 
برای توســعه آن اســت؟ هر چه این پروســه تولید جلوتر باشد، ریسك آن 

کمتر خواهد بود.

می شــود کارهای بســیاری صورت  گیرد و در سراسر دفترچه شناسانگر 
شرکت جستســجو کرد. هرچه جزئیات بیشتر باشــد، آن شرکت قانونی تر 
است. اما مشروعیت به این معنا نیست که ارز موفقیت آمیز خواهد بود. این 

یك سوال کامال جداگانه است و نیاز به آگاهی و درک از بازار دارد.
اما در راس همه این نگرانی ها، داشــتن ارز رمزگذاری شــده شما را در 
معرض سرقت قرار می دهد، زیرا هکرها سعی در نفوذ به شبکه های رایانه ای 
دارند تا به دارایی های شــما دست یابند. در سال 2014 پس از آنکه هکرها 
صدهــا میلیون دالر در بیت کوین را به ســرقت بردند، یکی از معامله گران 
برجسته اعالم ورشکستگی کرد. این ها خطرات معمولی برای سرمایه گذاری 

در سهام و صندوق ها در مبادالت عمده ایاالت متحده نیستند.

مهم ترين ارزهای رمزنگاری شده
بیت کوین نه تنها یك پیشــرو در روند ایجاد شــده است، بلکه موجی از 
ارزهای رمزی ســاخته شده بر روی شــبکه غیر متمرکز مشابه را به وجود 
آورده اســت که به یك اســتاندارد واقعی برای رمزنگاری تبدیل شده است. 
به طور کلی ارزهای الهام گرفته از بیت کوین، آلت کوین نامیده می شــوند و 
ســعی دارند تا خود را به عنوان نســخه های اصالح شده یا بهبود یافته بیت 
کویــن معرفی کنند. در حالی که برخی از این ارزها نســبت به بیت کوین 
آسان تر به دست می آیند، قراردادهایی وجود دارد که شامل ریسك بزرگتری 
هســتند که به  وسیله نقدینگی کمتر، پذیرش و حفظ ارزش به ارمغان آمده 
است. از آنجایی که قیمت بیت کوین رو به افزایش است، در اینجا 6 مورد از 
ارزهای رمزنگاری شده در میان 700 ارز را انتخاب کرده ایم که ممکن است 

برای شما ارزشمند باشد.
)LTC) 1.لیت  کوين

لیت  کوین که در ســال 2011 راه اندازی شــده اســت، در میان اولین 
ارزهای رمزنگاری شده پس از بیت کوین بود و اغلب به عنوان »نقره به بیت 
کوین طال « نامگذاری شــده بود. این ارز توسط چارلی لی، فارغ التحصیل 
MIT و مهندس ســابق گوگل، ایجاد شد. لیت  کوین بر اساس یك شبکه 
پرداخت جهانی منبع باز است که توسط هیچ یك از مقامات مرکزی کنترل 
نمی شود و از رمز به عنوان اثبات کار استفاده می کنند که می تواند با کمك 
پردازنده های درجه مصرف  کننده رمزگشــایی شــود. اگرچه لیت  کوین از 
بسیاری جهات مانند بیت کوین است، اما نرخ تولید بالک سریع تر دارد و از 
این رو تاییدیه معامله را ســریع تر ارائه می دهد. به غیر از توسعه دهندگان، 

تعداد بازرگانانی که لیت کوین را قبول دارند، نیز رو به افزایش است. 
 )ETH) 2.اتروم

اتروم که در ســال 2015 راه اندازی شــد، یك پلتفــرم نرم افزاری غیر 
 )DApps( متمرکز است که قراردادهای هوشمند و برنامه های توزیع شده
را بدون هیچ گونه خرابی، تقلب، کنترل یا دخالت از ســوی شــخص ثالث 
ساخته و اجرا می کند. اتروم در طی سال 2014 یك پیش فروشی برای اتر 

را راه اندازی کرده بود که پاسخ مقاومت ناپذیری را دریافت کرد. 
برنامه هــای کاربردی اتروم، بر روی ژتون رمزنگاری پلت فرم خاص خود 
به نام اتر اجرا می شــوند. اتر مانند وسیله نقلیه ای است که امکان حرکت بر 
روی پلت فرم اتروم را فراهم می ســازد و توسط بسیاری از توسعه دهنگان 
برای توســعه و اجرای برنامه کاربردی درون اتروم دنبال می شــود. با توجه 
به اتروم، می توان از اتر برای »کد گــذاری، غیر متمرکز کردن، ایمن کردن 
و تجارت تقریبا در مورد هرچیز« اســتفاده کرد. پس از حمله به DAO در 
 )ETC( و اتروم کالسیك )ETH( ســال 2016، اتروم به دو قسمت اتروم
تبدیل شد. اتروم سرمایه ای معادل با 41.4 میلیارد دالر در اختیار دارد، که 

در میان همه ارزها بعد از بیت کوین قرار می گیرد.
)ZEC) 3.زی َکش

زی کش، یك ارز رمزنگاری شده غیر متمرکز و منبع باز است که در نیم سال 
دوم ســال 2016 راه اندازی شــد که به نظر می رسد امیدوارکننده باشد. اگر 
بیت کوین برای پول مانند پروتکل انتقال ابرمتن باشد، زی کش خود پروتکل 
 انتقال ابرمتن اســت، این طریقی اســت که زی کش خود را معرفی می کند. 
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زی کــش حریم خصوصی و شــفافیت انتخابی معامــالت را ارائه می دهد. 
بنابراین، زی کش ماننــد https ادعا می کند که امنیت و حریم خصوصی 
بیشــتری را ایجاد می نماید، در حالی که همه معامالت در یك بالک چین 
ثبت شــده و منتشر می شوند، اما جزئیاتی مانند فرستنده،  گیرنده و میزان 
مبلغ، خصوصی باقی می ماند. زی کش بــه کاربران خود انتخاب معامالت 
حفاظ دار را پیشنهاد می دهد که اجازه می دهد محتوی با استفاده از تکنیك 
پیشرفته کریپتوگرافیك یا ساختار اثبات دانِش صفر که zk-SNARK نام 

دارد رمزنگاری شده و توسط تیم خودش توسعه یابد.
4.دش

دش که در اصل به عنوان دارک کوین شناخته می شود، نسخه سری تر 
از بیت کوین اســت. دش ناشناسی بیشتری را به همراه دارد، زیرا بر روی 
یك شــبکه اصلی غیر متمرکز کار می کند که موجب می شــود معامالت 
پنهانی تر شــوند. دش که در ژانویه ســال 2014 راه اندازی شد، در طول 
مدت زمان کمی طرفداران زیادی را به خود جذب کرد. این ارز رمزنگاری 
شــده توسط ایوان دافیلد ایجاد شد و توســعه یافت و می تواند با استفاده 
از CPU و یا GPU بهره برداری شــود. در مارس 2015، دارک کوین به 
دش تغییر یافت، که به معنای نقدینگی دیجیتالی است و تحت نظر تیکر 
– دش عمــل می کند. این تغییر هیچکــدام از ویژگی تکنولوژیکی مانند 

Dark send، Instant X را تغییر نداد. 
5.ريپل

ریپل یك شبکه پرداخت جهانی در زمان واقعی است که پرداخت های 
فوری، مطمئن و کم هزینــه بین المللی را ارائه می دهد. ریپل "بانك ها را 
قادر می ســازد تا پرداخت های بین المللی را در زمان واقعی، با شــفافیت 
کامــل و در کم ترین هزینه پرداخت کنند." ارز ریپل که در ســال 2012 
راه اندازه شده بود، دارای ارزش بازار 1.26 میلیارد دالر است. ریپل نیازی 
به بهره برداری ندارد، و ویژگی آن ای اســت که از آلت کوین و بیت کوین 
منحرف می شــود.  از آنجا که ســاختار ریپل نیازی به بهره برداری ندارد، 
استفاده از قدرت محاسبات را کاهش می دهد و تاخیر شبکه را به حداقل 
می رســاند. ریپل معتقد است که »توزیع ارزش یك راه قوی برای تحریك 
رفتارهای خاص اســت« و در نتیجه در حال حاضر قصد توزیع XRP را 
عمدتا "از طریق معامالت توســعه کسب و کار، از طریق انگیزه  برای ارائه 
دهندگان نقدینگی که گستردگی های محکم تری را برای پرداخت ها ارائه 
می دهنــد، و از طریق فروش XRP به خریداران ســازمانی عالقه مند به 

سرمایه گذاری در XRP"، را دارد. 
6.مونرو

مونرو یك پول امن، خصوصی و غیرقابل شناسایی است. این رمزنگاری 
منبع باز در آوریل 2014 راه اندازی شــد و به ســرعت میل زیادی را در 
میان جامعه رمزنــگاری و عالقه مندان خود ایجاد کرد. توســعه این ارز 
رمزنگاری شده به طور کامل بر اساس َدِهش و جامعه محور است. مونرو با 
یك تمرکز قوی بر تمرکز زدایی و مقیاس پذیری راه اندازی شد، و حریم 
خصوصی کامل را با اســتفاده از یك تکنیك خاص به نام »امضای حلقه« 
فراهم کرد. با اســتفاده از این تکنیك، گروهی از امضاهای رمزنگاری شده 
شــامل حداقل یك شــرکت کننده واقعی ظاهر می شوند، اما از آنجایی که 

همه آنها معتبر هستند، نمونه واقعی نمی تواند جدا شود.

حرف آخر
بیت کوین، هدایت دســته ارزهای رمزنگاری شده را به لحاظ سرمایه 
بــازار، حجم کاربر و محبوبیت ادامه می دهد. با وجود این، ارزهای مجازی 
مانند اتروم و ریپل که بیشتر برای راه حل های سرمایه گذاری مورد استفاده 
قرار می گیرند، محبوب شــده اند، در حالی که برخی از آلت کوین ها برای 

ویژگی های برتر یا پیشرفته بیت کوین های روبه رو تایید می شوند. 
در حــال حاضر با روند فعلی، ارزهای رمزنگاری شــده برای ماندن در 
اینجا هســتند اما تعدادی از آنها رهبرانــی را پدید می  آورند که در میان 

رقابت رو به رشد در فضا و فقط با زمان به نمایش گذاشته می شوند.

بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ )LuxSE( و بانك توســعۀ کشاورزی چین 
)ADBC(، دومین بانك بزرگ سیاست در چین، یادداشت تفاهمی امضا کردند 
تا یك طرح قابل دســترس برای نمایش کاهش فقــر و پایداری ADBC در 

پلتفرم لوکس سبز بورس )LGX( ایجاد کنند.
"پیوند ســبز" یك اوراق قرضه معاف از مالیات است که توسط سازمان های 
واجد شــرایط فدرال یا شهرداری ها برای توســعه مکان های سبز ایجاد شده 
است. ســایت های پرتالش منطقه ای هســتند که از زمین های کم مصرف و 
ساختمان های رها شده استفاده می کنند و این مکان ها اغلب دارای آلودگی های 
صنعتی کم هســتند. اوراق قرضه سبز برای واجدین شرایط سبز واجد شرایط 
برای طرح های پایدار به وجود آمده اند.سرمایه گذاران بین المللی اطالعات دقیقی 
به زبان انگلیسی از اوراق قرضه سبز چینی صادر شده توسط ADBC، در بازار 
بین بانکی چین )CIBM( از طریق طرح Bond Connect دسترسی پیدا 
می کنند.تمام اوراق قرضه واجد شــرایط ADBC بر روی لوکس ســبز اوراق 
بهادار نمایش داده می شوند که اولین و تنها پلت فرم مبادله ای است که به طور 

کامل به ابزار سبز، اجتماعی و پایدار اختصاص یافته است.
"آینده مالی باید سبز باشد. ما درحال ارتقاء قابلیت تبادل اطالعات بین چین 
و اروپا هستیم که کامال به اهداف ابتکار کمربند و جاده اشاره می شود. توافقنامه 
ما با ADBC برای ایجاد یك بازار جهانی ســبز جهانی اساسی است "، رابرت 
 LuxSE و ADBC هدف از توافق بین. LuxSE شــارفه، مدیر عامل شرکت
این است که پلی برای بازار بین بانکی چین با سرمایه گذاران بین المللی باشد و 
سرمایه گذاران خارج از چین را بیشتر به اوراق قرضه سبز ADBC جذب کند. 
این امر از طریق افزایش فعالیت و بیشتر شفاف شدن ADBC، کاهش فقر و به 
ثبات رسیدن سهام و در دسترس بودن تمام این اطالعات به انگلیسی امکان پذیر 
می شود. " این اولین بار است که اطالعات مربوط به اوراق قرضه سبز داخلی در 
بورس اوراق بهادار بین المللی نمایش داده می شود. این امر ارتباط بین چین و 
سرمایه گذاران بین المللی را تسهیل می کند." یین جویونگ، عضو کمیته مرکزی 
و معاون رئیس جمهور ADBC.رابرت شارف افزود : "این یك لحظه تاریخی 
برای بورس لوکزامبورک است. اوراق بهادار ADBC به عنوان اولین اوراق قرضه 
سبز تحت پوشش CIBM در LGX نمایش داده می شوند. این یك سیگنال 

بسیار قوی برای جامعه سرمایه گذاران بین المللی است."

بازاراوراققرضهسبز
گسترشمیيابد

همکاریبورسلوکزامبورگبابانکتوسعهکشاورزیچين



  با نگاهی به آينده ســال 2018، 
مهمتريــن گرايش های منطقه ای و 
ارزی و سهامی  جهانی که مبادالت 
و حد و حدود ســازمان ها را شکل 

می دهند، چیست؟
تعداد زیــادی وجود دارد. از منظر مشــتری، 
مشــتریان به طــور فزاینــده خواســتار ثبات و 
انعطاف پذیری سیستم های معامالتی هستند. برای 
ما، حضور مشتری موجب شده تا بهترین محرک 
تجاری که اســتوار و قابل اعتماد اســت را ایجاد 
کنیم. هم اکنون در حال انتقال پلتفرم های تجاری 
خود به این سیســتم هستیم که به تمام بازارهای 

ما قدرت خواهد بخشید.
از دیگر موارد می توان به جمع آوری اطالعات 
و اســتفاده از آن برای ارائه راه حل به مشــکالت 
مشــتریان اشــاره کرد. صنعت ما، مانند بسیاری 
دیگر، از افزایش بیش از حد اطالعات رنج می برد، 
اما تشــنه اطالعات ضروری است که برای تحقیق 
و تجارت مناسب اســت و مشتریان این اطالعات 
را با فرمتی قابل اســتفاده و دســته بندی شــده 

می خواهند نه با رویکردی گسترده.
برای این منظور، ســری داده های بیشتری در 
ســال 2017  بــه Cboe DataShop اضافــه 
کردیم، به عنوان مثال اطالعات گذشته مبادالت 
ارز خارجی از Cboe FX که آن را برای شــرکت 
کنندگان در بــازار و دانشــگاهیانی که  مایل به 
استفاده از آن برای ساده سازی تجزیه و تحلیل ها 
و همچنیــن برای بهبود فرصت های تجاری ایجاد 
کردیم. مــا همچنین داده های گذشــته را برای 
محصول جدید بیت کوین خود را نیز اضافه کردیم.

  آيا تغییرات نظارتی قابل توجهی 
در آينده وجود دارد که بر نحوه کار 

شما تأثیر بگذارد؟
آمادگی برای MiFID II قطعا باری سنگین 
برای ما بود و نیاز به زمان و منابع زیادی داشــت، 
امــا قبــل از 3 ژانویــه 2018، ما آمــاده بودیم.

اســتراتژی آمادگی ما برای MiFID II شــامل 
نگاه کردن به آنچه مورد نیاز اســت از یك چشم 
انداز عملیاتی برای سازگاری با مقررات جدید بود. 
ما MiFID II را از منظر فرصتی برای توســعه 
کسب و کار دیدیم تا بتوانیم محصوالت و خدمات 
جدیــد در بازار برای کمك به شــرکت کنندگان 
بــا برخی تغییراتی که مقــررات جدید به ارمغان 
می آورد، ایجاد کنیم. در این راستا، ما برای برخی 
از چالش هایی که MiFID II برای بســیاری از 
شــرکت ها ایجاد می کند، ارائه کرده ایم. برخی از 
این پیشنهادات جدید عبارتند از: پلتفرم معامالتی 
جدید، Cboe LIS و کتاب مزایده های دوره ای ما 
که مشارکت کنندگان بازار را با راه های جدید برای 

تجارت با اندازه های بزرگتر آشنا می کند.

   اولويت های استراتژيکی برای سال 
آينده چیست؟

تعهد ما به رشــد کردن از طریق نــوآوری در 
تولیدات و گســترش نوآوری ها در بازار هرگز به با 
 Cboe اهمیتی اکنون نبوده است. تنوع خط تولید
ما را قادر می ســازد تا هر جنبه ای از چرخه توسعه 
محصول را اعم از طراحی، فهرست بندی و تجارت 
محصوالت، تهیه و دســته بندی اطالعــات بازار و 
آموزش مشــتریان را شکل دهیم. عالوه بر این، ما 
همچنان به اســتفاده از پلتفرم های قدیمی برای 
 S & 500 و P & S محصــوالت اختصاصی مانند
P 500 می پردازیم. به عنوان مثال، ما قصد داریم 
 S 10 گزینه هایی را در شاخص های بخش انتخابی
P & طراحــی کنیم تا موانع بازار را در بخش های 

سرمایه گذاری آمریکا که در S & P 500 به نمایش 
گذاشته شده اند، به طور گسترده دنبال کنیم. پس از 
راه اندازی، تغییرات جدید به سرمایه گذاران اروپایی 
این اجازه را می دهند که گزینه هایی را که در حال 
حاضــر در ETF به علت محدودیــت در مقررات 
اروپایی ندارند درســهام آمریکا جستجو کنند. ما 
همچنان به شــدت در تمامی 15 محل تجاری که 
در سال 2018 فعالیت می کنیم، ادامه می دهیم و 
خدماتی چون محصوالت نوین و ابزارهای معامالتی، 
قیمت گذاری رقابتی و خدمات مشــتری پیشرو را 
ارائه می دهیم. ما همچنــان به دنبال فرصت هایی 
برای گســترش طرح های 2017 خودمان از جمله 
مشارکت در ســاعت های جهانی تجارت و افزایش 
لیست کســب و کار در ایاالت متحده هستیم. به 
عالوه، ما همچنان در حال افزایش مجموعه خدمات 
تجاری خود هستیم تا با احداث مکان های اجرایی 
شرکت کنندگان بتوانند استراتژی های تجاری خود 
را در محیط نظارتی MiFID II جدید پیاده سازی 
کنند. در حالــی که ما زمینه را برای بهبود چرخه 
مبادالت محصوالت آماده می کنیم، Cboe نیز به 
پلتفرم اثبات شده Bats انتقال می یابد تا دسترسی 
کار آمدی برای مشــتریان ایجــاد کند. این نقل و 
انتقال در برای 25 فوریه و 14 مه به نقطه بحرانی 
 Options C2 و CFE می رسد که سیستم ما از

Exchange به تکنولوژی Bats تغییر می یابد. 

  چرا  فکر می کنید نقش اجتماعی 
زيرســاخت های بازار مالی در حال 

تغییر است؟
Cboe یك کمپانی جهانی است که به سرعت 
در حال رشــد است. ما مســئول ارائه خدمات به 
مشــتریان و جامعه هســتیم و بــه دنبال خلق 
محصوالتی برای رفع مشکالت مشتریان هستیم 
تا بتوانند ریسك ها را مدیریت کنند. ما در تالش 

هستیم تا بازاری سالم تر ایجاد کنیم.

ديدگاههای»ادتيلی«
Cboeمديرعامل
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را در زير بیان کرده است.



بازخوانی50 سال بورس ایران / اسفندماه  1021396

 شرکت فوالد خوزستان تندیس طالیی 
رعایت حقوق مصرف کنندگان را دریافت کرد 

ش��رکت فوالد خوزس��تان با دریاف��ت تندیس طالی��ی رعایت حقوق 
مصرف کنندگان برای ششمین سال متوالی در رده پیشگامان رضایتمندی 

مشتری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما، قائم مقام فوالد خوزس��تان نهم اس��فند ماه در 
هفدهمی��ن آئین روز ملی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان در تهران، 
تندیس طالیی یاد شده را به نمایندگی از تمامی کارکنان پرتالش شرکت 

دریافت کرد. 
با اهدای این تندیس که علی مس��یبی از محمد ش��ریعتمداری وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت دریافت ک��رد، کارنامه افتخارات دوازده س��اله 
شرکت فوالد خوزس��تان دارای 10 گواهینامه و 8 تندیس شد که تعداد 
ش��ش تندیس طالیی مشتری مداری، جایگاه درخشانی برای این شرکت 

فوالدساز بزرگ رقم زده است. این درحالی است که امسال در حوزه کاالهای فلزی و معدنی 52 شرکت پیشرو با هم رقابت کرده اند. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت طی س��خنانی در این همایش گفت: اکنون روز تجلیل از پیش��گامان رعایت حقوق مصرف کننده اس��ت و هر 
تولیدی بدون توجه به نیازهای مشتری موفق نخواهد بود. لذا بر اساس تاکیدات مکرر رهبر معظم انقالب، ارتقای سیاست های حمایت از مصرف 
کنندگان و توجه به اس��تانداردها مورد تاکید دولت اس��ت.  محمد  شریعتمداری سپس در آیین ویژه اهدای تندیس ها به برگزیدگان همایش 

هفدهم روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان، باتفاق تنی چند از معاونین و مسئوالن برگزاری همایش شرکت کرد.
در این مراسم همچنین مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسالمی، سیدمحمود نوابی معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت و جمعی 
از مسئوالن این سازمان و معاونت بازرسی و رسیدگی آن، محسن بهرامی دبیر ستاد تنظیم بازار، حسین ابراهیمی رئیس انجمن ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان، جمع کثیری از مدیران عامل و صاحبان صنایع بخش های دولتی و خصوصی و کارشناسان حضور داشتند. بر اساس 
آمارهای اعالم ش��ده، ش��رکت فوالد خوزستان طی سال ۹۶ ضمن تأمین نیاز داخل، بالغ بر ۷0 درصد از تولیدات خود را به صادرات اختصاص 

داده و روانه بازارهای بین المللی در اقصی نقاط جهان ساخته است.



 سال جدید و
چالش های پیش رو

 امیدها  و نا امیدی ها 33
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گزارشفصليتحوالتاقتصادايران
بخشواقعی

برآوردهــای مقدماتی بانك مرکزی از رشــد اقتصادی 3/4 درصدی در نه 
ماهه نخست سال 1396 حکایت دارد. مجموع ارزش افزوده ایجاد شده توسط 
فعالیت های اقتصادی طی این مدت 10.986 هزار میلیارد ریال بوده که حدود 
13/3 درصــد آن متعلق به گروه نفت اســت. گروه نفت، پس از رشــد 61/6 
درصــدی ارزش افزوده به قیمت های ثابت در ســال 1395، از ابتدای ســال 
1396 با افت سرعت رشد مواجه بود و در پاییز این سال برای اولین بار پس از 
11 فصل منقبض شد و نرخ رشد منفی 7/3 درصدی به جا گذاشت. در فصول 
آتی نیز انتظار می رود رشدهای خفیف و حتی منفی در گروه نفت تکرار شود 
و رشــد اقتصادی را تضعیف کند. در سال 1396، رشد اقتصادی در نیمه اول 
سال 4/7 درصد و در پاییز تنها 1/0 درصد به ثبت رسیده است که این تفاوت 

نیز عمدتاً از تحوالت گروه نفت نشأت می گیرد.
در 9 ماه نخســت این ســال گروه خدمــات با ســهم 54/2 درصدی از 
اقتصاد کشــور، 1/8 واحد درصد از رشد اقتصاد را موجب شده است. در بین 
زیرمجموعه های این گروه، بیشترین رشد معادل 7/1 درصد متعلق به بخش 
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات بوده است. پس از گروه خدمات، گروه صنایع 
و معادن با سهم 1/1 واحد درصدی از رشد کل، دومین گروه اثرگذار بر رشد 
ثبت شــده در این مدت بوده است. در بین زیرمجموعه های این گروه، بخش 
ســاختمان پس از 10 فصل متوالی انقباض، در تابستان و پاییز با رشد مثبت 
همراه بوده و در نه ماهه نخست به قیمت های ثابت 0/8 درصد افزایش ارزش 
افزوده داشــته است. گروه های نفت و کشاورزی نیز هر کدام 0/3 واحد درصد 
از رشد اقتصادی این دوره را موجب شده اند. جدول 1 جزئیات رشد اقتصادی 

در سال 1395 و نه ماهه نخست سال 1396 را نشان می دهد.
برآوردهای مقدماتی بانك مرکزی از سمت تقاضا در نه ماهه نخست 1396 
از رشــد 3/1 درصدی هزینه ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال 1390 
حکایت دارد.)1( در فصل پاییــز، مصرف بخش خصوصی که نزدیك به نیمی 
از تقاضای اقتصاد کشور را تشکیل می دهد، به قیمت های ثابت با 3/2 درصد 
کاهش مواجه بوده و مصرف بخش دولتی 7/7 درصد افزایش داشته است. در 
این فصل 697 هزار میلیارد ریال ســرمایه ثابت ناخالص به قیمت های جاری 
تشــکیل شده که معادل 18/7 درصد از هزینه ناخالص داخلی است. در پاییز 
1396، تشــکیل ســرمایه به قیمت های ثابت در هر دو بخش ماشین آالت و 

ساختمان با افزایش همراه بوده که در فصول چند سال گذشته به ندرت اتفاق 
افتاده اســت. همچنین در این فصل با افزایش 5/8 درصدی واردات و کاهش 
6/9 درصــدی صادرات به قیمت های ثابت، خالص صادرات افت شــدیدی را 
تجربه کرده است. جدول 2 نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی و اجزای آن را در 

فصول مختلف سال های 1395 و 1396 نشان می دهد.
عالوه بر بانك مرکزی، مرکز آمار ایران هم گزارش حساب های ملی ایران در 
نه ماهه نخست سال 1396 را منتشر کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، 
رشــد اقتصادی در این مدت به قیمت های ثابت سال 1390 با احتساب نفت 
4/4 درصد و بدون احتساب نفت 4/7 درصد بوده است. با وجود یکسان سازی 
سال های پایه در محاسبات بانك مرکزی و مرکز آمار، اختالف در آمار اعالمی 
به خصوص در ســطح گروه ها و زیرمجموعه های آن ها قابل توجه است و این 
دو نهــاد تصویر متفاوتی از اقتصاد ایران ارائــه می دهند. برای مثال در پاییز 
1396 تأمین آب، برق و گاز طبیعی طبق محاســبه بانك مرکزی 7/1 درصد 
رشــد داشته، در حالی که در محاسبات مرکز آمار 13/0 درصد منقبض شده 
اســت. رشد مصرف بخش خصوصی نیز در گزارش های بانك مرکزی و مرکز 
آمار به ترتیب منفی 3/2 درصد و مثبت 7/4 درصد اعالم شده است. این نوع 
تفاوت در آمار واردات نیز وجود دارد و در حالی که بانك مرکزی رشد مثبت 
برای واردات اعالم کرده، مرکز آمار روند واردات را کاهشــی دیده است. نکته 
قابل توجه دیگر، بازبینی مرکز آمار در ارقام رشــد منتشر شده برای سال های 
گذشــته است. اگر چه به طور معمول ارقام اعالم شده برای چند سال آخر هر 
گزارش مقدماتی بوده و به مرور با اندکی تغییر نهایی می شوند، در گزارشی که 
در اســفند 1396 منتشر شده حتی ارقام سال 1391 هم دستخوش بازبینی 
و تغییــر قرار گرفته اند. جالب آن که نرخ رشــد ســال 1395 که مرکز آمار 
پیش از این 10/8 درصد اعالم کرده بود، پس از بازبینی دقیقاً برابر نرخ رشد 

محاسبه شده توسط بانك مرکزی و برابر 12/5 درصد اعالم شده است. 
صنــدوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود رشــد اقتصادی ایران در 
ســال 1396 و 1397 را به ترتیب 4/3 و 4/0 درصد پیش بینی کرده اســت. 
مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی بر اساس برآورد هزینه های عمرانی و 
جاری دولت، تحوالت مورد انتظار از بخش نفت، آخرین آمار و اطالعات وزارت 
جهاد کشــاورزی، برآورد شرکت های صنعتی مختلف شامل خودروسازی ها و 
پتروشــیمی ها از میزان تولید محصوالت خود تا انتهای سال و سایر اطالعات 
مرتبط، رشد اقتصادی سال 1396 را 4/4 درصد پیش بینی کرده است. در این 
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13951396

نه ماهه نخستپایيزتابستانبهارسالنه ماهه نخست

4/24/23/94/24/14/1گروه کشاورزی

7/31/3-67/161/65/95/7گروه نفت

0/82/24/25/34/24/6گروه صنایع و معادن

0/72/13/71/50/81/9-معدن

6/06/94/46/03/94/7صنعت

5/16/88/36/37/17/2برق، گاز و آب

3/53/11/40/8-13/1-15/3-ساختمان

3/13/63/94/13/13/7گروه خدمات

12/412/54/54/81/03/4توليد ناخالص داخلی به قيمت پایه

2/53/34/14/53/64/1توليد ناخالص داخلی به قيمت پایه )بدون نفت(

جدول 1 - نرخ رشد توليد ناخالص داخلی و زیرمجموعه های آن به قيمت های ثابت سال 1390 )درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، خالصه گزارش تحوالت اقتصادی ایران در بخش واقعی، نه ماهه نخست سال 1396

13951396

نه ماهه نخستپایيزتابستانبهارسالنه ماهه نخست

3/21/4-3/03/84/13/2مصرف خصوصي

5/53/02/64/17/74/8مصرف دولتي

1/91/44/01/4-3/7-6/5-تشكيل سرمایه ثابت ناخالص 

0/84/40/9-1/0-5/75/6ماشين آالت

2/52/13/81/6-7/4-11/3-ساختمان

6/90/4-45/241/31/37/3صادرات کاالها و خدمات

6/26/114/98/25/89/2واردات کاالها و خدمات

12/513/44/24/60/53/1توليد ناخالص داخلی به قيمت بازار

جدول 2 - نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی و اجزای آن به قيمت های ثابت سال 1390 )درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، خالصه گزارش تحوالت اقتصادی ایران در بخش واقعی، نه ماهه نخست سال 1396

گزارش، برای سال 1396، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی 3/8 درصد، گروه 
نفت 3/1 درصد، گروه صنایع و معادن 4/1 درصد و گروه خدمات 5/3 درصد 
پیش بینی شده و مهم ترین چالش پیش روی رشد اقتصادی نیز سطح پایین 

سرمایه گذاری دولتی و خصوصی عنوان شده است.
انرژی: حجم تولید ماهانه نفت خام ایران در 11 ماه نخســت سال 1396 
تقریباً در ســطح باثباتی قرار گرفت و متوسط روزانه آن تنها بین 3/8 تا 3/9 
میلیون بشکه در نوســان بود. بر اســاس آخرین گزارش های اوپك از منابع 
مستقیم، متوسط روزانه تولید نفت خام ایران در بهمن ماه، 3/8 میلیون بشکه 
بوده که 60 هزار بشکه کمتر از بهمن سال 1395 است. بر اساس آخرین آمار 

بانك مرکزی، در نیمه نخســت ســال 1396 صادرات نفت ایران، شامل نفت 
خــام و خالص فرآورده های نفتی، حدود 2/3 میلیون بشــکه در روز بوده که 
13/1 درصد بیشــتر از مدت مشابه سال 1395 است. اگرچه به نظر نمی رسد 
صادرات نفت در نیمه دوم ســال افزایش قابل مالحظه ای داشته باشد، قیمت 
نفت در این مدت رو به افزایش بوده و لذا انتظار می رود ارزش صادرات نفتی 
رشد کرده باشــد. قیمت نفت خام سنگین ایران که در خرداد 1396 معادل 
بشکه ای 44/6 دالر بود، در بهمن  ماه به 62/3 دالر رسید که 17/1 درصد باالتر 
از قیمت آن در بهمن ماه سال 1395 است. روند تحوالت تولید و قیمت نفت 

خام ایران در نمودار 1 قابل مشاهده است.

نمودار 1 - متوسط توليد روزانه نفت خام و متوسط قيمت نفت سنگين ایران *

مأخذ: گزارش های ماهانه اوپک از بازار نفت
* داده های موجود در گزارش های ماهانه اوپک بر اساس ماه های ميالدی بوده و در این گزارش ماه های شمسی به طور تقریبی جایگزین شده اند.

شماره ۱0 | فروردین ۱۳۹۷گزارش فصلی تحوالت اقتصاد ایران | 4

مسکن: بــازار مسکن تهران تقریباً از اوایل پاییز ۱۳۹۶ شرایط رکودی را پشت 
سر گذاشت و این رونق در زمستان هم ادامه داشت. متوسط قیمت مسکن سریع تر 
از قیمت ســایر کاالها رشد کرد و تعداد معامالت نیز افزایش یافت. از آنجا که آمار 
به روز و قابل اتکایی برای معامالت مسکن شهرستان ها در دسترس نیست، در اینجا 

تنها معامالت بازار مسکن تهران بررسی شده است.

نرخ رشد نقطه به نقطه متوسط قیمت مسکن در تهران در ماه های آذر تا بهمن  ۱۳۹۶ 
به باالترین مقادیر خود از ابتدای ســال ۱۳۹۳ رسید. در بهمن ماه ۱۳۹۶، متوسط 
قیمت یک مترمربع واحد مســکونی در تهران ۵۵/۱ میلیون ریال بود که حاکی از 
رشدهای قابل توجه ۵/۱ و 22/۳ درصدی به ترتیب نسبت به ماه گذشته و ماه مشابه 
سال گذشته است. روند افزایش قیمت در اسفندماه نیز ادامه پیدا کرد و هر متر مربع 
واحد مسکونی با 4/۶ درصد رشد نسبت به بهمن ماه به ۵۷/۶ میلیون ریال رسید. 

 تعداد معامالت هم رکوردهای جدیدی را در مقایسه با چند سال اخیر به ثبت رساند.
در آذرماه ۱۳۹۶ تعداد معامالت ۵0/2 درصد نســبت به آذرماه ســال قبل از  آن 
و 20/4 درصــد نســبت به ماه قبل از  آن افزایش داشــت و بــه بیش از ۱۷.۷۷۶ 
معامله رســید. این رقم در دی ماه به ۱۹.004 واحد بالغ شــد که حتی در دوران 
رونق گذشــته هم کم نظیر بود. از سطح باالی معامالت صورت گرفته در آذر و دی 
این گونه برداشت می شد که این آمار بخش عمده تقاضای بالقوه تا آخر سال را هم 
شامل شده اســت، اما تعداد معامالت در بهمن ماه نیز تقریباً در همان سطح باقی  
ماند و تنها با اندکی کاهش نســبت به دی ماه، به ۱8.۳۹2 واحد رسید. در آخرین 
ماه ســال نیز که به طور معمول خرید و فروش کمتری صورت می گیرد، ۱2.۳0۷ 
معامله ثبت شــد که نسبت به اســفندماه ۱۳۹۵، 0/۵ درصد بیشتر بود. نمودار 2 

روند تحوالت قیمت و تعداد معامالت ثبت شده در شهر تهران را نشان می دهد.2

نمودار ۱ - متوسط تولید روزانه نفت خام و متوسط قیمت نفت سنگین ایران*

مأخذ: گزارش های ماهانه اوپک از بازار نفت
* داده های موجود در گزارش های ماهانه اوپک بر اساس ماه های میالدی بوده و در این گزارش ماه های شمسی به طور تقریبی جایگزین شده اند.

عالوه بر بانــک مرکزی، مرکز آمار ایران هم گزارش حســاب های ملی ایران در 
نه ماهه نخســت سال ۱۳۹۶ را منتشــر کرده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، 
رشــد اقتصادی در این مدت به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹0 با احتســاب نفت 
4/4 درصد و بدون احتســاب نفت 4/۷ درصد بوده اســت. با وجود یکسان سازی 
سال های پایه در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار، اختالف در آمار اعالمی به 
خصوص در سطح گروه ها و زیرمجموعه های آن ها قابل توجه است و این دو نهاد 
تصویــر متفاوتی از اقتصاد ایران ارائه می دهند. برای مثال در پاییز ۱۳۹۶ تأمین 
آب، برق و گاز طبیعی طبق محاســبه بانک مرکزی ۷/۱ درصد رشــد داشته، در 
حالی که در محاســبات مرکز آمار ۱۳/0 درصد منقبض شده است. رشد مصرف 
بخــش خصوصی نیز در گزارش های بانک مرکــزی و مرکز آمار به ترتیب منفی 
۳/2 درصد و مثبت ۷/4 درصد اعالم شــده است. این نوع تفاوت در آمار واردات 
نیز وجود دارد و در حالی که بانک مرکزی رشــد مثبت برای واردات اعالم کرده، 
مرکز آمار روند واردات را کاهشــی دیده اســت. نکته قابل توجه دیگر، بازبینی 
مرکز آمار در ارقام رشــد منتشر شده برای سال های گذشته است. اگر چه به طور 
معمول ارقام اعالم شده برای چند سال آخر هر گزارش مقدماتی بوده و به مرور با 
اندکی تغییر نهایی می شــوند، در گزارشی که در اسفند ۱۳۹۶ منتشر شده حتی 
ارقام سال ۱۳۹۱ هم دستخوش بازبینی و تغییر قرار گرفته اند. جالب آن که نرخ 
رشــد ســال ۱۳۹۵ که مرکز آمار پیش از این ۱0/8 درصد اعالم کرده بود، پس 
از بازبینی دقیقاً برابر نرخ رشــد محاسبه شــده توسط بانک مرکزی و برابر ۱2/۵ 

درصد اعالم شده است. 

صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود رشــد اقتصادی ایران در ســال 
۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ را بــه ترتیــب 4/۳ و 4/0 درصد پیش بینی کرده اســت. مرکز 
پژوهش هــای مجلس نیز در گزارشــی بر اســاس برآورد هزینه هــای عمرانی و 

جاری دولــت، تحوالت مورد انتظار از بخش نفت، آخرین آمار و اطالعات وزارت 
جهاد کشــاورزی، برآورد شرکت های صنعتی مختلف شــامل خودروسازی ها و 
پتروشــیمی ها از میزان تولید محصوالت خود تا انتهای ســال و سایر اطالعات 
مرتبط، رشد اقتصادی ســال ۱۳۹۶ را 4/4 درصد پیش بینی کرده است. در این 
گزارش، برای ســال ۱۳۹۶، رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی ۳/8 درصد، گروه 
نفــت ۳/۱ درصد، گروه صنایع و معادن 4/۱ درصــد و گروه خدمات ۵/۳ درصد 
پیش بینی شــده و مهم ترین چالش پیش روی رشــد اقتصادی نیز سطح پایین 

سرمایه گذاری دولتی و خصوصی عنوان شده است.

انرژی: حجم تولید ماهانه نفت خام ایران در ۱۱ ماه نخســت ســال ۱۳۹۶ 
تقریباً در ســطح باثباتی قرار گرفت و متوســط روزانــه آن تنها بین ۳/8 تا ۳/۹ 
میلیون بشکه در نوسان بود. بر اساس آخرین گزارش های اوپک از منابع مستقیم، 
متوســط روزانه تولید نفت خام ایران در بهمن ماه، ۳/8 میلیون بشــکه بوده که 
۶0 هزار بشــکه کمتر از بهمن ســال ۱۳۹۵ است. بر اســاس آخرین آمار بانک 
مرکزی، در نیمه نخســت ســال ۱۳۹۶ صادرات نفت ایران، شــامل نفت خام و 
خالص فرآورده های نفتی، حدود 2/۳ میلیون بشکه در روز بوده که ۱۳/۱ درصد 
بیشتر از مدت مشابه سال ۱۳۹۵ است. اگرچه به نظر نمی رسد صادرات نفت در 
نیمه دوم سال افزایش قابل مالحظه ای داشته باشد، قیمت نفت در این مدت رو 
به افزایش بوده و لذا انتظار می رود ارزش صادرات نفتی رشــد کرده باشد. قیمت 
نفت خام ســنگین ایران که در خرداد ۱۳۹۶ معادل بشکه ای 44/۶ دالر بود، در 
بهمن  ماه به ۶2/۳ دالر رســید که ۱۷/۱ درصد باالتــر از قیمت آن در بهمن ماه 
ســال ۱۳۹۵ است. روند تحوالت تولید و قیمت نفت خام ایران در نمودار ۱ قابل 

مشاهده است.

2. به دلیل فرآیند زمان بر خرید مسکن و از آنجایی که تعداد نمونه ثبت شده در هر ماه به اندازه کافی بزرگ نیست، مقایسه مجموع معامالت در بازه های کوتاه مثل بازه ماهانه، دقت کافی ندارد و به همین 
دلیل در این نمودار میانگین متحرک ۳ دوره ای تعداد معامالت نیز نمایش داده شده است.
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مسکن: بــازار مسکن تهران تقریباً از اوایل پاییز 1396 شرایط رکودی را 
پشــت سر گذاشت و این رونق در زمســتان هم ادامه داشت. متوسط قیمت 
مســکن سریع تر از قیمت سایر کاالها رشد کرد و تعداد معامالت نیز افزایش 
یافت. از آنجا که آمار به روز و قابل اتکایی برای معامالت مسکن شهرستان ها در 
دسترس نیست، در اینجا تنها معامالت بازار مسکن تهران بررسی شده است.

نرخ رشــد نقطه به نقطه متوسط قیمت مسکن در تهران در ماه های آذر تا 
بهمن  1396 به باالترین مقادیر خود از ابتدای سال 1393 رسید. در بهمن ماه 
1396، متوســط قیمت یك مترمربع واحد مسکونی در تهران 55/1 میلیون 
ریال بود که حاکی از رشــدهای قابل توجــه 5/1 و 22/3 درصدی به ترتیب 
نســبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته است. روند افزایش قیمت در 
اسفندماه نیز ادامه پیدا کرد و هر متر مربع واحد مسکونی با 6/4 درصد رشد 
نسبت به بهمن ماه به 6/57 میلیون ریال رسید. تعداد معامالت هم رکوردهای 

جدیدی را در مقایسه با چند سال اخیر به ثبت رساند.
در آذرماه 1396 تعداد معامالت 50/2 درصد نسبت به آذرماه سال قبل از  
آن و 20/4 درصد نسبت به ماه قبل از  آن افزایش داشت و به بیش از 17.776 
معامله رســید. این رقم در دی ماه به 19.004 واحد بالغ شــد که حتی در 
دوران رونق گذشته هم کم نظیر بود. از سطح باالی معامالت صورت گرفته در 
آذر و دی این گونه برداشــت می شد که این آمار بخش عمده تقاضای بالقوه تا 
آخر سال را هم شامل شده است، اما تعداد معامالت در بهمن ماه نیز تقریباً در 
همان ســطح باقی  ماند و تنها با اندکی کاهش نسبت به دی ماه، به 18.392 
واحد رسید. در آخرین ماه سال نیز که به طور معمول خرید و فروش کمتری 
صورت می گیرد، 12.307 معامله ثبت شد که نسبت به اسفندماه 1395، 5/0 
درصد بیشتر بود. نمودار 2 روند تحوالت قیمت و تعداد معامالت ثبت شده در 

شهر تهران را نشان می دهد.)2( 
همراه با افزایش نسبی قیمت و تعداد معامالت، تحرکاتی در سمت عرضه 
بازار مسکن نیز قابل شناسایی است. بر اساس آخرین اطالعات بانك مرکزی، 
ســرمایه گذاری حقیقی بخش خصوصی در ســاختمان های کل کشور که از 

ابتدای ســال 1392 )بجز 2 فصل( به طور مســتمر در حــال انقباض بوده، 
در تابســتان 1396 با رشــد 5/5 درصدی همراه شد. این رشد عمدتاً مربوط 
به ســاختمان های تکمیل شده و پس از آن ســاختمان های نیمه تمام بوده و 
سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده حتی  به قیمت های جاری نیز در 
این فصل کاهش داشــته  اســت. با توجه به رشد قابل توجه تعداد پروانه های 
ســاختمانی صادر شده در نیمه دوم سال 1395، انتظار می رود سرمایه گذاری 
در ســاختمان های شروع شده نیز از نیمه دوم سال 1396 با رشد همراه شده 

باشد.
نیروی انسانی: در پاییز 1396 مهم ترین شاخص های بازار کار در مقایسه 
با پاییز 1395 با بهبود نســبی همراه بودند. در این فصل نرخ بیکاری با 0/4 
واحد درصد کاهش به 11/9 درصد و نرخ مشارکت با 1/2 واحد درصد افزایش 
به 40/1 درصد رســید. این ســیزدهمین فصل متوالی بود که رشد نقطه به 
نقطه نرخ مشــارکت مثبت رقم خورد. یکی از مهم ترین علل افزایش مستمر 
نرخ مشــارکت، فارغ التحصیل شدن افرادی است که در سال های قبل با ورود 
به دوره های تحصیالت تکمیلی در واقع ورود به بازار کار را به تعویق انداخته 
بودند و با اتمام دوره تحصیلی به مرور وارد بازار کار می شــوند. طی یك سال 
منتهی به پاییز 1396، به طور خالص 972 هزار نفر به عرضه بازار کار کشور 
افزوده شــد که افزایــش 958 هزار نفری جمعیت شــاغل و 14 هزار نفری 
جمعیت بیکار را به همراه داشت. در این فصل 23/3 میلیون نفر شاغل بودند 
و 3/1 میلیون نفر که تمایل و توانایی انجام کار را داشتند، موفق به یافتن شغل 
نشدند. نرخ بیکاری به طور معمول در بین جمعیت جوان کشور باالتر از سایر 
بازه های ســنی بوده است. در پاییز 1396 از هر چهار نفر متقاضی کار در بازه 
سنی 15 تا 29 ساله، یك نفر موفق به یافتن شغل نشده است که رقم باالیی 
محسوب می شود. حدود 2/5 میلیون نفر، معادل 10/8 درصد از کل جمعیت 
شاغل نیز با این که خواهان و آماده کار بیشتر بودند، نتوانستند موقعیت شغلی 
با کار بیش از 44 ساعت در هفته پیدا کنند. جدول 3 مهم ترین شاخص ها و 

آمار بازار کار را در سال های 1395 و 1396 نشان می دهد.

13951396

پایيزتابستانبهارسالزمستانپایيزتابستانبهار

39/540/438/938/939/440/641/040/1نرخ مشارکت اقتصادی )درصد(

12/212/712/312/512/412/611/711/9نرخ بيكاری )درصد(

24/926/726/425/525/926/424/425/0نرخ بيكاری جمعيت 29-15 ساله )درصد(

8/59/511/310/910/310/29/210/8سهم اشتغال ناقص )درصد(

22,604/723,031/622,373/422,342/422,588/123,308/423,827/223,331/2جمعيت شاغل )هزار نفر(

3,149/73,337/43,127/73,198/83,203/43,367/03,156/13,141/7جمعيت بيكار )هزار نفر(

جدول 3 - مهم ترین شاخص ها و آمار بازار کار برای جمعيت 10 ساله و بيشتر

مأخذ: مرکز آمار ایران، چكيده نتایج طرح آمارگيری نيروی کار، شماره های مختلف

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش تحوالت بازار مسكن شهر تهران در ماه های مختلف

نمودار 2 - متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكونی و تعداد معامالت ثبت شده در هر ماه برای شهر تهران

5

جدول ۳ - مهم ترین شاخص ها و آمار بازار کار برای جمعیت ۱0 ساله و بیشتر

۱۳۹5۱۳۹۶
پاییزتابستانبهارسالزمستانپاییزتابستانبهار

۳۹/۵40/4۳8/۹۳8/۹۳۹/440/۶4۱/040/۱نرخ مشارکت اقتصادی )درصد(
۱2/2۱2/۷۱2/۳۱2/۵۱2/4۱2/۶۱۱/۷۱۱/۹نرخ بیکاری )درصد(

24/۹2۶/۷2۶/42۵/۵2۵/۹2۶/424/42۵/0نرخ بیکاری جمعیت ۱5-2۹ ساله )درصد(
8/۵۹/۵۱۱/۳۱0/۹۱0/۳۱0/2۹/2۱0/8سهم اشتغال ناقص )درصد(

22.۶04/۷2۳.0۳۱/۶22.۳۷۳/422.۳42/422.۵88/۱2۳.۳08/42۳.82۷/22۳.۳۳۱/2جمعیت شاغل )هزار نفر(
۳.۱4۹/۷۳.۳۳۷/4۳.۱2۷/۷۳.۱۹8/8۳.20۳/4۳.۳۶۷/0۳.۱۵۶/۱۳.۱4۱/۷جمعیت بیکار )هزار نفر(

مأخذ: مرکز آمار ایران، چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، شماره های مختلف

همــراه با افزایش نســبی قیمت و تعــداد معامالت، تحرکاتی در ســمت عرضه 
بازار مســکن نیز قابل شناسایی است. بر اســاس آخرین اطالعات بانک مرکزی، 
سرمایه گذاری حقیقی بخش خصوصی در ساختمان های کل کشور که از ابتدای 
ســال ۱۳۹2 )بجز 2 فصل( به طور مســتمر در حال انقباض بوده، در تابســتان 
۱۳۹۶ با رشــد ۵/۵ درصدی همراه شد. این رشد عمدتاً مربوط به ساختمان های 
تکمیل شــده و پــس از آن ســاختمان های نیمه تمام بوده و ســرمایه گذاری در 
ســاختمان های شروع شــده حتی  به قیمت های جاری نیز در این فصل کاهش 
داشته  است. با توجه به رشد قابل توجه تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در 
نیمه دوم سال ۱۳۹۵، انتظار می رود سرمایه گذاری در ساختمان های شروع شده 

نیز از نیمه دوم سال ۱۳۹۶ با رشد همراه شده باشد.

نیروی انسانی: در پاییز ۱۳۹۶ مهم ترین شاخص های بازار کار در مقایسه با 
پاییز ۱۳۹۵ با بهبود نســبی همراه بودند. در این فصل نرخ بیکاری با 0/4 واحد 
درصــد کاهش به ۱۱/۹ درصد و نرخ مشــارکت با ۱/2 واحــد درصد افزایش به 
40/۱ درصد رسید. این سیزدهمین فصل متوالی بود که رشد نقطه به نقطه نرخ 

مشــارکت مثبت رقم خورد. یکی از مهم ترین علل افزایش مستمر نرخ مشارکت، 
فارغ التحصیل شــدن افرادی اســت که در ســال های قبل با ورود به دوره های 
تحصیــالت تکمیلی در واقع ورود بــه بازار کار را به تعویــق انداخته بودند و با 
اتمام دوره تحصیلی به مرور وارد بازار کار می شــوند. طی یک ســال منتهی به 
پاییز ۱۳۹۶، به طور خالص ۹۷2 هزار نفر به عرضه بازار کار کشــور افزوده شــد 
که افزایش ۹۵8 هزار نفری جمعیت شــاغل و ۱4 هزار نفری جمعیت بیکار را به 
همراه داشــت. در این فصل 2۳/۳ میلیون نفر شاغل بودند و ۳/۱ میلیون نفر که 
تمایل و توانایی انجام کار را داشــتند، موفق به یافتن شــغل نشدند. نرخ بیکاری 
به طور معمول در بین جمعیت جوان کشــور باالتر از ســایر بازه های سنی بوده 
اســت. در پاییز ۱۳۹۶ از هر چهار نفر متقاضی کار در بازه سنی ۱۵ تا 2۹ ساله، 
یک نفر موفق به یافتن شغل نشده است که رقم باالیی محسوب می شود. حدود 
2/۵ میلیون نفر، معادل ۱0/8 درصد از کل جمعیت شاغل نیز با این که خواهان 
و آماده کار بیشــتر بودند، نتوانستند موقعیت شغلی با کار بیش از 44 ساعت در 
هفته پیدا کنند. جدول ۳ مهم ترین شــاخص ها و آمار بازار کار را در ســال های 

۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ نشان می دهد.

نمودار 2 - متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی و تعداد معامالت ثبت شده در هر ماه برای شهر تهران

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در ماه های مختلف

 از نظر دسته بندی شــاغلین در بخش های اقتصادی، در دو دهه اخیر بیشترین 
سهم شاغلین متعلق به بخش خدمات بوده که طی سال های اخیر افزایش داشته 
اســت. برای مثال، در پاییز سال های ۱۳۹2 و ۱۳۹4 سهم بخش خدمات از کل 
شــاغلین به ترتیب 48/0 و 4۹/8 درصد بوده که در پاییز ۱۳۹۶ به ۵0/۱ درصد 
افزایش یافته اســت. از پاییز ۱۳۹2 تا پاییز ۱۳۹۶ نزدیک به 2/۵ میلیون نفر به 
جمعیت شاغل کشور افزوده شده که ۱/۷ میلیون نفر، معادل ۶8/۵ درصد آن به 
بخش خدمات اضافه شده اند. این در حالی است که سهم بخش صنعت از ورودی 
بــه بازار کار طی این مدت تنها 4۱۷ هزار نفر، معادل ۱۶/۹ درصد، بوده اســت. 
در نتیجه بخش عمده متقاضیان تازه وارد به بازار کار به بخش های خدماتی وارد 

شده اند و بخش های دیگر در این امر سهم کمتری داشته اند.

از نظر دســته بندی جنسیتی، به طور معمول شاخص های بازار کار در ایران برای 

زنان نامناســب تر از مردان اســت. نرخ بیکاری زنان در چنــد دهه اخیر باالتر و 
نرخ مشــارکت آنها پایین تر از مردان بوده اســت. اما در سال های اخیر این روند 
اندکی تعدیل شده است. از پاییز ۱۳۹2 تا پاییز ۱۳۹۶ حدود ۳/2 میلیون نفر به 
جمعیت فعال کشور اضافه شده که سهم مردان و زنان برابر و معادل ۱/۶ میلیون 
نفر است. این در حالی است که از 2/۵ میلیون نفر اضافه شده به جمعیت شاغل، 
۱/4 میلیون نفر زن و ۱/۱ میلیون نفر مرد بوده اند. این امر به معنای افزایش نرخ 
بیــکاری مردان از 8/۵ درصد به ۱0/۱ درصد و کاهش نرخ بیکاری زنان از 20/۳ 
درصد به ۱۹/۱ درصد در این مدت اســت. نرخ مشــارکت نیز برای هر دو گروه 
افزایش یافته، اما سرعت افزایش در بین زنان بیشتر بوده است. این نرخ طی بازه 
زمانــی پاییز ۱۳۹2 تا پاییز ۱۳۹۶، برای زنــان از ۱۱/۳ به ۱۵/۹ درصد و برای 

مردان از ۶2/۱ به ۶4/۱ درصد رسیده است.
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از نظر دســته بندی شــاغلین در بخش های اقتصــادی، در دو دهه اخیر 
بیشــترین سهم شاغلین متعلق به بخش خدمات بوده که طی سال های اخیر 
افزایش داشته است. برای مثال، در پاییز سال های 1392 و 1394 سهم بخش 
خدمات از کل شاغلین به ترتیب 48/0 و 49/8 درصد بوده که در پاییز 1396 
به 50/1 درصد افزایش یافته اســت. از پاییز 1392 تا پاییز 1396 نزدیك به 
2/5 میلیون نفر به جمعیت شــاغل کشــور افزوده شده که 1/7 میلیون نفر، 
معادل 68/5 درصد آن به بخش خدمات اضافه شــده اند. این در حالی اســت 
که ســهم بخش صنعت از ورودی به بــازار کار طی این مدت تنها 417 هزار 
نفر، معادل 16/9 درصد، بوده است. در نتیجه بخش عمده متقاضیان تازه وارد 
به بازار کار به بخش های خدماتی وارد شــده اند و بخش های دیگر در این امر 

سهم کمتری داشته اند.
از نظر دسته بندی جنسیتی، به طور معمول شاخص های بازار کار در ایران 
برای زنان نامناسب تر از مردان است. نرخ بیکاری زنان در چند دهه اخیر باالتر 
و نرخ مشارکت آنها پایین تر از مردان بوده است. اما در سال های اخیر این روند 
اندکی تعدیل شــده اســت. از پاییز 1392 تا پاییز 1396 حدود 3/2 میلیون 
نفر به جمعیت فعال کشور اضافه شــده که سهم مردان و زنان برابر و معادل 
1/6 میلیون نفر است. این در حالی است که از 2/5 میلیون نفر اضافه شده به 
جمعیت شاغل، 1/4 میلیون نفر زن و 1/1 میلیون نفر مرد بوده اند. این امر به 
معنای افزایش نرخ بیکاری مردان از 8/5 درصد به 10/1 درصد و کاهش نرخ 
بیکاری زنان از 20/3 درصد به 19/1 درصد در این مدت است. نرخ مشارکت 
نیز برای هر دو گروه افزایش یافته، اما سرعت افزایش در بین زنان بیشتر بوده 
است. این نرخ طی بازه زمانی پاییز 1392 تا پاییز 1396، برای زنان از 11/3 

به 15/9 درصد و برای مردان از 62/1 به 64/1 درصد رسیده است.

قيمتهاوتورم
نــرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده کــه در پایان پاییز 1396 به 10/0 
درصد رسیده بود، در زمستان وارد روندی کاهشی شد و در پایان اسفند رقم 
8/3 درصد را ثبت کرد. نرخ تورم ساالنه مصرف کننده در پایان هر ماه نیز در 
فصل زمستان روند باثباتی را طی کرد و مانند دو فصل قبل از آن پیرامون 10 
درصد با دامنه بســیار کمی در نوسان بود که نهایتاً در آخر اسفند ماه به 9/6 

درصد رسید و برای دومین سال متوالی تك رقمی باقی ماند. 
نرخ تــورم نقطه به نقطه تولید کننــده نیز به روند افزایشــی که از پایان 
پاییــز 1396 آغاز شــده بود، ادامه داد و از 10/7 درصــد در آذرماه به 12/8 
درصد در اســفند رســید. با توجه به اثرگذاری نرخ تورم تولید کننده بر نرخ 
تــورم مصرف کننده با وقفــه ای چند ماهه، انتظار می رود روند کاهشــی نرخ 
تورم مصرف کننده در ماه های ابتدایی ســال 1397 متوقف شــود. در نمودار 
3 مشــاهده می شود که از تیرماه به بعد، نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده 
از نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده باالتر بوده که این به معنی ســرعت 
بیشتر افزایش قیمت کاالهای تولید شده درب کارخانه نسبت به قیمت بازاری 

محصوالت مصرفی است.
بررسی نرخ تورم مصرف کننده به تفکیك کاالهای قابل تجارت و غیرقابل 
تجارت حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه کاالهای قابل تجارت از 
ابتدای پاییز 1396 وارد روندی افزایشــی شــده و از 8/9 درصد در مهرماه به 
10/2 درصد در بهمن ماه رسیده اســت. این افزایش نرخ را می توان تا حدی 
بــه تضعیف قابل مالحظه ریال در مقابل ســایر ارزهــای خارجی در پاییز و 
زمستان، حذف برخی اقالم وارداتی از لیست دریافت کنندگان ارز مبادله ای و 
نیز افزایش قیمت جهانی برخی اقالم مصرفی در فصل پاییز نســبت داد. نرخ 

نمودار 3 - نرخ های تورم مصرف کننده و توليد کننده در سال های 1395 و 1396

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی و شاخص قيمت توليد کننده، شماره های مختلف
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نمودار ۳ - نرخ های تورم مصرف کننده و تولید کننده در سال های ۱۳۹5 و ۱۳۹۶

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی و شاخص قیمت تولید کننده، شماره های مختلف

بررســی نرخ تورم مصرف کننده به تفکیک کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت 
حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه کاالهای قابل تجارت از ابتدای پاییز 
۱۳۹۶ وارد روندی افزایشــی شــده و از 8/۹ درصد در مهرماه به ۱0/2 درصد در 
بهمن ماه رسیده است. این افزایش نرخ را می توان تا حدی به تضعیف قابل مالحظه 
ریال در مقابل سایر ارزهای خارجی در پاییز و زمستان، حذف برخی اقالم وارداتی 
از لیســت دریافت کنندگان ارز مبادله ای و نیــز افزایش قیمت جهانی برخی اقالم 
مصرفی در فصل پاییز نسبت داد. نرخ تورم کاالهای غیرقابل تجارت نیز از ابتدای 
پاییز ۱۳۹۶ شــروع به افزایش نمود و از 8/0 درصــد در مهرماه به ۹/2 درصد در 

بهمن ماه رسید. 

گزارش منتشر شــده از سوی بانک مرکزی از نرخ تورم اقالم سبد مصرفی کاالها و 
خدمات در پایان اسفند ۱۳۹۶ نشان می دهد که در میان ۱2 گروه اصلی در سبد 
کاالها و خدمات مصرفی، بیشترین کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در طول زمستان 
۱۳۹۶ مربوط به گروه خوراکی ها و آشــامیدنی ها و بیشترین افزایش آن مربوط به 

گروه دخانیات بوده است. با توجه به وزن باالی گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در 
سبد مصرفی و کاهش چشــمگیر ۷/۳ واحد درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه این 
گروه در پایان زمستان ۱۳۹۶ نسبت به پایان پاییز، بخشی از کاهش نرخ تورم نقطه 
به نقطه مصرف کننده در پایان اسفند را می توان به این امر نسبت داد. الزم به ذکر 
اســت که نرخ تورم نقطه به نقطه گروه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها نیز 
که دارای باالترین وزن در سبد مصرفی است در دوره مورد بررسی 0/۳ واحد درصد 
کاهش یافته است. جدول 4 نرخ های تورم نقطه به نقطه را در گروه های اصلی سبد 

کاالها و خدمات مصرفی در پاییز و زمستان ۱۳۹۶ نشان می دهد.

با توجه به روند افزایشــی نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده در ماه های اخیر، 
انتظار می رود نرخ تورم مصرف کننده نیز در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۷ افزایش 
یابد. صندوق بین المللی پول نیز نرخ تورم ســاالنه برای سال ۱۳۹۷ را حدود ۱2 

درصد پیش بینی کرده است.

جدول 4- نرخ  تورم نقطه به نقطه در گروه های اصلی سبد کاالها و خدمات مصرفی در پاییز و زمستان ۱۳۹۶ )درصد(

اسفند بهمندی آذر آبانمهروزن در سبد مصرفی
۱00/008/4۹/۶۱0/0۹/۷۹/48/۳کل

۳۷/0۵۷/48/4۹/28/88/88/۹مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها
2۵/۵۱۱۱/4۱۳/۹۱4/۳۱۳/۷۱۱/۵۷/0خوراکی ها و آشامیدنی ها

8/۹0۵/۹۵/۶۶/۷۶/4۶/8۷/۵حمل و نقل
۷/8۳۷/۹8/48/۵8/۵8/۷8/۵بهداشت و درمان
4/۶2۵/۵۵/04/۹4/۹۵/4۶/0پوشاک و کفش

4/۳۳8/۳8/48/۵8/28/8۹/۳اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده
۳/۱۷۹/۶۹/8۱۱/4۱۱/۶۱2/۷۱۳/4کاالها و خدمات متفرقه 

2/۳0۷/2۷/۱۶/80/8۱/۷2/۱ارتباطات
2/0۷۱0/۹۹/۶8/۹۱0/0۱۱/4۱2/۱تفریح و امور فرهنگی

2/0۳8/28/۳۱۳/۹۱4/۱۱4/۱۱4/۱تحصیل
۱/82۱۱/۹۱2/۱۱2/۳۱۱/8۱۱/۵۱۱/۳رستوران و هتل

0/۳۷0/40/۷0/۹۱/۱۱/8۱8/0دخانیات
مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی، شماره های مختلف

2. قیمت ها و تورم
نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننــده که در پایان پاییز ۱۳۹۶ به ۱0/0 درصد 
رسیده بود، در زمستان وارد روندی کاهشی شد و در پایان اسفند رقم 8/۳ درصد 
را ثبت کرد. نرخ تورم ساالنه مصرف کننده در پایان هر ماه نیز در فصل زمستان 
رونــد باثباتی را طی کرد و مانند دو فصل قبل از آن پیرامون ۱0 درصد با دامنه 
بسیار کمی در نوسان بود که نهایتاً در آخر اسفند ماه به ۹/۶ درصد رسید و برای 

دومین سال متوالی تک رقمی باقی ماند. 

نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده نیز به روند افزایشی که از پایان پاییز ۱۳۹۶ 

آغاز شــده بود، ادامه داد و از ۱0/۷ درصد در آذرماه به ۱2/8 درصد در اســفند 
رســید. با توجه به اثرگذاری نرخ تورم تولید کننــده بر نرخ تورم مصرف کننده با 
وقفه ای چند ماهه، انتظار می رود روند کاهشی نرخ تورم مصرف کننده در ماه های 
ابتدایی ســال ۱۳۹۷ متوقف شود. در نمودار ۳ مشاهده می شود که از تیرماه به 
بعد، نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده از نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده 
باالتر بوده که این به معنی سرعت بیشتر افزایش قیمت کاالهای تولید شده درب 

کارخانه نسبت به قیمت بازاری محصوالت مصرفی است.

اسفند بهمندی آذر آبانمهروزن در سبد مصرفی

100/008/49/610/09/79/48/3کـل

37/057/48/49/28/88/88/9مسكن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها

25/5111/413/914/313/711/57/0خوراکي ها و آشاميدني ها

8/905/95/66/76/46/87/5حمل و نقل

7/837/98/48/58/58/78/5بهداشت و درمان

4/625/55/04/94/95/46/0پوشاک و کفش

4/338/38/48/58/28/89/3اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده

3/179/69/811/411/612/713/4کاالها و خدمات متفرقه 

2/307/27/16/80/81/72/1ارتباطات

2/0710/99/68/910/011/412/1تفریح و امور فرهنگي

2/038/28/313/914/114/114/1تحصيل

1/8211/912/112/311/811/511/3رستوران و هتل

0/370/40/70/91/11/818/0دخانيات

جدول 4- نرخ  تورم نقطه به نقطه در گروه های اصلی سبد کاالها و خدمات مصرفی در پایيز و زمستان 1396 )درصد(

مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، گزارش شاخص بهاي کاالها و خدمات مصرفي، شماره هاي مختلف
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تورم کاالهای غیرقابل تجارت نیز از ابتدای پاییز 1396 شروع به افزایش نمود 
و از 8/0 درصد در مهرماه به 9/2 درصد در بهمن ماه رسید. 

گزارش منتشر شــده از سوی بانك مرکزی از نرخ تورم اقالم سبد مصرفی 
کاالها و خدمات در پایان اســفند 1396 نشان می دهد که در میان 12 گروه 
اصلی در ســبد کاالها و خدمات مصرفی، بیشترین کاهش نرخ تورم نقطه به 
نقطه در طول زمســتان 1396 مربوط به گروه خوراکی ها و آشــامیدنی ها و 
بیشترین افزایش آن مربوط به گروه دخانیات بوده است. با توجه به وزن باالی 
گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در سبد مصرفی و کاهش چشمگیر 7/3 واحد 
درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه در پایان زمستان 1396 نسبت به 
پایان پاییز، بخشــی از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده در پایان 
اســفند را می توان به این امر نسبت داد. الزم به ذکر است که نرخ تورم نقطه 
به نقطه گروه مســکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها نیز که دارای باالترین 
وزن در سبد مصرفی است در دوره مورد بررسی 0/3 واحد درصد کاهش یافته 
است. جدول 4 نرخ های تورم نقطه به نقطه را در گروه های اصلی سبد کاالها 

و خدمات مصرفی در پاییز و زمستان 1396 نشان می دهد.
با توجه به روند افزایشــی نرخ تورم نقطه به نقطه تولید کننده در ماه های 
اخیر، انتظار می رود نرخ تورم مصرف کننده نیز در ماه های ابتدایی سال 1397 
افزایش یابد. صندوق بین المللی پول نیز نرخ تورم ساالنه برای سال 1397 را 

حدود 12 درصد پیش بینی کرده است.

ترازپرداختها
آمار مربوط به اجزای حســاب کاال نشــان می دهد که حجم تولید نفت و 
صادرات نفتی پس از رســیدن به اوج خــود در پاییز 1395، با اندکی کاهش 
مواجه شده و طی 3 فصل  بعد از آن به ترتیب به طور میانگین در سطح 3/9 
و 2/3 میلیون بشکه در روز قرار داشتند.)3( روند این تغییرات نشان می دهد که 
در 6 ماه نخست سال 1396، تولید نفت خام و صادرات نفتی به ترتیب با رشد 
7/9 و 13/1 درصد روبه رو شده اند. از سوی دیگر میانگین قیمت هر بشکه نفت 
خام ســنگین ایران در بازارهای جهانی در نیمه نخست سال 1396 با رشدی 

در حدود 17/6 درصد به 48/6 دالر رسیده است. این در حالی است که روند 
افزایشــی قیمت نفت خام ایران که از دی 1394 آغاز شده بود، از خرداد ماه 
سال 1396 شتابی دو چندان گرفت و در آذرماه به حدود 60/9 دالر به ازای 
هر بشکه رسید که باالترین نرخ از اردیبهشت ماه 1394 محسوب می شود. در 
نتیجه این تحوالت، ارزش صادرات نفتی کشور در 6 ماه نخست سال 1396 با 
20/5 درصد افزایش به 29/9 میلیارد دالر بالغ شده است. همچنین در دوره 
مذکور واردات نفتی با 4/9 درصد افزایش به 654 میلیون دالر رســیده است. 
بدین ترتیب، تراز بازرگانی نفتی کشــور در نیمه نخست سال 1396 با 20/9 

درصد رشد به 29/2 میلیارد دالر رسیده است.
ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال 1396 با 7/8 درصد رشد به 
حدود 14/4 میلیارد دالر رســیده است. این در حالی است که ارزش واردات 
غیرنفتی در همین مدت با افزایش قابل توجه 22/4 درصدی روبه رو شده و به 
32/9 میلیارد دالر بالغ شده است. در نتیجه این تغییرات، کسری تراز بازرگانی 
غیرنفتی با رشدی 36/8 درصدی به حدود 18/5 میلیارد دالر رسیده است. با 
در نظر گرفتن تحوالت مربوط به صادرات و واردات کاالهای نفتی و غیرنفتی، 
مازاد تراز حساب کاال در دوره مذکور در حدود 10/7 میلیارد دالر بوده است 
که رشدی 0/7 درصدی نشان می دهد. به عبارت دیگر، افزایش ارزش صادرات 
نفتی در نیمه نخســت سال 1396 با رشــد قابل توجه واردات کاال همزمان 
بوده که در نتیجه آن تراز حســاب کاال با تغییرات چشمگیری رو به رو نشده 
است. جدول 5 تراز حساب جاری و زیربخش های آن را در فصل های مختلف 

سال های 96-1394 نشان می دهد.
آمار مربوط به حســاب سرمایه نشان می دهد که در فصل دوم سال 1396 
به طور خالص حدود 5/0 میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده که حدود 
14/8 درصد از رقم مشــابه سال قبل کمتر است. در مجموع در نیمه نخست 
سال 1396 خالص خروج سرمایه با 41/9 درصد کاهش به حدود 6/3 میلیارد 
دالر رسیده است. نمودار 4 تحوالت فصلی خالص حساب سرمایه را در فصول 
مختلف سال های 96-1393 نشان می دهد. با در نظر گرفتن تغییرات حساب 
جاری، حساب سرمایه، و همچنین حدود 6/7 میلیارد دالر مربوط به اشتباهات 
و از قلم افتادگی ها در محاسبات تراز پرداخت ها که بخشی از آن ناشی از ورود 
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4,7782,7654,2583776,5224,1275,3874,8075,0595,667تراز حساب کاال
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جدول 5- تراز حساب جاری و زیربخش های آن )ميليون دالر(

مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، نماگرهاي اقتصادي، شماره هاي مختلف

نمودار 4- تحوالت فصلی خالص حساب سرمایه

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نماگرهای اقتصادی، شماره های مختلف

7

۳. تراز پرداخت ها
آمار مربوط به اجزای حســاب کاال نشان می دهد که حجم تولید نفت و صادرات 
نفتی پس از رســیدن به اوج خود در پاییز ۱۳۹۵، با اندکی کاهش مواجه شــده 
و طی ۳ فصل  بعد از آن به ترتیب به طور میانگین در ســطح ۳/۹ و 2/۳ میلیون 
بشکه در روز قرار داشتند.۳ روند این تغییرات نشان می دهد که در ۶ ماه نخست 
سال ۱۳۹۶، تولید نفت خام و صادرات نفتی به ترتیب با رشد ۷/۹ و ۱۳/۱ درصد 
روبه رو شده اند. از ســوی دیگر میانگین قیمت هر بشکه نفت خام سنگین ایران 
در بازارهای جهانی در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ با رشدی در حدود ۱۷/۶ درصد 
به 48/۶ دالر رســیده است. این در حالی است که روند افزایشی قیمت نفت خام 
ایران که از دی ۱۳۹4 آغاز شــده بود، از خرداد ماه سال ۱۳۹۶ شتابی دو چندان 
گرفت و در آذرماه به حدود ۶0/۹ دالر به ازای هر بشــکه رسید که باالترین نرخ 
از اردیبهشت ماه ۱۳۹4 محسوب می شود. در نتیجه این تحوالت، ارزش صادرات 
نفتی کشور در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۶ با 20/۵ درصد افزایش به 2۹/۹ میلیارد 
دالر بالغ شده است. همچنین در دوره مذکور واردات نفتی با 4/۹ درصد افزایش 
به ۶۵4 میلیون دالر رســیده اســت. بدین ترتیب، تراز بازرگانی نفتی کشور در 

نیمه نخست سال ۱۳۹۶ با 20/۹ درصد رشد به 2۹/2 میلیارد دالر رسیده است.

ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه نخســت ســال ۱۳۹۶ با ۷/8 درصد رشــد به 
حدود ۱4/4 میلیارد دالر رســیده اســت. این در حالی اســت که ارزش واردات 
غیرنفتی در همین مدت با افزایش قابل توجه 22/4 درصدی روبه رو شــده و به 
۳2/۹ میلیارد دالر بالغ شــده است. در نتیجه این تغییرات، کسری تراز بازرگانی 
غیرنفتی با رشــدی ۳۶/8 درصدی به حدود ۱8/۵ میلیارد دالر رســیده است. با 
در نظر گرفتن تحوالت مربوط به صــادرات و واردات کاالهای نفتی و غیرنفتی، 
مازاد تراز حساب کاال در دوره مذکور در حدود ۱0/۷ میلیارد دالر بوده است که 
رشدی 0/۷ درصدی نشان می دهد. به عبارت دیگر، افزایش ارزش صادرات نفتی 
در نیمه نخســت سال ۱۳۹۶ با رشد قابل توجه واردات کاال همزمان بوده که در 
نتیجه آن تراز حساب کاال با تغییرات چشمگیری رو برو نشده است. جدول ۵ تراز 
حســاب جاری و زیربخش های آن را در فصل های مختلف سال های ۱۳۹4-۹۶ 

نشان می دهد.

جدول 5- تراز حساب جاری و زیربخش های آن )میلیون دالر(

۱۳۹4۱۳۹5۱۳۹۶
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2۳۱۹8۳۶0۱2۷24۳2۶۳2۳8-2۳۷۳۶0۱8۹تراز حساب درآمد

۱۳8۱42۱28۱۳۹۱2۱۱۵۶۱۳۹۱42۱۱4۱۱0تراز حساب انتقاالت جاری
۹۳۷5,2۳۱۳,45۹۳,2254,4۷۳۳,۷2۳۳,۷۱8-۳,۹4۷2,۱۹0۳,8۱۶تراز حساب جاری

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نماگرهای اقتصادی، شماره های مختلف

آمار مربوط به حســاب سرمایه نشان می دهد که در فصل دوم سال ۱۳۹۶ به طور 
خالص حدود ۵/0 میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده که حدود ۱4/8 درصد 
از رقم مشابه سال قبل کمتر است. در مجموع در نیمه نخست سال ۱۳۹۶ خالص 
خروج سرمایه با 4۱/۹ درصد کاهش به حدود ۶/۳ میلیارد دالر رسیده است. نمودار 
4 تحوالت فصلی خالص حساب سرمایه را در فصول مختلف سال های ۱۳۹۳-۹۶ 
نشان می دهد. با در نظر گرفتن تغییرات حساب جاری، حساب سرمایه، و همچنین 

حــدود ۶/۷ میلیارد دالر مربوط به اشــتباهات و از قلم افتادگی ها در محاســبات 
تراز پرداخت ها که بخشــی از آن ناشــی از ورود و خروج کاال از مبادی غیررسمی 
اســت، مانده ذخایر بین المللی کشــور در پایان نیمه نخست سال ۱۳۹۶ با حدود 
۵/۶ میلیارد دالر کاهش نســبت به پایان سال ۱۳۹۵ در حدود ۱۱۵ میلیارد دالر 

تخمین زده می شود.

نمودار 4- تحوالت فصلی خالص حساب سرمایه

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، نماگرهای اقتصادی، شماره های مختلف

۳. در این بخش هرجا حجم صادرات نفتی ذکر شده است منظور مجموع حجم صادرات نفت خام و خالص صادرات فرآورده های نفتی است و هرجا به ارزش صادرات و واردات نفت اشاره شده منظور مجموع 
ارزش نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی است.
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و خروج کاال از مبادی غیررسمی است، مانده ذخایر بین المللی کشور در پایان 
نیمه نخست سال 1396 با حدود 5/6 میلیارد دالر کاهش نسبت به پایان سال 

1395 در حدود 115 میلیارد دالر تخمین زده می شود.
بر اســاس گزارش های گمرک، مجموع ارزش صادرات غیرنفتی ایران)4( در 
11 ماه نخست سال 1396 به حدود 41/7 میلیارد دالر رسید که رشدی 5/0 
درصدی را نشان می دهد. اقالم عمده صادراتی طی این مدت به ترتیب شامل 
میعانات گازی به ارزش 6/3 میلیارد دالر، گاز طبیعی مایع شده به ارزش 2/5 
میلیارد دالر، پروپان مایع شــده بــه ارزش 1/3 میلیارد دالر، متانول به ارزش 
1/1 میلیارد دالر و روغن های ســبك و فرآورده هــا بجز بنزین به ارزش 1/0 
میلیارد دالر بوده است. شایان ذکر است که مجموع ارزش صادرات محصوالت 
پتروشــیمی در دوره مذکور حــدود 14/2 میلیارد دالر بــوده که حکایت از 
کاهشی 4/0 درصدی دارد. همچنین ارزش صادرات میعانات گازی نیز حدود 
5/4 درصد افت کرده اســت. بیشــترین صادرات ایران از لحاظ ارزش در این 
مدت به ترتیب به کشورهای چین با سهم 19/7 درصد، امارات متحده عربی 
با ســهم 14/1 درصد، عراق با سهم 13/4 درصد، ترکیه با سهم 9/3 درصد و 
کره جنوبی با ســهم 9/1 درصد بوده است. نکته مهم در این زمینه رشد قابل 
توجه 41/0 درصدی صادرات به کره جنوبی، افزایش 11/3 درصدی صادرات 

به چین و افت 14/0 درصدی صادرات به امارات متحده عربی بوده است.
از ســوی دیگر، در 11 ماه نخست ســال 1396 حدود 47/7 میلیارد دالر 
کاال از مبادی گمرکی وارد کشــور شــد که 23/6 درصد رشد نشان می دهد. 
عمده ترین اقالم وارداتی طی این مدت به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت 
تولید خودرو به ارزش 1/6 میلیارد دالر، ذرت دامی به ارزش 1/4 میلیارد دالر، 
برنــج به ارزش 1/0 میلیارد دالر، لوبیای ســویا به ارزش 838 میلیون دالر و 
وســایل نقلیه موتوری با حجم 2000-1500 سی سی به ارزش 739 میلیون 
دالر بوده است. عمده واردات کشور طی مدت مذکور به ترتیب از کشور چین 
با سهم ارزشــی 24/2 درصد، امارات متحده عربی با سهم 18/4 درصد، کره 
جنوبی با ســهم 6/9 درصد، ترکیه با ســهم 6/0 درصد و آلمان با سهم 5/5 
درصد صورت گرفته اســت. از نکات قابل توجه در این زمینه می توان به رشد 
50/7 درصدی ارزش واردات از امارات متحده عربی طی این 11 ماه نسبت به 

11 ماه اول سال 1395 اشاره کرد.

بازارارز
بازار ارز ایران در زمستان 1396 نسبت به چهار فصل قبل از آن به مراتب 
پر نوسان تر بود. نرخ برابری دالر آمریکا در مقابل ریال در ادامه روند افزایشی 
که از ابتدای تابســتان شــروع کرده بود، از هفته دوم پاییز 1396 از 40 هزار 
ریال عبور کرد و دیگر از این سطح پایین تر نیامد. این نرخ در اواسط بهمن به 
50 هزار ریال نیز نزدیك شــد و در واپسین روزهای سال پیرامون 48/3 هزار 
ریال در نوســان بود. میانگین نرخ برابری دالر آمریکا در بازار آزاد در زمستان 

1396 نســبت به پاییز این سال حدود 12 درصد و نسبت به زمستان 1395 
حدود 18درصد رشد کرده است. نمودار 5 نرخ های روزانه برابری دالر آمریکا 

در مقابل ریال را در پاییز و زمستان سال 1396 نشان می دهد.
روند افزایشی نرخ برابری دالر آمریکا در بازار آزاد از زمستان 1396 شدت 
گرفت. برخالف نظرات رســمی مبنی بر موقتی بودن روند افزایشی این نرخ 
در نتیجه افزایش تقاضای فصلی ارز، این روند نه تنها تغییر جهت نداد، بلکه 
با شدت بیشــتری ادامه یافت و به افزایش سفته بازی در بازار ارز و همچنین 
شــکل گیری انتظارات مبنی بر افزایش بیشتر نرخ ارز منجر شد. شکل گیری 

صف های طویل دریافت ارز در مقابل صرافی ها گواهی بر این واقعیت بود. 
به منظور مقابله با روند افزایشی نرخ برابری دالر آمریکا در بازار آزاد، بانك 
مرکزی با شدت عمل بیشتری در بازار ارز وارد شد و عالوه بر عرضه مستقیم 
اسکناس دالر در بازار آزاد در اواسط بهمن ماه، به مدد نیروهای انتظامی اقدام 
به دستگیری برخی واســطه گران بازار ارز و همچنین پلمپ چندین صرافی 
غیرمجــاز نمود. در پی این اقدام تنها چنــد روز نرخ دالر آمریکا در بازار آزاد 
بــه زیر 46 هزار ریال کاهــش یافت و دوباره با جهــش قابل مالحظه ای در 
مدت بســیار کوتاهی در اواســط بهمن تا مرز 50 هزار ریال پیش رفت. البته 
در زمان بروز این جهش بســیاری از صرافی ها از هر گونه خرید و فروش ارز 
خودداری می کردنــد . در پی این جهش نرخ ارز، بانك مرکزی در واپســین 
روزهای بهمن ماه نسبت به ارائه بسته سه گانه خود در جهت کنترل نوسانات 
بازار ارز اقدام کرد. بر اساس محتوای این بسته، بانك ها از 28 بهمن به مدت 
2 هفته می توانستند اقدام به فروش اوراق گواهی سپرده یك  ساله با نرخ سود 
20 درصد کنند، اوراق سپرده ریالی مبتنی بر ارز بفروشند، یا به پیش فروش 
شش ماهه و یك ساله سکه طال در برخی شعب منتخب بپردازند. از بین این سه 
گزینه، گزینه اول یعنی فروش اوراق گواهی ســپرده با نرخ سود 20 درصدی 
بیشترین متقاضی را نسبت به دو گزینه دیگر داشت. در تکمیل سیاست های 
کنترل بازار ارز، ثبت سفارش با دالر آمریکا توسط بانك مرکزی در اسفند ماه 
نیز ممنوع شــد. به دنبال ارائه بسته پیشنهادی بانك مرکزی و اجرایی شدن 
آن از اواخر بهمن، کمی از التهابات بازار ارز کاسته شد و نرخ ارز رو به کاهش 
گذاشــت و همگام با عرضه ارز مداخله ای، قیمت دالر آمریکا به زیر 45 هزار 
ریال رســید. البته طی اجرای این طرح دو هفته ای، برخی صرافی ها تعطیل 
بودند یا معامالت ارزی انجــام نمی دادند. این وضعیت باز هم دیری نپایید و 
بازار فروش دالر آمریکا در هفته دوم اســفند به بازاری سه نرخی تبدیل شد. 
به بیان دیگر به جز نرخ مبادله ای و نرخ مداخله ای، نرخ جدیدی با عنوان نرخ 
"کف بازار" شــکل گرفت. نرخ مداخله ای همان نرخ دستوری بانك مرکزی به 
صرافی های منتخب بود که حدوداً 3 هزار ریال از نرخ کف بازار کمتر بود. این 
تفاوت چشــم گیر بین دو نرخ موجب تشکیل صف های طوالنی برای دریافت 
روزانه یك هزار دالر از صرافی های منتخب برای هر نفر شــد و عماًل به افراد 
امکان می داد که به راحتی از این شکاف قیمتی سود ببرند. به عالوه امتناع از 
فروش دالر به اشخاص و نیز تخصیص ارز مسافران سفرهای خارجی به صورت 
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نمودار 5- نرخ روزانه برابری دالر آمریکا در مقابل ریال در بازار آزاد و بازار رسمی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ شبکه اطالع رسانی طال، سکه و ارز تهران

روند افزایشی نرخ برابری دالر آمریکا در بازار آزاد از زمستان ۱۳۹۶ شدت گرفت. 
افزایشی این نرخ در نتیجه  برخالف نظرات رسمی مبنی بر موقتی بودن روند 
با شدت  بلکه  نداد،  تغییر جهت  تنها  نه  روند  این  ارز،  فصلی  تقاضای  افزایش 
بیشتری ادامه یافت و به افزایش سفته بازی در بازار ارز و همچنین شکل گیری 
انتظارات مبنی بر افزایش بیشتر نرخ ارز منجر شد. شکل گیری صف های طویل 

دریافت ارز در مقابل صرافی ها گواهی بر این واقعیت بود. 

بانک  آزاد،  بازار  در  آمریکا  دالر  برابری  نرخ  افزایشی  روند  با  مقابله  منظور  به 
مرکزی با شدت عمل بیشتری در بازار ارز وارد شد و عالوه بر عرضه مستقیم 
اسکناس دالر در بازار آزاد در اواسط بهمن ماه، به مدد نیروهای انتظامی اقدام به 
دستگیری برخی واسطه گران بازار ارز و همچنین پلمپ چندین صرافی غیرمجاز 
نمود. در پی این اقدام تنها چند روز نرخ دالر آمریکا در بازار آزاد به زیر 4۶ هزار 
ریال کاهش یافت و دوباره با جهش قابل مالحظه ای در مدت بسیار کوتاهی در 
این جهش  بروز  زمان  البته در  ریال پیش رفت.  تا مرز ۵0 هزار  بهمن  اواسط 
بسیاری از صرافی ها از هر گونه خرید و فروش ارز خودداری می کردند . در پی این 
جهش نرخ ارز، بانک مرکزی در واپسین روزهای بهمن ماه نسبت به ارائه بسته 
سه گانه خود در جهت کنترل نوسانات بازار ارز اقدام کرد. بر اساس محتوای این 

بسته، بانک ها از 28 بهمن به مدت 2 هفته می توانستند اقدام به فروش اوراق 
گواهی سپرده یک  ساله با نرخ سود 20 درصد کنند، اوراق سپرده ریالی مبتنی 
بر ارز بفروشند، یا به پیش فروش شش ماهه و یک ساله سکه طال در برخی شعب 
اوراق گواهی  اول یعنی فروش  این سه گزینه، گزینه  بین  از  بپردازند.  منتخب 
سپرده با نرخ سود 20 درصدی بیشترین متقاضی را نسبت به دو گزینه دیگر 
آمریکا  دالر  با  سفارش  ثبت  ارز،  بازار  کنترل  سیاست های  تکمیل  در  داشت. 
توسط بانک مرکزی در اسفند ماه نیز ممنوع شد. به دنبال ارائه بسته پیشنهادی 
بانک مرکزی و اجرایی شدن آن از اواخر بهمن، کمی از التهابات بازار ارز کاسته 
شد و نرخ ارز رو به کاهش گذاشت و همگام با عرضه ارز مداخله ای، قیمت دالر 
آمریکا به زیر 4۵ هزار ریال رسید. البته طی اجرای این طرح دو هفته ای، برخی 
باز هم  این وضعیت  انجام نمی دادند.  ارزی  یا معامالت  بودند  صرافی ها تعطیل 
دیری نپایید و بازار فروش دالر آمریکا در هفته دوم اسفند به بازاری سه نرخی 
نرخ مداخله ای، نرخ جدیدی  نرخ مبادله ای و  به جز  بیان دیگر  به  تبدیل شد. 
با عنوان نرخ "کف بازار" شکل گرفت. نرخ مداخله ای همان نرخ دستوری بانک 
مرکزی به صرافی های منتخب بود که حدوداً ۳ هزار ریال از نرخ کف بازار کمتر 
برای  طوالنی  تشکیل صف های  موجب  نرخ  دو  بین  چشم گیر  تفاوت  این  بود. 

بر اساس گزارش های گمرک، مجموع ارزش صادرات غیرنفتی ایران4 در ۱۱ ماه 
نخست سال ۱۳۹۶ به حدود 4۱/۷ میلیارد دالر رسید که رشدی ۵/0 درصدی 
را نشان می دهد. اقالم عمده صادراتی طی این مدت به ترتیب شامل میعانات 
ارزش 2/۵ میلیارد  به  ارزش ۶/۳ میلیارد دالر، گاز طبیعی مایع شده  به  گازی 
دالر، پروپان مایع شده به ارزش ۱/۳ میلیارد دالر، متانول به ارزش ۱/۱ میلیارد 
دالر و روغن های سبک و فرآورده ها بجز بنزین به ارزش ۱/0 میلیارد دالر بوده 
است. شایان ذکر است که مجموع ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی در دوره 
مذکور حدود ۱4/2 میلیارد دالر بوده که حکایت از کاهشی 4/0 درصدی دارد. 
همچنین ارزش صادرات میعانات گازی نیز حدود ۵/4 درصد افت کرده است. 
بیشترین صادرات ایران از لحاظ ارزش در این مدت به ترتیب به کشورهای چین 
با سهم  با سهم ۱4/۱ درصد، عراق  امارات متحده عربی  با سهم ۱۹/۷ درصد، 
۱۳/4 درصد، ترکیه با سهم ۹/۳ درصد و کره جنوبی با سهم ۹/۱ درصد بوده 
است. نکته مهم در این زمینه رشد قابل توجه 4۱/0 درصدی صادرات به کره 

جنوبی، افزایش ۱۱/۳ درصدی صادرات به چین و افت ۱4/0 درصدی صادرات 
به امارات متحده عربی بوده است.

از سوی دیگر، در ۱۱ ماه نخست سال ۱۳۹۶ حدود 4۷/۷ میلیارد دالر کاال از 
مبادی گمرکی وارد کشور شد که 2۳/۶ درصد رشد نشان می دهد. عمده ترین 
اقالم وارداتی طی این مدت به ترتیب شامل قطعات منفصله جهت تولید خودرو 
به  برنج  دالر،  میلیارد   ۱/4 ارزش  به  دامی  ذرت  دالر،  میلیارد   ۱/۶ ارزش  به 
ارزش ۱/0 میلیارد دالر، لوبیای سویا به ارزش 8۳8 میلیون دالر و وسایل نقلیه 
موتوری با حجم 2000-۱۵00 سی سی به ارزش ۷۳۹ میلیون دالر بوده است. 
عمده واردات کشور طی مدت مذکور به ترتیب از کشور چین با سهم ارزشی 
24/2 درصد، امارات متحده عربی با سهم ۱8/4 درصد، کره جنوبی با سهم ۶/۹ 
درصد، ترکیه با سهم ۶/0 درصد و آلمان با سهم ۵/۵ درصد صورت گرفته است. 
از نکات قابل توجه در این زمینه می توان به رشد ۵0/۷ درصدی ارزش واردات از 
امارات متحده عربی طی این ۱۱ ماه نسبت به ۱۱ ماه اول سال ۱۳۹۵ اشاره کرد.

4. بازار ارز
بازار ارز ایران در زمستان ۱۳۹۶ نسبت به چهار فصل قبل از آن به مراتب پر 
نوسان تر بود. نرخ برابری دالر آمریکا در مقابل ریال در ادامه روند افزایشی که از 
ابتدای تابستان شروع کرده بود، از هفته دوم پاییز ۱۳۹۶ از 40 هزار ریال عبور 
کرد و دیگر از این سطح پایین تر نیامد. این نرخ در اواسط بهمن به ۵0 هزار ریال 
نیز نزدیک شد و در واپسین روزهای سال پیرامون 48/۳ هزار ریال در نوسان 

بود. میانگین نرخ برابری دالر آمریکا در بازار آزاد در زمستان ۱۳۹۶ نسبت به 
پاییز این سال حدود ۱2 درصد و نسبت به زمستان ۱۳۹۵ حدود ۱8درصد رشد 
کرده است. نمودار ۵ نرخ های روزانه برابری دالر آمریکا در مقابل ریال را در پاییز 

و زمستان سال ۱۳۹۶ نشان می دهد.

4. بدون احتساب نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی

نمودار 5- نرخ روزانه برابری دالر آمریكا در مقابل ریال در بازار آزاد و بازار رسمی در نيمه دوم سال 1396

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران؛ شبكه اطالع رسانی طال، سكه و ارز تهران
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مشروط از جمله اقداماتی بود که در آخرین روزهای سال برای کنترل بازار ارز 
و محدود کردن فعالیت های ســوداگرانه انجام شد. با این حال شکاف 3 هزار 
ریالی بین نرخ مداخله ای و نرخ کف بازار چندان دوام نیاورد و در 21 اســفند 
این دو نرخ به یکدیگر نزدیك شدند. به بیان دقیق تر بانك مرکزی از این تاریخ 
ارز را با قیمتی بسیار نزدیك به قیمت بازار به صرافی های منتخب عرضه  کرد. 
نرخ مبادله ای دالر آمریکا نیز که از ابتدای تابستان به طور قابل مالحظه ای 
توســط بانك مرکزی افزایش یافته بود، در اواخر ســال از 37 هزار ریال عبور 
کرد. با وجود این افزایش، از آنجایی که سرعت رشد نرخ برابری دالر آمریکا در 
مقابل ریال در بازار آزاد نسبت به رشد این نرخ در بازار رسمی به مراتب بیشتر 
بود، شــکاف بین این دو نرخ که در اواخر تابستان به حدود 16 درصد کاهش 
یافته بود تا پایان ســال به بیش از 25 درصد رســید. به این ترتیب احتمال 
اجرای برنامه یکسان ســازی نرخ ارز که با شروع به کار دولت یازدهم از سال 

1392 وعده داده شده بود، باز هم کمتر شده است. 
روند افزایشــی نرخ  تورم تولید کننده در ماه های اخیر ادامه داشته است. با 
توجه به اثرگذاری با وقفه این نرخ بر نرخ تورم مصرف کننده، احتماالً نرخ تورم 
مصرف کننده در ماه های ابتدایی سال 1397 افزایش خواهد یافت. در صورت 
تکرار رویه بانك مرکزی و عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی 
و خارجی، ارزش واقعی ریال افزایش یافته و به کاهش رقابت پذیری کاالهای 
صادراتی منجر خواهد شــد. نمودار 6 نرخ های تورم و رشد قیمت دالر آمریکا 

در بازار آزاد و بازار رسمی را نشان می دهد.

متغيرهایپولیواعتباری
بررســی اجزای مختلف پایه پولی بر حسب منابع حاکی از آن است که در 
دی 1396، ســه جزء پایه پولی در جهت افزایش و یك جزء در جهت کاهش 
آن عمل کرده اند. آمار بانك مرکزی نشان می دهد، خالص بدهی بخش دولتی 
به بانك مرکزی 4/6 درصد افت کرده در حالی که خالص دارایی های خارجی 
بانــك مرکزی 4/7 درصد، بدهی بانك ها به بانك مرکزی 7/6 درصد و خالص 

ســایر اقالم 9/6 درصد افزایش یافته اند. اجــزای پایه پولی در فصول مختلف 
سال های 1395 و 1396 و دی ماه این دو سال در جدول 6 آمده است.

طبق این آمار، در دی 1396 پس از خالص سایر اقالم، خالص دارایی های 
خارجی بانك مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. از طرفی به  دلیل 
رشد بدهی بانك های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانك مرکزی 
در 12 ماه منتهی به این ماه، بدهی بانك ها به بانك مرکزی 7/6 درصد افزایش 
یافته که لزوم پیگیری اصالحات نظام بانکی را بیش از پیش آشکار می کند. در 
این مدت با وجود کاهش بدهی بانك های تجاری و تخصصی دولتی به ترتیب 
به میزان 55/3 درصد و 27/4 درصد، بدهی بانك های غیردولتی و مؤسسات 
اعتباری غیربانکی 97/3 درصد رشــد کرده و سهم این بدهی ها از کل بدهی 
بانك هــا به بانــك مرکزی از 32 درصد در دی 1395 بــه 57 درصد در دی 
1396 افزایش یافته است. رشد 18 درصدی بدهی بانك ها به بانك مرکزی در 
دی 1396 نســبت به پایان اسفند 1395 عامل اصلی رشد پایه پولی در این 

بازه زمانی بوده است.
از ســوی دیگر، بررسی آمار نقدینگی نشــان می دهد از مجموع 14.631 
هزار میلیارد ریال نقدینگی کشور در دی 1396، حدود 1.800 هزار میلیارد 
ریال به  شــکل پول و مابقی در قالب شــبه پول بوده است. نقدینگی در دی 
1396 نسبت به ماه قبل از آن در نتیجه افزایش 4 درصدی پول و 1 درصدی 
شــبه پول 1/2 درصد رشد کرده اســت. با وجود این، نرخ رشد نقدینگی در 
10 ماه نخســت ســال 1396 معادل 16/7 درصد بوده که کمتر از نرخ رشد 
17/6 درصدی دوره مشــابه ســال قبل از آن است. در نیمه اول سال 1396، 
نرخ رشد شبه پول از پول پیشی گرفته اما از ابتدای پاییز با افزایش شتاب رشد 
پول، ســرعت انبساط پول از شبه پول بیشتر شده است.)5( سبقت  گرفتن نرخ 
رشــد نقدینگی از نرخ رشد پایه پولی نشان می دهد در دی ماه 1396، ضریب 

فزاینده نقدینگی افزایش یافته است.
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی 1396 با رشــد 7/7 درصدی به 7/0 
واحد رســید. کاهش نسبت  اسکناس و مســکوک در دست اشخاص به کل 
سپرده ها و همچنین کاهش نسبت سپرده های دیداری )ذخایر اضافی( بانك ها 

 دی 1396 13951396
نسبت به دی 1395

نرخ رشد دیپایيزتابستانبهارزمستاندیپایيز
)درصد(

سهم از رشد
)واحد درصد(

1,704/71,798/71,798/31,851/91,964/91,995/02,095/316/416/4پایه پولي

1,898/21,881/61,924/61,853/91,874/41,913/81,970/84/74/9خالص دارایي هاي خارجي بانک مرکزي

0/6-4/6-233/1228/8202/6282/0292/2279/9218/2خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي

1,047/91,092/0996/91,013/71,097/11,130/71,174/87/64/5بدهي بانک ها به بانک مرکزي

1,268/59/67/6-1,329/4-1,298/8-1,297/7-1,325/8-1,403/7-1,474/5-خالص سایر اقالم

جدول 6- اجزای پایه پولی بر حسب منابع )مانده در پایان دوره - هزار ميليارد ریال(
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5. متغیرهای پولی و اعتباری
بررسی اجزای مختلف پایه پولی بر حسب منابع حاکی از آن است که در دی 
۱۳۹۶، سه جزء پایه پولی در جهت افزایش و یک جزء در جهت کاهش آن عمل 
بانک  به  بانک مرکزی نشان می دهد، خالص بدهی بخش دولتی  کرده اند. آمار 
مرکزی 4/۶ درصد افت کرده در حالی که خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
4/۷ درصد، بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۷/۶ درصد و خالص سایر اقالم ۹/۶ 
پایه پولی در فصول مختلف سال های ۱۳۹۵ و  یافته اند. اجزای  افزایش  درصد 

۱۳۹۶ و دی ماه این دو سال در جدول ۶ آمده است.

طبق این آمار، در دی ۱۳۹۶ پس از خالص سایر اقالم، خالص دارایی های خارجی 
بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی بوده است. از طرفی به  دلیل رشد بدهی 

بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در ۱2 ماه 
منتهی به این ماه، بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۷/۶ درصد افزایش یافته که 
لزوم پیگیری اصالحات نظام بانکی را بیش از پیش آشکار می کند. در این مدت با 
وجود کاهش بدهی بانک های تجاری و تخصصی دولتی به ترتیب به میزان ۵۵/۳ 
درصد و 2۷/4 درصد، بدهی بانک های غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
۹۷/۳ درصد رشد کرده و سهم این بدهی ها از کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
از ۳2 درصد در دی ۱۳۹۵ به ۵۷ درصد در دی ۱۳۹۶ افزایش یافته است. رشد 
۱8 درصدی بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دی ۱۳۹۶ نسبت به پایان اسفند 

۱۳۹۵ عامل اصلی رشد پایه پولی در این بازه زمانی بوده است.

دریافت روزانه یک هزار دالر از صرافی های منتخب برای هر نفر شد و عماًل به 
افراد امکان می داد که به راحتی از این شکاف قیمتی سود ببرند. به عالوه امتناع 
از فروش دالر به اشخاص و نیز تخصیص ارز مسافران سفرهای خارجی به صورت 
مشروط از جمله اقداماتی بود که در آخرین روزهای سال برای کنترل بازار ارز و 
محدود کردن فعالیت های سوداگرانه انجام شد. با این حال شکاف ۳ هزار ریالی 
بین نرخ مداخله ای و نرخ کف بازار چندان دوام نیاورد و در 2۱ اسفند این دو 
نرخ به یکدیگر نزدیک شدند. به بیان دقیق تر بانک مرکزی از این تاریخ ارز را با 

قیمتی بسیار نزدیک به قیمت بازار به صرافی های منتخب عرضه  کرد. 

مالحظه ای  قابل  طور  به  تابستان  ابتدای  از  که  نیز  آمریکا  دالر  مبادله ای  نرخ 
توسط بانک مرکزی افزایش یافته بود، در اواخر سال از ۳۷ هزار ریال عبور کرد. 
با وجود این افزایش، از آنجایی که سرعت رشد نرخ برابری دالر آمریکا در مقابل 
ریال در بازار آزاد نسبت به رشد این نرخ در بازار رسمی به مراتب بیشتر بود، 

شکاف بین این دو نرخ که در اواخر تابستان به حدود ۱۶ درصد کاهش یافته 
بود تا پایان سال به بیش از 2۵ درصد رسید. به این ترتیب احتمال اجرای برنامه 
یکسان سازی نرخ ارز که با شروع به کار دولت یازدهم از سال ۱۳۹2 وعده داده 

شده بود، باز هم کمتر شده است. 

روند افزایشی نرخ  تورم تولید کننده در ماه های اخیر ادامه داشته است. با توجه 
تورم  نرخ  احتماالً  مصرف کننده،  تورم  نرخ  بر  نرخ  این  وقفه  با  اثرگذاری  به 
یافت. در صورت  افزایش خواهد  ابتدایی سال ۱۳۹۷  ماه های  در  مصرف کننده 
با تفاوت تورم داخلی  ارز متناسب  تکرار رویه بانک مرکزی و عدم تعدیل نرخ 
رقابت پذیری کاالهای  به کاهش  و  یافته  افزایش  ریال  واقعی  ارزش  و خارجی، 
صادراتی منجر خواهد شد. نمودار ۶ نرخ های تورم و رشد قیمت دالر آمریکا در 

بازار آزاد و بازار رسمی را نشان می دهد.

جدول ۶- اجزای پایه پولی بر حسب منابع )مانده در پایان دوره - هزار میلیارد ریال(
دی ۱۳۹۶ نسبت به دی ۱۳۹5۱۳۹۶۱۳۹5

نرخ رشد دیپاییزتابستانبهارزمستاندیپاییز
)درصد(

سهم از رشد 
)واحد درصد(

۱.۷04/۷۱.۷۹8/۷۱.۷۹8/۳۱.8۵۱/۹۱.۹۶4/۹۱.۹۹۵/02.0۹۵/۳۱۶/4۱۶/4پایه پولی
۱.8۹8/2۱.88۱/۶۱.۹24/۶۱.8۵۳/۹۱.8۷4/4۱.۹۱۳/8۱.۹۷0/84/۷4/۹خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی

0/۶-4/۶-2۳۳/۱228/8202/۶282/02۹2/22۷۹/۹2۱8/2خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
۱.04۷/۹۱.0۹2/0۹۹۶/۹۱.0۱۳/۷۱.0۹۷/۱۱.۱۳0/۷۱.۱۷4/8۷/۶4/۵بدهی بانک ها به بانک مرکزی

۱.2۶8/۵۹/۶۷/۶-۱.۳2۹/4-۱.2۹8/8-۱.2۹۷/۷-۱.۳2۵/8-۱.40۳/۷-۱.4۷4/۵-خالص سایر اقالم

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی، شماره های مختلف
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نزد بانك مرکزی به کل ســپرده ها اثر افزایشــی بر ضریب فزاینده نقدینگی 
داشــته است. در این میان، حجم اســکناس و مسکوک در دست اشخاص با 
رشد 10/5 درصدی و ســپرده های دیداری با رشد 21/8 درصدی به  ترتیب 
0/3 واحد درصد و 2/1 واحد درصد در رشد نقدینگی سهم داشته اند. جدول 7 
ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای تشکیل دهنده نقدینگی را در فصول مختلف 

سال های 1395 و 1396 و دی ماه این دو سال نشان می دهد.
خالصه عملکرد بازار بین  بانکی کشــور در یازده ماهه نخست سال 1396 
نشان می دهد تعداد و متوســط ارزش روزانه کل معامالت انجام شده در این 
بازار به  ترتیب 19/8 درصد و 88/2 درصد رشــد کرده و به 34.859 فقره با 
متوسط ارزش روزانه 207 هزار میلیارد ریال رسیده است. از این آمار می توان 
نتیجــه گرفت تعمیق بازار بین بانکی به  عنوان یکی از اهداف بانك مرکزی در 
حال تحقق است. در این دوره 30 بانك و مؤسسه اعتباری در بازار بین بانکی 
فعالیت داشــته اند که نسبت به دوره مشابه سال قبل یك واحد کاهش نشان 
می دهد. وضعیت بازار بین بانکی در یازده ماهه نخســت ســال های 1395 و 

1396 در جدول 8 مقایسه شده است.
بررسی معامالت بازار بین بانکی به  تفکیك سررسید نشان می دهد در یازده 
ماهه نخســت سال 1396، 98/4 درصد از ارزش معامالت مربوط به معامالت 
یك  شبه بوده که با تأمین مالی کوتاه مدت بازار بین بانکی سازگار است. تحلیل 
نرخ سود موزون ماهانه بازار بین بانکی در مقاطع ماهانه نشان دهنده آن است 
که روند افزایشی نرخ سود موزون که از ماه های پایانی سال 1395 شروع شده 
بود، از مرداد 1396 معکوس شده و با روند نزولی به 18/1 درصد در بهمن این 
سال رســیده است. بخشی از این کاهش به دلیل منظم تر شدن انتشار اوراق 

بدهی دولت بوده است.
در بخش نظام های پرداخت و طبق گزارش شــرکت شــاپرک از عملکرد 
صنعــت پرداخت در بهمــن 1396، ارزش تراکنش های این شــرکت در آذر 
1396 برابــر با 10/4 درصد از کل نقدینگی بوده و نســبت به آبان 1396 به 
مقدار 0/7 درصد افزایش داشــته است. نسبت ارزش تراکنش های شاپرک به 
نقدینگی)6( در یك روند افزایشــی از 6/6 درصد در فروردین 1392 به 10/4 
درصد در آذر 1396 رسیده است. این در حالی است که اسکناس و مسکوک 
در دست اشخاص نسبت به نقدینگی در این مدت روندی در مجموع کاهشی 
داشــته و از 6/0 درصد به 2/4 درصد رسیده است. به  عبارت دیگر، گسترش 

نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیــك یکی از دالیل کاهش 3/6 واحد درصدی 
نسبت اســکناس و مســکوک به نقدینگی در بازه مورد بررسی بوده است و 

پیش بینی می شود این روند کاهشی همچنان ادامه داشته باشد.

وضعيتمالیدولت
1. عملکرد ده ماهه نخست سال 1396

درآمدهای مالیاتی که در نیمه نخســت سال 1396 رشد منفی را تجربه 
کرده بودند، در نیمه دوم سال افزایش یافتند و در مجموع ده ماهه نخست این 
سال رشد اسمی 6/8 درصدی را به ثبت رساندند، اگرچه همچنان رشد واقعی 
این درآمدها منفی است. درآمدهای مالیاتی دولت در این مدت 18/3 درصد 
کمتر از ارقام پیش بینی شــده در قانون بودجه بودند. سایر درآمدهای جاری 
نیز با رشــد اندک 5/3 درصدی، تنها 62/2 درصد از ارقام پیش بینی شده در 
قانون بودجه را پوشش دادند. این در حالی است که پرداخت های جاری دولت 
با رشــد 14/8 درصدی، معادل 85/1 درصد از ارقام پیش بینی شده در قانون 
بودجه را محقق کردند. رشد اندک درآمدهای جاری در مقابل رشد قابل توجه 
پرداخت های جاری موجب تشدید کسری تراز عملیاتی شد، به نحوی که در 
ده ماهه نخست سال 1396 کســری تراز عملیاتی با رشد 28/0 درصدی به 

757/0 هزار میلیارد ریال رسید.
در همین مدت درآمدهای نفتی با وجود رشــد 46/0 درصدی، تنها 75/2 
درصد از ارقام مصوب قانون بودجه را پوشش دادند. پرداخت های عمرانی نیز 
با رشد قابل توجه 80/0 درصدی به سطح 299/8 هزار میلیارد ریال رسیدند 

که تنها نیمی از تکلیف قانون بودجه بوده است. 
در مجموع رشــد کل درآمدهای دولت در ده ماهه نخســت سال 1396 
معادل 19/1 درصد و کمتر از رشــد 20/4 درصدی کل هزینه های دولت در 
همین مدت بود و به این ترتیب کســری بودجه دولت با رشد 27/7 درصدی 
به 335/1 هزار میلیارد ریال رســید. عالوه بر این کسری بودجه، دولت برای 
بازپرداخــت بدهی های قبلــی یا همان تملك دارایی هــای مالی در ده ماهه 
نخســت ســال 1396 معادل 272/1 هزار میلیارد ریال متحمل هزینه شد و 
به این ترتیب سطح واگذاری دارایی های مالی به رقم قابل توجه 607/2 هزار 
میلیارد ریال رســید. بخش عمده واگذاری دارایی های مالی مربوط به انتشار 

 دی 139513961396
نسبت به دی 1395

نرخ رشد دیپایيزتابستانبهارزمستاندیپایيز
)درصد(

سهم از رشد
)واحد درصد(

11,848/611,966/012,533/913,149/113,899/514,453/114,631/222/222/2نقدینگي

1,540/71,509/71,630/31,647/11,682/41,737/41,801/619/32/4حجم پول

327/7324/1393/3340/1344/7348/6358/110/50/3اسكناس و مسكوک در دست اشخاص

1,213/01,185/61,237/01,307/01,337/71,385/81,443/521/82/1سپرده هاي دیداري

10,307/910,456/310,903/611,502/012,217/112,715/712,829/622/719/8شبه پول )سپرده هاي غيردیداري(

-7/06/57/07/17/17/27/07/7ضریب فزاینده نقدینگي

جدول 7- ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای تشكيل دهنده نقدینگی )مانده در پایان دوره - هزار ميليارد ریال(

مأخذ: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران، گزیده آمارهاي اقتصادي، شماره هاي مختلف

تغييرات یازده ماهه اول 1396 بهمن 1396یازده ماهه اول سال 1396یازده ماهه اول سال 1395شرح
نسبت به یازده ماهه اول 1395

3/2- درصد313029تعداد اعضای فعال

19/8 درصد29,09134,8593,637تعداد معامالت

88/2 درصد110207338متوسط ارزش روزانه معامالت )هزار ميليارد ریال(

0/1 واحد درصد18/618/718/1نرخ سود موزون )درصد(

1/0 واحد درصد97/498/499/1سهم ارزشی معامالت یک شبه )درصد(

1/0- واحد درصد2/61/60/9سهم ارزشی معامالت دو روزه و بيشتر )درصد(

جدول 8- وضعيت بازار بين بانكی در یازده ماهه اول سال های 1395 و 1396

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزارش عملكرد بازار بين  بانكی کشور در یازده ماهه نخست سال 1396
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اوراق بدهی دولتی اســت و این واگذاری ها در ده ماهه نخســت سال 1396 
معادل 34/9 درصد بیشتر از مجوز قانون بودجه رقم خورد. بار مالی بازپرداخت 
اوراق دولتی نیز با ســرعت زیادی در حال افزایش است. در ده ماهه نخست 
ســال 1396 تملك دارایی های مالی رشــد 244/8 درصدی داشته است. در 
قانون "برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران" ســقف مانده بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی معادل 40 
درصد در نظر گرفته شده است، در حالی که برآورد می شود این رقم در حال 
حاضر به حدود 45 درصد رسیده باشد. این رقم اگرچه در مقایسه با بسیاری 
از کشورهای پیشرفته دنیا چندان باال نیست، لزوم برنامه ریزی بلندمدت دولت 
برای مدیریت بدهی هایش را گوشــزد می کند. در حال حاضر هیچ برنامه ای 
برای رســیدن به مازاد بودجه و بازپرداخت بدهی های ناشــی از کسری های 
مزمن بودجه های ســال های گذشــته وجود ندارد و دولت بی محابا نسبت به 
ایجاد بدهی جدید اقدام می کند. این در حالی است که قیمت نفت چشم انداز 
مناسبی ندارد و با کاهش ســهم نفت از بودجه دولت، احتماالً شاهد تشدید 
کسری های  بودجه در ســال های آینده خواهیم بود. نفت که در سال های نه 
چندان دور سهم عمده ای در کل درآمدهای دولت داشت، در ده ماهه نخست 

سال 1396 تنها 39/5 درصد از کل درآمدهای دولت را پوشش داده است. 
جدول 9 عملکرد مالی دولت را در سال  1396 نشان می دهد.

در ده ماهه نخســت ســال 1396 برخالف ســال پیش از آن سهم عمده 
درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیات های غیرمســتقیم بوده است. رشد منفی 
8/6 درصدی درآمدهای ناشی از مالیات اشخاص حقوقی به کاهش سهم این 

نوع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی منجر شده و عامل اصلی رشد منفی 4/2 
درصدی درآمدهای ناشی از مالیات های مستقیم بوده است. رشد درآمدهای 
ناشــی از مالیــات بر درآمد و مالیات بر ثروت نیز انــدک و کمتر از نرخ تورم 
بوده اســت. در مقابل و در زیرمجموعه مالیات های غیرمســتقیم، مالیات بر 
واردات رشد 30/1 درصدی و مالیات بر کاالها و خدمات رشد 14/7 درصدی 
را تجربــه کرده اند. مالیات بر ارزش افــزوده به تنهایی بیش از یك چهارم کل 
درآمدهای مالیاتی را در ده ماهه نخســت سال 1396 به خود اختصاص داده 
و در ســال های اخیر به یکی از ارکان اصلی نظام مالیاتی کشــور تبدیل شده 
است. رشد درآمدهای ناشی از این پایه مالیاتی در ده ماهه نخست سال 1396 
معادل 16/5 درصد بوده اســت. جدول 10 اجزای درآمدهای مالیاتی دولت را 

در ده ماهه نخست سال های 1395 و 1396 نشان می دهد.

2. قانون بودجه سال 1397
در واپســین روزهای ســال 1396 قانون بودجه ســال 1397 به تصویب 
مجلس شورای اسالمی رسید. این قانون تغییرات قابل توجهی نسبت به الیحه 
تهیه شــده از سوی دولت تجربه کرده و بودجه کل کشور 2/3 درصد بیش از 
رقم پیشنهادی دولت تصویب شده است. با این حال رشد 6/1 درصدی بودجه 
کل کشور در سال 1397 نسبت به قانون بودجه سال 1396 کمتر از نرخ تورم 
انتظاری اســت. بودجه عمومی دولت نیز 4/3 درصد بیشتر از رقم پیشنهادی 
الیحه دولت به تصویب رسیده و رشد 11/1 درصدی را نسبت به قانون بودجه 
سال 1396 تجربه کرده است. جدول 11 ارقام کالن قانون بودجه سال 1397 

 درصد تحقق عملكرد ده ماهه ده ماهه نخستپایيزتابستانبهار
 نخست 1396 نسبت به مصوب 

ده ماهه قانون بودجه رشدمبلغرشدمبلغرشدمبلغرشدمبلغ

426/166/8590/51/7579/222/31.819/819/174/1درآمدها

1/6249/30/4252/613/8797/76/881/7-181/9درآمدهای مالياتی

36/9132/980/1300/45/362/2-54/5107/082/1سایر درآمدهای جاری

188/9333/2257/827/9193/09/2718/546/075/2درآمدهای نفتی

12/97/2-30/03/1-0/813/51/440/90/7سایر درآمدهای سرمایه ای

11/5783/460/52.154/920/479/0-600/844/4596/9هزینه ها

9/6560/324/71.811/414/885/1-548/848/8526/1پرداخت های جاری

42/2224/0523/0299/880/050/1-8/2489/070/0پرداخت های عمرانی

335/127/7124/3-204/31,288/0-93/2-6/4-174/78/9-تراز بودجه )تراز عملياتی و سرمایه ای(

757/028/0113/2-174/011/1-195/611/1-356/275/8-تراز عملياتی

121/4421/928/2105/8-30/3-181/4329/8189/2130/1تراز سرمایه ای

37/0348/1399/4607/277/9134/9-184/411/768/9واگذاری دارایی های مالی

9/7111/462/4302/8143/9162/1272/1244/8150/5تملک دارایی های مالی

جدول 9 - وضعيت مالی دولت در سال  1396 )هزار ميليارد ریال - درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی، شماره های مختلف
یادداشت: اختالف بين هزینه ها و مجموع پرداخت های جاری و عمرانی به دليل تنخواه گردان های پرداخت شده است.

ده ماهه  نخست 1396ده ماهه نخست 1395

رشدسهم مقداررشدسهم مقدار

746/9100/028/4797/7100/06/8درآمدهای مالياتی

4/2-385/051/623/9368/846/2مستقيم

8/6-245/432/923/3224/228/1اشخاص حقوقی

118/515/926/2122/515/43/4بر درآمد

21/22/818/622/12/84/3بر ثروت

361/848/433/6428/953/818/5غيرمستقيم

90/212/131/4117/314/730/1بر واردات

271/736/434/4311/539/114/7بر کاالها و خدمات

172/623/13/1201/125/216/5بر ارزش افزوده

جدول 10 - اجزای درآمدهای مالياتی )هزار ميليارد ریال - درصد(

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، گزیده آمارهای اقتصادی، شماره های مختلف
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را نشان می دهد.
در پایان ســال 1396 نرخ دالر رسمی حدود 37.700 ریال بوده است. در 
نیمه نخست این سال به طور متوسط روزانه 2/4 میلیون بشکه در روز خالص 
صادرات نفت، فرآورده های نفتی و میعانات گازی رقم خورده اســت. آخرین 
آمــار موجود قیمت نفت ایران مربوط به آذرماه ســال 1396 و معادل 60/9 
دالر در هر بشــکه بوده اســت. با لحاظ کردن این داده ها برای سال 1397، 
سهم دولت از کل درآمد صادرات نفت و فرآورده های نفتی کشور 1.076 هزار 
میلیارد ریال در سال خواهد شد. البته انتظار می رود نرخ رسمی دالر در سال 
1397 بیشــتر از 37.700 ریال شــود که این افزایش ممکن است با کاهش 
قیمت نفت خنثی شود. با این حال دولت در الیحه بودجه درآمدهای نفتی را 
معادل 1.010/1 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بود و مجلس این رقم را در 

قانون بودجه 1397 به  1.007/1 هزار میلیارد ریال کاهش داد.
یکی از تغییرات قانون بودجه نســبت به الیحه دولت، اضافه کردن توزیع 4 
میلیون تن قیر رایگان از سوی شرکت ملی نفت ایران تا سقف 30 هزار میلیارد 
ریال به نســبت های مشخص بین دســتگاه های اجرایی با اولویت تأدیه بدهی 
دستگاه های مذکور به شرکت های تولید قیر است. توزیع قیر رایگان در قوانین 
بودجه سال های اخیر با هدف کمك به پیمانکاران طرح های نیمه تمام گنجانده 
شده است. این مسأله فارغ از این که زمینه فساد و رانت خواری را فراهم می کند، 
موجب شده است دستگاه ها از قیر به عنوان وسیله تسویه حساب مالی استفاده 
کنند. به این ترتیب پیمانکارانی که بابت طلب خود قیر دریافت می کنند، آن را 
با قیمتی کمتر از قیمت واقعی و عرضه شده در بورس کاال می فروشند و متعاقباً 
جنگ قیمتی بین صادرکنندگان رســمی و غیررسمی بازار صادرات قیر شکل 
می گیرد. دولت به درستی در الیحه بودجه سال 1397 این بند را حذف کرده 
بــود، اما نمایندگان مجلس دوباره آن را بــه قانون بودجه اضافه کردند و حتی 
تأکید کردند که این قیر به عنوان وسیله تسویه بدهی دستگاه ها به شرکت های 
تولیدکننده قیر استفاده شود. توزیع قیر رایگان در قانون بودجه سال 1396 به 
حدی زیاد بود که در آذرماه این سال به منظور تهاتر بدهی دستگاه های اجرایی 
به پیمانکاران از طریق تحویل قیر، طرحی به تصویب مجلس شــورای اسالمی 
رسید که نشان می دهد قیر عرضه شده بسیار بیشتر از نیاز پروژه های عمرانی بوده 
است. اصوالً این شیوه بودجه ریزی شفافیت و انضباط بودجه ای را مختل می کند. 
همچنین در الیحه بودجه ارائه شــده از ســوی دولت، معادل 40 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات و به روزرسانی 
آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری 
در نظر گرفته شــده بود که پس از دوره تنفس دو ســاله از محل درآمدهای 
اختصاصی آنها بازپرداخت شود. نمایندگان مجلس، دانشگاه آزاد اسالمی را به 
این بند اضافه کرده اند. فارغ از این بحث که آیا تأمین منابع دانشگاه آزاد اسالمی 
از محل صندوق توسعه ملی طبق تکلیف قانون بودجه با اساسنامه های صندوق 
توسعه ملی و دانشگاه آزاد اسالمی و اصول بودجه ریزی مطابقت دارد یا خیر، این 
دانشگاه جزو دستگاه های دولتی محسوب نمی شود و بنابراین درآمد اختصاصی 

ندارد که محل بازپرداخت این تسهیالت باشد.
دولت در بند "و" تبصره 4 الیحه بودجه، برداشت 203/2 هزار میلیارد ریال 

از منابع صندوق توسعه ملی را به صورت بازگشت از منابع )بدون بازپرداخت( 
برای خود مجاز اعالم کرده بود. نمایندگان مجلس این رقم را به 143/8 هزار 
میلیارد ریال کاهش داده اند و آن را از حالت بازگشــت از منابع به تسهیالتی 
تبدیل کرده اند که دولت موظف است در بودجه های سنواتی سال های 1398 
تا 1403 نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند. توسعه سواحل مکران، ساماندهی 
حمل و نقل عمومی، حمل و نقل ریلی، کمك به تســویه بدهی پاداش پایان 
خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و کمك به ساماندهی بافت های 
فرسوده و بازســازی مناطق آسیب دیده از زلزله از جمله مواردی بوده اند که 
از الیحه حذف شــده اند و دیگر مشــمول دریافت منابع صندوق توسعه ملی 
نیستند و در عوض تولید واکسن سینه پهلو و عفونت کودکان به قانون بودجه 

سال 1397 برای دریافت منابع صندوق توسعه ملی اضافه شده است.
در خصــوص مالیات بر درآمد حقوق تغییرات مثبتی در قانون نســبت به 
الیحه در نظر گرفته شــده است. ســقف معافیت مالیات بر کل درآمد ساالنه 
کارکنــان دولتی و غیردولتــی از رقم 240 میلیون ریــال در الیحه به 276 
میلیون ریال در قانون بودجه افزایش یافته است. همچنین در قانون بودجه از 
الگوی چند الیه برای دریافت مالیات بر درآمد حقوق استفاده شده، در حالی 
که در الیحه بودجه فقط دو الیه وجود داشت. در قانون بودجه نرخ مالیات بر 
درآمد حقوق کارکنــان دولتی و غیردولتی برای درآمد بیش از 276 میلیون 
ریال ســاالنه تا سه برابر آن معادل 10 درصد، از سه برابر تا چهار برابر معادل 
15 درصد، از چهار برابر تا شــش برابر معادل 25 درصد و بیش از شش برابر 
معادل 35 درصد تعیین شده است، در حالی که نرخ مالیات بر درآمد حقوق 
در الیحه بودجه برای درآمد بیش از 240 میلیون ریال ساالنه تا پنج برابر آن 
معــادل 10 درصد و بیش از پنج برابر معادل 20 درصد در نظر گرفته شــده 
بود. تغییرات مصوب مجلس عــالوه بر این که درآمدهای مالیاتی دولت را از 
این محل افزایش می دهد، اثرات بازتوزیعی مناســب تری دارد. همچنین یکی 
از روش های مورد اســتفاده برخی از شرکت ها برای فرار مالیاتی، ثبت بخشی 
از سود در قالب پرداخت حقوق های باال است و قانون بودجه مصوب مجلس، 

انگیزه این نوع فرار مالیاتی را کاهش می دهد.
شاید مهم ترین تغییر قانون بودجه سال 1397 نسبت به الیحه پیشنهادی 
دولت مربوط به هدفمندی یارانه ها باشــد. در الیحه بودجه پیشنهاد شده بود 
که سازمان هدفمندی یارانه ها به یکی از زیرمجموعه های وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی تبدیل شود تا منابع و مصارف آن بر همین اساس به طور شفاف 
در قانون بودجه لحاظ شــده و توسط دیوان محاسبات کل کشور مورد تفریغ 
قرار  گیرد. در قانون بودجه مصوب مجلس الحاق سازمان هدفمندی یارانه ها به 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتفی شده، اما منابع و مصارف هدفمندی 

یارانه ها طبق جدول 12 لحاظ شده است.
در الیحه بودجه ســال 1397، کل مصارف هدفمندی یارانه  ها معادل 370 
هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که مجلس آن را به 440 هزار میلیارد 
ریال افزایش داده اســت. این اختالف ناشــی از افزایش پرداخت یارانه نقدی و 
غیرنقدی خانوارها از 230 هزار میلیارد ریال به 300 هزار میلیارد ریال اســت. 
در حال حاضر حدود 95 درصد از مصارف هدفمندی یارانه ها به پرداخت یارانه 

مصارفمنابع

 رشد نسبت قانون 1397
به الیحه

 رشد نسبت به 
 رشد نسبت به الیحه 1397قانون 1396

قانون 1396
رشد نسبت به برآورد 

عملكرد سال *1396
2,933/96/115/6 هزینه ها2,155/911/523/8 درآمدها

13/1-620/02/6 تملک دارایی های سرمایه ای9/6-1,075/60/9 واگذاری دارایی های سرمایه ای

1/342/8-307/9 تملک دارایی های مالی7/417/4-630/4واگذاری دارایی های مالی

3,861/94/911/4جمع مصارف عمومی3,861/94/911/4جمع منابع عمومی

570/70/49/5از محل درآمدهای اختصاصی570/70/49/5درآمدهای اختصاصی

4,432/64/311/1مصارف بودجه عمومی دولت4,432/64/311/1منابع بودجه عمومی دولت

8,391/23/14/8مصارف شرکت های دولتی8,391/23/14/8منابع شرکت های دولتی

12,225/52/36/1مصارف بودجه کل کشور12,225/52/36/1منابع بودجه کل کشور

جدول 11 - ارقام کالن قانون بودجه سال 1397 )هزار ميليارد ریال - درصد(

مأخذ: قوانين بودجه سنواتی کل کشور
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نقدی اختصاص پیدا می کند و اگرچه دولت در قوانین بودجه سال های گذشته 
ســعی در محدود کردن پرداخت یارانه نقدی داشــته، اما در عمل هرگز موفق 
نشده اســت. هم اکنون بیش از 76 میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند و 
این مهم ساالنه حدود 415 هزار میلیارد ریال از مصارف هدفمندی یارانه ها را به 
خود اختصاص می دهد. تالش های قبلی دولت معطوف به حذف افراد پردرآمد 
از دریافت یارانه نقدی بودند، اما دولت در الیحه بودجه سال 1397 قصد داشت 
رویکرد مناسب تر پرداخت یارانه به افراد نیازمند را در پیش  گیرد. شناسایی افراد 
نیازمند از لحاظ اجرایی نسبت به شناسایی افراد پردرآمد بسیار کارآمدتر است. 
دولت امید داشت با این تغییر رویکرد بتواند یارانه حدود 33 میلیون نفر را قطع 
کند. اما مجلس در قانون مصوب دوباره رویکرد شناسایی افراد پردرآمد را تکلیف 

کرده و حذف افراد را به حدود 21 میلیون نفر کاهش داده است.
 نکته جالب اینجا است که به دلیل ایراد شورای نگهبان قانون اساسی، عبارت 
حذف ســه دهك باالی درآمدی به این تبصره اضافه شــده است و با توجه به 
جمعیــت بیش از 80 میلیون نفری ایران، طبق قانون باید بیش از 24 میلیون 
نفر از دریافت یارانه نقدی محروم شوند، در حالی که اعداد و ارقام این تبصره از 
حذف حدود 21 میلیون نفر حکایت دارند. در عین حال مفهوم دهك خاصیتی 
پویا دارد و افــراد حاضر در دهك های درآمدی مختلف در طول زمان بین این 
دهك ها جابه جا می شوند. نکته دیگر این است که به غیر از دهك اول و دهك 
آخر درآمدی جامعه، سایر دهك های درآمدی فاصله بسیار نزدیکی با دهك قبل 
و بعد از خود دارند و حذف یا پرداخت یارانه نقدی می تواند جای این دهك ها را 
با یکدیگر عوض کند. بنابراین استفاده از مفهوم دهك درآمدی در قانون بودجه 

سال 1397 برای حذف برخی از یارانه بگیران، مشکالتی را به همراه دارد.

بازارسرمايه
در آخرین روز کاری ســال 1396 شــاخص بورس اوراق بهادار تهران به 
96.290 رســید که نسبت به ابتدای ســال 24/3 درصد و نسبت به ابتدای 
زمستان 0/8 درصد رشد نشان می دهد. در زمستان 1396 ارزش کل معامالت 
بازار نقد بــه 181/5 هزار میلیارد ریال و ارزش معامالت بازار بدهی به 24/3 
هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به فصل قبل از آن به ترتیب 34/9 و 22/1 
درصد افزایش داشته اند.)7( ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران در انتهای سال 
1396 به 3.850 هزار میلیارد ریال رســید. وضعیت فرابورس ایران در سال 

1396 از لحاظ بازده اندکی بهتر از بورس بود و شــاخص آن در پایان ســال 
به 1.097 رســید که نسبت به ابتدای ســال 24/6 درصد و نسبت به ابتدای 
زمستان 1/4 درصد افزایش داشته است. حدود یك سوم ارزش بازار فرابورس 
ایران که در انتهای سال 1396 به حدود 1.490 هزار میلیارد ریال رسیده بود 
به انواع اوراق بدهی شامل اسناد خزانه اسالمی، اوراق مشارکت، اوراق مرابحه 
و اوراق رهنی تعلق دارد. این اوراق بخش عمده ای از معامالت فرابورس را نیز 
شــامل می شوند. نمودار 7 روند تحوالت شاخص بورس و شاخص فرابورس را 

نشان می دهد.
در سال 1396 بیش از 225 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی در 15 
مرحله و با 11 سررسید متفاوت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر 
و در فرابورس ایران پذیرش شــد. هدف از انتشار این اوراق تسویه بدهی های 
موضوع تبصره 5 و تبصره 16 قانون بودجه سال 1396 کل کشور بوده است. 
مبلغ اسمی هر ورقه از این اسناد یك میلیون ریال است که در تاریخ سررسید 
به حســاب آخرین مالك آن واریز می شــود، از این رو قیمت روزانه این اوراق 
که در ســازوکار بازار فرابورس مشخص می شود، سود یا بازده آنها در انتهای 
دوره را تعیین می کند. در هفته پایانی سال 1396 قیمت اسناد خزانه روندی 
کاهشــی به خود گرفت که به افزایش قابل توجه سود حاصل از خرید جدید 
آنهــا، حتی در برخی موارد به بیش از 25 درصد منجر شــد. بازده این اوراق 
که کم ریســك ترین روش سرمایه گذاری در کشور محسوب می شود، به نوعی 
نمایانگر نرخ بهره انتظاری اســت و نشان می دهد تورم انتظاری در پایان سال 
افزایش شــدیدی داشته است. البته بخشی از این افت قیمت به دلیل نیاز به 
نقدینگی در انتهای سال بوده است. از آنجا که طبق قوانین بازار سرمایه کشور، 
مبلغ نقد شــده از طریق فروش سهام یا اوراق بدهی بعد از دو روز کاری قابل 
انتقال به حســاب فروشنده اســت، تنها مبالغ حاصل از فروش تا قبل از 26 
اســفندماه می توانست پیش از تعطیالت سال جدید نقد شود. از این رو، یکی 
از دالیل افت قیمت اسناد خزانه، افزایش حجم عرضه آنها تا این تاریخ بود و 
دقیقاً از 27 اســفندماه قیمت این اوراق دوباره به روند افزایشی بازگشت و لذا 
تورم انتظاری رو به کاهش گذاشــت. نمودار 8 نرخ بازده اسناد خزانه اسالمی 
منتشر شده در سال 1396 با سررسیدهای مختلف را با توجه به قیمت آن ها 

در روزهای 26 اسفندماه 1396 و 6 فروردین ماه 1397 نشان می دهد.

ديگرتحوالتاقتصادی

مبلغپرداختی ها )مصارف(مبلغدریافتی ها )منابع(

50/0ماليات بر ارزش افزوده فرآورده های نفتی572/4حاصل از فروش فرآورده های نفتی

37/0سهم 5/14 درصدی شرکت ملی نفت از فروش داخلی فرآورده های نفتی176/0حاصل از فروش داخلی گاز طبيعی

72/8هزینه حمل و نقل، توزیع و فروش فرآورده های نفتی217/8حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق

واردات فرآورده هــای نفتی، ســهم 5/14 درصدی شــرکت ملی نفت از صادرات فرآورده های نفتــی، بازپرداخت تعهدات 22/2حاصل از فروش آب
60/0طرح های گازرسانی و بهينه سازی مصرف انرژی و افزایش بهره وری و کاهش شدت انرژی

73/3هزینه توليد، انتقال، توزیع و فروش گاز طبيعی

9/2کارمزد جایگاه های سی ان جی

3/3عوارض گازرسانی سی ان جی

2/7ماليات بر ارزش افزوده سی ان جی

212/3هزینه توليد، انتقال، توزیع، فروش و خرید برق از نيروگاه های خصوصی

5/5واردات برق

22/2هزینه توليد، انتقال، توزیع و فروش آب

مصارف هدفمندی

300/0پرداخت یارانه نقدی و غيرنقدی خانوارها
کاهش فقر مطلق از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کميته امداد امام خمينی )ره( 

70/0و سازمان بهزیستی کل کشور است.

37/0بخش سالمت

33/0یارانه نان و خرید تضمينی گندم

440/0جمع

988/3جمع کل پرداختی ها988/3جمع کل دریافتی ها

جدول 12 - منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در قانون بودجه سال 1397 )هزار ميليارد ریال(

مأخذ: قانون بودجه کل کشور سال 1397
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پس از تصویب قانون "مبارزه با تأمین مالی تروریســم" در بهمن ماه ســال 
1394، کارگروه ویژه اقدام مالی )FATF( در بیانیه تیر ماه سال 1395 از تعلیق 
یك ســاله اقدامات مقابله ای علیه ایران خبر داد. این تعلیق پس از اتمام مهلت 
یك ساله در نشســت های بعدی این کارگروه نیز تمدید شد که آخرین آن در 
بهمن ماه سال 1396 بود. البته در بیانیه آخر این کارگروه از اقدامات ناقص ایران 
ابراز نگرانی شده و درخواست هایی برای تکمیل سریع این اقدامات عنوان شده 
است. یکی از این در خواست ها به جرم انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریسم 
مربوط می شــود. این جرم انگاری در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ایران 
انجام شــده اما کارگروه مزبور به برخی از تبصره های این قانون ایراد وارد کرده 
است. برای مثال در تبصره 2 ماده 1 این قانون عنوان شده است که اعمال افراد 
برای مقابله با اموری از قبیل ســلطه و استعمار از مصادیق اقدامات تروریستی 
موضوع این قانون نیست. حذف این استثنا یکی از درخواست های این کارگروه 
در بیانیه آخر بوده است. لوایح "اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" و 
"اصالح قانون مبارزه با پول شویی" در آبان ماه سال 1396 تقدیم مجلس شد، اما 
تا زمان تهیه این گزارش به سرانجام نرسیده است. شناسایی و توقیف دارایی های 
متعلق به تروریســت ها مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل، 
نشان دادن این که مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل  و انتقال 
پول را شناســایی و تنبیه می کنند، تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و 
مقابله با تأمین مالی تروریســم و روشن کردن توانمندی ها در ارائه کمك های 
متقابل حقوقی، برخی دیگر از درخواست های کارگروه ویژه اقدام مالی از ایران 
است. این کارگروه اگرچه بررســی اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران و اقدامات 
بعدی خود را به تیر ماه سال 1397 موکول کرده، اما از اعضای خود خواسته است 
که همچنان اقدامات احتیاطی را در روابط و تراکنش های تجاری با اشــخاص 
حقیقی و حقوقی ایرانی لحاظ کنند. چنین توصیه هایی ایران را از بهره برداری 

کامل از مزایای برجام محروم کرده است. این در حالی است که زمزمه هایی مبنی 
بر خروج کامل آمریکا از برجام و اعمال تحریم های غیرهسته ای از سوی اتحادیه 

اروپا علیه ایران نیز به گوش می رسد.

پی نوشت ها: ------------------------------------------------
1. در گزارش حســاب های ملی بانك مرکزی، برای محاسبه تولید ناخالص داخلی از سمت عرضه 
یا ارزش افزوده از قیمت های پایه )Basic Prices( و از سمت تقاضا یا مصارف از قیمت های بازار 
)Market Prices( استفاده می شود. در قیمت های پایه برخالف قیمت های بازار، مالیات و یارانه در 
نظر گرفته نمی شوند و به همین دلیل نرخ های رشد اقتصادی محاسبه شده بر حسب این دو قیمت با 
هم متفاوت است. مرکز آمار در محاسبات حساب های ملی فقط از قیمت های بازار استفاده می کند و 

لذا رشد اقتصادی محاسبه شده آن از هر دو سمت عرضه و تقاضا با هم برابر است.
2. به دلیل فرآیند زمان بر خرید مسکن و از آنجایی که تعداد نمونه ثبت شده در هر ماه به اندازه 
کافی بزرگ نیســت، مقایســه مجموع معامالت در بازه های کوتاه مثل بــازه ماهانه، دقت کافی 
نــدارد و به همین دلیل در این نمودار میانگین متحــرک 3 دوره ای تعداد معامالت نیز نمایش 

داده شده است.
3. در این بخش هرجا حجم صادرات نفتی ذکر شــده اســت منظور مجموع حجم صادرات نفت 
خام و خالص صادرات فرآورده های نفتی است و هرجا به ارزش صادرات و واردات نفت اشاره شده 

منظور مجموع ارزش نفت خام، فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، میعانات و مایعات گازی است.
4. بدون احتساب نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و تجارت چمدانی

5. باال بودن نرخ ســود به رشد غیرمعمول ســپرده های غیردیداری از محل پرداخت سود به این 
سپرده ها انجامیده است. یکی از مؤلفه های افت کیفیت نقدینگی، افزایش نسبت شبه پول به پول 
در ترکیب نقدینگی اســت که بر ســرعت گردش نقدینگی اثر می گذارد. کاهش مداوم کیفیت 
دارایی های نظام بانکی از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی سبب شده است با وجود رشدهای باالی 

نقدینگی در سطح کالن، شاهد تنگنای اعتباری باشیم.
6. این شــاخص میزان تأثیرگذاری صنعت پرداخت الکترونیك را در تسهیل مبادالت اقتصادی 

کشور نشان می دهد.
7. منظور از "بازار نقد" در بورس اوراق بهادار تهران، بازار ســهام )Equity Market( است که 
از بازار اوراق اختیار، معامالت آتی، صندوق های سرمایه گذاری و اوراق بدهی تفکیك شده است.

تهیه شده در مديريت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه

نمودار  8- منحنی بازده اسناد خزانه اسالمی در تاریخ های 26 اسفند 1396 و 6 فروردین 1397

http://fbi.ir مأخذ: سایت اینترنتی فرابورس ایران، قابل دسترسی در
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نمودار  8- منحنی بازده اسناد خزانه اسالمی در تاریخ های 2۶ اسفند ۱۳۹۶ و ۶ فروردین ۱۳۹۷

http://fbi.ir مأخذ: سایت اینترنتی فرابورس ایران، قابل دسترسی در

8. دیگر تحوالت اقتصادی
پس از تصویب قانون "مبارزه با تأمین مالی تروریسم" در بهمن ماه سال ۱۳۹4، 
کارگروه ویژه اقدام مالی )FATF( در بیانیه تیر ماه سال ۱۳۹۵ از تعلیق یک ساله 
اقدامات مقابله ای علیه ایران خبر داد. این تعلیق پس از اتمام مهلت یک ساله در 
نشســت های بعدی این کارگروه نیز تمدید شد که آخرین آن در بهمن ماه سال 
۱۳۹۶ بود. البتــه در بیانیه آخر این کارگروه از اقدامات ناقص ایران ابراز نگرانی 
شده و درخواست هایی برای تکمیل ســریع این اقدامات عنوان شده است. یکی 
از این در خواســت ها به جرم انگاری مناســب برای تأمین مالی تروریسم مربوط 
می شــود. این جرم انگاری در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریســم ایران انجام 
شــده اما کارگروه مزبور به برخی از تبصره های این قانون ایراد وارد کرده است. 
برای مثال در تبصره 2 ماده ۱ این قانون عنوان شــده است که اعمال افراد برای 
مقابله با اموری از قبیل ســلطه و استعمار از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع 
این قانون نیست. حذف این استثنا یکی از درخواست های این کارگروه در بیانیه 
آخر بوده اســت. لوایح "اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" و "اصالح 
قانون مبارزه با پول شویی" در آبان ماه سال ۱۳۹۶ تقدیم مجلس شد، اما تا زمان 

تهیه این گزارش به سرانجام نرسیده است. شناسایی و توقیف دارایی های متعلق 
به تروریســت ها مطابق با قطعنامه مربوطه شــورای امنیت سازمان ملل، نشان 
دادن ایــن که مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل  و انتقال پول 
را شناســایی و تنبیه می کنند، تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و مقابله 
با تأمین مالی تروریســم و روشــن کردن توانمندی ها در ارائه کمک های متقابل 
حقوقی، برخی دیگر از درخواست های کارگروه ویژه اقدام مالی از ایران است. این 
کارگروه اگرچه بررسی اقدامات اتخاذ شده از سوی ایران و اقدامات بعدی خود را 
به تیر ماه سال ۱۳۹۷ موکول کرده، اما از اعضای خود خواسته است که همچنان 
اقدامات احتیاطی را در روابط و تراکنش های تجاری با اشخاص حقیقی و حقوقی 
ایرانی لحــاظ کنند. چنین توصیه هایی ایران را از بهره بــرداری کامل از مزایای 
برجام محروم کرده است. این در حالی است که زمزمه هایی مبنی بر خروج کامل 
آمریکا از برجام و اعمال تحریم های غیرهسته ای از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران 

نیز به گوش می رسد.

نمودار 7 - شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در سال 1396

http://fbi.ir و فرابورس ایران، قابل دسترسی در http://new.tse.ir مأخذ: سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، قابل دسترسی در

شماره ۱0 | فروردین ۱۳۹۷گزارش فصلی تحوالت اقتصاد ایران | ۱4

اجرایی نسبت به شناسایی افراد پردرآمد بسیار کارآمدتر است. دولت امید داشت 
با این تغییر رویکرد بتواند یارانه حدود ۳۳ میلیون نفر را قطع کند. اما مجلس در 
قانون مصوب دوباره رویکرد شناسایی افراد پردرآمد را تکلیف کرده و حذف افراد 
را به حدود 2۱ میلیون نفر کاهش داده است. نکته جالب اینجا است که به دلیل 
ایراد شورای نگهبان قانون اساسی، عبارت حذف سه دهک باالی درآمدی به این 
تبصره اضافه شــده اســت و با توجه به جمعیت بیش از 80 میلیون نفری ایران، 
طبق قانون باید بیش از 24 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی محروم شوند، در 
حالــی که اعداد و ارقام این تبصره از حذف حدود 2۱ میلیون نفر حکایت دارند. 

در عین حال مفهوم دهک خاصیتی پویا دارد و افراد حاضر در دهک های درآمدی 
مختلف در طول زمان بین این دهک ها جابه جا می شوند. نکته دیگر این است که 
به غیر از دهک اول و دهک آخر درآمدی جامعه، سایر دهک های درآمدی فاصله 
بســیار نزدیکی با دهک قبل و بعد از خود دارند و حذف یا پرداخت یارانه نقدی 
می توانــد جای این دهک ها را با یکدیگر عوض کند. بنابراین اســتفاده از مفهوم 
دهک درآمدی در قانون بودجه ســال ۱۳۹۷ برای حذف برخی از یارانه بگیران، 

مشکالتی را به همراه دارد.

۷. بازار سرمایه
در آخرین روز کاری ســال ۱۳۹۶ شاخص بورس اوراق بهادار تهران به ۹۶.2۹0 
رســید که نسبت به ابتدای سال 24/۳ درصد و نســبت به ابتدای زمستان 0/8 
درصد رشــد نشان می دهد. در زمســتان ۱۳۹۶ ارزش کل معامالت بازار نقد به 
۱8۱/۵ هــزار میلیارد ریال و ارزش معامالت بــازار بدهی به 24/۳ هزار میلیارد 
ریال رسید که نسبت به فصل قبل از آن به ترتیب ۳4/۹ و 22/۱ درصد افزایش 
داشته اند.۷ ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران در انتهای سال ۱۳۹۶ به ۳.8۵0 
هزار میلیارد ریال رســید. وضعیت فرابورس ایران در سال ۱۳۹۶ از لحاظ بازده 

اندکی بهتر از بورس بود و شاخص آن در پایان سال به ۱.0۹۷ رسید که نسبت 
به ابتدای سال 24/۶ درصد و نسبت به ابتدای زمستان ۱/4 درصد افزایش داشته 
اســت. حدود یک ســوم ارزش بازار فرابورس ایران که در انتهای سال ۱۳۹۶ به 
حدود ۱.4۹0 هزار میلیارد ریال رســیده بود به انواع اوراق بدهی شــامل اسناد 
خزانه اسالمی، اوراق مشارکت، اوراق مرابحه و اوراق رهنی تعلق دارد. این اوراق 
بخش عمده ای از معامالت فرابورس را نیز شامل می شوند. نمودار ۷ روند تحوالت 

شاخص بورس و شاخص فرابورس را نشان می دهد.

در ســال ۱۳۹۶ بیش از 22۵ هزار میلیارد ریال اســناد خزانه اســالمی در ۱۵ 
مرحله و با ۱۱ سررســید متفاوت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر و 
در فرابورس ایران پذیرش شد. هدف از انتشار این اوراق تسویه بدهی های موضوع 
تبصره ۵ و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور بوده است. مبلغ اسمی 
هر ورقه از این اســناد یک میلیون ریال اســت که در تاریخ سررسید به حساب 
آخرین مالک آن واریز می شــود، از این رو قیمت روزانه این اوراق که در سازوکار 
بازار فرابورس مشــخص می شــود، ســود یا بازده آنها در انتهای دوره را تعیین 
می کند. در هفته پایانی ســال ۱۳۹۶ قیمت اسناد خزانه روندی کاهشی به خود 
گرفت که به افزایش قابل توجه ســود حاصل از خرید جدید آنها، حتی در برخی 
موارد به بیش از 2۵ درصد منجر شــد. بازده این اوراق که کم ریسک ترین روش 
سرمایه گذاری در کشور محسوب می شــود، به نوعی نمایانگر نرخ بهره انتظاری 

اســت و نشان می دهد تورم انتظاری در پایان سال افزایش شدیدی داشته است. 
البته بخشــی از این افت قیمت به دلیل نیاز به نقدینگی در انتهای ســال بوده 
اســت. از آنجا که طبق قوانین بازار سرمایه کشور، مبلغ نقد شده از طریق فروش 
ســهام یا اوراق بدهی بعد از دو روز کاری قابل انتقال به حساب فروشنده است، 
تنها مبالغ حاصل از فروش تا قبل از 2۶ اسفندماه می توانست پیش از تعطیالت 
ســال جدید نقد شــود. از این رو، یکی از دالیل افت قیمت اسناد خزانه، افزایش 
حجم عرضه آنها تا این تاریخ بود و دقیقاً از 2۷ اسفندماه قیمت این اوراق دوباره 
به روند افزایشی بازگشت و لذا تورم انتظاری رو به کاهش گذاشت. نمودار 8 نرخ 
بازده اســناد خزانه اسالمی منتشر شده در سال ۱۳۹۶ با سررسیدهای مختلف را 
با توجه به قیمت آن ها در روزهای 2۶ اســفندماه ۱۳۹۶ و ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷ 

نشان می دهد.

نمودار ۷ - شاخص های بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در سال ۱۳۹۶

http://fbi.ir و فرابورس ایران، قابل دسترسی در http://new.tse.ir مأخذ: سایت اینترنتی بورس اوراق بهادار تهران، قابل دسترسی در

۷. منظور از "بازار نقد" در بورس اوراق بهادار تهران، بازار سهام )Equity Market( است که از بازار اوراق اختیار، معامالت آتی، صندوق های سرمایه گذاری و اوراق بدهی تفکیک شده است.
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زمستان 1396پایيز 1396تابستان 1396بهار 1396سال 1395زمستان 1395پایيز 1395شاخص

مشارکت و بيكاري )درصد(

-38/938/939/440/641/040/1نرخ مشارکت جمعيت 10 ساله و بيشتر

-12/312/512/412/611/711/9نرخ بيكاري جمعيت 10 ساله و بيشتر

-30/428/129/228/827/328/4نرخ بيكاري جوانان 15 تا 24 ساله
نرخ رشد توليد ناخالص داخلی و زیربخش های آن به قيمت های ثابت سال 1390 )درصد(*

-16/812/912/54/54/81/0توليد ناخالص داخلي

-7/3-77/747/161/65/95/7 نفت

-5/04/44/23/94/24/1 کشاورزي

-4/16/42/24/25/34/2 صنایع و معادن

-6/04/93/63/94/13/1 خدمات

-5/45/63/34/14/53/6توليد ناخالص داخلي بدون نفت

-1/91/44/0-3/7-9/53/1-تشكيل سرمایه ثابت ناخالص )به قيمت بازار(

نفت )هزار بشكه در روز(

-3,833**3,9633,9093,7613,8803,867توليد 

--2,4262,3162,2242,3442,367 صادرات 

نرخ تورم )درصد(

8/910/59/111/48/89/38/8رشد شاخص بهاي مصرف کننده )100=1395(

5/28/85/08/99/911/210/2رشد شاخص بهاي توليد کننده )100=1390(

تراز پرداخت ها )ميليون دالر(

--15,07015,87555,75214,16615,736صادرات نفتي

--7,0787,81128,2267,1767,200صادرات غيرنفتي

--16,76118,87963,13516,28317,269واردات کاال

--5,3874,80720,8435,0595,667تراز حساب کاال

--9,708-8,814-33,521-10,851-9,135-تراز بازرگاني غيرنفتي

--3,2254,47316,3883,7233,718تراز حساب جاري

--4,956-1,338-18,288-4,154-3,298-تراز حساب سرمایه

--3,968-1,585-7,666-231209-تغيير در ذخایر بين المللي

نرخ برابري دالر آمریكا با ریال )متوسط طي دوره(

36,98738,58136,48737,49438,23640,71945,548در بازار آزاد

31,84532,38031,45832,44532,90034,80036,842در بازار بين بانكي

متغيرهاي پولي و اعتباري )هزار ميليارد ریال - در انتهاي دوره(

-1,704/71,798/31,798/31,851/91,964/91,995/0پایه پولي

-1,047/9996/9996/91,013/71,097/11,130/7بدهي بانک ها به بانک مرکزي

-233/1202/6202/6282/0292/2279/9خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي

-11,848/612,533/912,533/913,149/113,899/514,453/1نقدینگي

-1,540/71,630/31,630/31,647/11,682/41,737/4حجم پول

-1,213/01,237/01,237/01,307/01,337/71,385/8سپرده هاي دیداري

-10,307/910,903/610,903/611,502/012,217/112,715/7سپرده هاي غيردیداري

وضع مالي دولت )هزار ميليارد ریال(

-473/5892/72,202/7426/1590/5579/2درآمدها

-221/9359/71,014/7181/9249/3252/6درآمدهاي مالياتي

-176/8316/9738/8188/9257/8193/0درآمدهاي نفتي

-74/8216/1449/155/383/5133/6سایر درآمدها
-488/2912/42,491/2600/8596/9783/4هزینه ها ***

-449/2670/02,070/2548/8526/1560/3پرداخت هاي جاري

-36/0262/7421/08/270/0224/0پرداخت هاي عمراني

-204/3-6/4-174/7-288/6-19/7-14/7-تراز بودجه

بورس اوراق بهادار تهران )در آخرین روز دوره(

80,12377,23077,23078,73685,83295,50996,290شاخص کل

151,049131,865131,865130,664129,604134,057119,176شاخص مالي

67,46666,10066,10067,68174,82374,07886,082شاخص صنعت

3,3743,2203,2203,2013,3963,9463,847ارزش بازار )هزار ميليارد ریال(

مأخذ: گزارش هاي مختلف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران و مرکز آمار ایران
* بر اساس گزارش های بانک مرکزی و به قيمت پایه

** بر اساس گزارش های اوپک )منابع مستقيم(
*** اختالف بين کل هزینه ها و مجموع پرداخت های جاری و عمرانی به دليل تنخواه گردان های پرداخت شده است.

اقتصاد ایران در یک نگاه



33

  
97

ن 
دی

ور
فر

  
96

ره 
شما

 
الن
دک
صا
قت
ا

 شاید هیچ مسئله ای در ایران به اندازه اقتصاد 
دارای پیچیدگی نباشــد و در ایــن میان به نظر 
می رسد چشم انداز اقتصاد ایران در سال 97 یکی 
از مبهم ترین و پرچالش ترین ســال های دهه های 
اخیر باشد. برای تبیین اقتصاد ایران در سال آتی 
می توان از منظر اقتصاد سیاســی به آن نگریست 
و یکی از مهم ترین مســائلی که از حوزه سیاست 
خارجی بــه اقتصاد ایران ورود یافته، سرنوشــت 
برجــام و میــزان پایبنــدی و تعهد کشــورهای 
غربی به ویژه در ابعاد اقتصادی آن اســت. یکی از 
مهم ترین موضوعات ذیل برجــام امکان تبادالت 
بانکی با کشــورهای جهان است که پس از اعمال 
تحریم ها، یکی از مهم ترین موانع رشــد اقتصادی 
و گســترش تجارت بین المللی ایران بوده است. 
از این منظر و با عنایــت به رویکردهای خصمانه 
دولــت آمریکا به نظر می رســد در بهترین حالت 
با توجه بــه تمدید برجام توســط رئیس جمهور 
آمریکا، پیشرفت خاصی در این زمینه بوجود نیاید 
کــه خود این امر مانع جــدی بزرگی برای بهبود 
 شرایط اقتصاد و گسترش صادارت غیرنفتی ایران 

محسوب می شود.
از دیگر چالش های اقتصاد سیاسی سال آینده 
نحــوه تعامل با کشــورهای همســایه بخصوص 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس است. در سال 
جاری این روابط بســیار پرنوسان و با حاشیه های 
بسیار همراه بود و روشــن است که این تعامالت 
می تواند تغییر ملموسی در تجارت بین الملل ایران 
به همراه داشــته باشد، اگرچه این تغییر در میان 

مدت اتفاق می افتد.
فارغ از این دو رویکرد، اقتصاد سیاسی شاخص ها 
و مولفه های کالن اقتصادی ایران نیز قابل بررسی 
و واکاوی است. در این میان استراتژی دولت برای 
خــروج از رکود در عین تــالش برای کنترل نرخ 
تورم یکی از مهم ترین مســائلی است که اقتصاد 
ایران در سال 97 با آن رو به روست از سال 92 که 

دولت اول روحانی تالش کرد به کاهش و کنترل 
نرخ تورم اقدام کند اقتصاد ایران به تدریج در یك 
روند رکود شــدید دچار شــد و رفته رفته میزان، 
شــدت و تبعات آن از کنترل دولت خارج شــد. 
اگر چه در ابتدای امر به واســطه شیرینی کاهش 
تورم این رکــورد قابل تحمل و پذیرفتنی بود، اما 
رفته رفته با واکنش های جدی در سطح بنگاه های 
اقتصادی و حتی عموم مردم مواجه شد. بنابراین 
یکی از مهم ترین اقدامات دولت تالش برای خروج 
از رکود  اســت. امری که باید با تزریق نقدینگی 
به رگ های اقتصادی محقق شود. این نقدینگی و 
تأمین سرمایه به سه شکل اصلی قابل وصول است. 
یکی جذب سرمایه خارجی که به نظر نمی رسد با 
توجه به محیط کســب  وکار در ایران چندان قابل 
دســت یافتن باشد، دیگری افزایش قیمت نفت و 
تزریق منابع حاصل از فروش آن که با سیاســت-

های کالن کشــور مبنی بر کاهش سهم نفت در 
اقتصاد در تضاد است و دیگری تجمیع منابع خرد 
و کوچك که در بخش های غیرمولد و غیررسمی 
اقتصاد حضور دارد که این امر هم به نظر نمی رسد 
در کوتاه مدت موثر باشــد. برهمیــن مبنا دولت 
شرایط ســختی برای خروج ار رکود شدید حاکم 
بــر اقتصاد دارد و چشــم انداز اقتصادی دولت که 
در ســند بودجه متبلور می شود نیز تصویر مثبتی 
از اقدام عملی برای خــروج از رکود را به نمایش 
نمی گذارد. کاهش سهم بودجه عمرانی کشور در 

بودجه سال 97 شاهدی بر این مدعاست.
از ســوی دیگر یکی از مهم ترین مســائلی که 
کشور در سال 96 با آن مواجه شد نوسانات شدید 
نرخ ارز بود و افزایش چشــم گیری که بوجود آمد. 
نوساناتی که می تواند آثار مخربی بر روند تولید و 
سرمایه گذاری در کشور داشته باشد. اقدام دولت 
برای ایجاد ثبات به شــکل دستوری هم نتوانست 
تأثیر چشــم گیری بر این بازار بگذارد، چرا که این 
بازار متاثــر از دو عامل اصلی اســت یکی فضای 

کلی اقتصاد کشــور و نماگرهای کالن اقتصادی 
که ســیگنال های اصلی را به ایــن بازار می دهد و 
دیگری ســرمایه های ســرگردانی که هر از گاهی 
یکی از بازارهای عمده را تحت تاثیر قرار می دهند. 
رویکرد اصلی دولت به نظر می رســد تالش برای 
برگرداندن آرامش و ثبات به اقتصاد کشــور باشد 
 تا در نتیجــه آن، بازار ارز هم از نوســانات کمتر 

تأثیر پذیرد.
مسئله خصوصی سازی و افزایش سهم و نقش 
بخش خصوصی در اقتصاد هم از موضوعاتی است 
که در اســناد باالدستی و پایین دستی به کرات به 
آن اشاره شــده و یکی از مهم ترین راه های نجات 
اقتصاد کشور محسوب می شود. باوجود تاکیدات 
دولت الاقل در ســطوح ارشــد اتفــاق جدی در 
سال های گذشته رقم نخورده و برخی تجارب تلخ 
و ناموفق، اصل موضوع را تحت الشــعاع قرار داده 
است؛ در سال 97 هم نیز به نظر نمی رسد در این 

زمینه اتفاق خاصی روی دهد.
وضعیت مســکن به عنوان یکی از بخش های 
زنجیره ای و پیشران و نظام بانکی کشور که سال 
پرحاشــیه ای را پشت سرگذاشــتند، نیز منتظر 
شــرایط سال آینده هســتند. عده ای سال 97 را 
ســال خروج از رکود بازار مسکن می دانند، بدون 
آن که دیتا یا نشــانه هایی برای خروج از این رکود 
مطرح کنند. به نظر می رســد این بــازار بیش از 
آن که منتظر سیاســتگذاری و تصمیمات دولت 
باشد، تحت تاثیر حرکت ســرمایه های سرگردان 
است که آیا وارد این بازار می شوند یا نه. در مورد 
نظام بانکی نیز به نظر نمی رسد چشم انداز چندان 

روشنی پیش روی آنها باشد.
در مجموع سال 97 بنظر می رسد سالی پر ابهام 
و چالش های زیاد باشــد و در صورتی که اقدامات 
عاجل و عاقالنه ای از سوی دولت در پیش گرفته 
نشود بر مسائل اقتصادی ایران افزوده خواهد شد.

سالجديدوچالشهایپيشرو

اباذر براری
مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی



مختصات اقتصاد هر کشــور با رصد ســه نرخ بیکاری، اشتغال و تورم میسر 
می شود. آمارها نشان می دهد که در سال 1396 وضعیت این سه، تقریبا در شرایط 

مطلوبی بوده، اما آیا این روند در سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت؟
 نرخ تورم در هر کشور، به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای سنجش تغییر 
سطح عمومی قیمت ها است. اصوال در کشورهای دنیا، بانک های مرکزی اولویت 
نخســت خود را هدف گذاری برای کنترل نرخ تورم قرار می دهند و ســایر امور 
بانک مرکزی در حاشیه این هدف اصلی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد 
که نرخ تورم در کشورما در سال های قبل، همواره در سطح باالیی قرار داشته و 
کشــور ما یکی از معدود کشورهایی بوده که از تورم باالیی برخوردار بوده است. 
اصوال در اکثر کشــورها مساله نرخ تورم حل شده است و بانک های مرکزی، به 
دلیل استقالل کاملی که دارند، توانســته اند برنامه جامعی را برای کنترل نرخ 
تورم و تنظیم آن برای برنامه های اقتصادی خود داشــته باشــند. در بانک های 
مرکزی پیشرفته نرخ تورم هدف، به مخاطبان اقتصادی از قبل اعالم می شود و 
به دلیل قدرت بانک مرکزی، نرخ تورم کشــور نیز در اطراف آن )با کمی خطا( 
محقق می شــود. این در حالی اســت که در کشور ما چشم انداز روشنی از نرخ 
تورم سال آینده وجود ندارد، اگر چه ممکن است اظهارنظرها یا گزارش هایی در 
خصوص نرخ تورم ارائه شــود. نرخ تورم در ایران، توسط دو نهاد بانک مرکزی و 
مرکز آمار ایران منتشر می شود، که البته در برخی ماه ها اختالف این دو عدد به 
شــکلی است که مخاطبان اقتصادی را دچار اشتباه می کند، حتی ممکن است 
که روند نرخ تورم نیز در این دو گزارش عکس یکدیگر باشد، که در این صورت 
سیاستگذاری اقتصادی را نیز با مشکل تصمیم گیری رو به رو خواهد ساخت. نرخ 

تورم، از تغییرات شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی محاسبه می شود.
  به گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی )CPI( معیار 
سنجش تغییرات قیمت کاالها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین 
ایرانی به مصرف می رسد. این شاخص به عنوان وسیله ای برای اندازه گیری سطح 
عمومی قیمت  کاالها و خدمات مورد مصرف خانوارها، یکی از بهترین معیارهای 
سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می رود. نرخ تورم منتهی 
به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص CPI در دوازده ماه منتهی به 
ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست می آید. بدیهی است چنانچه ماه 

مورد نظر اسفندماه باشد، به آن نرخ تورم سال مورد نظر می گویند.

نرخ تورم در سال 1396
بانــک مرکزی شــاخص بهــای مصــرف کننــده را در هر ماه منتشــر 
 می کنــد کــه در آن شــاخص مصرف کننــده بــرای مناطق شــهری ارائه 
می شود. آخرین گزارش شــاخص بهای مصرف کننده در سال 1396 مربوط 
به بهمن ماه است. آمار تورمی اسفند ماه، در هفته نخست فروردین 
سال 1397 منتشر می شــود و این آمار نشان می دهد که وضعیت 

به چه شــکل بوده است. از نرخ تــورم در این ســال 
تغییــرات شــاخص بهای 
مصرف کننده می توان سه نرخ 
را استخراج کرد. نرخ تورم ماهانه، نقطه 
به نقطه و میانگین، سه متغیر تورمی هستند.
بر اساس آمار بانک مرکزی، میانگین نرخ تورم ماهانه 
در ســال 1396 معادل با 0/6 درصد بوده است که نشان 

می دهد که سال 1396 یکی از سال های کم تورم بوده است. 
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تقریبا دو نقطه عطف داشــته اســت، در 
فروردین ماه سال 1396 این نرخ در سطح 12/7 درصد قرار داشت، اما به مرور 
در نیمه نخســت سال 1396 از سطح آن کاسته شد، تا به مقدار 8/4 درصد در 
مهرماه سال 1396 برسد. اما پس از این ماه نیز اندکی به نرخ تورم افزوده شد، 
تا پس از طی کردن یک مســیر افزایشــی نرخ تورم در آذرماه باز به سطح دو 
رقمــی و نرخ 10 درصد بازگردد، اما آخرین آمار بانک مرکزی در بهمن ماه نیز 
حکایت از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح 9/4 درصد در بهمن ماه سال 
1396 است. به نظر نمی رسد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال 1396 از 
محدوده تک رقمی خارجی شود. اما نرخ تورم میانگین یا دوازده ماهه، سومین 
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متغیر تورمی است که بیشتر مدنظر مسووالن قرار می گیرد. وقتی عنوان می شود 
که نرخ تورم در اقتصاد تك رقمی شــده یا افزایش یافته، در حقیقت صحبت از 
نرخ تورم میانگین اســت. این نرخ تغییرات شاخص بهای مصرف کننده در 12 
ماه منتهی به یك ماه مشخص را نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن در نظر 
می گیرد. نرخ تورم میانگین در فروردین ماه سال 96 به میزان 9/5 درصد ثبت 
شــد که البته به دلیل افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه، این نرخ در میانه ســال 
1396 به سطح دو رقمی نیز رسید، اما آخرین آمارها نشان می دهد که در بهمن 
ماه سال 1396 نرخ تورم میانگین باز به سطح تك رقمی بازگشته است. آخرین 
بررسی ها حاکی از آن است که نرخ تورم میانگین در پایان سال 1396 تك رقمی 
خواهد ماند و این دومین ســال پیاپی است که این نرخ تورم در پایان سال تك 
رقمی می شــود. آخرین بار که نرخ تورم برای دو سال پیاپی تك رقمی شد به 
ابتدای دهه 50 بازمی گردد، حال این رخداد پس از حدود نیم قرن در آمارهای 

رسمی کشور مشاهده می شود.

پیش بینی تورم در سال 1397
در حالی که متوسط نرخ تورم در اقتصاد کشور، در سطح 18 درصد قرار دارد، 
اما دو سالی است که نرخ تورم در حدود 10 درصد یا کمتر نوسان می کند. این 
در حالی است که از شدت متغیرهای تورم زا، یعنی رشد نقدینگی کاسته نشده 
است. بنابراین احتمال افزایش نرخ تورم در سال های آتی وجود دارد. اما این که 
در چه زمان نرخ تورم افزایش خواهد کرد، بستگی به برخی از عوامل مانند نرخ 
ســود بانکی، نرخ ارز و انتظارات تورمی دارد. در حال حاضر به دلیل نرخ ســود 
باالی بانکی، بخش قابل توجهی از نقدینگی به شــکل سپرده های بلندمدت در 

بانك ها حبس شده است.
 خروج این پول از بانك ها می تواند بر روی نرخ تورم اثرگذار شود، همچنین 
افزایش نرخ ارز ممکن است بر روی سطح عمومی قیمت ها اثرگذار باشد و هزینه 
تولید را برای بنگاه های کشــور افزایش دهد. در مجموع باید گفت که می توان 
پیش بینی کرد نرخ تورم در ســال آینده روند افزایشی داشته باشد، اما به نظر 
نمی رسد شرایط به گونه ای رقم بخورد که این افزایش به شکل افسارگسیخته ای 
تبدیل شود. در حال حاضر سیاستگذار با بهره  گیری از نرخ سود بانکی، توانسته 
از شدت اثر رشد نقدینگی بر نرخ تورم بکاهد. در نتیجه می توان انتظار داشت که 
نرخ تورم در سال آینده نیز رقمی در سطح 10 تا 13 درصد باشد. این پیش بینی 
است که نهادهای معتبر بین المللی مانند بانك جهانی و صندوق بین المللی پول 
نیز بر آن صحه می گذارند. البته اگر خللی در روند برجام در ســال آینده ایجاد 
شود، دیگر نمی توان سناریو مشــخصی برای نرخ تورم در نظر گرفت و در این 
شــرایط احتمال افزایش قابل سطح عمومی قیمت ها به دلیل انتظارات تورمی 

وجود دارد. 

حرکت زيگزاگی نرخ بیکاری 
یکی دیگر از شــاخص های مهم کالن اقتصاد نرخ بیکاری است که این آمار 
توســط مرکز آمار ایران به شکل فصلی و ساالنه منتشر می شود. آمارهای سال 
65 نشان می دهد که نرخ بیکاری یك روند مشخص نداشته است، به نوعی که 
این نرخ در بهار ســال 1396 12/6 درصد بوده، اما در تابســتان به نرخ 11/7 
درصد کاهش می یابد. در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری را در 
پاییز سال 1396 منتشر کرد. براساس آمارهای این گزارش نرخ بیکاری در پاییز 
ســال 1396 به 9/ 11 درصد رسیده است. بررسی ها نشان می دهد که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن یعنی پاییز 1395، به میزان 4/ 0 درصد 
کاهش و نسبت به فصل گذشته یعنی تابستان 1396، 2/ 0درصد افزایش یافته 
اســت. از سوی دیگر آمارها نشان می دهد در پاییز سال  1396، 1/ 40 درصد از 
جمعیت 10 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند که در گروه شاغالن یا 
بیکاران قرار گرفته اند. این نرخ نسبت به پاییز سال 1395، 2/ 1 درصد افزایش 
و نسبت به فصل تابستان گذشــته 9/ 0 درصد کاهش داشته است. نکته قابل 
توجه این است که با توجه به افزایش 2/ 1 درصدی نرخ مشارکت طی یك سال، 
منتهی به پاییز سال 1396، نرخ بیکاری کاهش 4/ 0 درصدی را ثبت کرده است. 
این روند نشان می دهد که روند اشتغال زایی در بازه یکساله روند صعودی را طی 

کرده است. نکته قابل توجه دیگر این است که در سال1396  نرخ بیکاری پاییز 
نسبت به تابستان، بیشتر بوده، این در حالی است که در دو سال 1394 و 1395، 

نرخ بیکاری در تابستان نسبت به پاییز رقم بیشتری بوده است. 
در این آمار، نرخ بیکاری جوانان، 15 تا 29 ساله نیز حاکی از آن است که 25 
درصد از جمعیت فعال این بازه ســنی بیکاری بودند. این شاخص در بین زنان 
نســبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. 
همچنین بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری نشان می دهد که این شاخص نسبت 
به فصل مشابه در ســال 1395، 1/4 درصد کاهش و نسبت به فصل قبل 0/6 

درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین براســاس گزارش های مرکز آمار ایران، بررسی سهم اشتغال ناقص 
نشان می دهد که در پاییز 1396، به میزان 10/8درصد جمعیت شاغل،  به دالیل 
اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...( کمتر 
از 44 ســاعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده اند. براساس 
مواد 51 و 52 قانون کار، میزان ســاعت کار برای کارگران شــاغل در کارهای 
سخت، 36 ساعت و 44 ســاعت برای سایر کارگران در نظر گرفته شده است. 
این در حالی اســت که 37/1 درصد از شاغالن 15 ساله و بیشتر، 49 ساعت و 
بیشتر در هفته کار کرده اند. بررسی اشتغال در بخش های عمده فعالیت اقتصادی 
نشــان می دهد که بخش خدمات با 1/ 50 درصد بیشترین سهم اشتغال را به 
خود اختصاص داده است. در رتبه های بعدی بخش های صنعت با 6/ 32 درصد 
و کشــاورزی با 2/ 17 درصد قرار دارند. به نظر می رسد که سیاستگذار در سال 
1397 نیز با مشــکل افزایش نرخ بیکاری مواجه است، هر چند پیش بینی نرخ 
بیکاری در ســال های آتی به راحتی نیســت، زیرا جمعیت جویای کار در حال 

افزایش است. 

انبساط اقتصاد در نیمه نخست 
متغیر سوم مورد بررسی در سال 1395، آمارهای رشد اقتصادی است. به علت 
پیچیدگی محاسبات رشد اقتصادی نسبت به تورم یا بیکاری، آمار رشد اقتصادی 
با تاخیر منتشر می شود. آخرین آمارهای رشد اقتصادی برای تابستان سال 1396 

بوده و آمار پاییز و زمستان منتشر نشده است. 
بر اســاس محاسبات بانك مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال 1396 معادل 
4/ 4 درصد و در تابستان رقم 6/ 4 درصد بوده است. با این آمار می توان عنوان 
کرد رشــد اقتصادی در نیمه نخست ســال 1396 5/ 4 درصد ثبت شده است. 
همچنین بر اســاس آمارهای بانك مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه 
نخســت سال 1396 نیز 1/ 4 درصد بوده است. این رقم در فصل بهار معادل 4 
درصد و در فصل تابستان نیز 3/ 4 درصد بوده است.  همچنین مرکز آمار ایران، 
رشــد اقتصادی نیمه نخست 1396 را 6/ 5 درصد اعالم کرده بود. اما بر اساس 
آمارهای بانك مرکزی، در ســال 1395، رشد اقتصادی فصل بهار معادل 5/ 7 
درصد و رشــد اقتصادی فصل تابستان 9/ 12 درصد ثبت شده بود. این آمارها 
نشان می دهد که نسبت به سال قبل، از سرعت رشد اقتصادی کاسته شده است، 
اما این ارقام نیز با توجه به عبور اثر رشد نفتی عملکرد قابل قبولی است. کاهش 
رشد اقتصادی در سال 1396 نسبت به سال قبل قابل پیش بینی بود زیرا در سال 
1395، رشد اقتصادی دورقمی به دلیل استفاده از ظرفیت های بخش نفتی پس 

از لغو تحریم ها بوده است. 
طبیعی اســت که با توســعه صادرات نفتی، میزان تولید اقتصادی رشــد 
قابل توجهی در ســال 1395 نسبت به ســال 1394 یابد، اما ادامه این رویه در 
ســال 1396 ممکن نبود، زیرا اثرگذاری بخش نفتی در رشــد اقتصادی تقریبا 
تمام شده و باید این افزایش در سایر بخش ها صورت  گیرد. مراکز معتبری مانند 
صندوق بین المللی پول و بانك جهانی رشــد اقتصادی را در سال 1396 کمتر 
از 4 درصد پیش بینی کردند. کارشناســان داخلی معتقدند که این رشــد برای 
اقتصاد ایران کافی نیست، در سند ششم توسعه نیز برای حصول رشد 8 درصدی 
هدفگذاری شــده است. اما کارشناسان معتقدند که شرایط کنونی اقتصاد ایران 
ظرفیت رسیدن به رشد 8 درصدی را ندارد، مگر این که در آمار سرمایه گذاری 
اقتصاد و بهره وری تغییراتی ایجاد می شود. به نظر می رسد در سال 1397 نیز در 

خوش بینانه ترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سطح 4 درصد قرار  گیرد.



تداوم رشد 100 درصدی
صادرات  مناطق آزاد

مناطق آزاد توانسته است برای آینده کشور چراغ راهی در توسعه پیرامونی و تاثیر بر روی اقتصاد کالن بوجود آورد از 
این جهت وجود مناطق آزاد یک ضرورت است. اگرچه در پیاده سازی اهداف کالن،  فعالیت هایی صورت گرفته، اما باید  
کارهای اساسی دیگری نیز انجام شود و در مجموع راه زیادی پیش رو قرار دارد. همچنین بحث افزایش  تولیدات صادراتی برای  
همه صنایعی که در مناطق آزاد فعالیت می کنند، هدف گذاری شده است. به عنوان نمونه در چهارسال اخیر حرکت خوبی انجام 
شده است. البته تداوم  این حرکت ادامه دارد یعنی فرصت هایی جدید در  مناطق  آزاد برای صادرات کاالهای ایرانی ایجاد خواهد 
شد. در مجموع  تجار اگر بتوانند کاال را به مناطق آزاد بیاورند و از آنجا صادر کنند، الزمه این عمل داشتن  امکانات زیاد نیست. 
بیان موارد مذکور بخشـی از دیدگاه های مرتضی بانک مشـاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاریـ  صنعتی و 
ویژه اقتصادی است. فرصتی فراهم شد تا با ایشان پیرامون تشریح جزییات مسایل مذکور و سایر موارد مرتبط در مناطق آزاد 

گفت وگویی انجام دهیم که در ادامه می خوانید.

مرتضی بانک، مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی تاکید کرد:  
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ساره صابری
خبرنگـار
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 ايجاد مناطق آزاد در کشورمان با چه اهدافی صورت گرفت؟
یکی از راهبردهای آمایش سرزمینی و برنامه های توسعه اقتصادی قبل از 
انقالب توســعه اقتصادی مرکز گرا در مقابل توسعه پیرامونی بود و لذا شاهد 
کاهش توان اقتصادی جوامع پیرامونی و نیز روند رو به رشد مهاجرت از جوامع 
حاشیه ای کشور به مراکز اقتصادی داخلی بود. البته از نقطه نظر استراتژیکی 
با توجه به دوره جنگ ســرد سیاســت تمرکز به مرکز به منظور جلوگیری از 
نفوذ اتحاد جماهیر شــوروی به کشــور و نیز در اتخاذ این تصمیم موثر بوده 
اســت از این نگاه نکته مهم در برنامه ریزی اقتصادی اســت. به عنوان نمونه 
عمده فعالیت های شــرکت های فوالدی در اصفهان متمرکز شده در صورتی 
که همه می دانســتند این نوع فعالیت ها به آب فراوان نیازمند است و این در 
حالی بود که هرمزگان که در کنار دریا و ســاحل قرار دارد، در آن برهه هیچ 
فعالیت اقتصادی صنعتی انجام نشد چرا که هرمزگان در پیرامون کشور بود. 
در اســناد ســازمان برنامه، همه جهت  گیری ها توجه به درون بود که نقاط 
جمعیتی چگونه از پیرامون کاهش و در نقاط مرکزی گسترش پیدا کند. این 
مســئله حکایت از آن دارد که سیاست بر فعالیت های توسعه اقتصادی درون 

گرا، متمرکز بوده است.

 ارزيابی شما درباره اين ديدگاه چیست؟
باید در نظر داشــت که بخش زیادی از، امکانات ســرمایه گذاری، شرایط 
مناسب برای سرمایه گذاری و پتانسیل های اقتصادی در پیرامون است، بنابراین 

باید این حوزه ها را نیز جزو برنامه های توسعه ای قرار داد.

 با توجــه به حضوراقــوام و قبايل مختلــف در پیرامون 
کشورمان،ســاماندهی اين گروه با توجه به ديدگاه مذکور، 

چگونه بايد صورت  گیرد؟ 
با توجه به تنوع فراوان قومی و مذهبی کشــور و از آنجاکه اســتقرار اقوام، 
قبایل و طوایف مختلف در مرزهای کشور واقع شده است اقتصاد تمرکزگرایی 
و درون گرا این گروه را به شــدت متاثر و تضعیف کرد. این در حالی است که 
باید همیشه، توسعه اجتماعی را در کنار توسعه اقتصادی داشته باشیم. توسعه 
در زمانی کــه برنامه ریزی اقتصادی مرکزگراســت،اقلیت های مختلف قومی 
و مذهبــی که در پیرامون حضور دارند، درمقوله توســعه اجتماعی، مورد بی 
توجهــی قرار می گیرند. بنابراین درون گرایی اقتصاد، به ضعف پیرامون منجر 
شده و در حوزه اقتصادی و اجتماعی مطالبات و مشکالت زیادی را ایجاد کرده 

بود که در دوران قبل از انقالب نیز شاهد آن بودیم.

 دلیل اين نوع تفکر در آن زمان چه بود؟
یکــی از دالیــل اتخاذ این نوع سیاســت، مربوط به دوران جنگ ســرد 
می شــود، وحشــت و نگرانی از سیستم کمونیستی و همســایگی با کشور 
شــوروی سیاست و اقتصاد مارا متاثر ساخت و به منظور کاهش تاثیرپذیری 
از جریان کمونیستی و یا حمله نظامی شوروی گرایش به مرکز شدیدا مورد 
توجــه قرار گرفت. امــا امروز که راهبرد اقتصاد پیرامونی در سیاســت های 
آمایش ســرزمین مورد توجه قرار گرفته اســت باوجود 15 کشور همسایه 
برای ما، قدرت مانور و رقابت پذیری در صحنه خارجی و بین المللی بســیار 

متنوعی بوجود آمده اســت، کــه از آن می توان در 
حل مسائل و مشکالت کشور به خوبی بهره برد. در 
عین حال این مسئله مناسب هم فرصت است و هم 
تهدید،اگر در پیرامون ما توســعه ای اتفاق نیفتد اما 
در کشورهای همســایه که در پیرامون ما قراردارند 
رشد اقتصادی بوجود آید ناخداگاه باعث تاثیرپذیری 
ما از آنها خواهد شد. در این صورت، انتقال سرمایه 

بــه آن طرف مرز صورت خواهد گرفت که این نکته اســتراتژیك مهمی به 
شمار می آید. 

 برای رســیدن به اين جايگاه و تحقق ديــدگاه مذکور 
چه بايد کرد؟

 برنامه ریزی ها در ســطح کالن کشور تدوین می شــود. در نتیجه توسعه 
باید به صورت توســعه همه جانبه و باتوجه به سیاست خارجی تنظیم شود. 
یکی از آرمان های انقالب اســالمی استقالل بوده که کشور به حد مطلوبی به 
این هدف رســیده است. در این صورت بدیهی است که چارچوب های مرسوم 
روابط بین الملل و مناسبات اقتصادی بین المللی برای ما متفاوت است و لذا در 
مشارکت فعال با کشورها دچار محدودیت هایی می شویم چرا که در توافقات و 
اتحادیه های سیاسی بین المللی تعهدات متقابلی ایجاد می کنند که در مواردی 
با آرمان های اســتقاللی ما هماهنگی ندارد. به همین دلیل طبیعی است که 
محدودیت اقتصادی به تبع آن نیز ایجاد شــود و همچنین ارتباطات سیاسی 
که می تواند بطور عادی و طبیعی ایجاد شود دچار مشکالت می شود. به عنوان 
مثال می توان به تحریم ها اشــاره نمود، ما نمی توانیم اســتقالل خود را فدای 
برخی مناسبات نماییم لذا بدیهی است محدودیت های رویه مالی و اقتصادی 
به ما تحمیل می گردد. و همین مســائل سیاست توجه به اقتصاد پیرامونی را 
تقویت می نماید. به همین دلیل قانون گذار در شرایط مناسبی به این موضوع 
توجه داشته و همچنین سیاست درست و فهیمانه ای اتخاذ شده که از دل آن 
مناطق آزاد بیرون آمد که البته از طرفی هم کشور محدودیت های مالی زیادی 
داشــته است و نمی توانست توســعه اقتصادی پیرامون را با اعتبارات محدود 
دولتی انجام دهد. بر این اســاس ایده توسعه و ایجاد مناطق آزاد در پیرامون 

کشور به عنوان بهترین راه مدنظر قرار گرفت.

 اســتراتژيک بودن موقعیت مناطق آزاد را چگونه ارزيابی 
می کنید؟

هفت منطقه آزاد در مرزها ونقاط اســتراتژیك کشورمان فعالیت دارند.به 
عنوان نمونه چابهار یك مرز آبی بســیار اســتراتژیك است. اگر بحث کریدور 
شمال-جنوب را که یکی از بحث های ارتباطاتی و حمل و نقل بین المللی است 
و در سطح جهان به آن توجه شده مد نظر قرار دهیم، این مسئله می تواند از 
دریای عمان ارتباطات با هند،کشورهای آسیایی مرکزی، چین،روسیه و از آن 
طریــق به اروپا برقرار کند. چابهار یــك نقطه مرزی و محروم و در عین حال 
اســتراتژیك در این خصوص به شمار می آید. مناطق آزاد توانسته است برای 
آینده کشور چراغ راهی در توسعه پیرامونی و تاثیر بر روی اقتصاد کالن بوجود 
اورد از این جهت وجود مناطق آزاد یك ضرورت اســت. اگرچه در پیاده سازی 
اهداف کالن، فعالیت هایی صورت گرفته اما باید کارهای اساســی دیگری نیز 

انجام شود و در مجموع راه زیادی پیش رو قرار دارد.

 امتیازات عمده قوانین مناطق آزاد که باعث جذب سرمايه 
می شود را بیان فرمايید؟

مهم ترین محورهایی که در قانون مناطق آزاد پیش بینی شــده و امکانات 
خوبی را برای ســرمایه گذار فراهم می کند،عدم وجــود مالیات برای فعالین 
اقتصــادی در مناطــق آزاد اســت.همچنین کلیه 
واحد هایی کــه در منطقه آزاد درحوزه های مختلف 
تجاری اقتصادی، گردشــگری و کشاورزی فعالیت 
می کنند تا 20 سال از مالیات معاف هستند. مزیت 
دیگر، بحث گمرک است یعنی تمامی کاالهایی که 
به مقصد مناطق ازاد وارد می شــود و برای مصرف 
واحدهای صنعتی و واحدهای داخل منطقه است از 

اگرچــه صادرات مناطــق آزاد در 
و  نداشت  چشمگیری  روند  گذشته 
در سال 92 حدود 190 میلیون دالر 
بود اما در سال 96 اين رقم به باالی 

يک میلیارد دالر رسید
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عوارض گمرکی معاف هستند.همچنین برای فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران 
واگذاری زمین به صورت صدر در صدی و به طور قطعی امکان پذیر اســت. 
عالوه بر این موارد، ســهولت درصدور مجوزها،پروانه ها، تایید طرح ها، تردد 
آسان و بدون هیچ گونه محدودیت و اعطای تسهیالت ویزایی را باید مد نظر 
قرار داد. بر این اســاس افراد خارجی بــدون ویزا می توانند وارد مناطق آزاد 

شوند به جز آن چند کشوری که روابط ایران با آنها منتفی است.

 چرا با توجه به اين همه امتیاز، درجذب سرمايه های کالن و 
ساما ندهی مناطق آزاد، خیلی موفق نبوده ايم؟

ما شــرایط متفاوتی داریــم. در عمل دارای محدودیت های سیاســی و 
بین المللی هســتیم که تعامالت عادی اقتصادی که دیگران می توانند انجام 

دهند نمی توانیــم انجام دهیــم. همچنین معموال 
باید زیرســاخت ها در مناطق ازاد با سرمایه گذاری 
دولت شــکل بگیرد و چون دولت اعتبارات الزم را 
برای احداث زیرســاخت ها نداشــته است به موقع 
فعالیت های مناطق نتوانســت بصــورت کامل اجرا 
شود اما با شــرایط اشاره شــده امروز در مجموعه 
مناطــق آزاد حدود هزار واحــد صنعتی کوچك و 
بزرگ داریم که حدود 265 هزار نفر اشــتغال ایجاد 

کرده اســت.  مســاحت مناطق آزاد ما حدود 6 هزار و 500 کیلومتر مربع 
اســت که حدود 200 کیلومتر مرز دارد و جمعیت آن کمتر از یك میلیون 
اســت. برای مقایسه باید تمامی عوامل سیاسی منطقه ای را در نظر داشت با 
همه ی این محدودیت ها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی حدود 450 
هزار شــغل مستند به فرم تأمین اجتماعی ایجاد شده است که خود نشانگر 

موفقیت های نسبی است

 در شرايط کنونی چه پتانسیل هايی برای حضور سرمايه گذاران 
در مناطق آزاد وجود دارد؟ 

اگرچــه برخی فعالیت هــای عمرانی و پروژه های بســیارمتنوع در حوزه 
زیرســاخت های مناطــق آزاد از جمله آب، برق،، خیابــان بندی وغیره هم 
توســط منطقه انجام می شــود.اما برای انجام برخــی پروژه های صنعتی و 
اقتصادی احتیاج به ســرمایه گذاری داریم. به عنــوان نمونه در بندر انزلی 
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درســایر نقاط مناطق ازاد مورد توجه است. البته در خصوص توسعه صنایع 
فوالد، نساجی،پتروشیمی و زنجیره های تکمیل آن ها در مناطق آزاد، امکان 
حضور ســرمایه گذاران بسیار مطلوب است و تاکنون نیز در خواست هایی در 

این خصوص داشته ایم. 
 

 برخی از ظرفیت های که در مناطق آزاد عملیاتی شــده را 
بیان فرمايید. 

باتوجه به مســایلی که مطرح شــد باید به حوزه ارایه خدمات دریایی از 
جملــه اقتصاد دریا محور، احداث بندر، تعمیر و نگهداری و خدمات دریایی 
و حتی تولید کشــتی اشاره داشــت. امروزه در برخی مناطق کارخانه های 
تولید شــناورهای کوچــك و بزرگ را داریم و حــدود1000 واحد صنعتی 
در مناطق 7 گانه فعالیت دارند. البته حوزه دیگری 
که در مناطــق آزاد ظرفیت های مهمی دارد بخش 
کشاورزی است از جمله مناطق ارس و قشم، اروند و 
ماکو که موقعیت بسیار ویژه ای در بخش کشاورزی 
و صنایع تبدیلی داشــته و شــرایط بســیار خوبی 
برای ســرمایه گذاران وجود دارد. بــه عنوان نمونه 
در ارس یك مجموعــه 50 هکتاری گلخانه در زیر 
یك سقف اســت که کل محصوالت آن به خارج از 
کشور صادر می شــود. تصور انجام این در کشور سخت بوده، چراکه معموال 
پروژه های گلخانه ای کشــور حدود یك یا دو هکتار است. همچنین درحوزه 
پرورش آبزیان،شــیالت، میگو تولید برق و آب شیرین پروژهایی انجام شده 
و همچنان امکان حضور ســرمایه گذاران داخلــی و خارجی وجود دارد. به 
عنوان نمونه چندی پیش برای ســاخت نیروگاه خورشیدی10 مگابایتی در 
قشــم با یك شرکت ایتالیایی توافق حاصل شــد و افتتاح پروژه هم توسط 
ریاســت محترم جمهور انجام شد. البته توسعه این پروژه در آینده هم ادامه 
 دارد. همین شــرکت تا حــدود 100 مگابایت ســرمایه گذاری در منطقه را 

متعهد شده است. 

 درخصــوص تحقق ديدگاه مناطق آزاد به عنوان ســکوی 
صادرات چه اقداماتی انجام شده است؟

بحث افزایش تولیــدات صادراتی برای همه صنایعی که درمناطق فعالیت 
می کنند، هدف گذاری شده اســت. به عنوان نمونه در چهارسال اخیر حرکت 
خوبی انجام شــده و ادامه دارد. اگرچه صادرات مناطق آزاد در گذشــته روند 
چشــمگیری نداشت و در ســال 92 حدود 190 میلیون دالر بود اما در سال 
96 ایــن رقم به باالی یك میلیارد دالر رســید. البته تداوم این حرکت ادامه 
دارد یعنی فرصت هایی جدید در مناطــق آزاد برای صادرات کاالهای ایرانی 
ایجاد خواهد شد. تجار اگر بتوانند کاال را به مناطق آزاد بیاورند و از آنجا صادر 
کنند، الزمه این عمل داشتن امکانات زیاد نیست.  آن ها می توانند با استفاده 
از سیستم های الکترونیك به راحتی نسبت به پذیرش و معرفی نوع کاالبرای 
صــادرات از مناطق اقدام کنند.  این یك ایده جدید اســت مثل کارهایی که 
به صورت الکترونیك انجام می شــود. همچنین یکی از مهم ترین مسائلی که 
در مناطق آزاد داریم بحث توســعه ای روابط پولی و مالی اســت. این یکی از 
اهدافی به شــمار می آید که به نظر می آید بتوانیم با توجه به شرایط مطلوب 
کشورمان پس از بر جام، تسهیالت خوبی رابگیریم.  اگر بتوانیم در این بخش 
یعنی گســترش فعالیت های بین المللی پولی و مالی، نیاز بازار را تأمین کنیم 
تحولی بنیادین در جذب ســرمایه گذار خارجی و داخلی مناطق آزاد به وجود 
می آید. بر این اساس ایجاد بانك های آف شور، مراکز مالی و بورس بین المللی 
در مناطق آزاد،از جمله مواردی به شمار می آید که برنامه های راهبردی برای 

تحقق آنها تدوین شده است.

ايجاد بانک های آف شور، مراکز مالی 
و بورس بین المللی در مناطق آزاد، 
از جمله مواردی به شمار می آيد که 
برنامه های راهبردی برای تحقق آنها 

تدوين شده است
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اقتصاد ایران همواره در بــرزخ امید و ناامیدی 
بوده و هست؛ گاهی چشم انداز رشد بهتر می شود 
و گاهی نااطمینانی سراسر اقتصاد را فرا می گیرد. 
اینکه وضعیت اقتصاد کشور، امیدها و ناامیدی های 
آن چیست موضوعی اســت که در اینجا می توان 

محل بحث قرارداد. 
ابتدا ببینم که اقتصاد کشور از نظر پارامترهاي 
سه گانه اقتصادکالن یعني رشد اقتصادی، تورم و 
بیکاري چگونه بوده و چه چشــم اندازی برای آنها 
متصور اســت؛ بر اساس آخرین آمار بانك مرکزی 
ایران در 6 ماهه اول ســال 1396، رشد اقتصادی 
5.6 درصدی در اقتصاد ایران اعالم شــده اســت. 
طبــق آمار مرکز آمار ایران، در 9 ماهه اول ســال 
97، ایــن نرخ 4.4 درصد بوده اســت. علت عمده 
این رشد مربوط به رشد بخش خدمات بوده است. 
پیش بیني مي شــود در ســال 97 رشد اقتصادي 
به شــدت کند شــده و به 3.7 درصد و در ســال 
1401 به 4.1 درصد برسد. البته، پیش بیني ها بر 
اساس تداوم شــرایط موجود و روند گذشته انجام 
مي شود بنابراین، با وقوع رویدادهاي جدید حتما 
این پیش بیني ها تغییر خواهد یافت. پرواضح است 
که کلیه پیش بینی ها درباره رشــد اقتصاد کشور 
نأامید کننده اســت و با رشد 12.5 درصدی سال 
95 اختالف بســیار زیادی دارد. در آن سال هم، 
رشد اقتصادی ما مدیون فروش بسیار 
زیاد نفت بود به طوری که 

 74  درصد رشــد سال 95 ناشــی از فروش نفت 
بوده است. 

صندوق بین المللــی پول در آخرین پیش بیني 
خود، تورم 11.2 درصــدی را برای 2017 برآورد 
کرده است. در طي سال هاي گذشته، دولت موفق 
شــده نرخ تورم را از 35 درصد در سال 92 به 8.3 
درصد در سال 96 کاهش دهد و یکي از بزرگترین 
دستاوردهایي که مکررا توســط دولت بیان شده 
همین موضوع بوده است. باالترین سطح تورم پس 
از انقالب مربوط به سال 1374 با 49.5 درصد تورم 
بوده اســت. پیش بیني هاي موجود حاکي از تداوم 
روند کاهشي تورم در حول و حوش 9 درصد است 
اما به نظر مي رســد حداقل در نیمه دوم سال 97 
شاهد افزایش تورم به سطح دو رقمي باشیم؛ مهم 
ترین دلیل این امــر، تأثیر با وقفه افزایش نرخ ارز 
است که معموالً 6 ماه تا یکسال طول مي کشد اثر 
خودش را بر نرخ تورم بگذارد. با افزایش حدود 30 
درصدي نــرخ ارز در ماه هاي اخیر، انتظار مي رود 
حداقل 5 درصد نرخ تورم در سال آینده نسبت به 
نرخ موجود افزایش یابد. با این حال، این تحلیل به 
شدت به رویدادهاي سیاسي مانند تعلیق برجام و 
انجام تعهدات بین المللي کشور به قوانین مبارزه با 

پولشویي وابسته است. 
نرخ بیکاري کشــور در ســال 96 طبق آخرین 
اطالعات موجــود، 11.9 درصد بوده و پیش بیني 
مي شود این عدد حتي از 12 درصد هم بیشتر شود. 
باالترین میزان نرخ بیکاري در 20 ســال گذشته 
مربوط به سال 79 با 14.3 درصد 
در  بوده، 

ســال 89 به 13.5 درصد رسیده و سپس بتدریج 
روند کاهشــي بخود گرفته است. در سال 95 نرخ 
مشارکت اقتصادي کشور 39.4 درصد بوده که در 
سال 96 هم تقریباً همین رقم بوده است. میانگین 
جهانی نرخ مشارکت اقتصادي بیش از 62 درصد 
اســت و نرخ مشــارکت زنان تقریباً با مردان برابر 
اســت. یکي از نقاط قوت بازار کار کشور، افزایش 
تعداد شــاغلین زنان نســبت به مردان و یکي از 
مهم ترین آســیب هاي کنونــي آن، افزایش تعداد 
جمعیت غیرفعال مي باشــد. جمعیت غیرفعال نه 
شاغل محســوب مي شوند و نه بیکار. بخش عمده 
جمعیــت غیرفعال را جوانان و نیروي تحصیلکرده 
تشــکیل مي دهند. لشکر بیکاران جوان و تحصیل 
کــرده مي تواند دامنه اعتراضات و آشــفتگي هاي 
اجتماعــي را گســترش داده و موجب بحران هاي 
اجتماعي گردد. بدین ترتیب، چشــم انداز رشــد 
اقتصاد کشور کاهشی، چشم انداز نرخ تورم و نرخ 
بیکاری، هر دو افزایشی است. بنابراین، سال 97 از 
منظر پارامترهای اقتصاد کالن سال چالشی خواهد 
بود. همزمان با تغییر ســه پارامتر اقتصادی فوق، 
افزایش چشمیگر در نرخ ارز)حدود 30 درصد در 4 
ماهه منتهی به اسفند 96( یکی از رویدادهایی بود 
که علل مختلفی داشت؛ مهم ترین علت ان، بحران 
مالــی دولت و افزایش تقاضای ســفته بازانه مردم 
بدلیل نااطمینانــی از آینده بازار ارز در کنار عوامل 
سیاسی بود. به دلیل ماهیت نظام ارزی کشور، نرخ 
ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد کالن است که 
از توسط سیاســتگذاری های دولت به شدت تأثیر 
می پذیرد. برخالف ادعای دولت، به نظر می رســد 
تحلیل عموم مردم درباره ریشــه تغییرات نرخ ارز 

درست باشد. 

اقتصـادايـراناميدهاونااميدیهادر
حمید پاداش

عضو هیأت علمي دانشگاه تهران
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نرخ دالر در خردادماه 1396 حدود 3700 تومان 
و در اواخــر بهمن ماه در حدود 4900 تومان بوده 
است. در 20 سال گذشته، نرخ ارز به طور متوسط 
11 درصد رشد کرده است. دیگر از ارز180 تومانی 
سال های 70-71 و ارز 800 تومانی سال 81 هیچ 
اثری نیست. متأسفانه سیاستگذاران پولی کشور با 
توجیه مهار تورم، سیاست درست یکسان سازی نرخ 
ارز را اجرا نکرده اند و بعید است که در سال آینده 
هم اجرا شود. عالوه بر یکسان سازی نرخ ارز، یکی 
از مهم ترین چالش های بازار ارز کشــور این است 
که همواره نرخ ارز کشور دو و یا چند نرخی بوده و 
هیچگاه دولت ها قادر نبوده و یا نخواسته اند قیمت 
یکســانی برای آن تعیین کنند یا اجازه دهند این 
قیمت واحد را بازار تعیین کند. از منظر اقتصادی، 
حتماً هر بازار دو نرخی و بیشــتر بــه ایجاد بازار 
سیاه و ســوداگری منجر می شود. به همین دلیل، 
یکــی از منابع توزیع رانت در کشــور همین مابه 
التفــاده ارز دولتی و ارز بازار آزاد اســت. حتی اگر 
دولت ها بخواهند و قادر باشــند بازار ارز را کنترل 
کنند نمی توانند تبعات اجتناب ناپذیر آن بر روی 
قیمت کاالهــای دیگر کنترل نمایند. و این همان 
چیزی است که هنوز مقامات پولی و سیاستگذاران 
اقتصادی کشــور بعد از گذشت 40 سال در حال 

آزمون و خطا هستند. 
اوضاع در بازارهای رقیب ارز هم چندان مساعد 
نبوده، نیســت و بعید اســت به ســمت مساعد 
شــدن هم حرکت نماید. علیرغم اینکه بسیاری از 
کارشناسان معتقد هستند بازار مسکن در سال 97 
روند رو به رشــدی خواهد داشت، به نظر می رسد 
این نظر بیشــتر یك تبلیغ رسانه ای است تا یك 
پیش بینی علمی. درباره ماهیت رسانه ای تبلیغ به 
نفع بازارهای بزرگی مانند مسکن در کشور، نکات 
فــراوان زیادی می توان مطرح کرد که جای آن در 
این نوشتار نیســت و احتماالً در آینده نزدیك به 
این موضوع خواهم پرداخت. کافی است دقت کنیم 
تیتر صفحات اول برخی روزنامه های پرتیراژ کشور 
همیشه نوید افزایش قیمت مسکن را داده اند حتی 
در شــرایط رکود عمیق. معموالً هر جا که مقیاس 
سرمایه بزرگتر باشد میل به رانت جویی نیز افزایش 
می یابد. جــدای از این موضوع، به نظر می رســد 
چنانجه دولت سیاست های اواخر سال 96 مبنی بر 
انتشار اوراق سپرده ریالی را با همین نرخ 20 درصد 
دنبال نماید و رشد نقدینگی کشور رشد متعارف را 

داشته باشد خیلی بعید است که 
قیمت مسکن افزایش یابد. 

افزایش قیمت در ســال 96 هم در تهران بصورت 
نامتوازن رخ داد و قیمت برخی مناطق بی کیفیت، 
از نظر کیفیت ســکونت، به شــدت باال رفت. به 
هر حال، بازار مســکن، آنگونه که وانمود می شود، 
چشم انداز رشد نامتعارف را در سال 97 ندارد. هنوز 
فرصت های بسیار زیادی برای سرمایه گذاری وجود 
دارد که جذاب تر از بازار مســکن هستند. بخش 
عمده سکه و اسکناس مردم و سپرده های دیداری 
به سمت سپرده ها و سرمایه گذاری های باالی 20 
درصدی بانك متمایل هســتند. بعید هم است که 
دولت در سال 97 بتواند نرخ سودهای باالی بانکی 
را کاهش دهد. بحران سیستم بانکی، خودش یکی 
از دالیل این امر اســت. با این حال، طبیعی است 
که بعد از بانك، بازار طال و بازار سرمایه نیز عوامل 
جذب ســرمایه های خرد مردمی باشند. بازار طال 
تحت تأثیر نرخ ارز و روندهای جهانی و قیمت نفت، 
چشم انداز رو به رشدی دارد. اینکه این رشد چقدر 
خواهد بود قابل پیش بینی اســت. در بازار سرمایه 
متوسط نرخ رشد ســال 96 نزدیك به 18 درصد 
بوده اســت که البته بیشتر این رشد در نیمه دوم 
سال اتفاق افتاده است. پایبندی بانك ها به اعمال 
نرخ های ســود باال، رشد نرخ ارز و تأثیر مثبت آن 
بر بنگاه های صادراتی، رشــد قیمت مواد معدنی و 
پایه در بازارهای جهانی و صادراتی، موضع رئیس 
جمهور آمریکا در مورد فرجام برجام، افزایش قیمت 
جهانــی نفت به بــاالی 60 دالر  و افزایش قیمت 
فلزات اساسی، مهم ترین عوامل رشد بازار سرمایه 

بویژه در نیمه دوم سال بوده است.  
هنوز از 2 موضوع کلیدی دیگر در مورد اقتصاد 
ایران نباید چشم پوشــید؛ رقابت پذیری و فضای 
کســب و کار. ایران در رقابت پذیری جهانی طبق 
گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2018 رتبه 
69 را در میان 137 کشــور کسب کرده است. این 
رتبه در مقایسه با سال گذشته 7 رتبه بهبود نشان 
می دهــد؛ از 12 رکن رقابت پذیری، بهترین امتیاز 
ایران در بهداشت و آموزش ابتدایی)6 از 7( است؛ در 
ارکانی مانند اندازه بازار و ثبات اقتصادکالن وضعیت 
متوسط)تقریباً 5 از 7( و در سایر حوزه ها وضعیت 
به مراتب بدتر اســت؛ بازارهای مالی غیرمتشکل، 
ســطح پایین نوآوری و آمادگــی تکنولوژیك در 
بنگاههای اقتصادی کشور، چسبندگی های بازار کار 
و بازار کاال و کیفیت نهــادی ضعیف از مهم ترین 
عوامل رقابت ناپذیر بودن اقتصاد ایران در مقایسه با 

بسیاری از اقتصادهای دنیاست.
هرچند گزارش رقابــت پذیری مجمع جهانی 
اقتصاد درباره ایران خیلی ناامیدکننده نیســت اما 
در مورد شاخص های فضای 

کسب و کار، وضعیت خیلی متفاوت است؛ فضای 
کسب و کار نه مســاعد است نه امن. کارآفرینانی 
که به کســب و کاری وارد شده اند با مشقت های 
زیادی دست به گریبان هستند؛ بر اساس شاخص 
سهولت انجام کسب و کار )بانك جهانی، 2018(، 
هم رتبه کشــور نسبت به ســال گذشته 4 رتبه 
سقوط کرده)رتبه 124 در سال 2018 در مقایسه 
با رتبــه 120 در ســال 2017( و هــم وضعیت 
چند شاخص)شــامل انعقاد قراردادها، حمایت از 
ســرمایه گذاران اقلیت، تجارت و ورشکستگی( در 
طی سال های گذشته یا تغییری نکرده اند و یا بدتر 
شــده اند. به طور نمونه، در حالی که مدت زمان 
انعقاد قرارداد در جهان به طور متوسط حدود 300 
روز اســت این مدت در ایران 505 روز می باشــد. 
همچنین، ثبت شرکت در کشور به  طور متوسط 
15 روز زمــان می بــرد اما همین شــرکت را اگر 
بخواهید ورشکســته اعالم کنید از زمان این اعالم 
تا تصفیه و خروج کامل از شــرکت 4.5 سال طول 
می کشــد. واضح است که در چنین شرایطی هیچ 
کارآفرینی مایل نیست به کسب و کاری وارد شود 

که می داند خروج از آن بسیار سخت است. 
فضای کسب و کار برای سرمایه گذارانی داخلی 
و خارجــی کــه میخواهند وارد کســب و کاری 
شوند امن نیست؛ ریسك کشــوری بویژه از نگاه 
سرمایه گذاران خارجی بسیار باال ارزیابی می شود و 
بیخود نیست که علیرغم گشایش های برجام و لغو 
تحریم های ثانویه، نتوانستیم اعتماد سرمایه گذاران 
خارجی را به کشــور جلب و جذب کنیم. هر چند 
از منظر ایدئولوژیك، هنوز تکلیف اقتصاد کشــور 
با سرمایه گذاری خارجی مشخص نیست و تعداد 
مخالفان آن بیشــتر از تعداد موافقان آن اســت؛ 
بــا این حال حتــی اگر این تکلیف معلوم شــود 
ریسك هایی مانند ریسك سلب مالکیت و ریسك 
سیاســی باعث می شود ســرمایه گذار خارجی از 
آوردن سرمایه به کشور هراس داشته باشد. ضمن 
اینکه زمینه اصالح قانون جذب ســرمایه خارجی 
را هم فراهم نکرده ایــم. یکی از رازهای موفقیت 
چینی  ها، به رسمیت شــناختن تمامیت مالکیت 
برای ســرمایه گذاران خارجی و تضمین آن بوده 
اســت. از نظر اقتصادی، میتوان ادله بسیاری آورد 
که ســرمایه گذاری خارجی در حال حاضر یکی از 
مهم ترین عوامل تعیین کننده برای خروج کشور از 
رکود اقتصادی است. همچنین، اگر سیاستگذاران 
بخواهنــد اثر تحریم ها و محدویت های بین المللی 
را کاهش دهنــد ناگزیر باید ســرمایه گذاری در 
خارج از کشــور را افزایش دهنــد. در حال حاضر 
کل سرمایه گذاری ایران در خارج از کشور حدود 
حجــم  و  دالر  میلیــون   100
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نفت شــاه کلیــد حل مشــکالت اقتصادی 
در دولت هــای اخیــر ایران تلقی می شــود که 
معموال راحت به نظر می رســد امــا به صورت 
موقت اســت و زیان هایی که بعد از خود بجای 
 می گذارد خیلی بیشــتر از فواید آن به حساب 
مــی آید. به لطف خدا ایران از وجود نعمت های 
فراوان بی نیــاز بوده و این نعمــت تا به امروز 
ایران را به یکی از کشورهای غنی تبدیل کرده 
اســت. چهار فصل بودن، وجود معادن پرکاربرد 
در صنعت، کشــوری که به دلیل تاریخ و تمدن 
باستانی از کشورهای پرجاذبه گردشگری به شمار 
می رود، زمین های حاصل خیز، وجود ذخایر آب 
شــیرین و موارد دیگری که هــر کدام می تواند 
برای ایران درآمدزا باشــد. تمام صاحب نظران 
در اقتصاد بر این باورند که اگر قدرتمندی نظام 
اقتصادی ایران شرط باشد، کشور باید سیاست 
خود را در فروش نفت تغییر دهد و تمرکز خود 
را به سمت تولید و ظرفیت های داخلی معطوف 
کند. در واقع کارشناســان، اقتصاد منهای نفت 
را تمایل نشــان می دهند کــه در این گزارش 
می خواهیم اقداماتی که مسئولین اجرایی کشور 
در راســتای کنار گذاشتن نفت از اقتصاد ایران 

قدم برداشته اند مطالبی را ارائه کنیم.
دســتگاه ها و نهادهای اجرایی باید برنامه ها 
را طوری کنار یکدیگر چیدمان داشــته باشند 
که اقتصــاد ایران از نفت فاصلــه بگیرد. اولین 
گام مســلما بودجه بندی ســاالنه است چراکه 
بودجه بندی کشور براساس درآمدهای دولت و 
برنامه های اجرایی کشور شکل می گیرد. به این 
ترتیب عمده درآمد کشــور از مالیات و فروش 
نفت خواهد بود و کمتر مشــاهده می شــود تا 
دولتی بتواند نفت را از لیســت برنامه های خود 
حذف کند. در دولــت دوازدهم هم این مطلب 
بیش از پیش دیده می شــود اما متاسفانه حتی 
پول نفتی که ایران به فروش می ساند، به دلیل 
تحریم های بانکی به کشور باز نمی گردد. در واقع 
هم نفت می فروشــیم و هم پول آن را دریافت 
نمی کنیم و بجای آن کاالهای مورد نیاز خود را 

دریافت می کنیم.

اجناس بنجل
 به جای نفت فروخته شده

 اروگوئــه، بزرگترین صادر کننــده برنج به 

کشــورهای آمریــکای التین بــه تازگی اعالم 
کرده قصد دارد به جای پول نفت به ایران برنج 
بدهد. البته این موضوع تازه ای نیســت چرا که 
تحریم هــای اعمالی آمریــکا و متحدانش علیه 
جمهوری اســالمی روند پرداخت های ارزی به 
ایران را بسیار دشوار کرده و در این بین مشتریان 
نفتی تهران نیز در آب کردن اجناس و تولیدات 

خود در بازار ایران کمال استفاده را می برند.
همین سال گذشته بود که نیکاراگوئه اعالم 
کرده که برای پرداخت بدهی نفتی چند دهه ای 
خود به ایران حاضر است پشم و چوب به ایران 
بدهد. کاالهایی که به هیــچ وجه در پر کردن 
خزانه دولت که به منابع ارزی ناشــی از فروش 

نفت وابسته است، موثر نخواهد بود.
از سوی دیگر چین نیز سال هاست که کاالهای 
بی کیفیــت خود را روانه بازار ایران می کند و در 
ماه های اخیر با توجه به شدت گرفتن تحریم ها، 
این روند نیز تشدید شده است. به گفته بسیاری 
از کارشناســان، هجوم کاالهای چینی به ایران، 
نقش چشمگیری در کاهش تولید و ورشکستگی 
کارخانه های ایرانی داشته است، اما در مقابل این 
آسیب اقتصادی که چین به ایران وارد می کند، 
بشــکه های نفتی که در پوشــش قرارداد بیع 
متقابل از ایــران وارد می کند به نیروی محرکه 

رشد اقتصادی این کشور تبدیل می شوند.
الگوی چین در صــادرات کاالهای بنجل به 
ایران و دریافت نفت به راهی آســان برای هند، 

دیگر مشتری نفتی ایران نیز تبدیل 
شده اما از آنجایی که دهلی نو توان 
صادراتی چند میلیاردی به تهران 

را ندارد، بخشی از پول نفت ایران را 
با طال یا روپیه پرداخت می کند. این 
در حالی است که به بهانه دور زدن 
تحریم ها، شیر، سویا و گندم نیز در 
روابط نفتی پاکستان و روسیه با 

ایــران جایگزین ارز شــده 
اما تحلیلگران  است. 

اقتصادیکه
کمتربوینفتمیدهد

میالد نوربخش
خبرنگار

سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 2 میلیارد دالر 
اســت که در مقایسه با تولید ملی کشور بسیار ناچیز 
محسوب می شــوند. سهم سرمایه خارجی از تشکیل 

سرمایه ثابت ناخالص کشور زیر 4 درصد است. 
می توانیم ریسك کشوری را از منظر سه نوع ریسك 
 )ICRG اقتصادی، سیاسی و مالی )بر مبنای شاخص
ارزیابــی کنیم؛ تقریباً همه ابعاد ریســك اقتصادی را 
در همین گزارش ذکر کردیم؛ در ریســك سیاســی، 
مهم ترین ریسك اقتصاد ایران ابهام درباره بقای برجام 
و احتمال بازگشت تحریم های آمریکا است. در ریسك 
مالی، عدم ارتباط و اتصال بانك های ایرانی با سیستم 
بانکداری جهان و زیان ده بودن بسیاری از بانك های 
کشور و احتمال تشدید بحران بانکی در سال آینده از 
ریسك های کلیدی اقتصاد کشور است. تداوم نرخ های 
باالی ســود سپرده، بلوکه شــدن دارایی های حجیم 
بانکی و در نتیجه عدم اثربخشی نقدینگی موجود در 
رشــد تولید و نیز حجم زیاد معوقات شواهدی دال بر 

تداوم ریسك مالی در کشور است.
اگــر بخواهیم بــه عنوان جمع بنــدی، مهم ترین 
محدودیت های پیش روی اقتصاد کشور را احصا کنیم، 
مي توانیم عدم امنیت ســرمایه گذاري، فقدان شرایط 
مســاعد و رویه هاي تسهیل گرانه فضاي کسب و کار، 
باالبودن ریسك کشوري، و بسیاري عوامل دیگر را بر 
شماریم که نه تنها عوامل و مسایل جاري بلکه گاهي 
عوامل و مسایل سالیان گذشته هستند. هنر مدیران 
و سیاســتگذاران اقتصاد کشــور، انباشت این مسایل 
بوده است. گاهي حتي مدیران و سیاستگذاران دچار 
سیاست نادرست تك هدف محوري مي شوند. متأسفانه 
دولتمردان ما هنوز هم فکر مي کنند که با مهار تورم، 
ثبات را به اقتصاد هدیه داده اند در حالي که با این کار، 
دوره رکود را طوالني کرده اند و ادامه چنین سیاستي، 
منجر به تشــدید رکود و شــوک هاي ناگهاني مانند 
جهش نرخ ارز و جهش قیمتي برخي کاالهاي اساسي 
و سرمایه اي مانند خودرو مي شود؛ اتفاقي که در سال 
96 بوضوح همه مردم آن را دیدند و حس کردند.    

عجیب این اســت که وقتي مزیت نسبي کشورها 
در صــادرات کاالهاي متنوع را بر حســب شــاخص 
مزیت نســبي آشــکار)RCA( مي ســنجیم، کاري 
که در دانشــگاه  هاروارد از ســال 2013 شروع شده، 
مشاهده مي کنیم که در مزیت نسبي آشکار 8 تا 10 
واحــدي، آمریکا هیچ مزیتي در صادرات هیچ کاالیي 
ندارد ولي ایران هنوز در صادرات فرش، زعفران، نفت 
و مواد معدني و پتروشــیمي مزیت دارد. حقیقت این 
اســت که اقتصاد کشور دچار نفرین منابع شده است 
و مدیریت منابع کشور به سمت مدیریت رانت جویانه 
حرکت کرده است. بعید است مردم بخواهند پول نفت 
را ســر سفره هایشــان بیاورند. مردم دوست دارند در 
هر کشــوري که هستند شغل و درآمد مناسب داشته 
باشــند در اینصورت حتي اگر تــورم باال برود هم در 
جامعه بیشتر پذیرش خواهد داشت. براي مردم بیکار و 
فاقد درآمد حتما هر یك درصد تورم، به معناي فقیرتر 
شــدن آنها خواهد بود. بنابراین، سیاستگذاران ما باید 
بدانند که چه سیاستي و چه نوع مدیریتي براي اقتصاد 

این کشور اولویت دارد.
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بر این باورند که این روند به کاهش بیش از پیش 
ارزش ریال منجر می شود و این در شرایطی است 
کــه تهران می کوشــد از دالر و یورو برای حمایت 
از ریال اســتفاده کند اما قرارداد های بیع متقابل 
جمهوری اسالمی را ناگزیر می کند میلیاردها دالر 

از درآمد های نفتی را برای خرید کاال هزینه کند.

 اقتصاد مقاومتی برنامه اصلی ايران
 برای رهايی از مشکالت

تصور کنید ایران این حجم از واردات را به جای 
پول نفت به کشــور وارد کند، به نظر شما از بازار 
داخلی که تا حدودی در دســتان تولید کنندگان 
ایرانی است چیزی باقی خواهد ماند؟ عالوه بر آن 
با اینکه وکالی ایرانی و مقامات ما در مصاحبه های 
خــود اعالم کرده انــد که بجــای ارز نفت، طال از 
کشــور های بدهکار مطالبه می کنیــم، اما چیزی 
جز واردات اجناس بنجل کشور های بدهکار دیده 
نمی شود و در این بین چین بهترین استفاده را از 
وضع کنونی ایران کرده است. مقام معظم رهبری 
از سال 1389 چهارچوب اقتصادی ایران را برپایه 
اقتصاد مقاومتی بنا نهادند و طی سال ها سخنرانی 
با مردم و مســئولین به اجرایی شدن این سیاست 
کلــی پرداختند. اقتصاد مقاومتی که به گفته عده 
کثیری از کارشناسان راه حل اصلی ایران برای فرار 
از مشکالت خواهد بود و می توان با استفاده از آن به 
قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شد که متاسفانه 

فاصله زیادی از آن داریم.

 نگاهی به سیر واردات و صادارت ايران 
از سال 95 تا96

گمــرک ایران گــزارش می دهد کــه مجموع 
تجارت خارجی ایران در سال گذشته 27 میلیارد 
و 635 میلیــون دالر بود. این گــزارش می افزاید؛ 
در چهارماهه اول ســال جاری تمایل کشــورهای 
صادرکننــده کاال برای افزایش صــادرات به ایران 
رشد داشته و در نهایت در مدت یادشده به میزان 
15 میلیــارد و 813 میلیون دالر انواع کاال وارد 
کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل به میــزان23.97 درصد افزایش 
نشــان می دهد. عمده ترین 
واردات  افزایش  دالیل 
به خودرو و قطعات 
خودرو،  منفصله 
ی  هــا ال کا
ی  یه ا سرما

و برخی کاالهای اساسی مربوط می شود. همچنین 
در مدت یاد شده متوسط قیمت کاالهای وارداتی 
کشــورمان به ازای هر تن به یکهــزار و 399 دالر 
افزایش یافت که در مقایســه با پارســال 9 درصد 
افزایش داشته اســت. در این مدت شاهد افزایش 
صادرات پنج کشــور عمده طــرف معامله با ایران 
هم بوده ایم. مجموع صــادرات غیر نفتی ایران در 
چهارماهه اول ســال جاری به 13 میلیارد و 459 
میلیون دالر رســید که در مقایسه با مدت مشابه 
ســال قبل به میزان 54/9 درصد کاهش داشــته 
است. ســهم عمده کاهش صادرات به سایر کاالها 
با 99/14 درصد مربوط می شود و سهم پتروشیمی 
72/3 درصد و ســهم میعانات گازی 17/4 درصد 
است. در میان کشــورها صادرات ایران به امارات 
متحده عربی و هند با افت شدیدی همراه بوده است. 
همچنین متوسط قیمت هر تن کاالی صادراتی نیز 
در مدت یادشده به 358 دالر رسید که 5/2 درصد 
افزایش داشت و در میان کشورهای عمده خریدار 
کاالهای ایرانــی بهترین عملکرد را جمهوری کره 
بــا مثبت 16 درصد و عراق بــا 5/6درصد به خود 

اختصاص داده اند.

عمده ترين کاالهای صادراتی
اقالم عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده 
به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 2 میلیارد 
و 315 میلیون دالر، ســایر روغن های ســبك و 
فرآورده هــا به جز بنزین با 512 میلیون دالر، پلی 
اتیلن گرید فیلم با 485 میلیون دالر، پروپان مایع 
شــده به ارزش 446 میلیون دالر و متانول با 426 

میلیون دالر بوده است.

اقالم عمده وارداتی
اقالم عمده وارداتی در چهارماهه ابتدای ســال 
جــاری نیز به ترتیب شــامل برنج با 603 میلیون 
دالر، ذرت دامی به ارزش 484 میلیون دالر، وسایل 
نقلیه موتوری با حجم سیلندر 1500 تا 2000 سی 
ســی به ارزش 426 میلیون دالر، لوبیای سویا با 
338 میلیــون دالر و قطعات منفصله جهت تولید 

خودروی سواری با 311 میلیون دالر بوده است.

 عمده ترين خريداران
 کاالهای ايرانی

عمده ترین خریــداران کاالهای 
ایرانی در چهارماهه اول سال جاری 

به ترتیب شامل چین به ارزش 

2 میلیارد و 841 میلیون دالر، عراق با 2 میلیارد و 
52 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 2 میلیارد 
و 37 میلیــون دالر، جمهوری کره با یك میلیارد 
 و400 میلیــون دالر و هند بــا 926 میلیون دالر 

بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ايران
کشــورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در 
مدت یادشــده به ترتیب شامل کشورهای چین با 
3میلیارد و 495 میلیون دالر، امارات متحده عربی 
با 2 میلیارد و 992 میلیــون دالر، جمهوری کره 
با یك میلیارد و 74 میلیــون دالر، ترکیه با 958 
میلیون دالر و هند با 891 میلیون دالر بوده است.

بودجه ریزی بر اساس عملکرد و شفاف سازی
مجتبی خالصی، رئیس امور اقتصاد مقاومتی و 
شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور درباره 
فاصله گرفتن اقتصاد ایران از نفت تا رســیدن به 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: فاصله 
گرفتــن اقتصــاد از نفت در بودجه بندی ســاالنه 
مشخص می شود که برنامه های اجرایی دولت چه 
میزان روی نفت حساب باز کرده اند و چقدر برروی 
نیروهای درونی کشور که در این خصوص نمی توان 
تنها دولت را تاثیر گذار دانســت و بنابراین مجلس 

هم تمهیداتی را برای آن در نظر گرفته است.
رئیس شــورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه 
کشــور در خصــوص اقدامات اولیه پیاده ســازی 
سیاســت های کلــی اقتصاد مقاومتــی در جهت 
پشــرفت ایران با اقتصادی قدرتمند تصریح کرد: 
برای چیدن آجرهای اولیه اقتصاد مقاوتی ابتدا باید 
بسترها و ساختارهای غلط را اصالح کرد و این به 
نوع نگاه دولت و دستگاه های تاثیر گذار به اقتصاد 
بــر می گردد. مثال نگاه فروش بــه نفت و یا توجه 
به تولید کننده هــای ایرانی که هر دو تاثیرگذاری 
بســیاری دارند. ستاد رســیدگی به سیاست های 
اقتصاد مقاومتی این فشــارها هم بر دولت بر نهاد 
اجرایی می آورد تا نحوه سرمایه گذاری ها و نگاه ها به 

سمت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تحقق یابد.
وی با اشاره به برنامه هایی که در ستاد رسیدگی 
به امور سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظر 
گرفته می شود، افزود: در ستاد دو نگاه در امر 
بودجه ریزی وجود دارد که با انجام عملیاتی 
کردن آنها بخش اعظمی از بودجه بندی ها 
سالم می شــود. اول بودجه ریزی بر اساس 
عملکــرد خواهد بود کــه در این صورت 

می شود.  کم  هزینه ها 
دوم شفاف سازی در 

امر بودجه ریزی 
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اســت که تا قسمتی توانسته ایم شفاف سازی را در 
حد کمالش پیش ببریم در حالی که بخش زیادی 
از بودجه بندی ها تکلیف چندان مشخصی ندارد که 

کجا استفاده می شود.

 حذف نفت و پیش رفتن 
به سمت خصوصی سازی

رئیس امور اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه توجه 
به اصل 44 قانون اساسی از اصلی ترین موضوعات 
برای فاصله گرفتن اقتصاد از نفت است عنوان کرد: 
یکی از مشکالتی که باعث شده دولت برنامه های 
اقتصــادی خود را کند پیش ببــرد، به دلیل نبود 
مشــارکت شــرکت ها و نهادهای خصوصی است. 
متاسفانه همه کارهای اجرایی توسط دولت انجام 
می شــود و خود در همه کارها نظارت دارد که این 
می توان برای رســیدن به اصل 44 قانون اساسی 
مضر باشد. خصوصی سازی در سیاست های اقتصاد 
مقاومتی بســیار حائز اهمیت است چراکه سامان 
دادن به جبهه تولیدی کشور در گروی پیاده سازی 
اصل 44 قانون اساســی به شمار می رود. خالصی 
تاکید کرد: کشــور باید به سمتی رود که بانك ها 
و مؤسســاتی که می توانند تأمین مالی یك پروژه 
را بــه عهــده بگیرند، برود. به همیــن دلیل اصل 
سرمایه گذاری در اقتصاد مقاومتی مطرح می شود. 
در حال حاضر بخشــی از این ســرمایه گذاری ها 
 را بــا اســتفاده از منابــع صندوق توســعه ملی 

تأمین می کنند.

درون گرا و برون محور
ســالم امینی، عضو کمیســیون انرژی مجلس 
شورای اسالمی درباره غلو کردن دولت در بودجه 
بندی 97 بیــن نفت و مالیات کــه از درآمدهای 
اصلی دولت به شــمار می گفت: ورودی های دولت 
بیشــتر به دو عامل نفت و مالیات وابسته است و 
برای آن برنامه ریزی می کند. برای وصول مالیاتی 
که در بودجه بندی ساالنه تعیین می کنند، دولت از 
نهاد هایی که مستقیم با دولت کار می کند می تواند 
این مالیات را وصول کند اما متاســفانه دولت در 
وصول مالیاتی که نهاد غیرمســتقیم کار می کنند 
و منابع آنها چندان مشخص نیست کارنامه خوبی 
ندارد. شــرکت های بزرگ در بیشتر مواقع تمایلی 
بــرای پرداخت مالیات ندارند بــه همین دلیل در 

زمان پرداخت دولت را به مشکل می اندازند.
وی بــا بیان اینکــه اقتصاد منهــای نفت باید 
اقتصادی درون محور باشــد، افزود: برای باال بردن 
سطح صادرات خود و حمایت از تولیدکننده ها باید 
به اصل واردات توجه ویژه ای کرد. کشوری که نگاه 
ویژه ای به اقتصاد درون محور و برون گرا دارد باید از 
امر واردات حتی االمکان جلوگیری کند یا با افزایش 
تعرفه ها جبهــه ای که با واردات به بازار های ایرانی 
لطمه می زند، توانایی کمتری برای فروش داشــته 
باشد. این سبب افزایش انگیزه میان تولید کننده 
و همچنین باعث ایجــاد رقابت میان تولید کننده 

ایرانی و رقبای ایرانی می شود.

بودجه 97، مالیاتی بسته شد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی 
در خصوص آمــار کاهش صــادرات نفت خام در 
بودجه بندی سال 97 عنوان کرد: بودجه عمومی 
کشــور 400 هزار میلیارد تومان است که بخشی 
از آن مربوط به اســتان ها و مؤسسات وابسته آنها 
اختصاص داده می شــود و عددی نزدیك به 380 
هــزار میلیارد تومان هم مربــوط به بودجه اصلی 
عمومی استنباط می شــود. از مبلغ اصلی بودجه 
عمومــی 107 هزار میلیارد تومــان آن مربوط به 
نفت می شود. از این مبلغ 53 درصد به دولت تعلق 
می گیــرد و ما بقی آن به صندوق توســعه ملی و 
شرکت نفت واریز می شــود در حالی که ایران در 
یك دهه اخیر قدمی خوبی را برای فاصله گرفتن از 
نفت داشته و طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب 

کشور حرکت می کند.
دولت کارنامه خوبی برای اجرای سیاســت های 

اقتصاد مقاومتی نمی گیرد
حمیدرضا فوالدگر، عضو کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون 
تولید مجلس درباره بودجه سال 97 مبنی بر اینکه 
چــه میزان از آن براســاس سیاســت های اقتصاد 
مقاومتی بسته شده است، گفت: هم می توان پاسخ 
مثبت داد، هم می توان گفت نه! به عنوان مثال در 
بودجه 97 درآمد حاصــل از مالیات از درآمدهای 
نفتی پیشــی گرفته و این قدم مثبتی از دولت به 
سمت اقتصاد مقاومتی تلقی می شود. اما در ارتباط 
برداشــت های ضروری از صندوق توســعه ملی با 
وجود اینکــه رهبری حکم آن را صــادر کرده اند، 
بازهم ما را با سیاســت های مدرن اقتصاد مقاومتی 
فاصله می اندازد و مسئولین دولتی باید برای وصول 
بدهی ها یــا بازپرداخت های خــود منابع دیگری 
را در نظــر بگیرند. وی افــزود: 30 درصد از فروش 
نفت در ســال گذشته باید در صندوق توسعه ملی 
ذخیره می شــد و امسال هم این نرخ به 32 درصد 
می رسید که این نرخ سالیانه 2 درصد افزایش پیدا 
می کنــد که با وجود این واریزی هــا در حدود 25 
 درصــد خواهد بود که کامال خالف سیاســت های 

اقتصاد مقاومتی است.

اصالح اخذ مالیات يکی از اصل های مهم 
درسیاست های اقتصاد مقاومتی است

عضو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
شــورای اسالمی با اشــاره به اصالح سیستم اخذ 
مالیات در کشــور عنوان کرد: دولت در سالی که 
گذشت توانسته 90 درصد مالیات ها را وصول کند 
که بســیار ارزنده اســت و باید دولت را در جهت 
اقتصادی مالیات محور بودن حمایت کرد تا ایران 
هم همانند کشورهای پیشرفته سیستم اقتصادی 
بر پایه مالیات داشته باشد. اگر مالیات کشور و نحو 
اخذ آن از نهاد ها و مردم و افراد خاص مرتفع شود، 
پاره ای از مشکالت به خودی خود حل خواهد شد 
و شفاف سازی عظیمی در بحث تعیین دارایی ها به 

عمل می آید.

افزایش نرخ ارز چــه آزاد و چه مبادله ای به 
این دلیل بسیار حائز اهمیت است که به شدت 
حاشــیه سود اکثر صنایع کشــور را کم کرده و 
هزینه هــای تولید آنها را افزایش می دهد.  البته 
با شدت گرفتن مشکالت در بخش ارز، تولید و 
صادرات همه تقصیرها متوجه تحریم ها می شود 
و برخی از مدیران تمام کاسه و کوزه ها را بر سر 

تحریم می شکنند. 
اما بسیاری از کارشناســان بر این باورند که 
بخش اعظمی از چالش های به وجود آمده بر سر 
نرخ ارز، تولید و صــادرات ارتباطی به تحریم ها 
نداشته و تصمیمات اشــتباه مدیران به اقتصاد 
لطمه وارد کرده اســت. کارشناســان و مدیران 
معتقدنــد، واحدهای صنعتــی نباید هم از عدم 
مدیریــت صحیح  در نــرخ ارز مبادله ای و نرخ 
ارز آزاد و هــم از طــرف تحریم ها مورد فشــار 
هزینه ای قرار  گیرند. این اتفاق سبب خواهد شد 
که فشــار مضاعف به تولید و صنایع ارزبر کشور 

وارد شود. 

کارشناسانمعتقدند:

چالشهایارز
مبادلهایوآزاد
صنايعارزبررا
بامشکلمواجه

کردهاست

مینا هرمزی
خبرنگار
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فقدان نرخ يکسان ارز
 و  شائبه  رانت  موجود

مجید رضا حريری
نائب رئیس اتاق ايران 

و چین:
اینکه در کشــور حدود 
12 نــرخ ارزی وجــود 
اقتصاد  در  باشد،  داشته 
مسئله خوبی به شــمار نمی رود.  در حال حاضر 
واقعا مشــخص نیســت که به چه گروهایی ارز 

3720 تومانی تعلق می گیرد. 
موضوع مهم اینکــه االن پرداخت نرخ مبادله ای 
هم به حداقل رســیده اســت امــا فاصله حدود 
هــزار تومان بیــن ارز آزاد و ارز مبادالتی نصیب 
هر گروهی شــود یك رانت به حســاب می آید. 
حتــی اگر دولت بخواهد روی کاالهای اساســی 
مثل گندم، جو، روغن و شــکر که مصرف مردم 
را دارد سوبســید پرداخت کند، بهتر اســت این 
سوبســید روی کاال داده شــود نه به ارز آن زیرا 
 این موضوع خود مشــکالت زیــادی را به وجود 

می آورد. 
هر جایی کــه فاصلــه قیمتی بیــن قیمت ارز 
طبیعی که در جریان است و ارزی که به صورت 
مصنوعی دولت به بخشــی از تجــارت می دهد، 
 وجود داشــته باشــد، قطعا فضای آماده فســاد 

به وجود می آید. 
دولت به دلیل عدم دسترســی مناسب به منابع 
ارزی یکســری محدودیت ها دارد اما در دو سال 
گذشته به صورت اعالم نشــده بخش هایی را از 
دریافــت ارز مبادله ای حــذف می کند و نرخ ارز 
مبادلــه ای را حدودا 20 درصــد افزایش می دهد 
که به نظر می رســد نــرخ ارز مبادلــه ای فقط 
برای محاســبات عددی و بودجه ای دولت باشد؛ 
بنابراین اگر قرار باشــد ارز مبادله ای در واردات 
 خرج شــود بهتر اســت سوبســید روی کاالها 

داده شود. 
اما اصوال وقتی قیمــت ارز افزایش پیدا می کند 
اتفاقــات زیــادی در صنایــع رخ می دهــد. از 
آنجــا کــه صنایع داخلی به شــدت بــر مبنای 
واردات اســتوار اســت، بنابرایــن افزایــش نرخ 
 ارز به طــور طبیعی روی عمــده صنایع داخلی

اثرگذار است. 
ولی اگر به طور واقعی ســنجیده شود اثر افزایش 
نرخ ارز می تواند از 20درصد تا 90درصد بستگی 
به نوع صنعت اثرگذار باشــد، امــا اثر واقعی آن 
همان اثــر حداکثری می شــود بــه عبارتی هر 
نوع تــکان ارزی در کاالی تولید داخل و کاالی 

وارداتی اثر حداکثری دارد. 
این تجربه تاریخی است که همیشه وجود داشته 
و پیش بینی ما هم این اســت کــه ظرف 2 ماه 
آینــده اثر افزایــش نــرخ دالر را در نرخ کاالها 
 به شــکل مشــهود ببینیم که قاعدتا اثر تورمی 

هم دارد.

نامناسب بودن سیاست ارز دو نرخي
علیرضا خدايي

تحلیلگر بازار سرمايه:
پــس از بحران ارزي در 
سیاست   1390 ســال 
عنوان  بــه  نرخي  چند 
تعیین  روش  اصلي ترین 
نرخ ارز توســط بانك مرکزي اعمال شد. درحال 
حاضر بــازار ارز ایران داراي دو نــرخ ارز آزاد و 
مبادله اي اســت که نرخ ارز مبادله اي از طرف 
دولت ) به عنوان عمــده ترین عرضه کننده ارز 

بازار( تعیین مي شود. 
نــرخ ارز آزاد نیز با توجه به نــرخ ارز مبادله اي 
و همچنیــن پارامترهایي همچون عرضه و تقاضا 
و سایر سیاســت هاي مالي و اقتصادي دولت در 
بازار آزاد تعیین مي شــود که خــارج از نظارت 
دولت نیســت و قیمت آن گاه مورد حساسیت و 
دخالــت دولت قرار مي گیرد. ارز مبادله اي عمدتا 
به کاالهاي ضــروري و کلیه کاالهایي که قیمت 
آن براي دولت داراي اهمیت ویژه است تخصیص 
مي یابــد و تاریخچه به وجودآامدن ارز دونرخي یا 
چندنرخي نیز به همین بهانه بوده است. بنابراین 
معموال ایــن ارز به عنوان ابزاري بــراي یارانه و 
پایین نگه داشــتن قیمت کاالهاي ضروري و یا 
به نوعي حساســیت زا مانند خودرو داخلي مورد 

استفاده برخي دولت ها قرار مي گیرد.
 به عبارتي دیگر ثبات قیمت این نوع کاالها براي 
این نوع دولت ها آنچنان مهم است که از به وجود 
آمدن رانت هاي پنهان چشم پوشــي کند و حتي 
هزینه هاي سنگین و گزافي بابت نظارت براي آن 
متحمل شــوند که معموال این نــوع نظارت ها از 
کارآمــدي و توان الزم بــراي جلوگیري از ایجاد 

رانت برخوردار نخواهند بود. 
در این ارتباط در حال حاضر عمدتا شــرکت هاي 
غذایي، دارویي، خودروســازي و گاه پاالیشــي و 
پتروشیمي در خصوص تأمین مواد اولیه خود از 

ارز مبادله اي بهره مي برند.
 همانگونه که در فلســفه ارز دو نرخي و هدف از 
ایجاد آن گفته شد قیمت محصوالت کلیه صنایع 
فوق )بجــز معدودي( با توجه بــه تخصیص ارز 
مبادله اي از ســوي دولت، توسط دولت و یا سایر 
مراکز وابســته به دولت تعیین مي شود. بنابراین 
در دولت هایــي که عدم افزایــش قیمت این نوع 
کاالها آنقدر مهم تلقي شده که حاضر به اجراي 
سیاست ارز دونرخي با تمام معضالت، رانت هاي 
پنهــان، مفاســد و هزینه هاي گــزاف کنترلي و 
نظارتي شــده اند، افزایش نرخ محصوالت ناشي 
از تخصیــص ارز مبادله اي بســیار ســخت و با 
 تاخیر چندین ســاله و با شیب بسیار کم صورت 

خواهد گرفت. 
این نوع دولت ها نرخ ارز مبادله اي را تا آنجا که 
مي توانند تغییر نمي دهند و چندین سال مقاومت 
و عدم افزایش نرخ ارز متناســب با تورم منجر به 

جهش با شــیب بیشتر در یك ســال و یا بیشتر 
خواهد شــد که متعاقب آن ارز در بــازار آزاد با 

شیب تندتري نوسان مي یابد.
 همچنین پس از افزایش نــرخ ارز مبادله اي 
که تاثیر مســتقیم بر بهاي تمام شده شرکت ها 
و صنایع وابســته به این ارز دارنــد افزایش نرخ 
فروش محصوالت این شرکت ها معموال با تاخیر 
چند ســاله و با منتقل کردن اثر به شــرکت ها و 
صنایع مرتبط با این نوع ارز توسط دولت صورت 
مي گیــرد. افزایش بهاي تمام شــده و ثبات نرخ 
فروش محصوالت موجب کاهش حاشیه سود این 

نوع صنایع می شود.
در این خصوص با توجــه به تعیین نرخ ثابت 
براي محصوالت، رقابت پذیري شرکت ها کاهش 
و به کیفیت محصوالت صدمه جدي وارد خواهد 
شد. شرکت ها معموال به دنبال کاهش بهاي تمام 
شــده و خریداري مواد با حداقــل کیفیت مورد 
قبول اســتانداردهاي صنایع خود خواهند بود و 
بنگاه هاي کوچکتر به ســبب کاهش سود و توان 
مالــي کمتر قادر به رقابت بــا بنگاه هاي بزرگتر 
نخواهند بود و به مرور از بازار حذف مي شــوند. 
در صورت ادامه افزایش نرخ ارز مبادله اي و ثبات 
نــرخ محصوالت به مرور شــاهد کاهش کیفیت 
و رقابت در این صنایــع و حذف تعدادي زیادي 

تولیدکننده خواهیم بود.
 این موضوع در بورس به عنوان دماسنج اقتصاد 
ایران به صورت کاهش ارزش بازار)mv( صنایعي 
همچون دارویي و سایر صنایعي که قیمت فروش 
آنها ثابــت و بدون تغییر بوده اســت به صورت 
محسوس در ســال 96 قابل مشاهده است.یکي 
دیگر از اثرات این موضوع، کاهش سرمایه گذاري 
در این نــوع صنایع چه از نوع ایجــادي و یا تو 
سعه اي قابل مشاهده است. همچنین هزینه هاي 
تحقیق و توسعه حذف و این نوع شرکت ها براي 
بقاء در بازار درحال مبارزه هســتند و پیشــرفت 
متوقف مانده بنابراین به نظر مي رســد سیاست 
ارز دو نرخي در بلند مدت نه تنها مناسب نبوده 
بلکه با وجود معضالت مذکور مورد انتقاد جامعه 

هدف نیز در آخر واقع مي شود. 

 مهیا نمودن شرايط مناسب
برای واقعی شدن نرخ ارز

مهدی طحانی 
شــرکت  مديرعامل 
مشاوره سرمايه گذاری 

آوای آگاه:
صنایع ارزبر در کشــور 
مادر  معمــوال صنایــع 
و صنعت دارو هســتند. در واقــع صنایعی که از 
ارز مبادله ای استفاده می کنند به صورت عمومی 
نرخ فروش آنها هم در اختیار دولت اســت یعنی 
همــگام با این که نرخ ارز، اتاق مبادالت دارد که 
با افزایش قیمت مواجه است از طرف دیگر دولت 
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هم به این شرکت ها افزایش نرخ ساالنه می دهد. 
این امر باعث می شــود که از تعداد شرکت هایی 
که مشــمول ارز مبادله ای می شوند، کاهش پیدا 
کنــد. در حال حاضر کاالهای اساســی، صنعت 
دارو، صنعت پاالیشــگاه و پتروشیمی ها هم برای 
تهیه خوراک  از ارز مبادله ای اســتفاده می کنند 
که یقینا باید نرخ ارز آزاد شود یا حداقل به سمت 
تك نرخی شــدن پیش برود زیرا فاصله نرخ ارز 
مبادله ای و نرخ آزاد ارز رانت بسیار بزرگی برای 
بسیاری از صنعت ها  از جمله صنعت پتروشیمی 
دارد. در واقع برای اجرای درســت سیاست های 

اقتصادی پیش نیازهایی وجود دارد. 
اقتصاد ما یك اقتصاد بســته، وابســته به خارج 
و تك قطبی اســت که حتی بعــد از برجام هم 
ارتباطات مالی درست بین المللی و  نتوانســتیم 
بانکی برقرار کنیم. ما باید ارتباط سیاسی آرامی 
با کشــورهای همسایه داشــته باشیم که در غیر 
این صورت نمی توان درباره واقعی شــدن نرخ ارز 

صحبت کرد. 
زمانی نرخ ارز واقعی می شــود که ســمت عرضه 
کننده و تقاضا در شرایط برابر با هم قرار بگیرند. 
در حال حاضر ســمت عرضه دولت و تعداد کمی 
از شرکت های صادرات محور هستند که ارز وارد 
می کنند و سمت تقاضا هم مردم ارز را به عنوان 
پس انداز استفاده می کنند بنابراین نرخ واقعی به 

معنای درست حاصل نمی شود.

افزايش قیمت ارز مبادله ای
علي نقیب

نايب رئیس کمیسیون  
فضاي کســب و کار 
رئیس  و  تهران  اتاق 
شرکت  مديره  هیأت 

دکتر عبیدی:
 در حال حاضــر ارز مبادله ای به تولید کننده 
پرداخت نمی شود و تولید کننده باید برای واردات 
مواد اولیــه ارز آزاد خریداری کنــد. یعنی برای 
تولید کنندگان یك فشــار مضاعفی محســوب 
می شود. از طرفی قیمت ارز مبادله ای هم افزایش 

پیدا کرده است.
 بــه گونه ای که هــم ارز مبادله ای که مبنای 
قیمت گذاری محصوالت داخلی اســت در 6 ماه 
گذشته رشد زیادی داشته و هم بسیاری از مواد 
اولیــه که در قبل تولیدکننده قــادر بود تا با ارز 
مبادله ای وارد کند، دیگر دولت قادر به پرداخت 
ارز مبادله ای به آنها نیســت و این موجب شــده 
که تولیدکنندگان مجبور شــوند تا بــا ارز آزاد 
مــواد اولیه وارد کنند و یــك مرتبه در برخی از 
مــوارد تا 45 درصد  مــواد اولیه گرانتر از قیمت 
 قبل می شــود که قیمت فــروش را تحت تاثیر 

قرار می دهد.
 از طــرف دیگر برخی از محصوالت هم تحت 
نظارت دولت و ســازمان حمایــت قیمت گذاری 

می شود که کال آن شرکت ها را به سمت مشکالت 
تولید پیش می برد. 

در واقع نوسان در قیمت ارز برای تولید کنندگان 
داخل بســیار حائزاهمیت است و باید توجه شود 
که تصمیماتی که در رابطه با ارز گرفته می شود، 
تولید و صنعت کشــور را دســتخوش مشکالت 
نکند تا تولیدکنندگان به ســمت زیان دهی و به 

دور از تولید سوق داده نشوند.
 انتظار از دولت این است که طبق شعار خود 
کــه حمایــت از  تولید داخلی در ســال اقتصاد 
مقاومتی است، تولیدکنندگان از شرایط مساوی 
در فــروش محصوالت داخلی با واردات برخوردار 
شــوند.  حرف تولیدکننــدگان و صنعتگران در 
این زمینه این اســت که وقتی دولت تصمیماتی 
بــرای افزایش نــرخ ارز اتخاذ می کنــد باید به 
 فکــر تولیدکننــده باشــد و اجــازه ندهد این 

اتفاقات بیفتد. 

 افزايش نرخ ارز 
براساس پارامترهای اقتصادی

محسن میرزايی
اقتصادی-  معــاون 

مالی گروه مپنا:
ارز  نرخ هــای  افزایش   
تمام  قیمت  مبادالتــی 
شــده کاالها را افزایش 
می دهــد. البته این موضوع به ســاختار درآمد و 
هزینه ای شرکت هایی که از این نوع ارز استفاده 

می کنند بستگی دارد.
 اگر برخی از شــرکت ها فروش محصوالتشــان 
به ریال باشــد اما مواد وارداتی آنها به ارز باشــد 
مشخص است که درآمدهای چنین شرکت هایی 
بعد از مدتی جوابگوی هزینه هایشــان نیست، اما 
برخی شــرکت ها که هزینه ها و درآمدهایشــان 
ارز مبادلــه ای  نــرخ  افزایــش  از   ارزی اســت 

متضرر نمی شوند. 
اما موضوع مهم این اســت کــه اگر افزایش نرخ 
ارز براســاس پارامترهای اقتصــادی اتفاق بیفتد 
همه فعاالن اقتصادی با این امر موافق هســتند 
اما افزایش نرخ ارزی که هر ســاله اتفاق می افتد 
براســاس پارامترهای اقتصادی نیســت. به این 

دلیل افزایش نرخ ارز مشکل ساز است.
 در یك بیان ساده افزایش نرخ  ارز واقعا براساس 
واقعیت هــای اقتصادی رخ نمی دهــد زیرا وقتی 
درهم امارات بســته یا با چیــن انتقال ارز دچار 
مشــکل می شود و از طرفی تقاضا در داخل برای 
ارز باالســت که به یك مرتبه قیمت ارز افزایش 
پارامترهای  براســاس  بنابرایــن  می کنــد  پیدا 
اقتصادی این امر رخ نمی دهد. در کشــور ما ارز 
یك پس انداز محســوب می شــود نقدینگی که 
بانك ها به دلیل سود ســپرده پایین نتوانستند، 
جذب کنند به ســمت بــازار ارز می رود و تقاضا 

برای ارز را افزایش می دهد. 

افزایش های ناشی از این عوامل، اقتصادی نیست. 
هنوز آمــار دقیق از حجم نقدینگی و دارایی های 

ارزی در کشور وجود ندارد. 
بنابراین بدون وجود این آمار اگر نرخ ارز افزایش 
پیدا کند مشخص نیست که جایگاهش کجاست. 
زمانی که بانك مرکزی نرخ ســود را یك مرتبه 
دســتوری 15درصد کرد، نقدینگــی از بانك ها 
خــارج و مشــکالت ارزی به وجــود آمد و حال 
نرخ ســود را 20 درصد کردند طبیعی است که 
تقاضا برای ارز کاهش پیدا می کند. این معادالت 
 غلط اقتصادی است که نباید در چنین اقتصادی 

رخ دهد.

مشخص نبودن صنايع ارزبر
محسن حاجی بابا 

نایب رئیس کمیسیون 
بازار پول و ســرمایه 

اتاق ایران:
 تاکنــون در خصــوص 
ارزبری صنایع هیچگونه 
تحقیقی توســط هیچ ارگانی به درستی صورت 
نگرفته است. از سال 1378 در مسئله ارز تحقیق 
شــد که قیمت ارز باید به چه قیمت باشــد؟ اما 

نتیجه درستی حاصل نشده است.
 اولین موضوعی که باید روشــن شود اینکه چه 
حجمــی از واردات برای مواد اولیه واســطه ای 
اســت؟ که در این موضوع اختالف نظر شدیدی 
وجــود دارد.  اما طبــق تحقیق ها، خوراک دام و 
طیور بیشــترین ارزبــری را دارد که 45 میلیارد 

دالر را از آن خود کرده است.
  از طــرف دیگر طبق برآوردهــا بقیه صنایع تا 
70درصــد ارزبری دارند که برای تولید در مقابل 
رقیب خارجی بــرای صادر به ایــران 30درصد 
تفــاوت به نفع تولیدکننده داخلی اســت. عالوه 
بر این افزایش نــرخ ارز، واردات را گران و باعث 

تقویت بازار تولید داخل می شود. 
ضمــن اینکه به طــور طبیعی افزایــش نرخ ارز 
قوت رقابتی تولیدکنندگان داخل را در بازارهای 
خارجی افزایــش می دهد. در مجمــوع افزایش 
منطقی نرخ ارز می توانــد به نفع تولید و صنایع 
کشور باشد. مثال در صنایع فوالدی و پتروشیمی 
که دو بخش مهمی هســتند تــا 90درصد نیاز 

کشور در داخل تأمین می شوند.
البته واحدهای خودروســاز بــا وجود ادعای 
تولید داخل حدود یــك میلیارد دالر قطعات از 
چین وارد می کنند که این واردات هم کیفیتش 
پایین اســت و هم به تولید داخل لطمه می زند. 
افزایش منطقی نــرخ ارز می تواند کمك کند که 
واحدهای خودرو ســازی که جزء، فروش خودرو 
بــی کیفیت ندارند، حداقــل تولید قطعات را در 
داخل انجام دهند و به رشــد صنعت قطعه سازی 
کمك کنــد تا بتوانند بــا واردات قطعات چینی 

رقابت کنند.



شفافیت در بازار
مصطفی امیدقائمی

گروه  مديرعامــل 
مالی مهرآيندگان:

 نرخ ارز مبادله ای برای 
کاالهای اساســی داده 
می شــود و از آنجا که 
افزایش نــرخ مبادله ای با افزایــش نرخ ارز در 
بازار مواجه اســت، درکل برای شرکت هایی که 
صادرات محور هســتند و محصوالتشان مبتنی 
بر بازارهای جهانی اســت خوب اســت و باعث 

افزایش سهامشان می شود. 
از طرفی برخی از صنایع هستند که قیمت های 
محصوالتشان براساس قیمت های جهانی تعیین 
نمی شــود و قسمتی از مواد اولیه را هم از خارج 
وارد می کنند، بنابراین این شــرکت ها وقتی با 
افزایش نرخ ارز مواجه می شوند طبیعی است که 
هزینه هایشــان افزایش پیدا می کند در صورتی 
که درآمدهایشــان به همان نسبت افزایش پیدا 
نمی کند. این شرکت ها از افزایش نرخ ارز متضرر 
می شوند بنابراین هرچه بازارها شفافتر شوند، در 
درازمدت شفافیت به نفع همه بنگاه ها و اقتصاد 
خواهد بود و به افزایش سود و شفافیت بنگاه ها 

کمك می کند.

سوء استفاده از ارز مبادله ای
آرش نجفی

انجمــن  رئیــس 
مصرف  و  بهینه سازی 
انرژی ايــران و عضو 
هیأت مديره فدراسیون 

صنعت نفت
 افزایش نرخ ارز آزاد و مبادله ای بر شرکت هایی 
که ارزبری دارند، اثر منفی خواهد گذاشت و آنها 
هم قیمت کاالی خــود را افزایش خواهند داد. 
اما نکته این اســت که برخی از زمان ها برخی از 
بهره برداران ارز مبادله ای و اســتفاده کنندگان 
از امتیــاز ارز مبادلــه ای از این موضوع ســوء 
اســتفاده می کنند  و میزان اثرگذاری از افزایش 
 قیمت ارز را بیشــتر از آنچیزی که باید باشــد، 

عملیاتی می کنند. 
دغدغه این اســت که اگر دولت ارز مبادله ای 
را افزایش می دهد که باید هم این اتفاق بیافتد 
تا به ســمت تك نرخی شــدن قیمت ارز پیش 
برود باید با یك شــیوه رگالتوری، میزان نفوذ و 
اثر افزایش قیمت را رصد و کنترل کند تا باعث 

افزایش فزاینده غیر قابل کنترل نشود.
 در کل باید گفــت که اگر کاالیی با افزایش 
قیمت دالر محاســبه می شود واقعا قیمت ارز به 
آن میزان که روی کاال اثرگذار اســت آن مقدار 
افزایش داده شــود نه اینکــه قیمت به صورت 
 تصاعدی بــه بهانه افزایش قیمــت ارز افزایش 

داده شود.

بهبودکيفيتوافزايشتوانتوليد
باشفافسازینرخارز

فردين آقابزرگی
کارشناس بازارسرمايه

 دســتیابی به هدف ســازنده حمایت از کاالی داخلی که شعار سال 1397 است، به معنای واقی 
با متعادل شــدن و واقعی شدن نرخ ارز شکل خواهد شــدو از این رو رقابت منصفانه تری بین کاالی 
قاچاق و یا کاالهایی که بی رویه وارد کشــور می شــدند به وجود خواهد آمد و می توان انتظار داشت 
باوجود فشار تورمی افزایش نرخ ارزها، در دوره میان و بلندمدت با فرض ثابت بودن شرایط سیاسی 

و اقتصادی فعلی، اقتصاد کشور با شکوفایی و رونق اقتصادی نسبی مواجه خواهد شد .
تصمیم بجای شفاف سازی نرخ ارز اولین و مهم ترین حمایت از تولیدات داخلی محسوب می شود 
و منجر به بهبود کیفیت و افزایش توان تولید در داخل خواهد شد.  پیش از این تصمیم و در گذشته 
بدلیل پایین بودن قیمت ارزها و مقرون به صرفه بودن واردات انواع کاال شاهد بودیم که تنوع واردات 
به شــکلی بود که حتی جزئی ترین و غیرالزم ترین محصــوالت هم از مجاری قانونی و غیرقانونی به 

 راحتی وارد کشور می شد و منجر به خارج شدن صنایع از ظرفیت های تولیدی می شد. 
انتظار بر این اســت هم اکنون با بوجود آوردن زمینه رقابت ســالم بین کاالی ایرانی و مشــابه 
خارجی، بهبود و افزایش کیفیت در دستور کار تولیدکنندگان قرار  گیرد. تداوم این سیاست می تواند 
به افزایش سودآوری و بهره وری صنایع و شرکت ها منجر شود و مسلما اثرات مثبت و سازنده ای در 
بازارســرمایه و بورس خواهد داشت. باتوجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز شرکت های 
صادرات محور که تعداد قابل توجهی از شــرکت های بازارســرمایه را به خــود اختصاص داده اند به 
طور قطع صادرکنندگان محصوالت و فرآورده ها می توانند نقش پیشــرو را  بازار را در اختیار داشته 

و تقاضــای بــازار ارز می تواند منجر به شــکوفایی باشند، ساماندهی و برقراری تعادل در عرضه 
اقتصاد شود. 

و  ایرانــی  کاالی  از  حمایــت 
اقتصاد مقاوتی با شرط آزادسازی 
قیمت هــا  و نظام کامل عرضه 
و تقاضــا در بــازار ارز محقق 
است  ممکن  هرچند  می شود، 
در قدم اول فشــار تورمی برای 

مردم ایجاد کند.
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 تازه ترين خبر ها از بانک مرکزی نشــان می دهد که حجم 
نقدينگی در پايان بهمن ماه 96 به 14 تريلیون و 896 هزار و 
400 میلیارد ريال رسید که از ابتدای سال، 18.8 درصد و در 
مقايسه با مدت مشابه سال پیش از آن، 23 درصد رشد دارد. 
با توجه به ديگر شاخص های اقتصادی به ويژه تورم، اين میزان 
رشد برای نقدينگی را چگونه ارزيابی می کنید؟ به عبارتی اين 

رشد را کم، زياد يا طبیعی می دانید؟
اجازه دهید در ابتدا نکته ای را یادآور شــوم. وقتی در توضیح تورم و رکود 
تنها توجه ما به میزان رشــد نقدینگی معطوف می شــود، دچار خطای روش 
شناختی می شویم که همانا نادیده گرفتن عوامل مهم دیگر یا حتی مهم تر و 
اثرگذارتر بر تورم و رکود اســت. تغییرات تولید در بخش واقعی اقتصاد یکی 
از این متغیرهاســت. انتظارات تورمی، چشــم انداز آینــده اقتصادی و درجه 
نااطمینانی متغیر دیگر اســت. ترکیب نقدینگی جاری در اقتصاد بر حســب 

بخش های اقتصادی، توزیع درآمد و ثروت و برحسب ترکیب دولت و نهادهای 
غیردولتی از جمله عوامل تعیین کننده اند. اگر تولید به دالیلی چون جنگ یا 
تحریم افت شــدید داشته باشــد و همزمان سطح عمومی قیمت ها به همین 
علت ها افزایش شدید پیدا کند، نقدینگی به ناچار باید رشد کند تا تولید دچار 
مشکل بیشتری نشــود. برای مثال وقتی نرخ دالر از 1000 به 3500 تومان 
طی ســال های 1390 -1394 افزایش پیدا می کند، نقدینگی ریالی بنگاه ها 
باید به همین نســبت افزایش پیدا کند تــا در تأمین نیازهای ارزی، با فرض 
نبود مشکالتی دیگر، مشکل پیدا نکنند. در این شرایط، شبکه بانکی گریزی 
ندارد جز ارائه تســهیالت مورد نیاز که ممکن اســت به معنای افزایش پایه 
پولی و در نتیجه نقدینگی باشد. در این سو، گاهی پیش می آید که پایه پولی 
افزایش پیدا می کند، اما به علت نااطمینانی، نقدینگی چندان رشــد نمی کند 
که ناشــی از کاهش میزان ضریب فزاینده پولی اســت. به بیانی دیگر، شبکه 
بانکی منابع بــرای ارائه اعتبار دارد، ولی بنگاه ها تمایل چندانی برای دریافت 

علیدينیترکمانیدرگفتوگوبابازاروسرمايهمطرحکرد:

تشديدجرياننقدينگیبنگاههایتوليدی
باهدفمندیيارانهها

 نقدينگی در ايران همواره يکی از مفاهیمی بوده که با رشــد آن، تن و بدن دولت و مردم لرزيده است. اما چرا کشورمان 
همیشه با رشد نقدينگی با مشکالت عديده مواجه شده است؟ علی دينی ترکمانی در اين گفت وگوی تفصیلی مشکالت 
رشد نقدينگی و راهکارهای استفاده صحیح از آن را بررسی می کند. او می گويد: تورم ساختاری اقتصاد ايران نه ناشی از 
نقدينگی بلکه ناشــی از افت شديد تولید سرانه است که ريشه در افت شديد سرمايه گذاری سرانه در يک دوره تاريخی 
بلندمدت دارد. دينی برای خروج از رکود نیز راهی جز سیاست های انبساطی پیشنهاد نمی کند. اين استاد دانشگاه در پايان 
اينطور ادامه می دهد که برای خروج از رکود در زمانی سريع چاره ای جز استفاده از ابزارهای کالسیک و شناخته شده پولی 

و مالی انبساطی نیست ولو اينکه موجب کسری بودجه بشود.
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حجت صالحی
خبرنگار
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اعتبارات ندارند. برای نمونه، در آمریکا در حالي که پایه پولي از ژانویه 2008 
تا ژانویه 2011، به میزان 242 درصد افزایش یافت، بخش بزرگ تر پول عرضه 
شــده تنها 34 درصد بیشتر شد. اما در مورد میزان رشد نقدینگی طی بهمن 
ماه سال گذشته نسبت به سال قبل از خود، آنچه می توان گفت این است که 
اگر طی ماه های بعدی هم به همین اندازه رشد کرده باشد و تا آخر سال ادامه 
پیدا کند، به حدود 20 درصد می رسد که کمی پایین تر از میزان میانگین رشد 

ساالنه نقدینگی یعنی 24 درصد است.  

 آيا در شرايط فعلی اقتصاد ايران، رشد نقدينگی به خروج از 
رکود و بهبود اوضاع اقتصادی کشورمان کمک می کند؟

خــروج از رکود تحت تاثیر عوامل مختلف اســت همانطور که علل آن نیز 
مختلف اســت. اجازه دهید ابتدا به علل بپردازیــم. تعدیل قیمت حامل های 
انرژی در چارچوب سیاست هدفمندسازی یارانه ها، کاهش درآمدهای نفتی و 
هزینه های عمرانی، کاهش دستمزدهای واقعی و هزینه های مصرفی خانوارها 
از جمله این علت ها هستند. بســته سیاست هدفمندسازی یارانه ها، با هدف 
اصالح نظام قیمت های نسبی و افزایش کارایی اقتصادی، در بهمن 1389 اجرا 
شــد و چنانچه انتظار می رفت با تعدیل قابل توجه قیمت حامل های انرژی، 
شــوک جدی بر عرضه اقتصاد به ویژه در بخــش بنگاه های انرژی بر وارد کرد. 
افزایــش هزینه تولید از دو محل 0/1 افزایش هزینه حمل و نقل  و 0/2 هزینه 
انرژی، موجب افزایش هزینه تولید بنگاه ها در مرحله اول اعمال این شــوک 
شد. افزایش این هزینه ها، موجب افزایش قیمت کاالها و خدمات عمومی و در 
نتیجه تورم شد و هزینه تولید دوباره افزایش یافت. در این شرایط، تالش برای 
کنترل قیمت ها از طریق سازمان حمایت از مصرف کنندگان و شورای رقابت 
در سویی و عدم تخصیص 30 درصد از منابع اجرای این سیاست به بنگاه های 
تولیدی از ســوی دیگر، مشکل جریان نقدینگی بنگاه ها را تشدید کرد. حتی 
اگر اجازه افزایش قیمت ها هم داده می شــد، مشــکل کمبود نقدینگی پیش 
آمده بر اثر شوک اعمال شده، در زمان کوتاه مورد نیاز برای تأمین هزینه های 
عملیاتی تولید  قابل جبران نبود. جریان درآمدی مرتبط با فروش کاال جریانی 
زمان بر است. بنابراین، این امکان برای بنگاه ها وجود ندارد که به امید دریافت 
درآمد از محل فروش در طول زمان آینده، شوک وارده جاری را جبران کنند. 
در مقام تمثیل، این وضع شــبیه وضع فردی است که خون زیادی از بدنش 
خارج می شــود و نیاز به تزریق خون دارد، اما خونی در میان نیست و باید به 
امید بازسازی طبیعی خون توسط اندامواره او نشست. انتظار بر این بود که اثر 
تورمی افزایش قیمت حامل های انرژی، بعد از یکی دو سال، از طریق افزایش 
کارآیی، رفع شــود و میزان تورم به تدریج طی سال های بعد کاهش یابد، اما 
در سال 1390 شوک خارجی ناشی از اعمال تحریم ها به شوک داخلی مذکور 
اضافه شد و از طریق تشدید انتظارات تورمی، نرخ دالر با جهش های مختلف 
از حدود هزار تومان در ابتدای ســال 1390 به حدود 3800 تومان در بهمن 
1391 افزایش یافت. در نتیجه، ضمن افزایش تورم، رشــد اقتصادی در سال 
1391 به میزان  6/8 درصد و در سال 1392 به میزان 2/2 درصد منفی شد. 
به این صورت، معضل رکود – تورمی در اقتصاد ایران عمیق تر از گذشته شد. 
در چنین شرایطی تأمین نقدینگی از محل اعتبارات بانکی در این شرایط 
اجتناب ناپذیر می شود و آنچه در عمل رخ داد، کاهش سهم بخش صنعت در 
منابع  تســهیالتی عرضه شده شبکه بانکی بود. پیش از اجرای این سیاست، 
این شــاخص نزولی بود؛ بعد از اجرای سیاســت، در همان مسیر و با سرعت 
بیشــتری نزولی شــد که به معنای تشدید بیشتر مشــکل کمبود نقدینگی 
بنگاه های تولیدی است. شوک های مذکور به معنای شکل گیری شرایطی در 
اقتصاد است که نااطمینانی نسبت به آینده را بیشتر می کند. در این شرایط، 
تمایل بخش خصوصی برای ســرمایه گذاری کمتر می شود. در نتیجه، حضور 
دولت باید پررنگ تر شود تا جای سرمایه گذاری کاهش یافته بخش خصوصی و 
همینطور هزینه های مصرفی کاهش یافته خانوارها را پر کند. اما وجهی از این  
نااطمینانــی مرتبط با تحریم ها بود که بر عملکرد دولت نیز تاثیر منفی جدی 
داشت. تحریم ها هم نااطمینانی را افزایش داد و هم با کاهش دادن درآمدهای 
نفتی موجب کاهش هزینه های جاری و عمرانی دولت شد. به این صورت، در 

حالی که شوک های طرف عرضه موجب بروز مشکالت جدی در تولید کاالها 
و خدمات شده بود، کاهش هزینه های جاری و عمرانی دولت نیز مزید بر علت 
شــد. تقاضا که بخشی از آن وابسته به هزینه های دولت است کاهش یافت و 

مشکل نقدینگی بنگاه ها را بیش از پیش تشدید کرد. 
ابعاد کاهش تقاضا در شرایطی که اقتصاد با شوک های طرف عرضه مواجه 
شــد، فقط محدود به مخارج دولت نشد. هزینه های مصرفی خانوارها چه در 
کاالهای بادوام و چه در کاالهای نیمه بادوام نیز کاهش یافت. به این صورت، 
از ســویی تولیدات ســرمایه ای بنگاهای تولیدی باالدســت به دلیل کاهش 
هزینه های عمرانی دولت کاهش یافت و از سوی دیگر تولیدات مصرفی نهایی 
بنگاه ها به علت کاهش تقاضای خانوارها کمتر شــد. این دو در کنار مشکالت 
پیش آمده بر ســر صادرات، فروش بنگاه ها را بیش از پیش دچار محدودیت 
کرد. نکته مهمی که داده های آماری نشــان می دهد و معموال در تحلیل های 
متعارف اقتصادی از آن غفلت می شــود، روند نزول دستمزد واقعی است که 
علت اصلی کاهش هزینه های مصرفی خانوارها محســوب می شود. داده های 
مربوط به دســتمزد واقعی نشان می دهد که از سال 1389 تا 1392 دستمزد 
واقعی کاهش یافته است و طی سال های 1393 و 1394 نیز که کمی افزایش 

یافته هنوز فاصله زیادی با سقف سال 1389 دارد. 
با این توضیــح، می توانیم درباره عوامل بر خــروج از رکود صحبت کنیم. 
طبعا، اولین عامل کاهش شدت تحریم ها و افزایش درآمدهای نفتی از طریق 
افزایش میزان صادرات نفت است. دومین عامل افزایش هزینه های عمرانی و 
مصرفی دولت است. سومی نیز افزایش هزینه های مصرفی خانوارها و مخارج 
سرمایه گذاری بنگاه هاست. سرمایه گذاری بنگاه ها تحت تاثیر نااطمینانی نسبت 
به آینده است. به نظر می رسد نااطمینانی کمی کمتر شده و بنابراین احتمال 
افزایش تمایل برای سرمایه گذاری وجود دارد. هزینه های مصرفی خانوارها نیز 
از طریق سیاست های محرک تقاضا بمانند کارت های اعتباری در حال افزایش 
اســت. در ارتباط با نقدینگی آنچه اهمیت دارد تبدیل نقدینگی افزایش یافته 
به قیمت واقعی به تقاضا برای کاالهای مصرفی و همینطور کاالهای سرمایه ای 
و واســطه ای اســت. در این صورت، می توان امیدوار بود که از سویی با تأمین 
مواد اولیه و کاالهای واســطه ای و سرمایه ای بنگاه ها از خارج خط های تولید 
بنگاه های دوباره در طرف عرضه فعال می شــوند و از ســوی دیگر با تحریك 

طرف تقاضا تمایل برای تولید و فروش بیشتر می شود. 

 رشد کنونی نقدينگی از کجا نشات می  گیرد؟ و نتیجه قابل 
قبول کنترل نقدينگی را بايد در کجا جست وجو کرد؟

در حالــي که مدافعان نظریه مقداري پول، معتقد به رابطه علي از ســوي 
حجم پول به تورم هســتند، منتقدان، رابطه علي را از ســوي سطح عمومي 
قیمت ها به حجم پول مي بینند.  مارکس نقد هستي شناسانه جالب توجهي بر 

مدافعان این نظریه وارد مي کند: 
" این توهم که قیمت کاالها توسط مقدار وسیله ي گردش تعیین مي شود 
و وسیله گردش نیز به مقدار پول موجود در آن کشور وابسته است، در فرضیه 
پوچي ریشه دارد که نمایندگان اصلي این دیدگاه اقتباس کرده اند. بنا به این 
فرضیه، کاالها بدون داشــتن قیمت و پول نیز بدون داشــتن ارزش به فرایند 
گردش وارد مي شوند و هنگامي که وارد گردش مي شوند، جزء صحیحي از کل 

کاالها با جزء صحیحي از انبوه فلزات مبادله مي شوند." 
منظور مارکس این اســت کــه در ابتدا قیمت و ارزش شــکل مي گیرد و 
ســپس بر مبناي آن، حجم پول در گردش تعیین مي شود. براي روشن شدن 
این استدالل بهتر اســت فرض کنیم که در اقتصادي قرار داریم که مبادالت 
به صورت کاالیي و پایاپاي انجام مي شــود و نشانه اي از پول به عنوان وسیله 
مبادله نیست. پرسش مطرح در اینجا این است که این مبادله چگونه صورت 
مي گیرد؟ پاســخ از منظر مارکس این است که ارزش کاالها بر مبناي "مقدار 
کار اجتماعا الزم" صرف شده براي آنها تعیین و سپس بر مبناي ارزش تعیین 
شده با یکدیگر مبادله مي شوند. بنابراین، از این منظر هستي شناسانه، در ابتدا،  
کار صرف شــده براي تولید کاال و خدمات و به دنبال آن  قیمت )ارزش( کاال  
پا  به عرصه هســتي اقتصادي مي گذارند و بعد پول به عنوان وسیله مبادله و 
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معیار و ذخیره ارزش  ظاهر، و بســته به ارزش خلق شــده در فرآیند انباشت 
سرمایه و تولید، میزان پول در گردش تعیین مي شود. به زبان مارکس " مقدار 
وسیله گردش توسط مجموع قیمت کاالهاي درگردش و میانگین سرعت پول 
تعیین مي شــود" و نه برعکس. این برداشــت به ویژه در موقیعت هاي تجربي 
خاصي مانند شرایط جنگي و یا شرایطي که اقتصاد در معرض شوک هاي قوي 
مانند افزایش قیمت جهاني انرژي یا تحریم ها و افزایش نرخ ارز قرار مي گیرد، 

صحیح به نظر مي رسد. 
در چنین موقعیت هایي، یا به دلیل شکل گیري انتظارات تورمي و افزایش 
هزینه ها یا به دلیل افت تولید و یا به دلیل  ترکیبي از هر دو، ســطح عمومي 
قیمت ها در ابتدا افزایش مي یابد و موجب افزایش متوسط هزینه تولید کاالها 
و خدمات مي شــود. بنگاه ها که نمي تواننــد از طریق فروش کاالها و خدمات 
به  تأمین ســرمایه در گردش مورد نیــاز بپردازند، با کمبود نقدینگي مواجه 
مي شوند. چرا که موجودي پول در گردش، کفاف تأمین هزینه تولید پیشین 
)خرید مواد اولیه و واسطه اي و سرمایه اي و همینطور پرداخت دستمزد نیروي 
کار( در قیمت هاي جدید را نمي دهد. افزایش متوســط هزینه تولید )فشــار 
هزینه( در چنین شــرایطي و پاسخ به آن از طریق گشایش خطوط اعتباري 
جدید، به معناي اجتناب ناپذیر بودن سیاست پولي و اعتباري انبساطي اسمي 
)و نه واقعي( اســت. براي مثال، زماني که نرخ دالر از هزار به سه هزار تومان 
افزایش پیدا مي کند، هزینه هاي ارزي بنگاه ها ســه برابر مي شــود. اگر سایر 
هزینه ها نیز به همین نســبت افزایش پیدا کند، میزان ســرمایه در گردش 
نیز باید به همین نســبت بیشتر شود. این به معناي افزایش تقاضاي بنگاه ها 
براي دریافت اعتبارات است. اگر این نیاز به نقدینگي از طریق ارائه تسهیالت 
بانکي رفع نشــود، میزان تولید واقعي کاهش پیــدا مي کند. در نتیجه، رکود 
تشــدید و تورم نیز در دوره زماني بعد از محل کاهش عرضه داخلي بیشــتر 
مي شود. همینطور این بحث در مورد افزایش قیمت ها و کاهش قدرت خرید 
واقعي مصرف کنندگان و ضرورت جبران آن از طریق گشــایش هاي اعتباري 
صدق مي کند. به این صورت، مي توان اســتدالل کرد که دست کم در چنین 
شــرایطي، رابطه علي از سوي تورم به افزایش حجم پول است و نه بر عکس. 
در اصل، در چنین شرایطي، "فشــار هزینه" در طرف عرضه اقتصاد همراه با 
فشــار انتظارات در طرف تقاضا مي شود و  وقتي این  دو با عامل سومي به نام  
بهره وري پایین همراه شوند و در گذر زمان استمرار یابند،  تورم را به پدیده اي 
ساختاري و درون زا تبدیل مي کنند. وقتي تورم ساختاري شود فشار بر شبکه 
بانکي براي تأمین نقدینگي مورد نیاز بنگاه ها و همینطور مصرف کنندگان، از 
طریق گشایش هاي اعتباري جدید، نیز ادامه پیدا مي کند. مساله رشد پایدار 
نقدینگــی در اقتصاد ایران به گمان بنده ریشــه در ضعف تولید دارد. جنگ، 
انفجار جمعیت و سود مدیریت پروژه های سرمایه گذاری از جمله علل اساسی 
بلندمدتی هســتند که موجب تضعیف تولید و تولید سرانه و در تحلیل نهایی 
تشدید هم فشارهای تورمی اثرگذار بر نقدینگی شده و هم تشدید فشارهای 
رکودی. برای روشن شدن این بحث الزم است نگاهی به شواهد مرتبط با تولید 

ناخالص ملی و تشکیل سرمایه خالص وناخالص بیاندازیم. 
همانگونــه که در نمودار یك می بینیم، رونــد تولید کاالها و خدمات طی 
سال های 1338-56 صعودی و به طور متوسط 10/5 درصد رشد در سال بوده 
است. با شــروع مبارزات انقالبی در سال 1356، این روند نزولی می شود و تا 
سال 1368،  به استتثنای دو سال 136-62، ادامه پیدا می کند. در این دوره 
متوســط رشد اقتصادی ساالنه برابر 1/3 درصد منفی می شود. طی سال های 
بعد از جنگ تا ســال 1390، روند تولید صعودی و میزان رشــد ســاالنه به 
متوســط پنج درصد در سال می رسد. از سال 1391 به بعد اقتصاد دوباره در 
روند نزولی تولید و رشــد منفی قــرار می گیرد. وقوع انقالب و جنگ دو علت 
اصلی و اساسی هستند که چنان موجب کاهش میزان تولید ناخالص داخلی 
می شــوند که سال 1380، سطح تولید به ســطح تولید 1356، باز می گردد. 
یعنی 24 سال فاصله زمانی میان این دو سال، به معنای عملکرد اقتصادی با 
میزان رشــد صفر است. برای روشن شدن این تصویر، منحنی عملکرد میزان 
رشــد ســالیانه )نمودار 2( را در نظر می گیریم. همانطور که می بینیم در دو 
مقطع انقالب و جنگ میزان رشــد منفی و طی سال های بعد که کم و بیش 

مثبت می شود، میانگی آن کمتر از دوره پیش از انقالب است. 
در این شــرایط وقتی، میزان رشــد جمعیت نه تنها صفر نیســت که به 
مــرز چهار درصد طی ســال های 1355-1365 می رســد و انفجار جمعیت 
رخ می دهد. میزان رشــد تولید سرانه، منفی می شــود که به معنای افتادن 
از یك موقعیت اقتصــادی همراه با تعادل به موقعیت اقتصادی همراه با عدم 
تعادل های ساختاری است. نمودار ســه، روند تولید ناخالص داخلی سرانه را 
نشــان می دهد. همانگونه که می بینیم، این شــاخص مهم که تعیین کننده 
میزان پس اندازها و ســرمایه گذاری )عوامل اثرگذار در طرف عرضه اقتصاد( و 
میزان درآمد )عامل اثر گذار در طرف تقاضا( اســت، به رغم روند صعودی طی 
سال های 1368-1390، میزان آن در سال 1390 کمتر از میزان آن در سال 
1356 بوده اســت. طی چند ســال اخیر نیز که کاهش یافته و فاصله بیشتر 
شــده اســت. آنچه این منحنی بیان می کند این است که رشد ظرفیت های 
تولیدی در اقتصاد ما متناســب با روند مورد انتظار نبوده اســت. این موضوع 
خود را به خوبی در روند تشــکیل انباشت سرمایه نشان می دهد. نمودار چهار 
این روند را به تصویر کشیده است.  تشکیل انباشت سرمایه سرانه روندی شبیه 
تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. عالوه بر این، هزینه استهالک سرمایه که به 
صورت فاصله میان سرمایه ثابت خالص و سرمایه ثابت ناخالص دیده می شود، 
بیشــتر شده است. هم موجودی سرمایه سرانه کاهش یافته و هم  آن بخشی 
از این ســرمایه گذاری که صرف جبران استهالک می شود بیشتر شده است. 
یعنی، نسبت ســرمایه به تولید در اقتصاد افزایش یافته است. در عین حال، 
فاصله میان تشــکیل انباشت سرمایه در ساختمان و ماشین االت، چنانچه در 
نمودار پنج می بینیم، نیز بیشتر شده است که به معنای عقب ماندگی فناورانه 
ماشین آالت مورد استفاده در بخش صنعت است. خالصه، به همین دلیل، هم 
تعادل بازار کار بر هم خورده و عرضه کار بسیار بیشتر از تقاضا برای آن شده 

نمودار1. روند توليد ناخالص داخلی به قيمت ثابت سال 1383

منبع داده ها: بانک مرکزی، حساب های ملی، 1394-1338
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نمودار 2. روند ميزان رشد ساليانه توليد ناخالص داخلی

نمودار 3. روند توليد ناخالص داخلی سرانه به قيمت ثابت سال 1383

منبع داده ها: بانک مرکزی، حساب های ملی، 1394-1338

نمودار 4. روند تشكيل انباشت سرمایه خالص و ناخالص  سرانه واستهالک سرمایه

انباشت سرمایه ناخالص سرانهانباشت سرمایه خالص سرانه

نمودار 5. روند تشكيل انباشت سرمایه در ماشين آالت و ساختمان

انباشت سرمایه در ماشين آالت

انباشت سرمایه در ساختمان
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اســت و هم تقاضا برای کاالها و خدمات بسیار بیشتر از عرضه آن شده است. 
اولی، موجب بروز بیکاری ساختاری و دومی موجب بروز تورم ساختاری شده 
است. همزمانی این دو با هم نیز پدیده ساختاری رکود – تورمی را خلق کرده 
اســت. با توجه به منحنی کالسیك عرضه و تقاضای کل، می توانیم این وضع 

را روشنتر بیان کنیم. 
این داده ها نشــان می دهد که تورم ســاختاری اقتصاد ایران نه ناشــی از 
نقدینگی بلکه ناشــی از افت شدید تولید سرانه است که ریشه در افت شدید 
ســرمایه گذاری ســرانه در یك دوره تاریخی بلندمدت دارد. به همین صورت 
رکود بلندمدت که خود را به صورت درآمد سرانه کمتر در مقایسه با کشوری 
چون ترکیه نشان می دهد ناشی از همین عوامل است. در اصل، طی سال های 
گذشته نقدینگی جاری در اقتصاد به عللی چون جنگ و سو مدیریت پروژه های 
سرمایه گذاری نتوانسته سریع تبدیل به ظرفیت های تولیدی مولد شود. فرآیند 
انباشت سرمایه ضعیف بوده است. در نتیجه، تورم تشدید و تبدیل به معضلی 
ساختاری شده است. در این شــرایط، رفتن به سوی سیاست انقباضی برای 
کنترل تورم، موجب تشدید بیشتر رکود می شود. اصل مساله جای دیگر است. 

عملکرد ضعیف بخش واقعی اقتصاد. 

 کارشناسان اقتصادی بر اين باورند که دولت برای ايجاد رونق 
اقتصادی و از میان برداشتن رکود بر خالف سال های گذشته 
در اقتصاد ايران به سیاســت های انبساطی روی آورده است. 

شما اين موضوع را چطور ارزيابی می کنید؟
سیاســت اعتباری برای خرید کاالهای بادوام مانند اتومبیل در سال های 
گذشــته و سایر کاالها در ســال های بعد از آن، مصداقی از سیاست اعتباری 
انبســاطی اســت. این سیاست احتماال به علت گشــایش های ایجاد شده در 
درآمدهای نفتی و کاهش فشــار برای توسل به اضافه برداشت بانکی در حال 
دنبال شــدن اســت. این نکته نیز الزم به ذکر است که چنین سیاست هایی 
برای شبکه بانکی نیز سودمند است که به علت رکود، ممکن است منابع شان 
چندان به چرخش نیوفتد. اعتبــارات مصرفی، هم به مصرف کنندگان کمك 
می کند و هم به شبکه بانکی که بتواند از این طریق بخشی از منابع را با ریسك 
کمتر به گردش در بیاورد و از محل ســود حاصله بخشی از سود سپرده ها را 
پرداخــت کند. به هر حال، برای خروج از رکود در زمانی ســریع چاره ای جز 
استفاده از ابزارهای کالسیك و شناخته شده پولی و مالی انبساطی نیست ولو 
اینکه موجب کســری بودجه بشــود. یعنی میان دو گزینه تورم باالتر و رکود 
عمیق تــر یکی را باید برگزید. به نظر من، گزینه تورم دو رقمی با رکود کمتر 
بهتر از گزینه تورم تك رقمی با رکود عمیق تر اســت. در بلندمدت، اگر نظام 
حکمرانی تقویت و مدیریت پروژه های ســرمایه گذاری بهتر شود که من ذیل 
مفهوم "ظرفیت جذب" در جاهای مختلف به آن پرداخته ام، می توان امیدوار 
به کاهش رکود از طریق سیاست های انبسطاتی بدون افزایش تورم بود. یعنی، 
اگر بهره وری افزایش پیدا کند، می شود اثار تورمی چنینی سیاست هایی را تا 

حد زیادی خنثی کرد. این البته، نیاز به زمان بلندتر دارد.  

 براســاس اعالم بانک مرکزی، رشــد اقتصادی کشور به 
قیمت های ثابت سال 1390 در 9 ماهه سال 1396، به عدد 3.4 
درصد رسید. آيا دولت می تواند با توجه به اين رشد اقتصادی، 
نقدينگی را طوری کنترل کند که موجب بهبود فضای کسب 

کار شود؟
احتماال نقدینگی حول و حوش 20 درصد در ســال جاری رشــد دارد که 
در مقایســه با سال های پیشــتر کمی کمتر و در عین حال با توجه به سابقه 
سال های طوالنی گذشته طبیعی است. با توجه به اینکه در حال حاضر اوضاع 
سرمایه گذاری و تولید داخلی خوب نیست برای هدایت این نقدینگی به سمت 
سرمایه گذاری چه اقدام هایی باید صورت داد؟ نکته کلیدی همینجاست. مثال 
ساده ای بزنم. نقدینگی مانند آبی است که در زمینی جاری است و از نقطه ای 
به نقطه ای دیگر حرکت می کند. اینکه محصولی با این آب بار می آید یا نه به 
عوامل مختلفی بستگی دارد. آب یکی از آنهاست. خاک حاصلخیز عامل دیگر 

است. انتخاب نوع درخت باتوجه به شرایط آب و هوایی عامل دیگر است. اگر 
این عوامل وجود نداشته باشد یا در حد قابل انتظار نباشد، طبعا محصولی هم 
در حد انتظار به بار نمی آید. مساله اصلی این است که اقتصاد ما به علت ظرفیت 
جذب ضعیف نمی تواند منابع در دسترس که اعتبارت بانکی یکی از آنهاست 
را در قالب پروژه های سرمایه گذاری تبدیل به پروژه های مولد در حداقل زمان 
بکند. طول زمان اجرای پروژه های بسیار طوالنی است. این طوالنی بودن که به 
صورت پروژه های ناتمام گریبان دولت را گرفته است موجب قفل شدن منابع 
بانکی می شــود که در نهایت به صورت مطالبات معوقه ظاهر می شود. عالوه 
بر این، این منابع تزریق شده موجب افزایش تقاضا می شود حال آنکه تاثیری 
یا تاثیر قابل توجهی بر عرضه کاالها و خدمات ندارند. بنابراین شــکاف میان 
عرضه و تقاضای کل بیشــتر می شود و تورم ساختاری استمرار پیدا می کند. 
اما چه باید کرد؟ اشــتباه گذشته را نباید تکرار کرد. در گذشته بدون طراحی 
سیاســت صنعتی مشخصی که نقشه راه سرمایه گذاری را نشان دهد، به طور 
دیمی هزاران پروژه سرمایه گذاری تعریف و اجرا شد که بسیاری از آنها  یا به 
مرحله بهره برداری نرسیده اند یا اگر رسیده اند بهره وری الزم را ندارند یا اینکه 
آنقدر در رشــته فعالیتی خاص زیاد هســتند که بازار اشباع و ناتوان از ادامه 
فعالیت هســتند. در عین حال، به علت نداشتن مزیت رقابتی ناتوان از حضور 
در بازارهای جهانی هستند. عاجل ترین کار طراحی و تدوین سیاست صنعتی 

و سرمایه گذاری متناسب با آن است. 

 در کشور ما اقتصاد به شــدت بانک محور است. در چنین 
شرايطی که نقدينگی رشد داشته چگونه می توان بانک ها را 

به سمت سرمايه گذاری در بخش های تولیدی سوق داد؟
برخالف تصور متعارف، بانك محوربودن تأمین مالی سرمایه گذاری مساله 
نیست. مساله اصلی ناتوانی در تبدیل این منابع به ظرفیت های تولیدی مولد 
اســت. آلمان و ژاپن دارای نظام تأمین مالی بانك محور هستند. بیش از 70 
درصد منابع مالی بنگاه های تولیدی توســط بانك ها تأمین می شود. در عین 
حال، هر دو جزو معجزه های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم هستند. هر دو 
در تولیدات و صادرات صنعتی و کارخانه ای سرآمدند. مشکل این است که منابع 
بانکی در پروژه های سرمایه گذاری ناتمام قفل شده است. این مشکل باید حل 
شود. مادام که حل نشود، بورس هم چندان رشد نمی کند. رشد بورس منوط 
به وجود بخش واقعی قوی اســت. بخش واقعی قوی هم یعنی سرمایه گذاری 
قوی. اما برای اینکه منابع اعتباری بانك ها تبدیل به ظرفیت های تولیدی مولد 
بشوند که با تأمین جریان درآمدی قوی اعتبارات دریافتی را بازگردانند، باید 
ریسك اعتباری کاهش پیدا کند. کاهش این ریسك مستلزم پرهیز از تعریف 
و اجرای پروژه های ســرمایه گذاری بدون وجود نقشــه راه صنعتی برای افق 
بلندمدت اســت. اقتصادی که از امروز به فــردا بکند، اقتصادی که به صورت 
جزیره ای عمل بکند نمی تواند نگاه جامعه و بلند نگر داشــته باشد. در نتیجه، 
نــه تنها منابع اعتباری بانکی بلکه منابع دیگر از جمله نیروی انســانی را نیز 

هدر می دهد.  

 در اين میان، کاهش نرخ ســود بانکی چه تاثیری بر هدايت 
نقدينگی به سمت تولید می گذارد؟

کاهش میزان ســود بانکی، می تواند تمایل به سرمایه گذاری را بیشتر کند. 
می تواند تمایل به سرمایه گذاری در بخش های مولدتر اقتصاد را بیشتر کند اما، 
این فقط کافی نیست. سرمایه گذاری باید در چارچوب سیاست صنعتی قوی 
صورت بگیرد. در صنعت ســلولزی 650 کارخانه وجود دارد. بسیاری از اینها 
نیمه فعال و برخی ورشکســته هستند. اگر به جای این تعداد زیاد حدود 10 
کارخانه بسیار بزرگ و 50 کارخانه کوچك و متوسط وجود داشت، بهره وری 
باال می رفت و مشــکالت کنونی پیش نمی آمد. مســاله مهم دیگر ناموزونی 
ســاختاری بین بخشی است. بخش مستغالت موتور مکنده جذب سرمایه در 
اقتصاد ایران است چرا که میزان بازدهی سرمایه در آن باالست. زمان بازگشت 
ســرمایه کوتاه تر است. ریسك سرمایه هم کمتر است. خوب، در کنار کاهش 

میزان سود بانکی باید کاری کرد که این ناموزونی رفع شود.
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سال هاست سیاستمداران و تحلیلگران اقتصادی 
می گویند بودجه ســاالنه کشورمان باید وابستگی 
خود را به نفت کم کند و به سراغ صادرات غیرنفتی 
و مالیات همگانی برود، اما تاکنون این مهم محقق 
نشده است. تاکنون استدالل تحلیلگران این بوده 
که نفت یك ســرمایه ملی اســت و ما نباید خام 
فروشــی کنیم و این کاالی اســتراتژیك را ارزان 
بفروشــیم و خرج رفاه هموطنانمان کنیم، اما در 
واقع رفتــار حاکمیت، چه پهلوی و چه جمهوری 

اسالمی همین پیام را به مردم می دهد.
 ما سال هاست که نفرین شده ایم؛ نفرین نفت! 
در اواســط دهه 90 میــالدی مطالبات تطبیقی 
کمی اقتصاددانان از کشورهای مختلف نشان داد 
کشورهایی که صادراتشــان از مواد خام تشکیل 
می شــود، رشــد اقتصادی پایین تری نسبت به 

کشورهای بدون صادرات نفت دارند. 
به بیان دیگر وجود درآمدهای آســان نفت در 
این کشــورها نیاز به اصالحــات جدی اقتصادی، 
رشــد تکنولوژی، صنعتی شدن و پیشرفت واقعی 
اقتصادی را بســیار کمرنگ کرده اســت. از دیگر 
نفرین های نفــت نبود یا کمبود دموکراســی در 
کشورهای نفت خیز است. علت آن را هم می توان 
به این شــکل تعریف کرد که دولت در کشورهای 
نفت خیز به درآمد مالیاتی مردم چندان وابســته 
نیســت. دولت به خودی خود دارای درآمد است 
و این درآمــد به دولت ها امــکان توزیع خدمات 

متفاوتی را به شهروندان می دهد. از جمله تحصیل، 
بهداشــت رایگان یا ارزان و بســیاری از خدمات 
عمومــی عمومی مانند یارانه هــای نقدی. همین 
باعث می شــود که خود به خود حاکمیت نقشی 
پدرساالرانه پیدا کند؛ یعنی به شهروندان کشورش 
بابت سیاست های کالن اقتصادی پاسخگو نباشد 
و به جای پاسخگویی به مردم یك سری خدمات 
ارزان بــه آنها اعطا کند. اوایل دهه 90 شمســی 
آرام آرام قیمت نفت کاهش یافت تا در سال های 
بعد به قیمت هر بشــکه 35 دالر هم رســید. اگر 
از میانــه دهه 80 شمســی از نفــت 70 دالری 
ســخن می گفتیم به معنای سقوط قیمت نفت و 
شرایط دشــواری بود که تاکنون اقتصاد ایران به 
آن دچار نشده بود. امروز اما اوضاع متفاوت است 
و دیگر خبری از درآمدهای افســانه ای نفت 120 
دالری نیســت و دولت مجبور است از مجراهای 
دیگــر درآمدهای خود را تأمین کند. بر اســاس 
آمارهــای بانك مرکزی، درآمدهــای نفتی دولت 
پس از افت 50 میلیارد  دالری و رســیدن به 68 
میلیارد دالر در سال 91، دیگر افزایش نیافت. در 
ســال 92 درآمدها 64 میلیارد دالر بود و از سال 
93 به زیر 60 میلیارد دالر ســقوط کرد. در سال 
94، درآمدهای نفتی کمتر از 32 میلیارد دالر بود! 
تجربه در کشــورهای نفت خیز نشان داده بود که 
تا دولت ها مجبور نشوند به سمت دیگر محل های 
درآمدی مثل مالیات ها نمی روند، اما ناگزیر باید به 

تدریج به سمت دریافت مالیات برویم. از 16 سال 
پیش تاکنون درآمدهای مالیاتی هر سال با کمتر 

از هزینه های جاری رشد کرده است. 

 تحقق مالیات 128 هزار میلیاردی 
با اخذ مالیات از فراری ها! 

قانون اخذ مالیات های مستقیم در سال 1345 
تنظیم شد، اما پس از انقالب این قانون دستخوش 

تغییرات زیادی شد. 
الیحــه اصالحیه ایــن قانون در ســال 76 به 
مجلس ارائه شــد و در اواخر سال 80 به تصویب 
رســید. در کشــورهای پیشــرفته نزدیك به 80 
درصد درآمدهای دولت ها را تشکیل می دهد. مثال 
در ایاالت متحده مالیات بــه قدری اهمیت دارد 
که می گویند یا بایــد مالیات بدهی یا بمیری! در 
ایران اما هنوز به طور کامل فرهنگ مالیات دهی 
همگانی به وجود نیامده و اقتصاد ما همچنان تك 
محصولی اســت. سهم بودجه کشورمان از مالیات 
میــان 28 تا 30 درصد تخمین زده می شــود که 
ضرورت دارد این میزان به کشورهای توسعه یافته 
نزدیك تر شود. آمارها و گزارش های منابع رسمی 
نشان می دهد وابستگی بودجه به درآمد نفتی در 
سه سال گذشته به نحو قابل توجهی کاهش یافته 
و مالیات تقریبا جایگزین نفت شده است. بر اساس 
اطالعات وزارت اقتصاد درآمد مالیاتی دولت از 39 
هزار میلیارد تومان در ســال 1391 به 103 هزار 

ابطالنفريننفت
بانظاممالياتیجامع

بهار کالهی
خبرنگار
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میلیارد تومان در سال 1395 افزایش یافته است. 
همچنین  براساس الیحه بودجه سال 97، دولت 
در نظر دارد در ســال جاری، بالــغ بر 128 هزار 
میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که این 
رقم نســبت به ســال 96 حدود 12 هزار میلیارد 
تومان بیشتر است. در این میان میزان رقم مالیات 
در سال جاری رقم 116 هزار میلیارد تومان بوده 
است که نسبت به رقم 128 هزار میلیارد تومانی 
بودجه در سال 97 رشد قابل توجهی 
داشته است. البته نباید فراموش 
درآمد های  رشــد  کــه  کرد 
ثبت شــده در سال  مالیاتی 
جاری امســال در پایان شش ماهه 
عملکــرد بودجه حاکی از آن اســت که 
حــدود 43 هزار میلیارد تومــان از مبلغ 116 
هزار میلیارد تومان مصوب محقق شــده اســت. 
درآمدهای مالیاتی دولت روحانی در 
ســال 94 برای نخستین بار در نیم 
قرن گذشته از درآمدهای نفتی اش 
بیشتر شده و این دولت در مواجهه 
با کاهش قیمــت نفت اتکای خود 
بــه درآمدهای نفتی را بــا درآمدهای مالیاتی 
جایگزین کرده اســت. این اقدام به قدری بزرگ 
و رو بــه جلو بود که روزنامه انگلیســی گاردین با 
تمجید از اینکه درآمدهای مالیاتی پس از سال ها 
از درآمدهای بادآورده نفت بیشــتر شــده نوشت: 
ایــران در مواجهه با کاهش قیمــت نفت اتکای 
خود به درآمدهــای نفتی را با درآمدهای مالیاتی 
جایگزین کرده است. به آمارها این را اضافه کنید 
که بازخوانی ســهم نفت در بودجه کشور در 12 
ســال گذشته حاکی از آن است که باالترین سهم 
درآمد این محصول در بودجه ســال 1385 یعنی 
69.6 درصد بوده و کمترین میزان آن نیز مربوط 
بــه بودجه ســال 1395 با 25.5  درصد اســت. 
یعنی بیشــتر از نیمی از درآمدهای نفتی کاهش 
داشته است. البته تحقق چنین درآمد مالیاتی در 
چنین اوضــاع اقتصادی که اقتصاد ایران در رکود 
عمیقــی فرو رفتــه به رویا می مانــد، اما به گفته 
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس قرار نیســت 
نرخ مالیات ها افزایش داشــته باشــد، بلکه دولت 
می خواهد از کســانی که تاکنون مالیات نداده اند 

مالیات بگیرد.
 محمدرضــا پورابراهیمــی 
در  مالیاتی  می گوید: ســازمان 
بررسی چند مورد پرونده مالیاتی 
در ماه های ابتدایی سال 96 و با 
بررسی تراکنش های بانکی، پنج 

هزار میلیارد تومان مالیات وصول کرده اســت که 
عمال این میزان مالیات مربوط به اشــخاصی است 
که تاکنون یك ریــال مالیات پرداخت نکرده اند. او 
ادامه داد: پیش بینی می شود معادل 40 تا 50 درصد 
میزان مالیات قابل وصول مربوط به فرار مالیات در 
اقتصاد کشور بوده که این موضوع بیانگر این است 
کــه افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه به معنی 

رشد نرخ مالیات کشور نیست و به مفهوم افزایش 
فشار مالیاتی واحدهای اقتصادی و کارمندان نیست، 
بلکه تالش می شود با سیستم های جامع اقتصادی 

از فرار مالیاتی جلوگیری شود. 

مالیات ستانی از طبقه ای 
با قدرت و ثروت اليزال! 

وحیــد شــقاقی شــهری، 
اقتصــادی درباره  کارشــناس 
اوضاع مالیات می گوید: وضعیت 

مالیات در بودجه ســاالنه امســال حــدود 110 
میلیارد تومــان بود که برآوردها نشــان می دهد 
بیش از 90 هزار میلیارد تومان آن محقق نخواهد 
شــد. اقتصاد ایران هم که چند ســالی است در 
رکود قرار دارد و خبری از رونق نیســت. بنابراین 
تضمین فشار مالیاتی بر تولید خودش هم می تواند 
عواقب منفی به همراه داشته باشد. در حال حاضر 
ظرفیت  مالیاتی ایران بیش از 200 هزار میلیارد 

تومان است.
 128 هــزار میلیارد تومانی که در الیحه دیده 
شده فقط 10 درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین 
می کند. در کشــور های توســعه یافته این نسبت 
درآمد مالیاتی به تولید، بیش از 20 درصد است و 
میانگین دنیا 15 درصد است. می خواهم بگویم ما 

هنوز با میانگین دنیا فاصله زیادی داریم.
 البته این عددی هم که دیده شــده و کمتر از 
میانگین جهانی اســت، محقق نمی شود. در عین 
حال مهم ترین نکته این است که دولت و مجلس 
به سراغ پایه های مالیاتی و گسترش این پایه ها، به 
ویژه پایه های مالیاتی که بتواند این شکاف طبقاتی 
را هــم در کنار آن کاهش دهد، بروند. او در ادامه 
اظهار داشــت: ما االن چند پایه مالیاتی مهم نیاز 
داریم که در همه جای دنیا استفاده می شود، ولی 
در اقتصاد ایران متاســفانه به دلیل فساد گسترده 
این پایه های مالیاتی توســعه پیدا نمی کند. یکی 
مالیات بر مجموع ثروت بر درآمد اســت یکی هم 
مالیات بر ســود سپرده ها. سومی مالیات بر ارزش 
افزوده اســت که اینها مالیات های مهمی به شمار 
می آید. جالب اســت بدانید گندم کاران مالیات بر 
ارزش افزوده پرداخت می کنند، اما اصنافی مانند 
صنف طال فروشــان که باید مالیات بدهند زیر بار 
نمی رود. مالیات بر سود سپرده یادتان بود که آقای 
دکتر طیب نیا دو سه بار خواست که آن را دنبال 
کند، ولی متاسفانه موفق نشد و نتوانست مالیات 
بر سود سپرده را رد کند. مالیات در مجموع ثروت 
درآمد هم 16 ســال اســت که در کشور ما بین 
مجالــس و دولت ها رد و بدل می شــود و تصویب 
نمی شــود. می خواهم بگویم کشور باید به سمت 
گسترش پایه های مالیاتی برود ولی متاسفانه فساد 
و طبقــه و دهك باالی درآمدی اجازه تصویب آن 
را نمی دهند و همین موجب شده تا فشار مضاعف 
بر تولیدکنندگان و حقوق بگیران وارد شــود؛ در 
حالی که ما االن حداقل بیش از 80 هزار میلیارد 
تومان فرار مالیاتی داریم؛ به دلیل اینکه نتوانستیم 

پایه های مالیاتی را خوب تعریف کنیم. فساد اجازه 
نداده که این پایه های مالیاتی به اقشــار مختلف 
جامعه به ویژه آن طبقــه ثروتمند جامعه تعمیم 
پیدا کند. او درباره شــکاف طبقاتی ناشی از نبود 
پایه های مالیاتی اظهار داشت: امروز صدک صدم 
به صدک اول 86 برابر شــده و دهك دهم هم به 
دهك اول بیش از 15 برابر شــده است. یعنی اگر 
یك نفــر در صدک اول یك میلیون تومان درآمد 
داشته باشد فرد دیگری از صدک صدم 86 میلیون 
تومان درآمد دارد! می خواهم بگویم این شــکاف 
طبقاتی نشان دهنده این است که ما نتوانسته ایم 
در مالیات ســتانی عملکرد موفقی داشته باشیم. 
معمــوال مالیات ابزاری اســت کــه می تواند این 
شــکاف طبقاتی را یك مقدار کاهــش دهد. این 
استاد دانشــگاه در ادامه افزود: در سه چهار سال 
اخیر، دو درصد جامعه ما سپرده گذاری های بسیار 
باالیی در نظام بانکی داشته اند و سودهای کالنی 
هم ماهانه به حســاب آنها واریز شــده است، ولی 
یك ریال مالیــات نداده انــد! در حالی که مردم 
برای کوچك ترین خرید شــان مالیات می دهند. 
مالیــات بر مجموع ثروت می توانــد توازن جامعه 
را هــم ایجاد کند، ولی متاســفانه این در اقتصاد 
ایران تاکید نمی شــود. در مجموع مهم این است 
که دولت و مجلس صادقانه و مســئوالنه بیایند از 
طبقه مرفه جامعه مالیات بگیرند و با فساد مقابله 
کنند و بتوانند پایه های مالیاتی را گسترش دهند 
تا درآمدهای دولت بیشــتر شود و از طرف دیگر 
بتواند با مکانیسم بازخواهی مالیات شکاف طبقاتی 
را جلو بگیرند که این اتفاق متاســفانه در اقتصاد 
ایران نمی افتد. در طول سالیان گذشته هم مجلس 
نتوانسته قوانین مالیاتی تصویب کند و هم دولت 
عزم جدی برای مقابله با مرفهان را نداشته است. 
به نظر من فســاد تاکنون اجازه نداده تا مجلس و 

دولت متحد شوند. 
ضمــن اینکه ایــن طبقه هــم قدرتمند و هم 
ثروتمند اســت؛ تجمیع این دو عامل در کنار هم 
زوال ناپذیر به نظر می رسد. ثروتمندان پول دارند و 
با مکانیسم پول، اجازه تصویب را نمی دهند. بررسی 
کنید ببینید چه کســانی اجازه ندادند مالیات بر 
سود سپرده در اقتصاد ایران تصویب شود؟ سوال 
شــفاف این است که چگونه است که یك نفر 23 
میلیارد تومان سود از نظام بانکی در سال گذشته 
گرفته ولی یك ریال هم مالیات نداده است؟ چرا 
مثال من باید برای خــوردن یك پیتزای 20 هزار 
تومنی مالیــات ارزش افزوده بدهــم، ولی صنف 
طال فروشان یك ریال مالیات ارزش افزوده ندهد 
و همین که بخواهنــد تصویب کنند به خیابان ها 
بریزند؟ چه کسی اجازه نمی دهد در اقتصاد ایران 

مالیات بر مجموع ثروت درآمد تصویب شود؟
این باید مطالبه مردم و رســانه ها از دولت ها و 
مجالس باشــد، تا روزی که ما امیدواریم خالصه 
این فشــار و مطالبه مردم و رسانه ها ختم شود به 
اینکه در اقتصاد ایران شفافیت برای مالیات ستانی 

از طبقه ثروتمند جامعه حاصل شود..
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ارز و طال در ســال 97 با چالش های بزرگی همراه است و مدیریت ریسك و 
مدیریت ســرمایه نقش بسیار کلیدی در موفقیت معامله گران در این سال ایفا 
می کند. در این مقاله کوتاه می خواهم با توجه به مدیریت ریســك چالش های، 
میان مدت ارز و طال را بررسی کنم تا معامله گران این حوزه به صورت منطقی 
کار خود را در این سال شروع کنند. با توجه به شرایط فعلی سیاسی و اقتصادی، 
یك معامله گر حرفه ای که مدیر ریسك و مدیر سرمایه حاذقی است باید 5 مورد 

بسیار مهم را برای پیش بینی روند ارز و طال مورد بررسی قرار دهد.
1( بانک کارگشايی
2( بسته ارائه شده

الف( پیش فروش سکه از طریق بانك ملی
ب( سپرده ارزی
پ( سپرده ریالی

3( عرضه سنگین دالر در بازار
4( نهايی شدن تصمیمات در مورد برجام:

5( نشست آمريکا و کره شمالی

 بانک کارگشايی
در 11 شهریور ماه سال 96 سود بانکی به صورت رسمی کاهش پیدا کرد، پول 
ســپرده گذران بانکی به طرف بازارهای ارز، طال و مسکن سرازیر شد و از آنجای 
که در دوران ریاست جمهوری آقای دکتر روحانی نقدینگی از حدود پانصد هزار 
میلیارد تومان به هزار و پانصد هزار میلیارد تومان رسیده است، شاهد رشد سریع 
قیمت و تورم در این بازارها بودیم. دستکاری مطالعه نشده نرخ بهره این فاجعه را 
به وجود آورد و دولت برای اینکه جلوی این رشد افسار گسیخته قیمت را بگیرد، 
حراج سکه را از طریق بانك کارگشایی در دستور کار قرار داد تا قسمتی از نقدینگی 
بازار جمع شود و حتی قیمت سکه هم کاهش یابد، تا چهار روز اول به این هدف 
دست یافتند ولی هرچه بانك سکه عرضه کرد توسط معامله گران خرد و کالن 
جذب شد به طوری که در بعضی مواقع قیمت سکه از قیمت سکه نقدی در بازار 
بیشتر بود و در نهایت این عرضه گسترده نتوانست جلوی رشد ارز و طال را بگیرد.

بسته ارائه شده
دولت برای جذب نقدینگی از بازار و کنترل تورم و کاهش قیمت ارز و طال یك 

بسته نسبتاً جذاب سرمایه گذاری ارائه کرد که شامل 3 پارامتر بود.
الف( پیش فروش سکه از طريق بانک ملی: این پیش فروش به صورت 
6 ماه )هر سکه 1400000 تومان( و 12 ماه )هر سکه 1300000 تومان( ارائه 
شــد و با توجه به قیمت 1520000 تومان سکه نقدی در آن روز گذینه نسبتاً 

جذابی بود.
ب( سپرده ارزی: ســپرده گذاری ارزی بــه صورت ریالی، به این طریق که 
معامله گرانی که تمایل داشتند در ارز سرمایه گذاری کنند می توانستند معادل 
ریالــی تعداد ارزی که می خواهند خریــداری کنند را به بانك پرداخت کنند و 
یك ســال بعد قیمت ارز هر رقمی بود معادل ریالی آن را دریافت کنند و حتی 

ســودی کمی هم به صورت ساالنه به این حساب تعلق می گرفت تا دیگر 
معامله گران، ارز مورد نیاز خود را از بازار نقدی تهیه نکنند.

پ( سپرده ريالی: سپرده گذاری یك ساله با سود 20 درصد

عرضه سنگین دالر در بازار
دولت بــرای کنترل قیمت ارز، روزانه چندین میلیون 
دالر، زیر قیمت دالر نقدی )حدود 400 تومان( توسط 
صرافان در بازار عرضه می کرد و هر یك نفر با نشــان 

دادن کارت ملی خود )فقط یك بار( می توانست، 2000 دالر خریداری کند.

نهايی شدن تصمیمات در مورد برجام
در حال حاضر برجام در هاله ای از ابهام است و در اواخر اردیبهشت تکلیف برجام 

روشن می شود.

نشست آمريکا و کره شمالی
در اوایل سال 97 آمریکا نشستی با کره شمالی مبنی بر خلع سالح هسته ای 
دارد. با فهمیدن این مطالب چند ســؤال مهم برای یك معامله گر حرفه ای 

مطرح می شود:
1( وقتی می بینیم عرضه سنگین سکه طال از بانك کارگشایی، پیش فروش نسبتاً 
جذاب سکه از بانك ملی، ســپرده گذاری ارزی، سپرده گذاری ریالی با سود 20 
درصد و همچنین عرضه ارز زیر قیمت نقدی بازار نتوانست باعث افت قیمت ارز و 
طال شود بلکه قیمت ها رشد زیادی کردن و سقف های تاریخی خود را شکستند 

باید چه نتیجه ای گرفت؟
2( وقتی صورت های مالی بانك ها را بررسی می کنیم می بینیم تمام آنها زیانده 
هستند، این بانك ها چگونه می توانند سود 20 درصدی به سپرده گذار بپردازند؟

3( آیا بانك ها برای پرداخت ســود سپرده گذاران گذینه ای به غیر از استفاده از 
پول چاپ شده دارند؟

4( چاپ پول و هدایت کردن آن به سمت بازار باعث شد حجم نقدینگی 3 برابر 
شود و این تورم را به بازار تحمیل کند، آیا چاپ مجدد پول باعث افزایش بیشتر 

تورم و قیمت ها نمی شود؟
5( آیا احتمال باالی ندارد دولت های جهان با توجه به متن برجام )ماشــه( آن 

را بشکنند؟
6( با توجه به اینکه تنها درآمد قابل اتکای کشور ما صادرات نفت است در صورت 
شکست برجام قطعاً صادرات نفت به صورت قابل توجهی کاهش می یابد، آیا با 

این اتفاق کسری، بودجه و ارز کشور بیشتر احساس نمی شود؟
 7( آیــا در صــورت ســازش احتمالی کره شــمالی فشــارها بــر ایران 

بیشتر نمی شود؟
جواب منطقی این سؤال ها می تواند مسیر ارز و طال را به ما نشان دهد.

نتیجه  گیری
با توجه به شرایط فعلی، رشد ارز و طال احتمال باالیی دارد و با توجه به مدیریت 
ریسك و مدیریت سرمایه و المان های مثل نقطه ورود، انتخاب حدزیان مناسب، 
انتخاب هدف های قیمتی مناسب، نقطه افزایش حجم، مدیریت فعال، نقطه خروج 

اضطراری و ... می توانیم سرمایه خود را افزایش داده و از نابود شدن توسط 
تورم نجات بدهیم.

چالشهایارزوطالدرسال97
سجاد بور بور

تحلیلگر طال و ارز
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موضوع واگذاری شــرکت های دولتی براســاس قانون اصل 44 که سال ها 
در کشــور پیگیری می شود، در سال 97 با چالش های بیشتری مواجه خواهد 
شد. چرا که اکنون برنامه واگذاری شرکت ها و امالک مازاد در سازمان تأمین 
اجتماعی، بانك ها و بیمه ها نیز ســرعت گرفته است و با تاکید رئیس جمهور 
و وزیر اقتصاد آنها باید هر چه زودتر این برنامه خود را به پایان برســانند. این 
در حالی اســت که همه این برنامه ها، بدون بررســی امکان جذب این حجم 
عظیم واگذاری در بازار سرمایه کشور صورت می گیرد، حتی بازار مسکن هم 
که بخش زیادی از امالک مازاد بانك ها مربوط به این بخش اســت، همچنان 
درگیر رکود اســت و بانك ها نیز همچنان با چالــش واگذاری امالک در بازار 

رکودی مواجه هستند.

برنامه واگذاری ها در بانک ها
فروش اموال و دارایی مازاد بانك ها از سال 1394 و پس از رکود عمیق بخش 
مسکن و حبس نقدینگی بانك ها در این بخش مطرح شده است، به طوری که 
بخش زیادی از مطالبات معوق بانك ها نیز ناشی از سرمایه گذاران بخش مسکن 
می باشــد. برای ساماندهی این وضعیت و آزادســازی سرمایه هنگفتی که در 
امالک مازاد بانك ها حبس شده است و همچنین تقویت توان تسهیالت دهی 
بانك ها، "قانون رفع موانع تولید" در خرداد ماه سال 1394 تصویب شد که مواد 
16 و 17 این قانون صرفاً اشــاره به بحث واگذاری اموال و امالک مازاد بانك ها 
دارد. در ماده 16 این قانون صراحتاً گفته شــده؛ بانك ها موظفند ساالنه یك 
سوم اموال و امالکی که به تشخیص بانك مرکزی مازاد تشخیص داده می شود 
واگذار کنند و در ماده 17 هم برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته است؛ به 
این ترتیب که اگر بانك ها طبق زمانبندی تعیین شده اموال مازاد خود را واگذار 
نکردند، بر درآمدهایی که از محل این اموال و امالک مازاد برای بانك ها ایجاد 
می شــود، مالیات های تصاعدی تا 55 درصد اخذ شود. برای این منظور حتی 
شرکتی مستقل به نام "فام" )فروش اموال مازاد بانك ها(تشکیل شده است که 

کار مزایده و فروش اموال بانك ها را بطور تخصصی پیگیری می کند.
اما ازآنجایی که ابالغ دســتورالعمل واگذاری اموال و امالک مازاد بانك ها با 
تداوم رکود بازار مسکن هم زمان شد عماًل فروش دارایی های بانکی را با بن بست 
مواجه کرد. به طوری که  بانك ها چندین بار مناقصه فروش امالک و دارایی های 
خود را اعالم عمومی کردند اما به واســطه رکود بازار عمده این اموال مازاد به 
فروش نرسید، چراکه بازار مسکن هنوز توان جذب امالک مازاد بانك ها را ندارد. 
از طرفــی هم بانك ها در قیمت گذاری امالک خود انعطاف به خرج نمی دهند. 
بنابراین باید ببینیم در سال 97 که آخرین فرصت برای فروش امالک مازاد آنها 
است آیا این گره گشوده خواهد شد و آیا دولت پس از این مهلت تکلیف قانونی 

ماده 17 برای بستن مالیات تصاعدی بر این امالک را اجرایی خواهد کرد.
طبق اطالعات موجود تا پایان ســال 1393 تعداد امالک مازاد بانك ها 15 

هزار مورد با ارزش تقریبی 26 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین بر اساس 
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، بیشترین اموال مازاد در اختیار بانك های 

ملی، کشاورزی، صنعت و معدن، صادرات، سپه و ملت است.  
مسعود کرباســیان وزیر اقتصاد در دی ماه سال 96 و در جمع نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی از فروش بیش از 10 هزار میلیارد تومان از اموال مازاد 
بانك هــا و برنامه ریزی بانك ها برای افزایش این رقم به 20 هزار میلیارد تومان 

تا خرداد 97 خبر داد.

واگذاری های اصل 44 
در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، شرکت های دولتی 
در سه گروه تقسیم بندی شده اند؛ در گروه یك شرکت هایی قرار دارند که باید 
100 درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود؛ در شرکت های گروه دو 
دولت می تواند تا 20 درصد سهام این شرکت ها را در اختیار خود نگه دارد؛ اما 
شرکت هایی که در گروه سه قرار دارند، حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش 
خصوصی نیستند. شرکت ملی نفت ایران و 31 زیرمجموعه آن، بانك مرکزی 
و 8 بانك  دولتی، ســازمان صنایع دفاع و 11 شــرکت وابسته به  آن، شرکت 
ســهامی ارتباطات زیرساخت شــرکت تولید نیروی برق حرارتی شرکت های 
گروه 3 هستند و نیز سازمان های توسعه  ای از جمله سازمان صنایع کوچك و 
شهرک های صنعتی ایران و 30 شرکت استانی آن که سرمایه گذاری دولت در 
آنها به استناد اصالحات قانون اجرای سیاست های اصل 44 محدودیتی ندارد.) 
برای تعدادی از شرکت ها نیز پیشنهاد انتقال آنها به گروه سه در فرآیند تصویب 
قرار دارد، همانند شرکت ملی گاز ایران و شرکت های گاز استانی، شرکت مادر 
تخصصی توانیر و شــرکت های برق منطقه  ای، شرکت مادر تخصصی مدیریت 
منابع آب ایران و شرکت های آب منطقه ای، شرکت مادر تخصصی مهندسی آب 

و فاضالب کشور و شرکت  های آب و فاضالب روستایی و غیره(.
براســاس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سال 93 آخرین مهلت 
قانونی برای واگذاری شرکت های دولتی تعیین شده بود، اما این مهلت به دلیل 
تاخیــر دولت در اتمــام واگذاری ها در ســال های 94، 95 و 96 تمدید و قرار 
شــد مطابق فهرست منتشر شده بنگاه های دولتی قابل واگذاری، در سال 96 
تعداد 337 بنگاه واگذار و به این ترتیب پرونده خصوصی ســازی بسته شود. با 
وجود این ســازمان خصوصی سازی موفق به واگذاری این تعداد بنگاه در سال 
گذشته نشــد تا واگذاری های دولت امســال نیز ادامه داشته باشد.  سبحانی 
مشاور و سخنگوی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه های اخیر خود به دلیل 
اصلی ناکامی این ســازمان در اتمام واگذاری شــرکت های دولتی اشاره کرد و 
گفت: اغلب شرکت های ســودده دولتی در سال های گذشته واگذار شده اند و 
شرکت هایی که در فهرست واگذاری ها باقی مانده اند، اغلب شرکت های زیانده 

هستند و یا خریداران چندانی ندارند.

چالشهایتمامنشدنیواگذاریبنگاهها

ميراثبدشگون
علی اصغر حیدری

خبرنگار
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ســبحانی در گفتگو با خبرنگار بازار ســرمایه به عملکرد سال 96 سازمان 
خصوصی اشــاره کرد و گفت: در ســال 96 در مجمــوع 105 عرضه از طرف 
ســازمان خصوصی ســازی صورت گرفت که بیش از 50 درصد این عرضه ها با 
موفقیت به فروش رفت، به طوری که که طی آن 53 شــرکت دولتی به بخش 
خصوصی واگذار شــد و حدود 65 درصد اهداف بودجه ای سال گذشته محقق 
شــد.بنابراین باید سال 97 را برای سازمان خصوصی سازی سال پرچالش برای 
واگذاری ها دانســت؛ چرا که این بار سازمان تأمین اجتماعی و بانك ها نیز در 

زمین واگذاری ها عرضه های زیادی خواهند داشت.

برنامه واگذاری سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نیز جهت جلوگیری 
از بحران های احتمالی تأمین اجتماعی در آینده کشور موظف شده اند تا بخش 
زیادی از بنگاه های خود را واگذار کنند.در این راســتا سازمان تأمین اجتماعی 
اخیراً لیســت 39 شــرکت  قابل واگذاری خود در سال 97 را اعالم کرد که در 
جدول شماره 1 لیست کامل این شرکت ها و درصد تحت تملك سازمان تأمین 
اجتماعی )ســرمایه گذاری تأمین اجتماعی – شســتا(آمده است. اما صندوق 
بازنشســتگی کشوری که بخشی از سهام 178 بنگاه را تحت تملك خود دارد 

هنوز برنامه ای برای واگذاری اعالم نکرده است. )جدول یك(

طراحی سامانه واگذاری ها در فرابورس
چندی پیش مدیرعامل فرابورس ایران از راه اندازی »ســامانه مذاکره ادغام 
و تملیــك« در بــازار فرابورس خبر داده بود و آغاز به کار این ســامانه را یك 
اقدام عملی در راستای اطالع رسانی عمومی پیرامون شرکت هایی که در لیست 
واگذاری هستند دانست.امیر هامونی درباره علت طراحی و راه اندازی این سامانه 
گفت: دستور رئیس جمهوری برای سرعت بخشی به واگذاری شرکت های دولتی 
و شبه دولتی، فرابورس ایران را بر آن داشت تا در این راستا وظیفه ذاتی خود 
را که کمك به ارتقای شفافیت در اقتصاد کشور است، به صورت عملیاتی دنبال 
کرده و به همین منظور امکان جدیدی در بازار ســوم فرابورس ایجاد شــد، تا 
بــر پایه آن دارندگان بنگاه های اقتصادی قابــل واگذاری امکان اعالم عمومی 
واگذاری و انجام بازاریابی شــرکت در بستر شفاف معامالت فرابورس را داشته 
باشــند.وی معافیت مالیاتی نقل و انتقال سهام، شفافیت در واگذاری سهام و 
کشف قیمت عرضه و امکان دریافت آمار و اطالعات کامل مربوط به واگذاری ها 

را جزو مهم  ترین مزایای راه اندازی این سامانه دانست.
مدیــر عامل فرابورس ایران با تاکید بر اینکه این ســامانه یك بازار مذاکره 
و بازاریابی میان خریداران عمده و فروشــندگان سهام شرکت ها است، عنوان 
کرد: توســط این سامانه جدید سازمان هایی که بنگاه های قابل واگذاری دارند، 
از قبیل سازمان خصوصی سازی، بانك ها، مؤسسات و نهادهای عمومی، سازمان 
تأمین اجتماعی و غیره می توانند کل لیست قابل واگذاری را با مشخصات آن ها 
در اختیار فرابورس ایران قرار دهنــد، تا پس از آنکه خریداران احتمالی آن ها 

مشخص شد، امکان آگهی و در نهایت عرضه آن وجود داشته باشد.
همچنین دستورالعمل نحوه انجام معامالت عمده در فرابورس ایران نیز در 
حال اصالح بوده و پیش نویس آن نیز به ســازمان بورس ارسال شده است، تا 

انگیزه الزم برای واگذاری از طریق این سامانه ایجاد شود.
در یادداشــت های زیر به بررســی اثر واگذاری شــرکت های تحت پوشش 
بانك ها، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی بر بازار سرمایه و 
ابعاد مختلف موضوع از جمله نقدینگی بازار، ساختار و قوانین و محدودیت ها و 

همچنین راهکارهای اجرایی آن پرداخته شده است.

سرمايه گذاری های بی برنامه و چالش واگذاری
علی اسالمی بیدگلی

رئیس هیأت مديره آرمان آتی 
سرمایه گذاری های بی برنامه در صنعت بانکداری 
و مشــکالت پیرامــون آن و اتالف منابع ناشــی از 
صندوق هــای  در  نامناســب  ســرمایه گذاری های 

جدول 1– ليست بنگاه های آماده واگذاری سازمان تأمين اجتماعی

سهام تأميننام شرکتصنعت

صنعت شيميایی

%90پتروشيمی غدیر

%63.61پتروشيمی آبادان

%43.88کربن ایران

%65.63دوده صنعتی پارس

%58.07لعابيران

%94.59کلرپارس

%100فرآیندگسترتأمين )آب اکسيژنه(

%65.40شيمی بافت

صنعت کاشی و سراميک

%60.53سرام آرا

%47.73کاشی سعدی

%89.92کاشی الوند

صنعت دامداری و زراعت
%100دامداری فكا

%100مالرد شير

صنعت محصوالت چوبی 
و کاغذی

%53ایران چوکا

%46.86چوب اسالم

%65.95کاغذسازی کاوه

%100چوب و خزر کاسپين

%54کارتن البرز

%100محصوالت کاغذی لطيف

صنعت دارو
%85.57داروسازی زاگرس فارمد پارس

%54.23شيرین دارو

 صنعت الستيک 
و پالستيک

%36مجتمع صنایع الستيک یزد

%51.20توسعه صنایع الستيک )نخ تایر(

 فلزات اساسی 
و ساخت محصوالت فلزی

%92آلومينيوم دورال

%87.20سوليران

%33.97کرمانيت

محصوالت کانی غيرفلزی 
و سيمان

%49.08سيمان درود

%81.50فارسيت اهواز

%100گچ ماشينی فارس

%98.65تهران بتون

%81.10سيمان زنجان

%53.21سيمان قائن

%59.31سيمان سفيد نی ریز

%66.61سيمان اروميه

%97.93لوازم خانگی پارسصنعت لوازم خانگی

خدمات فنی و مهندسی
%57.95مهندسی و نصب فيرمكو پارس

%65.46بازرسی فنی و کنترل خوردگی تكين کو

اطالعات و ارتباطات
%94.10گسترش ارتباطات داتک

%30فرابرد داده های ایرانيان
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بازنشســتگی و تأمین اجتماعی، باعث شــده است سیاســتگذاران اقتصادی 
تصمیمات جدی اتخاذ نمایند و بــرای واگذاری بنگاه های آن ها مهلت زمانی 
تعیین نمایند که عمال در واقعیت امکان پذیر نباشد. با این حال اکنون فارغ از 

درجه احتمال وقوع و امکان پذیری به بررسی این موضوع می پردازیم: 
1. تغییر قاعده بازی: برای سالیان متمادی بیش از 90 درصد منابع نقدی 
ورودی به بازارسرمایه از طریق مازاد منابع صندوق های بازنشستگی، سازمان 
تأمین اجتماعی، بانك ها )به صورت مســتقیم و غیرمستقیم( وارد می شد. در 
آن سال ها هنوز مشخص نشده بود که آن ها در آینده ای نزدیك با چه حدی 
از مشــکالت نقدینگی مواجه می شــوند، بنابراین به صورت هیجانی اقدام به 
سرمایه گذاری در بورس می نمودند و البته با حجم جریان نقدی ای که ایجاد 
می کردند، نقش موتور محرک بورس را نیز ایفا می نمودند. با ورود منابع آن ها، 
طرف تقاضا متورم می شــد و بازار روند صعودی را تجربه می کرد. به عالوه به 
واسطه مشکالت اندک نقدینگی آن ها، معموال جریان نقدی ناشی از سود های 
تقســیمی را نیز مجدد در بازارسرمایه ســرمایه گذاری می نمودند. اکنون دو 
سالی است که رویه برعکس شده است. عواقب سرمایه گذاری های برنامه ریزی 
نشــده آن روزها و شرایط کالن اقتصادی حاکم بر کشور، باعث شده است آن 
ســازمان ها دیگر توان ورود منابع جدید به بازار را ندارند و همچنین سود های 
بیش از توان شــرکت ها را در مجامع تقســیم می نمایند و آن ها را نیز مجددا 
وارد بازار نمی نمایند. این تغییر قاعده بازی باعث شــده اســت، که بزرگترین 
متقاضیان خرید سهام در سالیان گذشته، تبدیل به بزرگترین عرضه کنندگان 
بازار گردند. این موضوع باعث شــده اســت که بازار خرده فروشی سهام هم 
به دلیل واهمه از عرضه خرد ســهام در زمان رشــد، در خرید سهام احتیاط 

بیشتری نمایند.
2.بازده اندک دارايی ها: متاســفانه ســرمایه گذاری های نامناســب این 
ســازمان ها در سال های گذشته باعث شده است که در برخی از سال ها آنها از 
کل دارایی های خود بازده کمتر از 5 درصد به دست آورند. بدیهی است که در 
چنین شرایطی آنها مجبور شدند به منظور جبران کسری جریان نقدی، عالوه 
بر سود نقدی حاصل از سرمایه گذاری ها، اصل سرمایه را هم به فروش برسانند. 
این مهم باعث شــد که آنها در سال های گذشته دارایی های مطلوب تر خود را 
به معرض عرضــه بگذارند و بعضا واگذار نمایند. تداوم این روند آن ها را با این 
مشــکل مواجه کرده است و خواهد نمود که به مرور کلیه دارایی های مطلوب 
واگذار شــده است و منابع آن برای پوشش تعهدات جاری هزینه شده است و 
آنچه که باقی خواهد ماند، دسته ای از دارایی ها هستند که به اصطالح دارایی 

بد )bad asset( نامیده می شوند. 
موضوع دارایی های بد و ســمی )toxid and bad asset( مشکلی است 
که گریبان گیر نظام پولی کشــور نیز شده است. بانك ها با سرمایه گذاری های 
نامناسب در سال های گذشته که از محل منابع خود و سپرده ها انجام داده اند از 
یك طرف و دارایی هایی که از طریق اموال تملیکی ناشی از نکول وام  گیرندگان 
ایجاد شده است از سویی دیگر، اکنون مواجه با حجم کثیری از دارایی های بد 
و سمی هستند. متاسفانه عالوه بر بانك ها و صندوق های بازنشستگی، برخی از 
شرکت های تابعه برخی از سازمان های نظامی نیز در سرمایه گذاری ها با همین 

نوع مشکالت مواجه هستند.
این دو موضوع باعث شده است فشار نهادهای نظارتی بر بانك ها، صندوق های 
بازنشســتگی و سایرین مبنی بر واگذاری دارایی ها، افزایش روزافزون یابد و به 
نوعی تبدیل به یك ضرب االجل شــود. آمارها نشــان می دهد که حدود 80 
درصد ارزش بازارسرمایه متعلق به تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، 
شــرکت های وابسته به بانك ها و دولت اســت، و بدیهی است که چنانچه این 
سازمان ها تصمیم به عرضه سهام خود با روش های متداول نمایند، برای آن ها 
خریداری وجود نخواهد داشت. چراکه در گذشته خود این سازمان ها، بزرگترین 

خریداران بلوکی سهام عرضه شده از جانب دولت و سایرین بوده اند.
بنابراین شایسته است به صورت کارشناسانه و با بررسی بر مبنای واقعیت ها 
و امکانات نســبت به نحوه و زمان بندی واگذاری ها اقدام کرد. در زیر به برخی 
از راهکارها )که البته باید در جای خود مورد کارشناسی موشکافانه قرار  گیرد(، 

به اختصار بیان شده است: 

 جابجایی دارایی های مدیریتی و با نسبت تقسیم سود پایین در صندوق های 
بازنشستگی و تأمین اجتماعی، با سهام خرد و غیرمدیریتی و با قدرت تقسیم 
ســود باالتر و یا سپرده های بانکی؛ این رویه دو مزیت دارد: اول اینکه به مرور 
متناســب با حجم قابل توجه عرضه برای سهام بلوکی، تقاضا برای سهام خرد 
نیز ایجاد می شود. ثانیا با دریافت سود های نقدی ناشی از سهام می توان کسری 
جریان نقدی را تنظیم نمود و با این اتفاق جریان واگذاری دارایی ها را در برنامه 

زمانی بلندمدت تری انجام داد.
  تشکیل صندوق های سرمایه گذاری مختلف و انتقال ترکیبی از دارایی ها 
بــه آن صندوق ها و واگذاری واحد های آن صندوق ها به ســرمایه گذاران؛ این 
روش بــه ویژه بــرای دارایی های بانك ها می تواند موثر باشــد. به عنوان مثال 
بانك ها می توانند دارایی های ملکی خود را به صندوق های زمین و ســاختمان 
)CONSTRUCTION FUND( یــا امالک و مســتغالت )REITs( به 
ارزش منصفانه واگذار نمایند و ســپس واحدهای آن را به عموم مردم واگذار 
نمایند. البته هریك از این راهکارها نیازمند مهندسی مالی و طراحی ابزارهای 

مشتقه می باشد که طرح آن در این مجال نمی گنجد.

موج دوم خصوصی سازی
فرهنگ حسینی

کارشناس سرمايه گذاری و استاد دانشگاه
خصوصی ســازی دهه 80 و اجــرای اصل 44 را 
می توان عمومی سازی دانست که از طریق واگذاری 
شرکت ها به صندوق های بازنشستگی از جمله سازمان 
تأمین اجتماعی، صندوق بازنشســتگی کشــوری و 

سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح محقق شد.
در کنــار این موضوع، صندوق های بازنشســتگی به طور گســترده ای در 
حوزه هــای مختلف اقتصادی ســرمایه گذاری نموده اند. اما بررســی عملکرد 
ســرمایه گذاری های صورت گرفته نشــان می دهد که، نه تنهــا ارزش افزوده 
اقتصــادی خلق نگردیده بلکه عملکردی ضعیف تر از ســرمایه گذاری در بازار 
پول عاید شــده و در عمل ذی نفعان صندوق ها، یعنی شاغالن و بازنشستگان، 
متضرر گردیدند.مساله عملکرد ضعیف این صندوق ها دالیل متعددی دارد، اما 
این موضوع به همان دالیل، کمتر مورد توجه قرار گرفت و در مســیر حرکت 
صندوق هــا هیچ گونه اصالحی صورت نگرفت. اما امروز وضعیت متفاوت اس؛. 
صندوق های بازنشستگی با کسری گسترده مواجه هستند، صندوق بازنشستگی 
کشــوری عمال تمام پرداختی های حقوق و مســتمری بازنشستگان خود را از 
دولت دریافت می کند. در خصوص ساتا نیز این رقم قابل توجه است و سازمان 
تأمین اجتماعی نیز از چند سال پیش دچار کسری گردیده که اکنون آثار آن 

بر سازمان مشخص گردیده است.
راهبردهای متعددی قابل انجام است، اما در خصوص صندوق های بازنشستگی 
که نسبت تأمین مالی شده )نسبت دارایی به تعهدات اکچوئری( بسیار پایینی 
دارند )مثال در صندوق بازنشستگی کشوری این نسبت به جای حداقل %100 
حدود 3%  است(، اصالح سرمایه گذاری ها دیگر از راهکارهای موجود نمی باشد. 
صندوق ها در این وضعیت، آنچنان کســری گسترده ای دارند که پرداختن به 
دالیل کســری و وقوع این مشــکل از جمله عملکرد ضعیف سرمایه گذاری و 
دالیل آن یا محاســبات اکچوئری اشتباه در مبانی دریافتی از بیمه شدگان یا 
مزایای نامتناسب با اکچوئری و وضع قوانین مختلف، صرفا می تواند برای مورد 
کاوی مفید باشــد. تاخیر در پرداخت  حقوق ها، بخشی از جامعه را که به امید 
بازنشستگی سال ها حق بیمه پرداخت کرده اند، در تنگنا قرار می دهد. از این رو  
بایستی به راهکار عملی فکر نمود. در این خصوص مهمترین راهکار استفاده از 
حامی در حمایت از پرداخت ها است، که دولت اکنون این مهم را برعهده دارد 

و در حال انجام است.
اما موضــوع حائز اهمیت دیگری وجــود دارد و آن اینکه؛ آیا صندوق های 
بازنشســتگی بــا وجــود عملکــرد ضعیــف ســرمایه گذاری ، فعالیت های 
ســرمایه گذاری های خود را ادامه دهند؟ بدیهی است که پاسخ چنین سوالی 
منفی است. صندوق های بازنشســتگی که چه در سرمایه-گذاری های مبتنی 
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بر تصمیم خود و چه در واگذاری های دولت، عملکرد و بازده نامناســبی دارند، 
بایستی استراتژی خروج را در پیش  گیرند. این خروج، هم به نفع صندوق های 
بازنشستگی، هم به نفع بنگاه های اقتصادی و هم به نفع اقتصاد ملی است.با این 
حال چالش اصلی فرآیند و آثار واگذاری است. فرآیند اصلی واگذاری می تواند 
از مسیر صندوق ها عبور کند. صندوق ها شرکت-هایی را برای واگذاری طراحی 

کرده و اقدامات الزم را انجام می دهند.
 با این حال اگر نگاهی به واگذاری در اقتصاد کشــور بیندازیم به ســادگی 
می توان سازمان خصوصی سازی را دید که بیش از 2 دهه به صورت تخصصی 
در این حوزه فعال اســت و سازمان و سیستم و نظام حقوقی و قانونی مناسبی 
دارد. واگذاری دارایی های صندوق فوالد نیز به این سازمان واگذار گردیده و به 
نظر می رسد که بایستی به جای تکثر در واگذاری، از سازمان خصوصی سازی 

بهره گرفت.
امــا مســاله دیگر آثار ایــن واگذاری ها اســت؛ با توجه به ایــن که ارزش 
دارایی ها بیش از 100 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، واگذاری و خروج از 
شرکت هایی که عمدتا عملکرد مناسبی نسبت به متوسط صنعت ندارند، دشوار 
است. از سوی دیگر شــرکت های فوق با مازاد نیروی انسانی و عدم بهره وری 
نیروی انسانی رو به رو هستند. از این رو واگذاری این شرکت ها نیازمند اصالحات 

ساختاری در سازمان این شرکت ها نیز می باشد.
 عالوه بر این بســیاری از شــرکت های فوق در یك زنجیــره به هم تنیده 
قرار دارند. ساختار سرمایه گذاری تضامین و عضویت های مشترک هیأت مدیره 
چالش اصلی این شرکت ها است، از این رو بایستی ساختارهای حقوقی و قانونی 

این شرکت ها نیز اصالح شود. 
موضوع دیگر چالش ارزشــگذاری است، موضوعی که در بدنه صندوق های 
بازنشســتگی به دلیل ســوگیری به عــدم واگذاری، ســبب گردیده تا عمال 
واگذاری ها ناموفق بوده و باشد. مثال روش واگذاری در سازمان تأمین اجتماعی، 
صرفا از طریق اعالم نام شرکت ها و بدون مشخص بودن ارزش آنها بوده است، 
در حالی کــه موضوع ارزش و روش پرداخــت، مهمترین عامل تصمیم گیری 
خریداران اســت کــه مبهم باقی مانــده و در نتیجه انتظــار موفقیت چنین 

واگذاری هایی محتمل نیست.
موضوع دیگــری که اکنون در جو عمومی بازار نیز دیده می شــود، تأمین 
نقدینگی برخی از شرکت ها برای خرید شــرکت های در حال واگذاری است. 

موضوعی که سبب کاهش سطح نقدینگی در بازار سرمایه شده است.
در مجموع واگذاری شرکت ها و سرمایه گذاری های صندوق های بازنشستگی 
امری اجتناب ناپذیر است و ضروری است که براساس فرآیند و ساختار تجربه 

شده سازمان خصوصی سازی اجرایی گردد.

اثرات واگذاری بنگاه ها بر بازارسرمايه
سیدرضا علوی

 مديرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات
یکــی از ضرورت هایی که منجر بــه تمرکز دولت ها 
جهت توسعه بازارهای مالی می شود رشد قابل توجه 
این بازارها در سراســر دنیا مخصوصا" طی دو دهه 
گذشته بوده اســت. نقش ویژه ای که این بازارها در 
تأمین مالی اقتصاد ایفا کرده اند منجر به تمرکز و اولویت بخشی دولت ها  جهت 

توسعه بازارهاي سهام گردیده است.
در حقیقت خصوصی ســازي "سنگ بناي" اصالحات ساختاري در اقتصاد 
کشورهاست که باعث تحرک و توسعه بخش خصوصی، گسترش رقابت تجاری، 
جذب ســرمایه گذاري مستقیم خارجی، آزادسازي تجارت، افزایش درآمدهاي 
ارزي، ایجـاد تعـــادل اقتصادي، اسـتفاده بهینه از امکانات کشور و همچنین 

توسعه بازارهاي سرمایه می شود .
امروزه ســازمان هاي نظارتي و بین المللي )نظیر صندوق بین المللي پول و 
بانك جهاني( و حتی بســیاری از سیاســت-گذاران با نگاهی متمایز به بحث 
خصوصي سازي می نگرند و آن را یکی از برترین ابزارها برای توسعه اقتصادی، 
اجتماعی و حتی سیاســی قلمداد می نمایند. نقش ویژه ای که  بازار ســرمایه 

در اجرای  برنامه هاي گســترده خصوصي ســازي در کشــورها ایفا می نماید 
بدلیل کارآمدي عملکرد ناشــی از دارا بودن ساختار تنظیمي و نظارتي مدون، 
زیرســاخت هاي فني و نیروي انساني آموزش دیده، منجر به موفقیت واگذاري 
سهام شــرکت هاي دولتي به بخش خصوصي گردیده است، تا در کنار اجرای 
فرآیند خصوصی ســازی، منجر به توسعه بیشتر بازار سهام هم از لحاظ حضور 

سرمایه گذاران جدید و هم از نظر ارزش بازاری شود.
در حقیقت خصوصی ســازی فرآیندی اصالحی در ساختارهای اقتصادی و 
نظام اداری یك کشور است و نتیجه آن افزایش کارائی بنگاه ها، توزیع مناسب 
درآمد، کوچك ســازی دولت، توانمندســازی بخش خصوصی، گسترش بازار 

سرمایه، افزایش رقابت و تأمین منافع مصرف کنندگان است.
از جملــه آثاری که واگذاری بنگاه های کالن اقتصادی و خصوصی ســازی  
بر بازار ســرمایه دارد می توان به رشــد ارزش بـــازار، رشد ارزش معامالت و 
نقـــدشوندگي، توسعه زیر ساخت هاي فنی و مقرراتی بازار، افـزایش تعـداد 
سهامداران و بهبـــود مالکیت فردي، ورود ســرمایه گذاران جدید و گسترش 
سطح مالکیت شرکت ها، امکان مشــارکت فعــال سرمایه گذاران وشرکت هاي 
خارجی که منجر به ورود تکنولوژی جدید به شــرکت ها از طریق مشــارکت 

خارجی ها می گردد.
بهبــود حاکمیت شــرکتی، عملکرد مالــی و عملیاتی شــرکت ها، اصالح 
 ،FATF ســاختارهای مالی شرکت ها براســاس اســتانداردهای بین المللی
گسترش مالکیت صنعتی، شفاف سازی صورت های مالی و عملکردی شرکت ها، 
حسابرســی شرکت ها توسط شرکت های حسابرســی معتبر زیر نظر سازمان 
بورس و اوراق بهادار، تخفیف مالیاتی شرکت های پذیرش شده در بازار سرمایه 
و گسترش و توسعه تأمین مالی بنگاه ها و نیز بهبود وضعیت مالی دولت دیگر 

مزایای خصوصی سازی است که باید به آن اشاره نمود.
البته چنانچه فرآیند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه ها به شیوه ای واقعی 
انجام نشود  نه تنها هیچ کدام از اهداف مذکور محقق نمی گردد بلکه منجر به 
کاهش سودآوری شرکت ها، بیکاری نیروهای انسانی شاغل، گسترش فسادهای 

اقتصادی و در نهایت از بین رفتن بنگاه اقتصادی واگذار شده می گردد.
بایستی مراقبت زیادی از شرکت های واگذار شده و سهامداران جدید آن 
نمود، هر چند توسـعه ي بـــازار سهام غالباً توسط دولت ها به عنوان هدف 
اصلي فرایند خصوصي سازي مطـرح شـده است و فروش شرکت هاي دولتي 
از طریق انتشار سهام در بازار سهام منجر به افزایش  نقدشوندگي و اندازه ي 
بازار ســهام می گردد، دولت ها بایستی متعهد به حمایت از خصوصی سازی 
بعــد از واگذاری بنگاه هــا گردند و با تصمیمات یك شــبه و غیراقتصادی، 
سودآوری شــرکت های واگذار شده را تحت الشــعاع قرار ندهند. امری که 
متاســفانه در برخی از موارد در بازار بورس کشــورمان شــاهد آن بوده ایم 
تحمیــل نرخ خوراک و هزینه های تعرفه ای بر صادرات و یا کاهش تعرفه بر 
واردات و حقوق معادن از جمله ریسك هایی است که متوجه خصوصی سازی 

در کشور شده است.
در مورد اثر خصوصی ســازی بر نقدشوندگی بازارسرمایه نیز می توان گفت 
که  نقدشوندگي یکی از اساســي ترین معیارهای مشارکت سرمایه گذاران در 
بازارسرمایه است. خوشبختانه با تدوین و تغییراتی که در دستورالعمل های توقف 
و بازگشــایی نمادها رخ داد تقریبا بازارسرمایه از نقدشوندگی باالیی برخوردار 
شده است، چون سرمایه گذاران بـه جـــاي انـدازه ي بـازار بـه نقدشـوندگي 
بـــازار توجـه بیشتری دارنـد و علت آن، تأثیر مستقیم بر سود ناشي از انجـام 

معامالت است.
اما در این مسیر محدودیت هایی که پیش روی خصوصی سازی و یا واگذاری 
بنگاههای اقتصادی توسط دولت ها و یا سایر نهادها نظیر بانك ها و صندوق های 
بازنشســتگی وجود دارد، می توان به کیفیت صورت های مالی بنگاه های قابل 
واگذاری از نظر ســاختار تأمین مالی، بهره وری نیروی انســانی و تکنولوژی، 
شرایط اقتصادی و ریسك های سیاسی کشور، تغییر متعدد قوانین تاثیرگذار بر 
آینده بنگاه ها، شرایط سخت واگذاری بنگاه ها و الزام خریداران به پذیرش برخی 
از شرایط غیراقتصادی، عدم واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی و عدم 

تایید صالحیت آنها اشاره نمود.
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بازار طال درحالی ســال 1396 را به پایان رساند که رکوردهای جدیدی از 
خود به جای گذاشت. سکه طال بعد از افزایش نرخ ارز و همچنین اونس جهانی 
در اســفندماه به کانال یك میلیون و ششصد هزار تومان وارد شد که این امر 

نویدبخش سالی پرنوسان برای فعاالن بازار طال به شمار می رفت.
ارزش طــال در بازار داخلی متاثــر از دو عامل اونــس جهانی و نرخ ارز 
اســت. لذا برای پیش بینی بازار طال در ســال 1397 باید به تحلیل این دو 
عامل پرداخت. ســال 1396 برای بازار ارز سالی پرنوسان و البته پرحاشیه 
بود. نرخ ارز در شــش ماهه اول با شــیب مالیمی از کانال 3700 تومان به 
ســمت 4000 تومان حرکت کرد. ولی به یکباره شاهد افزایش شیب صعود 
نــرخ ارز در بازار آزاد بودیــم. جرقه این افزایش قیمت بعد از اغتشاشــات 
دی ماه 96 شروع شد. ناآرامی ها و البته دالیل بنیادی اقتصاد دست به دست 
هم داد تا شــاهد افزایش نرخ ارز تا محدود 4900 تومان باشــیم. افزایش 
نقدینگی یکی از مهم ترین دالیل افزایش نرخ ارز در ســال گذشته بود. بعد 
از کاهش سود بانکی و خروج سرمایه ها از سپرده های بانکی، بازار ارز و طال 
یکی از گزینه های جذاب برای سرمایه گذاران به حساب آمده و سرمایه های 

سرگردان را به خود جذب کرد. 
در همیــن خصوص بانك مرکزی ســعی کرد با ارائه بســته حمایتی با 
افزایش نرخ بهره به 20 درصد و البته پیش فروش سکه نقدینگی موجود در 
بازار را جمع آوری نمایــد. اقدامی که می تواند بانك های زیان ده را با بحران 
تازه ای روبه رو کند. باید دید بانك هایی نظیر بانك صادرات با زیان 4 هزار و 
556 میلیارد تومانی در سال 96 توان پرداخت سود سپرده های 20 درصدی 
را دارنــد یا خیر. هرچند بانك مرکزی اعــالم کرده افزایش 5 درصدی نرخ 

سود سپرده ها را جبران خواهد کرد.
از طرف دیگر بانك مرکزی با کمك نیروی انتظامی سعی در کنترل دالالن 
ارز و تعطیلی بازارهای غیررســمی سبزه میدان و پاساژ افشار کرد، با کنترل 
و رصد حســاب های بانکی دالالن ارز و همچنیــن برخورد انتظامی تا حدود 
زیادی از التهاب بازار ارز مرتفع شــد. در اقدامی دیگر بانك مرکزی با انتشار 
اطالعیه ای ثبت سفارش با ارز دالر را ممنوع اعالم کرد تا بتواند تقاضای دالر 
را هرچه بیشــتر کاهش دهد که البته به اعتقاد بســیاری از کارشناسان ثبت 
ســفارش با دالر از مدت ها پیش با حجم بســیار کمی صورت می گیرد و این 
تصمیم نقش زیادی در کاهش تقاضا نمی تواند داشته باشد. بعد از اجرای این 
بسته های اقتصادی نیز شــاهد ایجاد صف های طوالنی در مقابل صرافی های 
میدان فردوســی بودیم. به گونه ای که در انتهای سال  صرافی های مجاز تنها 
ارز دولتی را با قیمتی در محدوده 4500 تومان، تنها با ارائه پاسپورت و بلیت 
می فروختند و از ســوی دیگر در بازار آزاد، ارز در محدوده 4800 الی 4900 

تومان داد و ستد می شد.
در کنار پارامترهای اقتصادی مسائل مطرح شده درخصوص خروج احتمالی 

آمریکا از برجــام نیز تاثیر زیادی بر تقاضای ارز داشــت. در همین خصوص 
برکناری تیلرســون وزیر امور خارجه آمریکا و انتخاب رئیس ســیا به عنوان 
وزیر خارجه گمانه زنی ها را برای خروج آمریکا از برجام تقویت کرد. با توجه به 
سابقه ضد ایرانی پمپئو وزیر امور خارجه جدید آمریکا به نظر می رسد در سال 
آینده هم نوسانات ارز در بازار داخلی زیاد باشد. کارشناسان اقتصادی نرخ ارز 
را برای ســال آینده افزایشی پیش بینی کرده که بازه قیمتی پیش بینی شده 
ارقامی بین  5200 الی 5700 تومان اســت.پارامتر مهم دیگر در بازار طالی 
داخلی قیمت اونس جهانی است. سیاست های اقتصادی ترامپ رئیس جمهور 
پرحاشیه و البته غیرقابل پیش بینی آمریکا در مورد کاهش مالیات ها، افزایش 
تنش بین اروپــا و آمریکا، جنگ ارزی آمریکا و چین و از طرف دیگر افزایش 
نــرخ بهره فدرال رزرو همگی از عوامل مهم تاثیرگذار در قیمت اونس جهانی 

طال در سال 1397 خواهند بود.
بعد از انتخاب ترامپ در مبارزات انتخاباتی  و اجرای سیاست های اقتصادی 
ترامپ شاهد انتشــار آمارهای امیدوارکننده اشتغال در آمریکا و کاهش نرخ 
بیــکاری بودیم که این آمارها می تواند نقش زیــادی در تقویت ارزش دالر و 
کاهش قیمت طال داشــته باشد. از طرف دیگر کاهش تنش بین آمریکا و کره 
شمالی نیز می تواند فشار فروش طال را افزایش دهد. افزایش نرخ بهره فدرال 
رزرو نیــز در صورت تحقق می تواند از عوامل کاهش قیمت طال به حســاب 
بیاییــد؛ چراکه با افزایش نرخ بهره هزینه نگهداری طال افزایش می یابد و این 
نکتــه باعث کاهش تقاضای اونس طالی جهانی خواهد بود. اما از طرف دیگر 
جنــگ ارزی آمریکا و چین و همچنین افزایش تنش هــا بین آمریکا و اروپا 
همگی از عواملی اســت که می تواند ارزش طالی جهانی را با افزایش روبه رو 
کند. نگرانی ها درباره تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفه های واردات علیه فوالد 
و آلومینیــوم و تقابل اروپایی ها با ایــن تصمیم می تواند بر قیمت های جهانی 
تاثیرگذار باشد. بحران های منطقه ای نظیر بحران انگلیس و روسیه نیز می تواند 
باعث ایجاد نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی باشد و نمی توان به راحتی از 

کنار آنها گذشت.
با توجه به مطالب عنوان شــده به نظر می رســد طــالی داخلی در نگاه 
بلندمــدت همچنان در یــك روند صعودی قرار دارد و هنوز هیچ ســیگنالی 
مبنی بر نزولی شدن روند قیمت طال در بازار مشاهده نمی شود؛ هرچند امکان 
اصالح قیمتی بعد از یك رالی قیمتی و رشد زیاد قیمت ها دور از ذهن نیست. 
از یــك طرف نرخ ارز با توجه به فضای سیاســی حاصــل از خروج احتمالی 
آمریکا از برجام پرنوســان خواهد بود و از طرف دیگر نزول زیادی برای قیمت 
اونس جهانی نمی توان متصور بود لذا همچنان طال به عنوان یك دارایی امن 
در مقابل نوســانات اقتصادی و حفظ ارزش دارایی مورد توجه سرمایه گذاران 
خواهد بود. شاید یکی از جذاب ترین گزینه های سرمایه گذاری درحال حاضر 

ثبت نام در پیش فروش سکه است.

سیدعلی خسروشاهی
تحلیلگر اقتصادی
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ارز،طال،سکه
وروزگاریکهگذراندند

در سالی که گذشت، طال، سکه و ارز با نوسانات زيادی به ويژه در روزهای پايانی سال همراه شدند؛ به طوری که طبق آمارها، روند رو به رشد اين سه محصول از 
ابتدای سال مشهود بود ولی به طور مشخص بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره رياست جمهوری، به طور ناگهانی روند حرکتی شان با رشد 
روبه رو شد که تا پايان سال هم دست از اين روند نکشیدند. به اين ترتیب، بسیاری از تولیدکنندگان از اين موضوع متضرر شدند. از طرف ديگر هم با شروع سال 
جديد، نرخ دالر هم با افزايش قیمت همراه بود که در رنج 5000 تومان معامله شد. حال بايد ديد امسال دولت چه تدابیری برای افزايش بیشتر قیمت طال، سکه 
و ارز می انديشد. از آنجايی که نفت خام و فرآورده های نفتی با نرخ دالر مبادله ای محاسبه می شود و سود پااليشگاه ها حاصل از محاسبه مابه التفاوت نرخ نفت 
خام و فرآورده های تولیدی است، افزايش نرخ دالر آزاد، اثر مستقیم بر نرخ دالر مبادله ای خواهد داشت و با افزايش نرخ آن، درآمد پااليشگاه ها افزايش خواهد 
يافت.نکته ديگر در خصوص طال و ارز اينکه بازار طالی ايران، تابعی از تغییرات قیمت دالر آزاد در بازار است. پیش بینی ها نشان می دهد که در سال 97، قیمت 
جهانی طال نوسان زيادی نداشته باشد. در واقع فلز زردرنگ سال 96 را آرام و باثبات شروع کرد اما در اواسط راه، از افزايش قیمت ها دوری کرد و با هیجانات 
زيادی همراه شد که در نهايت شاهد يک حباب قیمتی بوديم و حتی هر سکه بهار آزادی تا يک میلیون و 700 هزار تومان هم پیش رفت. حال با اين شرايطی 

که در بازار دالر، سکه و طال رخ داده است، بايد منتظر ماند تا ببینیم دولت چه تدابیری برای جلوگیری از رشد بی رويه قیمت ها خواهد گرفت.

سال 96 درحالی آغاز شد که از میانه های سال 95 بانك های چینی به بهانه 
کنترل و شناسایی اصالت منشا، نقل و انتقاالت ارزی ایران در چین را با مشکل 
مواجه کردند. همین موضوع سبب شد که نرخ دالر در سه ماهه آخر سال 95 با 
یك جهش حدود 15 درصدی مواجه شود و بازار ارز که پس از روی کار آمدن 
دولت دهم با آرامش همراه بود، تا حدی ملتهب شود. نزدیك بودن انتخابات 
ریاست جمهوری یازدهم و تمایل دولت برای کنترل بازار ارز در ماه های منتهی 
به انتخابات باعث شــد تا با مذاکره با طرف های چینی و آزاد شدن بخشی از 
منابع خارجی، مشــکل تا حدی به تعویق بیافتــد و نرخ دالر که در دی ماه و 
بهمن ماه 95 تا مرز 4200 تومان پیش رفته بود، عقب نشینی کرده و دالر سال 
96 را با نرخ 3750 آغاز کند. با وجود احتمال عدم انتخاب مجدد آقای روحانی 
به عنوان رئیس جمهور و شوک های پیش از انتخابات، نرخ دالر مسیر هواری را 
حتی پس از انتخابات تا پایان تیرماه طی کرد و نرخ آن هیچگاه فراتر از 3800 
تومان نرفت. از ابتدای مردادماه روند افزایشــی نرخ دالر آغاز شد؛ لیکن شیب 
افزایش آن تا اواسط آذرماه مالیم بود. بعضی از کارشناسان معتقدند که کاهش 
نرخ سود بانکی توسط بانك مرکزی در شهوریورماه یکی از عوامل اصلی افزایش 
تقاضای ارز و باالرفتن نرخ آن در نیمه دوم سال 96 است اما واقعیت امر این 
است که مشکل نقل و انتقالت ارزی در چین و امارات مهمترین دلیل افزایش 
نرخ ارز در ســال 96 بوده و سایر عوامل به علت افزایش نرخ ارز و رشد آن در 

یك بازه کوتاه، دلیلی جهت تشدید این روند بوده است.
همانطور که اشاره شد بانك های چینی به بهانه شناسایی اصالت منشا، نقل 
و انتقالت ارزی از ایران را از ابتدای سال 96 با مشکل مواجه کردند اما وجود 
صرافی های ایرانی در امارات کنترل کننده این نقصان بود تا آنکه با نزدیك شدن 
به پایان ســال میالدی 2017 و اجرایی شدن موضوع مالیات بر ارزش افزوده 
در دبی از ابتدای سال 2018 میالدی، نقل و انتقاالت در امارات هم با مشکل 
مواجه شــد. همزمانی تنگ شدن حلقه نقل و انتقاالت در چین و امارات که 
نقش اساســی در بازار ارز ایران دارند با پایان سال میالدی و پس از آن سال 
چینی که اوج تقاضای تجاری )حواله( ارز در ایران اســت باعث شد تا در ابتدا 
نرخ درهم و دالر و به تبع آن سایر ارزها با یك جهش 10 تا 15 درصدی مواجه 
شود. البته این وقایع از اردیبهشت ماه و حتی پیش از انتخابات قابل پیش بینی 
بود و انتظار می رفت از همان زمان بانك مرکزی با یك برنامه مناسب و دقیق 
نسبت به کنترل شرایط و حفظ منابع ارزی اقدام کند که این اتفاق در زمان 
مناســب رخ نداد. این جهش اولیه در نرخ حواله باعث شد تا سرمایه هایی که 
پس از کاهش نرخ ســود بانکی به دنبال فرصتی برای کسب سود می گشتند 
وارد بازار ارز و سفته بازی آن شوند و این دقیقا همان زمانی بود که بازار به طور 

کامل از کنترل خارج شــد و نرخ دالر تا آستانه 
5000 تومــان در بهمن ماه باال رفت و نتیجه آن 
شد که بازار ارز که تا شهریورماه دوران آرامش را 
ســپری می کرد در نیمه دوم سال با یك جهش 

25 درصدی مواجه شد.
عدم اقدام به موقــع بانك مرکزی در کنترل 

بازار و همچنین استفاده از روش های فرصت سوز نظیر تزریق اسکناس به بازار 
سبب شــد تا در نهایت دولت با دستگیری تعدادی از دالالن ارزی و امنیتی 
کردن بازار در کنار ممنوعیت معامله اسکناس دست به کنترل بازار بزنند که 
اگرچه مشخص اســت که این وضع نمی تواند برای بلندمدت پایدار بماند اما 
ســبب شــد که بازار ارز در روزهای آخر سال 96 قدری آرام  گیرد و نرخ دالر 
در آخرین روزهای اسفندماه در کانال 4900 تا 5000 تومان قرار  گیرد. البته 
بانك مرکزی جهت کنترل بازار ارز یك بسته ارزی شامل پیش فروش سکه، 
گواهی سپرده ارزی و افزایش نرخ سود بانکی را ارائه کرد که جز مورد آخر سایر 
موارد با عدم تمایل مردم مواجه شد و در مجموع توفیق چندانی در کنترل بازار 
نداشت. ظاهرا همه تالش های دولت و بانك مرکزی برای روزهای آغازین نوروز 
کارساز نبود؛ چراکه در اولین روز کاری سال جدید نرخ فروش دالر مرز 5000 
تومان را رد کرد و تا پایان هفته اول سال 97 تا مرز 5300 تومان هم باال رفت 
اما عدم کشش بازار سبب شد تا پس از تعطیالت نرخ در محدوده 5100 تومان 
قرار  گیرد. تمام اتفاقات و تحوالت سال 96 باعث شد تا دوباره حجم باالیی از 
ســرمایه ها به دالر و یورو تبدیل شود و از چرخه فعالیت های اقتصادی خارج 
گردد. در کنار این، اگرچه آمار رســمی ای وجود ندارد، اما گفته می شود طی 
سال 96 )و عمدتا در نیمه دوم سال(  بیش از 20 میلیارد دالر سرمایه از کشور 
خارج شــده اســت. درحال حاضر دولت جهت کنترل بازار اسکناس کماکان 
ممنوعیت معامله اسکناس، فروش اســکناس به مسافران با ارائه پاسپورت و 
ویزا توســط صرافی های منتخب را دنبال می کند اما در کنترل بازار حواله که 
ریشه مشکالت بازار ارز بود، برنامه مشخصی ندارد.پیش بینی می شود در سال 
جدید چنانچه بانك مرکزی و دولت بتوانند با مذاکره مشکل بانك های چینی 
را مرتفع و مسیر ارزی چین را مجدد فعال کنند و همچنین  مسیر ترکیه را از 
قبل فعال تر کنند و گشایشی در مسیرهای عمان، روسیه و عراق ایجاد کنند، 
خواهند توانست تا بازار ارز را تا حدی مهار کنند البته این به شرط آن است که 
آمریکا کماکان متعهد به برجام باقی بماند. در غیر این صورت مشخص نیست 
که خروج آمریکا چه تاثیری بر لغو تحریم های قبلی یا حتی وضع تحریم های 

جدید علیه ایران خواهد گذاشت و نتیجه آن بر بازار ارز چه خواهد شد.

مهشید خیزان - 
خبرنگار

ابوذر نجمی
 تحلیلگر مسائل اقتصادی

مهار بازار ارز در گرو مذاکرات
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رسول محمدی پور
 کارشناس مديريت مالی

طــال در طول تاریخ همواره به عنوان یك ابزار مدیریت ریســك و ذخیره 
ارزش دارایی و ســرمایه مطرح بوده اســت. بســیاری اعتقاد دارند که طال به 
هنگام تالطم های سیاســی و نظامی مهم در جهــان یکی از بهترین فرم های 
نگهداری ثروت اســت. برای ســال ها آفریقای جنوبی کشور پیشرو در تولید 
طال بود. ولی در چند ســال اخیر چین، استرالیا، روسیه به میزان زیادی از آن 
پیشــی گرفته اند. چین در پنج سال گذشته بزرگ ترین مصرف کننده این فلز 
در دنیا بوده است و بعدازآن هند، آمریکا و روسیه قرار دارند.  در این یادداشت 
نگاهی خواهیم داشــت به روند قیمتی و متغیرهای بنیادی تأثیرگذار بر این 

فلز گران بها.
در ابتدای سال 96 قیمت هر انس طال برابر 1249 دالر و در اسفندماه به 
قیمت 1320 دالر رســیده و عالوه بر این در طی سال باالترین و پایین ترین 
قیمت به ترتیب 1368 دالر و 1209 دالر بوده اســت. میزان رشــد قیمت 
5.6 درصد و متوســط قیمت طی سال 1285 دالر بوده است. با وجود اینکه 
سرمایه گذاران بین المللی در سال گذشته تاحد زیادی بر بازار سهام و ارزهای 
دیجیتال توجه داشــته اند اما قیمت طال با رشد نسبی و معقولی روبه رو شده 

است. 
فرودین

96  
اسفند
96 

کمترین 
قيمت

باالترین 
قيمت

متوسط
بازدهی قيمت

125013201209.71368.01285.21%0.56

در نمودار زیر روند قيمت انس طال نشان داده شده است. 

 

 طال نگاهی بنیادی به فلز خوشرنگ 
 مدیریت مالی کارشناس -پوررسول محمدی

 

مطرح بوده است.  هیو سرما ییارزش دارا رهیو ذخ سکیر تیریابزار مد کیهمواره به عنوان  خیطال در طول تار
 یهافرم نیاز بهتر یکیمهم در جهان  یو نظام یاسیس یهااعتقاد دارند که طال به هنگام تالطم یاریبس

 ن،یچ ریدر چند سال اخ یطال بود. ول دیدر تول شرویکشور پ یجنوب یقایها آفرسال یثروت است. برا ینگهدار
 نیکننده امصرف نیتردر پنج سال گذشته بزرگ نی. چاندهگرفت یشیاز آن پ یادیز زانیبه م هیروس ا،یاسترال

داشت به  میخواه ینگاه ادداشتی نیدر ا  قرار دارند. هیو روس کایبوده است و بعدازآن هند، آمر ایفلز در دن
 .بهافلز گران نیبر ا رگذاریتأث یادیبن یهاریو متغ یمتیروند ق

و عالوه بر  دهیدالر رس 9142 متیبه ق اسفندماهو در  دالر 9426هر انس طال برابر  متیق 69سال  یدر ابتدا
 متیرشد ق زانیم بوده است. دالر 9426 و دالر 9191 به ترتیب متیق نیترنییپاو  نیسال باالتر یدر طاین 
در سال  یالمللنیب گذارانهیسرما نکهیاوجود  است. بابوده دالر  9415سال  یط متیدرصد و متوسط ق 5.9

 یمعقولو  یطال با رشد نسب متیق امااند توجه داشته تالیجید یبر بازار سهام و ارزها یادیگذشته تاحد ز
  شده است. روهروب

باالترین  متوسط قیمت بازدهی
 قیمت

کمترین 
فرودین  69 اسفند قیمت

69 
0.56% 1285.21 1368.0 1209.7 1320 1250 

 

 در نمودار زیر روند قیمت انس طال نشان داده شده است. 

 

افت وخیزهای قیمت طال وابســته به عوامل و رویدادهایی هست که منجر 
به افزایش تقاضا یا کاهش آن می شود. یکی از عمده ترین عواملی که بر قیمت 

جهانی طال اثر گذار است ارزش دالر است.
در یك ســال گذشته شاخص دالر با کاهش 12.5 درصدی تقریبا از 103 
واحد به 90 واحد کاهش پیدا کرده که این ارزش کمترین میزان در سه سال 
اخیر است. اصلی ترین عوامل تضعیف کننده دالر را می توان سیاست های پولی 
دولت ترامپ و افزایش تورم آمریکا به حساب آورد. البته باید در نظر داشت در 
دوره های کوتاه مدت، بهبود اوضاع بازار اشتغال و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو 
آمریکا، تأثیر زیادی بر رشد ارزش دالر و کاهش قیمت جهانی طال داشته است. 
درواقع باید در این دوران افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تقویت ارزش 

دالر را عمده ترین ریسك برای بازار طال دانست.
نمودار زیر رابطه قیمت طال و شاخص دالر را در یك سال اخیر به نمایش 

می گذارد. 

 

. شودین مآ کاهش ایتقاضا  شیهست که منجر به افزا ییدادهایطال وابسته به عوامل و رو متیق یزهایوخافت
 طال اثر گذار است ارزش دالر است. یجهان متیکه بر ق یعوامل نیتراز عمده یکی

کاهش پیدا کرده واحد  62واحد به  921از  بایتقر یدرصد 94.5سال گذشته شاخص دالر با کاهش  کیدر 
 توانرا می دالر کنندهفیعوامل تضع نیتریاست. اصل ریدر سه سال اخ زانیم نیارزش کمتر که این

 یهادوره در در نظر داشت دی. البته باآوردحساب به کایتورم امر شیدولت ترامپ و افزا یپول یهااستیس
 بر رشد ارزش دالر و یادیز ریتأث کا،ینرخ بهره فدرال رزرو آمر شیمدت، بهبود اوضاع بازار اشتغال و افزاکوتاه

 تیفدرال رزرو و تقو طنرخ بهره توس شیافزار این دوران د بایدطال داشته است. درواقع  یجهان متیکاهش ق
 .دانستبازار طال  یبرا سکیر نیترعمدهرا  ارزش دالر

  .گذاردیم شیبه نما ریسال اخ کیطال و شاخص دالر را در  متیرابطه ق رینمودار ز

 

 
طور که همان .دهدیهر انس طال و سمت راست ارزش شاخص دالر را نشان م متیسمت چپ نمودار فوق ق
 .ابدییم شیبا افت شاخص دالر ارزش انس طال افزا شودیدر نمودار باال مالحظه م

از صادرات  شتریاست، درواقع واردات آنها ب یاقتصاد جهان منف نیتربزرگ یدهه است که تراز تجار نیچند
 شیافزا یبرا کایآمر یهورجمسیدونالد ترامپ رئ یهااستیس یدر راستا رسدیاست. افت ارزش دالر به نظر م

 «بایپار یپانیب»ارشد بانک  یهاستیاز استراتژ یکیباشد. به نظر  شکشور یجارحساب یو کسر یتراز تجار

ســمت چپ نمودار فوق قیمت هر انس طال 
و سمت راســت ارزش شــاخص دالر را نشان 
می دهــد. همان طــور که در نمــودار مالحظه 
می شــود با افت شــاخص دالر ارزش انس طال 

افزایش می یابد.
چندین دهه است که تراز تجاری بزرگ ترین 

اقتصاد جهان منفی است، درواقع واردات آنها بیشتر از صادرات است. افت ارزش 
دالر به نظر می رســد در راستای سیاســت های دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا برای افزایش تراز تجاری و کســری حســاب جاری کشورش باشد. به 
نظر یکی از استراتژیست های ارشــد بانك »بی ان پی پاریبا« فرانسه، »آمریکا 
با کســری حساب جاری مواجه اســت و می خواهد آن را خاتمه دهد. تنها راه 

مسئله، کاهش ارزش دالر است.«
عالوه بر نکته فوق، در بهمن ماه اســتیو منوچیــن وزیر خزانه داری آمریکا 
در اجــالس داووس مطرح کرد: »تا جایی که به تجارت و فرصت های تجاری 
مربوط است، دالر کم ارزش تر برای آمریکا خوب است.« با این وجود تداوم افت 

شاخص دالر و به تبع آن رشد قیمت طال نباید دور از ذهن باشد.
به نظر می رســد عامل دیگری که موجب افزایــش تقاضا و قیمت طال در 
ســال گذشته شد تنش های سیاسی بین المللی به خصوص اوضاع کره شمالی 
بود. آزمایش های موشــکی کره شــمالی و باال گرفتن تنش ها با آمریکا باعث 
افزایش ریســك های ژئوپلیتیك گردید که موجب افزایش تقاضا در بازارهایی 

نظیر طال شد. 
با اینکه قرار اســت ترامپ وکیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی دیدار و 
گفت وگو پیرامون اختالفات دو طرف داشته باشند اما با تصمیمات اخیر ترامپ 
 ازجمله برکناری رکس تیلرســون وزیر امــور خارجه آمریکا و تمدید فرمان 
»وضعیت اضطــراری ملی« علیه ایران می توان به این نتیجه رســید که او 
شــدیدا در تالش است تا از برجام خارج شــود و بر تنش های خود با ایران 
بی افزاید. این اقدام باعث رشد تقاضای طال به عنوان یك سرمایه گذاری امن 

خواهد شد.
عالوه بر مواد ذکرشده در فوق ترامپ با امضای حکم افزایش تعرفه فوالد و 

آلومینیوم به نظر آغازکننده یك جنگ تجاری است. 
یکی از تبعات مهم جنگ تجاری می تواند خروج سرمایه باشد، به خصوص 
خروج ســرمایه از شــرکای تجاری بزرگ آمریکا. به دلیل آنکه شرکای بزرگ 
تجــاری آمریکا درعین حال بزرگ ترین دارنــدگان بدهی ها و اوراق قرضه این 

کشور نیز به شــمار می روند، آنها می توانند برای تالفی 
تعرفه های تجاری اقدام به دامپینگ اوراق 

قرضه کنند.
 در این صورت کاهش ارزش اوراق 

قرضــه آمریکا می توانــد درنهایت 
برای  تقاضا  رشــد  موجب 
طال شود و قیمت این فلز 

گران بها را افزایش دهد.
به طور خالصه تقاضای 

جهانی طال طی سال جدید 
تحت تأثیر ریسك های سیاسی 

و اقتصادی، نوســانات نرخ ارز و 
سیاست های پولی بانك های مرکزی 

بزرگ جهان بــا تغییرات مهمی روبهرو 
خواهد شد.

 پیش بینی می شود شروع جنگ تجاری، 
تداوم کاهش ارزش دالر، اصالح شــاخص سهام 

در بازارهای مالی بین المللی، افزایش رشد اقتصادی 

التهاب بازار ارز؛ سرمایه گذاری مطمئن در طال
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چین و هند و تشدید تنش بین ایران و آمریکا از عواملی خواهد بود که تقاضا 
جهانی را برای طال افزایش خواهد داد.

 مهم ترین ریسك علیه بازار طال را می توان اوضاع اقتصادی آمریکا دانست 
به طوری که کاهش نرخ بیکاری و افزایــش نرخ بهره از عمده ترین تهدیدها 

هستند که افت قیمت طال را رقم می زنند. 

طال در بازار داخل
انتظاراتــی که از رونــد قیمت طالی جهانی می رود در مــوارد زیادی با 
شکل گیری روند قیمت طال در داخل متفاوت است و دیده می شود که روند 
تغییــرات طالی جهانی با طالی داخل در بعضــی مواقع همگرا و در برخی 
مواقــع روند متفاوتی را پی می گیرند. عاملی که در این  بین مداخله می کند 
نرخ برابری دالر و انتظارات از قیمت آتی آن اســت. درواقع قیمت سکه در 
بازار داخل با اســتفاده از ارزش انس طالی جهانی و نرخ برابری دالر حاصل 
می گردد. تغییرات نرخ دالر یکی از مهم ترین مؤلفه های نوسانات قیمت سکه 

در داخل کشور است. 
 جدول زیر قیمت انس، سکه و دالر در ابتدا و انتهای سال 96 و بازدهی 

هرکدام را به تفکیك نشان می دهد.

بازدهیاسفند 96فروردین 96شرح

5 %1320$1250$انس طال

34 %11,710,0001,5760,000سكه بهار ازادی

28 %37,48048160 دالر

نمودار زیر روند قيمت طال و دالر را ارائه می دهد

 دالر حاصل یو نرخ برابر یجهان یسکه در بازار داخل با استفاده از ارزش انس طال متیآن است. درواقع ق یآت
  سکه در داخل کشور است. متینوسانات ق یهامؤلفه نیتراز مهم یکیدالر نرخ  راتیی. تغگرددیم

 .دهدینشان م کیهرکدام را به تفک یو بازده 69سال  یانس، سکه و دالر در ابتدا و انتها متیق ریجدول ز 

 شرح 69فرودین  69 اسفند بازدهی
 انس طال 1250$ 1320$ 5%

34% 1,5760,000 11,710,000 
سکه بهار 

 ازادی
 دالر 37,480 48160 28%

 

 .دهدیطال و دالر را ارائه م متیروند ق رینمودار ز نیهمچن

  
حاکم بر بازار است. به  یاز جو روان یناش دیگر یبخش و یادیطال و دالر از عوامل بن متیاز رشد ق یبخش
 یرابرو نرخ ب ین که با استفاده از نرخ انس جهانآ حاصل از فرمول متیق با باید یسکه بهار آزاد متیق یعبارت

بازار سکه  متیو ق یارزش ذات نیکه ب شودیم همشاهد بعضاداشته باشد اما  یهمخوان شودیدالر حاصل م
هر  متیدالر، ق 9،141طال  یانس جهان متیق 9169اسفند  42 خیمثال در تارعنواناختالف وجود دارد. به

 کهی، درحالدر بازار تعیین گشت الیر 95،112،222معادل  یسکه بهار آزاد متیو ق الیر 29،662دالر برابر 
انتظار  بازار گرید یاز نگاهو  یمتیحباب ق الیر 9،112،992 یعنی ،الیر 92،225،162سکه برابر  یارزش ذات

 رفع حباب عرضه و تقاضا، کنترل یبراسکه لحاظ کرده است.  متیدر ق الیر 54،522تا را دالر  متیق شیافزا
با کاهش حباب و متعادل شدن و  طرح حراج سکه را اجرا کرددولت  ،ینگینقد یآورو جمع بازار سکهقیمتی 

اواخر اسفندماه، منجر به افزایش در آرامی به بازار ارز دوبار تالطم و نابازگشت  .متوقف گشتبازار این طرح 
 .در سکه شد مجدد گیری حبابقیمت و شکل

  بخشــی از رشد قیمت طال و دالر از عوامل بنیادی و بخشی دیگر ناشی 
از جو روانی حاکم بر بازار اســت. به عبارتی قیمت ســکه بهار آزادی باید با 
قیمت حاصل از فرمول آن که با اســتفاده از نرخ انس جهانی و نرخ برابری 
دالر حاصل می شود همخوانی داشته باشد اما بعضا مشاهده می شود که بین 

ارزش ذاتی و قیمت بازار سکه اختالف وجود دارد.
 به عنوان مثال در تاریخ 20 اسفند 1396 قیمت انس جهانی طال 1،323 
دالر، قیمــت هر دالر برابر 47،990 ریال و قیمت ســکه بهار آزادی معادل 
15،830،000 ریال در بازار تعیین گشت، درحالی که ارزش ذاتی سکه برابر 
14،445،390 ریال، یعنی 1،384،610 ریال حباب قیمتی و از نگاهی دیگر 
بازار انتظار افزایش قیمت دالر را تا 52،500 ریال در قیمت سکه لحاظ کرده 
است. برای کنترل عرضه و تقاضا، رفع حباب قیمتی بازار سکه و جمع آوری 
نقدینگی، دولت طرح حراج ســکه را اجرا کرد و با کاهش حباب و متعادل 
شدن بازار این طرح متوقف گشــت. بازگشت دوبار تالطم و ناآرامی به بازار 
ارز در اواخر اســفندماه، منجر به افزایش قیمت و شکل گیری حباب مجدد 

در سکه شد.
و در آخر، می توان گفت التهاب بازار ارز کشــور و همچنین روند صعودی 
انس جهانی، سرمایه گذاری در طال را به یك انتخاب منطقی بدل کرده است. 
تداوم این اتفاقات در ســال 97 می تواند جریانات نقدی را از بازارهای موازی 

به سمت این فلز خوش رنگ سوق دهد. 

دو روی متفاوت سکه 
در سال 96

هر قطعه ســکه بهار آزادی در ســالی که 
گذشــت، دو نیمه متفاوت از هــم را تجربه 
کرد. در ابتدای سال 1396 تا قبل از برگزاری 
انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، سکه بهار آزادی به همراه دالر )یکی 

از عوامل مهم موثر بر قیمت سکه( روندی نسبتا خنثی را دنبال کرد.
 البتــه این روند، تا برگزاری دوازدهمین انتخابات ریاســت جمهوری 
)29 اردیبهشــت 96( چندان دور از انتظار نبــود. چراکه دولت یازدهم 
درصدد بود تا از مهمترین دســتاورد خود که همان مهار نرخ تورم و تك 

رقمی کردن آن بود، محافظت نماید. 
با انتخاب دوباره حســن روحانی به عنوان ریاست جمهوری و راحت 
شدن خیال سرمایه گذاران بابت اوضاع اقتصادی و تداوم برنامه های دولت 
قبل، بازار ارز و سکه بدون تغییر فاحشی در قیمت، به کار خود ادامه داد. 
در واقع سکه در فصل بهار عمدتا در ابتدای محدوده 1.200.000  تومان 

مورد معامله قرار گرفت و بارشدی حدودا 1 درصدی مواجه شد.
با شروع فصل تابســتان، قیمت سکه همچنان در کانال 1،200،000 

تومان قرار داشت و افت و خیز چندانی را تجربه نکرد.
 اما در شــهریورماه به دالیل مختلفی از قبیل رشــد تقاضای سنتی 
برای ســکه در آســتانه اعیاد مذهبی )عید غدیر و قربان( و ضرب العجل 
بانك مرکزی برای کاهش سود سپرده های بانکی، قیمت سکه با افزایش 

همراه شد.
 عالوه بر این ســخنرانی شــدید الحن دونالد ترامپ نسبت به ایران، 
در مجمع عمومی ســازمان ملل )28 شــهریور( نگرانی ها را درخصوص 
برجام تقویت کرد. عوامل ذکر شــده دست در دست هم دادند تا سکه با 
رشدی حدودا 2 درصدی همراه شود و فصل تابستان را در انتهای کانال 

1،200،000 تومان به پایان برساند.

سکان بازار سکه در دستان دالر
طبق مصوبات کنگــره آمریکا، دولت آمریکا ملزم اســت هر 90 روز 
یك بار وضعیت پایبندی ایران به برجام را اعالم نماید. بر همین اساس، 
ترامپ باید در تاریخ 23 مهر ســال 96 پایبندی ایران را نسبت به برجام 
تایید می کرد. سخنرانی شهریورماه ترامپ، این تصور را به اذهان عمومی 
القا کرد که احتمال تایید پایبندی، ضعیف اســت. در نتیجه، یك هفته 
مانــده به اعالم نظر دونالد ترامپ درخصوص برجام، دالر با شــیبی تند 

روند صعودی را در پیش گرفت.
 درحالی که طبق تجارب گذشــته انتظــار می رفت که قیمت دالر در 
اواخــر فصل پاییز )نه در ابتدای پاییز( و با ورود تقاضای فصلی با رشــد 
قابل توجه همراه شود، مساله برجام و نگرانی ها در مورد لغو آن از سوی 
آمریکا، زمان جهش قیمت دالر را چند ماه به جلو انداخت. اگرچه جهش 

قیمتی دالر منجر به افزایش قیمت سکه در مهرماه شد.
 اما سرمایه گذاران به دلیل جذابیت بیشتر بازار ارز، سرمایه های خود 
را عمدتا وارد بازار دالر کردند. به همین دلیل شیب رشد قیمت دالر در 

مهرماه، بیشتر از شیب رشد قیمت سکه بود.
الزم به ذکر اســت ترامپ در تاریخ مذکور، تصمیم گیری درخصوص 
پایبندی ایران را به کنگره محول کرد و این موضوع به طور موقت قیمت 

دالر را تحت فشار قرار داد. 
اما گویی موتور رشــد قیمت دالر که خیلی زودتر از انتظارات روشن 
شــده بود خیال خاموش شــدن نداشــت. در این اوضاع و احوال، بانك 
مرکزی اقدام به عرضه گســترده دالر در بازار طی ماه آبان کرد. افزایش 

لیلی جعفری
کارشناس بازار آتی سکه

64

  
97

ن 
دی

ور
فر

  
96

ره 
شما

 
الن
دک
صا
قت
ا



عرضه دالر در بازار آزاد منجر به این شد که سرمایه گذاران سرمایه های خود 
را از بازار ارز به بازار سکه منتقل کنند. ورود نقدینگی به بازار سکه، این بازار 
را دســتخوش نوسان ساخت و سکه با رشد چشم گیری مواجه شد. افزایش 
تقاضا در بازار ســکه طی آبان ماه، چنان کم سابقه بود که بانك مرکزی به 
منظور مدیریت هیجانات خرید، خبر حراج ســکه از سوی بانك کارگشایی 

را منتشر کرد.
 انتشار این خبر تا حدی به ضرر سکه طال عمل کرد؛ اما در روز شنبه 4 
آذر در اولین مرحله از حراج، قیمت سکه حراجی باالتر از قیمت نقدی رقم 
خورد. این موضوع سبب تشــدید عطش خریداران شد و حباب سکه بیش 

از پیش حجیم شد.
 برخی از کارشناســان اعتقاد داشتند رشد قیمت سکه در حراج، به بیش 
از قیمت نقدی بازار، به دلیل عدم اگاهی مردم عامه از محاســبه مالیات بر 
ارزش افزوده برای قیمت ســکه بوده است. به این ترتیب علی رغم برگزاری 
چند مرحله حراج، نه تنها قیمت سکه با کاهش همراه نشد، بلکه با افزایش 
قیمت سکه، حباب سکه روز به روز بیشتر شده و حتی تا  250 هزار تومان 
نیز پیش روی کرد. با این حال با تداوم حراج سکه از سوی بانك کارگشایی، 

خیال سرمایه گذاران بابت عرضه سکه طال راحت شد.
 در نتیجه، اســتقبال از این حراج ها رفته رفته کمتر و حباب مثبت سکه 

به طور کامل تخلیه شد. 
بــا تخلیه حباب ســکه و عــدم وجود مکان مناســب و جــذاب برای 
ســرمایه گذاری، فعاالن مجددا راهی بازار ارز شده و به دلیل تقویت تقاضا، 

قیمت دالر را با رشد همراه ساختند.
 از سوی دیگر تقاضای فصلی وارد شده به بازار نیز از قیمت دالر و به تبع 
آن از بهای سکه حمایت کرد. به نحوی که دالر با شکستن سدهای مقاومتی 
یکی پس از دیگری، در اواخر فصل پاییز موفق به لمس و عبور از مرز روانی 
4000 تومان شد. سکه طال که پاییز را در انتهای کانال 1،200،000 تومان 
آغــاز کرده بود، علی رغم افت قیمت طالی جهانی، با فتح مرزهای مقاومتی 
تا اواسط کانال 1،400،000 تومان ارتقا یافت. در واقع قیمت سکه، در پاییز 

بیش از 10 درصد رشد را تجربه کرد.
 گفتنی اســت در نیمه دوم سال 96 این دالر بود که سکان بازار سکه را 
در دســت گرفته بود، درحالی که طالی جهانی در کنار قیمت دالر، یکی از 

عوامل موثر بر قیمت سکه بوده است.

وعده هايی که محقق نشد
باوجود اینکه در فصل پاییز، بازار ارز و ســکه بــا تالطم و التهاب همراه 
بود، مسئولین از موقتی بودن این التهابات دم می زدند. رئیس بانك مرکزی 
بارها اعالم کردند با حذف تقاضای فصلی شــاهد افت قیمت دالر و سکه در 
بازار خواهیم بود. اما بازار براساس حرف های مسئولین و سیاستگذاران پیش 
نرفت. در دی ماه سال 96 در پی اعتراضات خیابانی و نابسامان شدن اوضاع 
کشور، تقاضا برای ارز و سکه به عنوان مکان امن سرمایه گذاری تقویت شد و 

قیمت سکه در این ماه، وارد کانال 1،500،000 تومان شد.
با فتــح مرز روانی 1،500،000 تومانی توســط 

ســکه طال، بانك مرکزی به منظور مدیریت 
و کنتــرل بازار ارز و ســکه طرح پیش 

فروش ســکه را اعالم کرد. در این 
طرح مبلغ 1 میلیون تومان برای 

پیش فروش هر سکه در نظر 
گرفته شده بود.

تحویــل  سررســید   
سکه ها با اختیار خریداران 
مقاطع 6 ماهه و 1 ساله 
بود و قیمت سکه نیز در 

روز تحویل به نرخ روز با تخفیف 9 درصد برای پیش خریدهای یکساله و 4 
درصد برای پیش خریدهای 6 ماهه بود.

 اما به دلیل عدم مشخص بودن قیمت سکه، ریسك خرید این سکه ها باال 
رفت و این طرح با اســتقبال مواجه نشد. در اواخر بهمن ماه بازار ارز و سکه 
چنان آشفته و با افزایش تقاضا همراه بود که بانك مرکزی برای کنترل بازار 
ارز و جمع آوری سرمایه های ســرگردان و همچنین مهار سفته بازی، بسته 

سه گانه مهار ارزی خود را پیشنهاد داد. 
در همین حال اقدام به بازداشت و دستگیری اخاللگران ارزی در محدوده 
سبزه میدان و چهار راه استانبول کرد و بساط معامالت غیررسمی را برچید.

براســاس بسته طراحی شده به شبکه بانکی اجازه داده شد تا برای دو هفته 
اقدام به انتشار گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصدکنند. نرخ بازخرید قبل 

از موعد نیز 14 درصد اعالم شد. 
بســته دوم با تمرکز بر انتشار گواهی ســپرده ریالی با پایه ارزی استوار 
بود. نرخ ســود برای سررسید یکســاله این اوراق 4 درصد و برای سررسید 
دو ســاله 4.5 درصد تعیین شده است. در بسته سوم، پیش فروش سکه نیز 
برای سررســید 6 ماهه با نرخ 1،400،000 تومان و برای سررسید یکساله 

1،300،000 تومان تعیین شد.
در واقع بسته اول، بســان عقبگرد بانك مرکزی نسبت به تصمیم تغییر 
نرخ سود بانکی ابتدای شهریور بود. اما مدت اجرای این طرح دو هفته بیشتر 

نبود و با استقبال قابل توجهی روبه رو شد.
 با این حال این ســوال مطرح است که بانك ها سودهای 20 درصدی را 
از محل چه سرمایه گذاری کســب و به خریداران پرداخت خواهند کرد؟ از 
ســوی دیگر با اتمام مهلت انتشــار اوراق 20 درصدی، گزینه پیش فروش 
ســکه با قیمت 1،400،00 و 1،300،000 تومان مورد توجه سرمایه گذاران 
قرار گرفت. برخی از فعاالن اقدام به پیش خرید ســکه 6 ماهه از بانك ملی 
و اخــذ موقعیت فروش در شــهریور 97 کردند تا از پیش فروش ســکه به 
همراه آربیتراژ، از ســود بیشــتری منتفع گردند.گفتنی است با طرح بسته 
مهار ارزی جذابیت ســکه حراجی کارگشایی به شدت کاهش یافت و میزان 
شرکت کنندگان در حراج ها نزدیك به صفر رسید. به همین دلیل روز شنبه 
5 اســفند حراجی برگزار نشد. اما این امر منجر به رشد قیمت سکه در بازار 

نقدی شد. 
به همین دلیل از روز دوشــنبه 7 اسفند، مجددا برگزاری حراج به روال 
ســابق انجام شــد. تا 23 اســفند 96 در مجموع  46 مرحله حراج سکه از 
سوی بانك کارگشایی برگزار شد. با این حال در آستانه عید نوروز و افزایش 
تقاضای ســنتی برای سکه، علی رغم سرکوب های شدید در بازار ارز و سکه، 

قیمت سکه با افزایش همراه شد.
 ســکه با ورود به کانال 1،600،000 تومانی، رشدی حدودا 15 درصدی 
را به ثبت رساند. رشد قیمت سکه و دالر در ماه های بهمن و اسفند برخالف 

گفته مسئولین مبنی بر افت قیمت سکه و دالر در این ماه ها بود.
بــا توجه به وجود انتظارات صعودی در میان معامله گران، در پی نگرانی ها 
درخصــوص برجام، احتمال ادامه روند صعودی ســکه و دالر در 
ســال 97 باال است. عالوه بر این پرداخت سود ماهانه 
اوراق سپرده می تواند حجم نقدینگی را افزایش 
و مقدمات رشــد نرخ تــورم  و به تبع آن 
افزایش قیمت ســکه و دالر را فراهم 
سازد. با این حال اگر توافق برجام 
طی ســال آینده تهدید نشود و 
پابرجا باشد، انتظار می رود در 
شهریور ســال 97 با عرضه 
سکه های پیش فروش شده، 
قیمت سکه تحت فشار قرار 
گرفته و با افت همراه شود.
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بورس تهران در حالی ســال 96 را به پایان رســاند که میزبان تحوالتی 
بود. در ابتدای ســال با نزدیك شــدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری، 
ســرمایه گذاران احتیاط را در صدر فعالیت هــای خود قرار دادند و به انتظار 
نشســتند. در ادامه ریســك های غیراقتصادی ناشــی از تصمیم گیری های 
چندباره آمریکا در خصوص برجام بر این بازار ســایه افکند و در برهه هایی 
سبب شد، بازار سهام شاهد تردید و احتیاط در میان معامله گران باشد. رشد 
نرخ دالر، ســطوح قیمت ها در بازارهای جهانی، گزارش های ماهانه و فصلی 
شرکت ها و همچنین سیاست گذاری بانك مرکزی در جهت کاهش نرخ سود 
سپرده ها بیشترین اثرگذاری را بر معامالت سهام در سال 96 داشت. برآیند 

این موضوعات اما ثبت 19 کانال شکنی در کارنامه بورس 96 بود. 

پايان دو درصدی بهار بورس
پرونده بازار ســهام کشــور در فروردین ماه ســال 96 با ثبت رشد 1/8 
درصدی شاخص کل بســته شد. بورس تهران، در نخستین ماه سال، تحت 
تاثیر افت قیمت ها در روزهای پایانی ســال 95، نزدیك شــدن به انتخابات 
ریاســت جمهوری و همچنین آغاز فصل مجامع شــروع نســبتا مناسبی از 
معامالت ســهام در سال جاری را به نمایش گذاشت. در نهایت نیز در صدر 
جدول بازدهی بازار های سرمایه گذاری کشور قرار گرفت. هرچند در جریان 
معامالت فروردین ماه شاهد روند رشد نماگر های مختلف بازار سهام بودیم، 
امــا احتیاط برخی معامله گــران در رابطه با انتخابات ریاســت جمهوری و 
همچنین برخی ابهامات در روند آتــی قیمت ها در بازارهای جهانی مانع از 

رشد یکپارچه قیمت سهام شد.
نماگر بورس تهران از ابتدای ســال 96 تا پایان اردیبهشت ماه، رشدهای 
ســریالی را تجربه کرد و پس از سه کانال شکنی در مسیر صعودی و کسب 
بازدهی 3/2 درصدی، در سطح 81 هزار و 194 واحد ایستاد. به این ترتیب 
در دومین ماه ســال، بازار سهام پیشتاز دیگر بازارهای سرمایه گذاری کشور 
شد. نرخ سود سپرده بانکی در این ماه، به طور رسمی حدود 15 درصد و در 
برخی بانك ها به صورت غیر رسمی موسوم بر نرخ ترجیحی برای سپرده های 
خاص تا 20 درصد )ساالنه( اعالم شده بود. بر این اساس بازدهی سپرده های 
بانکی از ابتدای ســال حتی با در نظر گرفتن نرخ باالتر یعنی 20 درصد، باز 

هم در رتبه پایین تری از بازار سهام قرار می گیرد )بازدهی بازار پول از ابتدای 
سال 96 با احتساب نرخ 15 درصدی حدود 2/5 درصد و با احتساب نرخ 20 
درصدی، 3/3 درصد بود(. بازار ســکه نیز با ثبت بازدهی 0/3 درصدی رتبه  
ســوم بازارهای موازی را در اردیبهشــت ماه 96 به خود اختصاص داد. بازار 
ارز نیــز با ثبت زیان 0/7 درصدی، ضعیف ترین عملکرد در بازارهای داخلی 
را داشــت. بر همین اســاس تا کنون بورس اوراق بهادار تهران، بازار جذاب 
سرمایه گذاری در عرصه اقتصاد کشــور بوده است. در معامالت اردیبهشت 
ماه، همچون اولین ماه سال، از یك سو خوش بینی به اثرگذاری مثبت نتایج 

انتخابات ریاست جمهوری بر بورس تهران شکل گرفته بود.
 از ســوی دیگر اما نامعلوم بودن نتایــج و همچنین ضعف 

در وضعیــت بازارهای جهانی، فضایی محتاطانه بین 
فعاالن بازار ایجاد کرده بود. با وجود این فعاالن 

حقوقی با دیدی حمایتی و گاه شناســایی 
فرصــت وارد گردونه معامالت شــده و 

جریــان مثبتی را در قیمت ســهام 
ایجــاد کردند. بازار ســهام که دو 

ماه ابتدایی سال 96 را پرشتاب 
طی کرده بود و گوی سبقت 
را از دیگــر بازارهای موازی 
ربوده بــود، خردادماه، چهار 

هفته متوالی منفی را تجربه کرد 
و افت 3 درصــدی در کارنامه این 
بازار به ثبت رساند. به این ترتیب در 
سومین ماه سال، بازار سهام بازی را 
به بازار پول واگذار کرد. خردادماه 
بورس تهران شــاهد واگذاری سه 
کانال بود و در پایان این ماه نماگر 

بازار سهام در سطح 78 هزار و 736 
واحد متوقف شــد. در ایــن ماه اعالم 
نتایــج انتخابات ریاســت جمهوری و 

پروندهبازارسهامدرسال9۶بستهشد

ازمخاطراتسيستماتيکبورس
تاايجادقلهایجديد

فاطمه اسماعیلی
خبرنگار
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تخلیه هیجانات ناشی از آن موجب تشدید فشار فروش در بازار شد. عالوه بر 
این افزایش نگرانی ها از تصویب تحریم های جدید در ســنای آمریکا در کنار 
افت قیمت ها در بازارهای کاالیی و همچنین ابهامات صنایع بزرگ بورســی 
همچون بانکی ها ریزش قیمت ها را بازار ســهام را فراهــم آورد. به عبارتی 
دقیق تر، پس از عبور از هیجانات سیاســی، بار دیگــر توجه فعاالن بازار به 
وضعیت کالن اقتصادی و همچنین مسائل غیراقتصادی پیرامون ایران جلب 
شد. این شــرایط، فضایی احتیاطی بر معامالت حاکم کرد به طوری که در 
معامالت خردادماه، به ویژه در نیمه دوم این ماه، ارزش معامالت خرد سهام 

و حق تقدم به زحمت به 70 میلیارد تومان می رسید.

تابستان متفاوت بازار سهام 
در معامالت تیرماه، دو نیمه متفاوت در بازار ســهام مشــاهده شد. نیمه 
اول ماه، نوســانات اندک قیمت ها حول محدوده ای مشخص همراه با رکود 
معامالتی به چشــم می خورد و در مقابل نیمه دوم، تحت تاثیر سیگنال های 
مثبت، تحرکات مناســبی به وجود آمد. برآیند این جریانات، کسب بازدهی 

2/5 درصدی برای بورس تهران بود. 
به این ترتیب در اولین ماه تابســتان 96، اصالح نســبتا چشمگیر قیمت 
سهام و به دنبال آن قرار گرفتن P/E )نسبت قیمت بر درآمد( در سطح 6/9 
مرتبــه ای، فرصت خرید پیش روی فعاالن بازار قرار داد. در کنار آن عملکرد 
مناسب سه ماهه شــرکت ها و ظهور نشــانه های جدی از بهبود سودآوری 
به ویژه در میان شــرکت های زیرمجموعه گروه فلزات اساســی و همچنین 
برگزاری مجامع مناســب در میان پاالیشــی ها پس از اعالم نرخ های جدید 
برای ســال 95 از ســوی پاالیش و پخش، در مجموع بازار سهام را در مدار 
مثبت قرار داد. در این شــرایط بهبود مناســب قیمت فلــزات در بازارهای 
جهانی و ارســال ســیگنال های مثبت از معامالت بــورس کاال، حلقه های 
حمایتی از معامالت سهام را تکمیل کرد. بر همین اساس، نماگر بازار سهام 
کــه در ابتدای تیر در ســطح 78 هــزار و 736 واحدی قرار داشــت، با دو 
کانال شــکنی در مسیر صعودی در دو هفته پایانی تیر ماه به سطح 80 هزار 

و 671 واحدی رسید.
مهمترین اتفاق این ماه اما از ســرگیری عرضه  اولیه سهام پس از حدود 
5 ماه بود. اســفندماه ســال گذشــته بود که طبق اظهارات مدیر نظارت بر 
بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار، شاهد توقف عرضه های اولیه بودیم. 
علت اصلی این موضوع حمایت از ســهامداران و تقویت نقدینگی در گردش 
بازار عنوان شــد. موضوعی که سبب شد تا سازمان بورس و  اوراق بهادار از 

هر گونه عرضه اولیه سهام در بورس و فرابورس جلوگیری کند.
 در این میان اما فهرســت بلند  باالیی  از شــرکت های آماده عرضه چه از 

کانال بورس و چه فرابورس تهیه شده بود.
 بــورس تهران در 27 تیرماه شــاهد عرضه 5 
درصد از سهام شرکت به پرداخت ملت بود. برهمین 
اســاس 47 میلیون و 500 هزار سهم این شرکت 
از ســوی شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان 
به عنوان پانصد و نهمین شــرکت پذیرفته شده در 
بورس عرضه شد. این عرضه به روش ثبت سفارش 
و توســط کارگزاری بانك ملت انجام شد. حداقل 
قیمــت ســفارش در این عرضــه 1667 تومان و 
حداکثر قیمت ســفارش نیز 1750 تومان درنظر 
گرفته شــد و هر سهامدار حقیقی و حقوقی مجاز 
شــدند تا حداکثر 2هزار سهم در سامانه معامالتی 
خــود وارد کننــد. »پرداخت« در ســقف قیمتی 
خود یعنی 1750 تومان کشــف قیمت شــد و به 
هر کد معامالتی 730 ســهم اختصاص پیدا کرد. 
این شــرکت رایانــه ای در 8 روز اول حضور خود 
در تابلوی معامالتی بورس تهران توانست بازدهی 
حدود 29 درصدی نصیب ســهامداران خود کند. 

اوج گیری برگزاری مجامع شــرکت های بورســی از دیگر تحوالت اولین ماه 
تابســتان بود. مجامعــی که با ارائه اطالعات از آخرین تحوالت شــرکت ها، 
ســمت و سوی برخی بزرگ ترین  صنایع بازار ســهام را شفاف تر کرده و در 
ادامه با ایجاد شفافیت بیشتر از وضعیت نمادها به تصمیم گیری سهامداران 

برای انجام داد و ستد در بورس تهران کمك کردند.
پنجمین ماه سال برای بورس تهران، توام با احتیاط و تردید بود. نشانه های 
این احتیاط در کاهش ارزش معامالت به سطوح زیر 100 میلیارد تومان در 
عمده روزهای معامالتی این ماه محســوس بود.گام های محتاط معامله گران 
در همان روزهای نخست موجب شد، شاخص سهام 17 روز کاری متوالی در 
نیمه کانال 81 هزار واحدی نوسان های اندکی را تجربه کند. با وجود این دو 
کانال شکنی در کارنامه این ماه، ثبت شد و بازدهی ماهانه نماگر این بازار نیز 
به 2/1 درصد رســید. عمده رشد شاخص سهام در معامالت پنجمین ماه از 
سال تحت تاثیر رشد قیمت ها در بازارهای جهانی به خصوص فلزات پایه بود. 
جهش قیمت مس و روی و رســیدن به سقف های چندساله موجب حمایت 

از وضعیت سودآوری صنایع وابسته در بورس تهران شد. 
ضمن اینکه عملکرد عمده شرکت ها در بهار سال جاری توجه معامله گران 
را به بورس تهران جلب کرده بود. از مهمترین اخبار منتشــر شــده در این 
ماه، کاهش نرخ سود در بازار پول بود. معاون اقتصادی بانك مرکزی آخرین 
روز این ماه در رابطه با نرخ ســود بانکی گفت: "ســود علی الحساب سپرده 
مدت دار یکســاله براساس بخشــنامه حداکثر 15 درصد و برای سپرده های 
عادی روز شــمار 10 درصد )ســاالنه( خواهد بود". این موضوع از آنجا مورد 
توجه معامله گران قرار گرفت که کاهش نرخ سود بانکی می تواند به جذابیت 

بازار سهام برای ورود نقدینگی سرمایه گذاران بیفزاید. 
شاخص کل بورس تهران با افزایش 3 هزار و 460 واحدی )4/2 درصدی( 
و 3 کانال شــکنی در مسیر صعودی آخرین ماه تابستان را پشت سر گذاشت 
در حالی که به طور ســنتی، شــهریورماه  اغلب یکی از ضعیف ترین ماه های 
بازار ســهام به دلیل فشــار تســویه اعتبارات کارگزاری ها بوده است. به این 
ترتیب شــاخص سهام در آستانه ورود به کانال 86 هزار واحدی قرار گرفت. 
در معامالت شــهریورماه، اقبال به گروه های معدنی- فلزی ادامه یافت. این 
مهم در کنار تقویت تقاضا در نمادهای پتروشیمی و پاالیشگاهی حامی رشد 

شاخص سهام در مسیر صعودی شد. 
عرضه  اولیه ســهام دو شرکت بورســی و همچنین آغاز عرضه های اولیه 
در بازار بدهی از مهمترین تحوالت شــهریورماه بورس تهران بود. نیمه های 
شهریورماه، شرکتی از گروه ســاخت محصوالت فلزی قدم به بورس تهران 
گذاشت. به این ترتیب 80 میلیون سهم شرکت تولیدی چدن سازان در نماد 
»چــدن« به روش بوک بیلدینگ در بورس تهران عرضه شــد. تنها یك روز 
پس از عرضه اولیه سهام »چدن« در بورس تهران، معامله گران شاهد عرضه 
یك شــرکت جدید در گروه اطالعات و ارتباطات 
بودند. به این ترتیب 400 میلیون از ســهام شرکت 
داده گســتر عصــر نوین در نماد »هــای وب« وارد 
گردونه معامالت بورس تهران شد و مورد استقبال 
ســهامداران قرار گرفــت. عرضه هایی که صف های 
چندمیلیونی به خود دید. در بازار بدهی نیز کاهش 
نرخ موثر اوراق در سطوح کمتری نسبت به گذشته 
مورد توجه بود. در شهریور ماه اوراق خزانه اسالمی 
در سررسیدهای مختلف در بازار بدهی عرضه شد. 

پايیز بهاری بورسی ها
بورس تهــران در حالی قدم به پاییز گذاشــت 
که هراس از ریســك های سیاسی موجب افزایش 
ریســك گریزی فعاالن بازارها شــد. دونالد ترامپ، 
رئیس جمهــوری آمریکا در هفتــه پایانی مهرماه، 
ضمن ایراد اظهــارات تند علیه ایران، سرنوشــت 
توافق هســته ای را به تصمیم کنگره ســپرد تا در 

در معامالت آخرين ماه ســال 96 اما 
تحوالت  تحت الشــعاع  تهران  بورس 
در بازارهای جهانــی قرار گرفت پس 
از اعالم رسمی وضع تعرفه بر واردات 
برخی از محصوالت استراتژيک آمريکا 
همچون فوالد و آلومینیوم از ســوی 
نگرانی های  کشور،  اين  رئیس جمهور 
جدی در زمینه احتمــال بروز جنگ 
تجاری میان اين کشــور و شــرکای 
گرفت  ويژه چین شکل  به  آن  تجاری 
تاثیر اين موضــوع بر معامالت بورس 
تهران نیز کامال محسوس بود به طوری 
سهام  بازار  کاموديتی های  شاخص  که 

در معرض اصالح قرار گرفتند
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یــك مدت 60 روزه این موضــوع را تعیین تکلیف کند. این وضعیت دالر را 
در مســیری صعودی قرار داد و بورس خالف جهت آن حرکت کرد. به این 
ترتیب پرونده بورس تهران در هفتمین ماه از ســال جاری روز گذشــته در 
شرایطی بسته شد که نماگر این بازار توانست با رشد 0/8 درصدی چهارمین 
ماه متوالی مثبت بورس را رقم بزند. معامالت این ماه افت و خیزهای متوالی 
را تجربه کرد که برآیند آن فتح کانال جدید 86 هزار واحدی بود. معامالت 
پاییز بازار ســهام در شرایطی آغاز شــد که کاهش نرخ سود بانکی اجرایی 
شــده بود. قیمت فلزات در بازارهای جهانی در سطوح مناسبی قرار داشت. 
در عین حال فعاالن بازار چشم به سامانه کدال دوخته بودند تا گزارش های 
6 ماهه شــرکت ها را رصد کنند. این گزارش ها از آنجا برای سرمایه گذاران 
و فعــاالن بازار از اهمیت برخوردار اســت که حاوی نکات مهمی از عملکرد 

شرکت هاست. 
روزهای پایانی مهرماه نیز این بازار شــاهد چهارمین عرضه اولیه خود از 
ابتدای ســال بود. به این ترتیب 26مهرماه، 350 میلیون سهم شرکت فوالد 
کاوه جنوب کیش در بازه قیمتی 174 تا 176 تومان روی میز معامالت قرار 
گرفت و در ســقف قیمتی وارد گردونه معامالت شد اما بازدهی خوبی از آن 
سهامداران خود نکرد. دومین ماه پاییز با صعود دسته جمعی بازارهای داخلی 
همراه شد. در این میان، شاخص بورس توانست رشدی 2/7 درصدی را تجربه 
کند. بهبود عملکرد اقتصادی، افزایش قیمت جهانی کاالها و عدم ســرکوب 
نرخ ارز ســه عامل اصلی بودند که سود مناسبی را عاید سرمایه گذاران بازار 
سهام کردند اما همچنان انتظار برای اعالم تصمیم کنگره در خصوص برجام 
فضایــی احتیاطی بر بازار حاکم کرده بود. دالر نیز با افزایش دو درصدی در 
آبان، بازدهی خود از ابتدای سال را به 9 درصد رساند. در سوی دیگر، سکه 

با جهش 9/6 درصدی در این ماه همراه شد.
در هفته نخست آبان ماه که مصادف با انتشار گزارش های 6 ماهه بخش 
مهمی از شــرکت ها بود، بازار ســهام تحت تاثیر محتوای این گزارش ها در 
مسیر صعودی حرکت کرد. در روز های بعد از آن شاخص سهام با پیشتازی 
گروه پاالیشــی از کانال 87هزار واحدی عبور؛ در ادامه اما افزایش تنش های 
منطقه ای فضای معامالت سهام را با احتیاط مواجه کرد. نتیجه این موضوع 

نوسانات اندک شاخص سهام در کانال 87 هزار واحدی بود.
 در نتیجــه این نوســانات، شــاخص کل 13 روزکاری در این کانال قرار 
داشــت.در ادامه اما اقبال دوباره معامله گران به نمادهای بزرگ بازار به ویژه 
فلزی - پاالیشی شاخص کل را از کانال 88 هزار واحدی عبور داد. بررسی ها 
نشــان می دهد که بیش از نیمی از رشد بازار سهام در معامالت ماه گذشته 

تحت تاثیر رشد قیمت ها در نمادهای پاالیشی رخ داده است.
بازار ســهام در نهمین ماه از ســال 96، بیشترین رشد ماهانه در 22 ماه 
گذشــته خود را به ثبت رســاند. به این ترتیب رشد ماهانه بورس در آذرماه 
به 7/6 درصد رســید و عنوان پربازده ترین بازار سرمایه گذاری کشور در این 
بازه زمانی را کسب کرد. عمده دالیل رشد شاخص سهام در این بازه زمانی 
بــه روند قیمت ها در بازارهای جهانی و رشــد نــرخ ارز بر می گردد، ضمن 
آنکه عبور شــاخص سهام از قله تاریخی و ضوابط سخت گیرانه بانك مرکزی 
برای کاهش نرخ ســود بانکی نیز در تداوم صعود قیمت ها اثرگذار بود. این 
شرایط سبب شد تا در همان روزهای ابتدایی قله تاریخی بورس )89 هزار و 
500 واحد( فتح شــود.  شکست سطح مزبور به لحاظ روانی نقش مهمی در 
افزایش تقاضای سهام داشت. برهمین اساس با جلب نگاه ها به سمت بورس، 

رونق بازار تداوم یافت. 
بخشــی از این تقاضا نیز به موفقیت نسبی بانك مرکزی در کاهش نرخ 
سود بانکی نسبت به دفعات قبل برمی گشت. در همین حال، افزایش ارزش 
روزانه معامالت خرد در بازار سهام به محدوده بیش از 200 میلیارد تومانی 
امید ها برای تداوم این رونق پس از رکوردشکنی شاخص کل را فراهم کرده 
بود. در ادامه با افزایش شــتاب رشد شاخص سهام، توجه بیشتری به سمت 
بورس جلب شــد و نقدینگی تازه به ویژه از سوی سرمایه گذاران حقیقی به 
ســمت بازار حرکت کرد. در مجموع تمامی این عوامل دســت به دست هم 
دادند تا شــاخص سهام در هفت کانال شکنی سقف تاریخی قبلی خود را 6 

هزار واحد ارتقا داد.  
همچنیــن بورس تهران در این ماه میزبان یــك نماد جدید در زیرگروه 
فعالیت هــای کمکی به نهادهای مالی واســط بود. بیســت و نهمین روز از 
آذرماه، 490 میلیون برگه ســهم شــرکت تأمین ســرمایه امید برای اولین 
بار در بورس تهران عرضه شــد. در جریان این عرضه بیش از 157 هزار کد 

معامالتی حضور داشتند که به هر کد 3170 سهم اختصاص پیدا کرد. 

يخبندان زمستانی بازار سهام
نخســتین ماه از زمســتان 96 با صعود دســته جمعی بازارهای داخلی 
به پایان رســید. معامالت بازار ســهام کشــور در دی ماه سال جاری با ثبت 
بازدهی 3/5 درصدی شــاخص کل به پایان رسید. بررسی ها نشان می دهد 
ســطوح باالی نــرخ ارز و قیمت کاالها در بازارهــای جهانی به خصوص در 
 حوزه نفــت و فلزات پایه مهم ترین عوامل صعود قیمت ها در این بازه زمانی 

به شمار می روند. 
در این ماه باز ریسك های سیستماتیك به اوج خود رسید. نزدیك شدن 
بــه مهلت اعالم نظر ترامپ در خصوص برجام بــه عالوه افزایش تنش های 

داخلی، بازار سهام را نیز تحت تاثیر قرار داد. 
در ادامه اما در شــامگاه 22 دی ماه رئیس جمهور آمریکا، بار دیگر تعلیق 
تحریم ها علیه ایران را تمدید کرد. در این میان صعود نرخ ارز و سطوح باالی 
قیمت هــای جهانی به عنوان دو عامل مهم حمایتی از ســهام کاالیی دوباره 
توجه هــا را به معامالت بورس به ویژه گروه هــای مرتبط با بازارهای جهانی 
جلب کردند. ضمن آنکه انعکاس گزارش های عملکرد 9 ماهه شــرکت ها در 
روزهای پایانی دی ماه، انتظارات سهامداران را در مورد اثر گذاری این عوامل 

در وضعیت سودآوری شرکت ها تایید کرد.
همچنیــن در آخریــن روز پاییز، معــاون نظارت بر بورس ها و ناشــران 
ســازمان بورس با صدور ابالغیه ای که از 9 دی ماه الزم االجرا شد، اعالم کرد 
ناشــران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مجاز به انتشار گزارش 
پیش بینی عملکرد ســاالنه نیستند. با این حســاب، در پی جایگزین شدن 
گزارش های تفســیری مدیریتی به جای پیش بینی درآمد هر سهم، به نظر 
می رسد سرمایه گذاران تحلیل را مبنای معامالت خود قرار دهند تا به تدریج 
شــاهد حرکت بازار سهام به ســمت یك بازار حرفه ای و تحلیل نگر باشیم. 

وضعیتی که در بورس های پیشرفته دنیا دیده می شود.
بورس تهران معامالت بهمن ماه را در فضای پیچیده ای پشت سر گذاشت 
تا شــاخص کل پس از هفت ماه اولین ریزش ماهانه )0/7 درصدی( خود را 
ثبت کند. نوسانات نرخ ارز یکی از مهم ترین  مولفه هایی بود که در معامالت 
این ماه به دقت از سوی ســهامداران رصد می شد. نرخ دالر که در روزهای 
پایانی ماه گذشــته تا 4910 تومان نیز رشد کرده بود، در ادامه تحت تاثیر 
بسته سرمایه گذاری جدید بانك مرکزی و مقابله با دالالن ارزی افت بیش از 
300 تومانی را به خود دید. نوسانات چشمگیر این ارز مهم در معامالت این 
ماه در حالی صورت گرفت که سهامداران دادوستد های بورس را در فضایی 

انتظاری و احتیاطی دنبال می کردند.
 این احتیاط البته پس از انتشــار اوراق گواهی سپرده با نرخ 20 درصدی 
از سوی بانك مرکزی به عقب نشینی شاخص سهام منجر شد. به این ترتیب 
در حالی که اوایل بهمن ماه شاخص کل سهام تا سطح 99 هزار و 522 واحد 

پیش رفته بود، در ادامه به اوایل دی ماه بازگشت. 
در معامالت آخرین ماه سال 96 اما بورس تهران تحت الشعاع تحوالت در 
بازارهای جهانی قرار گرفت. پس از اعالم رسمی وضع تعرفه بر واردات برخی از 
محصوالت استراتژیك آمریکا همچون فوالد و آلومینیوم از سوی رئیس جمهور 
این کشور، نگرانی های جدی در زمینه احتمال بروز جنگ تجاری میان این 
 کشــور و شرکای تجاری آن به ویژه چین شکل گرفت. این شرایط معامالت 
بازارهای ســهام دنیا را متزلزل کرد و بر معامالت کاالها بر بازارهای جهانی 
فشار وارد کرد. تاثیر این موضوع بر معامالت بورس تهران نیز کامال محسوس 
 بود به طــوری که شــاخص کامودیتی های بازار ســهام در معرض اصالح 

قرار گرفتند.   
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تا قبل از شروع اسفندماه به دلیل رشد دالر و پایین بودن نرخ بهره، خوش بینی ها 
به ســهام دالری باال گرفت و نمود این مســئله تا جایی بود که اکثر فعاالن بازار 
یکی از راه های پوشــش ریسك و حفظ ارزش پول خود را در خرید سهام دالری 
می دانســتند. اما با شروع اســفند و تصمیم بانك مرکزی برای کنترل دالر، اوراق 
گواهی ســپرده 20 درصدی وارد بازار شد این موضوع اندکی از خوش بینی ها را 
نســبت به بازار ســهام کاهش داد، ولی هنوز بازارسرمایه از دید اکثر فعاالن بازار 
جذابیت داشت ولی افزایش نرخ بهره اوراق خزانه و سایر اوراق خوش بینی ها نسبت 
به بازار ســهام کاهش پیدا کرد. طرح اوراق گواهی ســپرده 20 درصدی فقط دو 
هفته فرصت داشــت و بازار انتظار داشت بعد از دو هفته نرخ بهره به حالت قبل 
خود برگردد، ولی این اتفاق نیفتاد و نرخ بعضی اوراق با درآمد ثابت به باالی 24 
درصد هم رسید. تصمیم دولت برای انتشار 72 هزار میلیارد تومان اوراق با در آمد 
ثابت، احتمال کاهش نرخ بهره را کاهش داد و نسبت پی به ای بدون ریسك بازار 
دوباره به عدد زیر 5 برگشت. هر چند انتظار می رود نرخ بهره اوراقی با درآمد ثابتی 
که به باالی 24 درصد رســیده است اندکی کاهش یابد ولی به نظر می رسد این 
کاهش چشــمگیر نباشد و نرخ بهره دوباره به حالت قبل نمی گردد. بنابراین سال 
97 پی به ای بدون ریسك حدود عدد 5 خواهد بود در حالی که قبل از افزایش نرخ 

بهره پی به ای بدون ریسك به باالی عدد 6 رسیده بود.
افزایش نرخ بهره و کاهش پی  بر ای بدون ریسك یکی از دالیل کاهش انتظاری 
پی بر ای بازار سهام است. دالیل دیگری نیز برای کاهش پی بر ای بازار هست که 

در ادامه به آن پرداخته می شود.
در طی چند هفته اخیر، بازارهای جهانی نیز متزلزل نشان داد. 

قیمت جهانی نفت و فلزات در طی این چند هفته عقب نشــینی کرد. نفت از 
مرز 70 دالر به زیر 65 رسید و قیمت جهانی فلزاتی از جمله مس و روی کاهش 
حدود 3تا نزدیك 10 درصد را تجربه کردند. وضعیت اقتصادی آمریکا و احتمال 
افزایش نرخ بهره و همچنین جنگ تجاری میان آمریکا و شرکای تجاری این کشور 
از جمله دالیل کاهش قیمت های جهانی بود. قیمت های جهانی که در طی ماه های 
اخیر پرقدرت ظاهر شــده بودند با این کاهش، ترس را به سهامداران شرکت های 
کامودیتی محور انتقال دادند. هر چند با این قیمت های جهانی و دالر باالی 4800 
تومان در سال 97 سود شرکت های کامودیتی محور از سال 96 بهتر خواهد بود و 
پی بر ای کارشناسی بعضی از این شرکت ها بعد از مجمع سالیانه به زیر 3نیز خواهد 
رسید، ولی ترس از کاهش بیشتر قیمت های جهانی سبب شده است فعاالن بازار 
به این سهام با احتیاط بیشتری نگاه کنند و برای آنها پی بر ای پایین تری در نظر 
بگیرند. در کنار این ریسك ها می توان برجام را هم اضافه کرد. اردیبهشت ماه قرار 
است آمریکا در مورد برجام تصمیم گیری کند ریسك لغو برجام نیز از جمله عوامل 

کاهنده پی بر ای بازار است. 
نتیجه ای که می توان از این بحث گرفت این است که عوامل باال در کنار برخی 
ریسك های دیگر باعث خواهد شد که سال 97 سهام پی بر ای باال نداشته باشند 
و نرخ بهره دوباره به عنوان رقیب جدی بازارسرمایه، نقدینگی این بازار را به خود 
جذب خواهد کرد.ولی این موضوع به این معنی نیســت که سال 97 بازار سهام 
بازدهی نخواهد داشت. به دلیل افزایش سودآوری شرکت ها ناشی از افزایش قیمت 
دالر، انتظار می رود بعضی از سهام کامودیتی محور بازدهی مناسبی داشته باشند 
ولی دیگر خوش بینی بهمن ماه وجود ندارد و بازدهی ســال 97 با شرایط حاضر، 
مطابق انتظار بهمن ماه نخواهد بود، مگر اینکه سال 97 اتفاق غیرمنتظره ای رخ دهد 
و قیمت دالر افزایش بیشــتری را تجربه کند یا اینکه بصورت دستوری نرخ بهره 
دوباره کاهش یابد که در این صورت فروش 72 هزار میلیارد تومان ارواق مشارکت 

سخت خواهد بود.

کاهشخوشبينیها
بهبورس97

رحیم جلیل زاده
کارشناس بازار سرمايه
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مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود فرمودند امســال خطاب نامگذاری سال جدید بیشتر با ملت 
ایران است. این نکته که مردم یك کشور می توانند باعث رشد و بالندگی صنایع داخلی آن کشور باشند 
نکته حائز اهمیتی اســت. بازارسرمایه از ساختار یافته ترین ســامانه هایی است که می تواند توان تولید و 
رقابت صنایع را تقویت و حمایت کند، اما از طریقی غیرمستقیم. عوامل اولیه دخیل در مقوله حمایت از 
کاالی ایرانی در نگاه ســنتی، مصرف کننده و تولیدکننده داخلی تعریف می شوند، اما می توان نقش مردم 
را در ایــن چرخــه به گونه ای دیگر تعریف کرد. یکی از مهم ترین نیازهای یك واحد تولیدی و یا صنعتی 
تأمین مالی مطمئن و قابل اتکاست. تأمین مالی به موقع با قیمت رقابتی امکانی است که می توان آن را از 

ظرفیت های بازارسرمایه برشمرد. 
همانطور که اطالع دارید تأمین مالی در کشــور ما بانك محور است. با توجه به مشکالت عدیده ای که 
در سال های اخیر و در در کلیت در ماهیت نوع تأمین مالی در سیستم بانکی وجود دارد، تولیدکنندگان و 

صنایع ایران همواره دچار مشکالت مزمنی در هنگام نیاز به تأمین مالی هستند.
مطابق پژوهشی که در شرکت تأمین سرمایه بانك مسکن انجام شده در سال 2015 میالدی نسبت وام 
پرداخت شده به تولید ناخالص ملی 46 درصد و نسبت تأمین مالی از طریق اوراق بهادار به تولید ناخالص 
ملی تنها پنج صدم درصد بوده اســت. با توجه به نقدینگی فزاینده و هدایت نشده در جامعه بسیار جای 
تاسف است که از این ظرفیت بازارسرمایه برای پاسخگویی به نیاز بخش تولید بهره کافی برده نمی شود. 
نظام مالی و سرمایه کشور باید به سمت جذب سرمایه گذار برای توسعه بازارسرمایه و ایجاد رونق در 
صنایع داخلی حرکت کند. تأمین مالی ارزان، قابل اتکا در هر زمان با شرایط قابل قبول برای تولیدکننده 
کاالی ایرانی می تواند باعث توانمندسازی تولیدکننده برای تولید کاالی درخورشان و منزلت ملت ایران و 

همچنین ایجاد ظرفیت رقابت در بازارهای بین المللی باشد.
شــاید بتوان یکی از کارکردهای دیگر بازارســرمایه برای رونق مصرف کاالی ایرانی را گزارشــگری 
شــاخص کیفیت تولید محصوالت شرکت های بورســی عنوان کرد. البته متولی استانداردگذاری و رتبه 
بندی محصوالت قطعا بازارسرمایه نیست اما مطمئنا بورس در زمینه گزارشگری و الزامات افشاء کیفیت 
محصوالت تولیدی این شرکت ها در مقایسه با شرکت های هم گروه داخل و خارج بورس و رقبای خارجی 
می تواند به مصرف کننده ایرانی و یا خارجی قدرت تحلیل و مقایسه داده و نسبت به انتخاب کاالی ایرانی 
ترغیب بیشتری ایجاد کند.بورس نقش تأمین کننده مالی ارزان و قابل اتکا را بازی کند که مهم ترین مولفه 
تولید است. بورس می تواند با ایجاد بستری قابل اطمینان نسبت به تزریق نقدینگی مورد نیاز صنعت اقدام 
کند تا در وجه دیگر، صنعت با تولید رقابتی بتواند در بازارهای بین المللی نقش آفرینی داشته باشد. یکی 
از کارکردهای بازارسرمایه ایجاد شفافیت بیشتر بنگاه های تولیدی در مقایسه با شرکت های خارج بورس 
اســت. چراکه ســاختار مالکیتی این بنگاه ها متفاوت بوده و مدیران شرکت های بورسی به طیف وسیعی 
از ســهامداران پاسخگو هستند. به نظر می رسد بازارسرمایه و سهامداران می توانند از طریق ایجاد رقابت 
بین شــرکت های صادرکننده، با استفاده از الزام به گزارشگری مختص صادرات، شرکت های صادر کننده 

محصوالت را به صادرات بیشتر ترغیب کنند.

رونقمصرفکاالیايرانی
باگزارشگریشاخصکيفيت

سید محسن فاضلیان
 مديرعامل شرکت تأمین سرمايه بانک مسکن 

تأمينمالی
توليدداخلیو
تحققشعار97

مژده ابراهیمی
خبرنگار

باتوجه به شعار  ســال1397  که از 
سوی مقام معظم رهبری سال حمايت 
از کاالی ايرانــی نامگذاری شــده، بايد اين 
حمايــت در وهله اول به   صورت افزايش تولید 
ايرانی، تولید  با مصرف کاالهای  تا  قرار بگیرد 
داخلی افزايش يابد. حمايت از کاالی ايرانی از 
طريق رقابت پذير کــردن آن با بهبود کیفیت 
کاالها و خدمات داخلی می تواند تقاضای جامعه 
را  نسبت به اســتفاده از موارد مشابه داخلی 

افزايش دهد. 
همچنین می توان گفت انتخاب شعار امسال به 
عنوان حمايــت از کاالی ايرانی می تواند رونق 
چشمگیری در معامالت کاالهای اساسی و در 
نتیجه ايفای نقش بیشتر بورس کاالی ايران در 
جهت دستیابی به اهداف تعیین شده سال باشد. 
بنابراين در ســال جديد شرکت های کوچک و 
متوسط که از يک سو سهم در خور توجهی در 
میزان اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارند و 
از سوی ديگر شرايط الزم برای حضور در بازار 
ســرمايه را ندارند، می توانند سال پررونقی را 
در ســال 1397 تجربــه کنند.ماهنامه بازار و 
ســرمايه در خصوص مهم ترين نقش در تحقق 
ســال حمايت از حمايت از کاالی ايرانی،  رشد 
نقاط قوت  بورسی در سال جديد،   شرکت های 
تأمین مالی،  بازارســرمايه درخصوص  و ضعف 
وجه تمايز تأمین مالی از بازارســرمايه و بازار 
پول و... با حبیب رضا حدادی مديرعامل شرکت 
به گفت وگو نشست که در  امید  تأمین سرمايه 

ادامه می خوانید.

  
  

مديرعاملشرکت
تأمينسرمايهاميدعنوانکرد
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 با توجه به نامگذاری سال 97 به عنوان "سال حمايت از تولید 
کاالهای داخلی" مهم ترين نقش در حمايت از کاالی ايرانی را 

بر عهده چه نهادی می دانید؟
همان گونه که در پیام معظم له به مناســبت آغاز سال 1397 و همچنین در 
سخنرانی ایشــان در اجتماع زائران حرم مطهر رضوی در نخستین روز از سال 
جدید، مطرح شــد، مخاطب شعار امسال ایشان، همه آحاد ملت و به خصوص 
مسئوالن هستند.  حمایت از کاالی ایرانی در وهله اول به   صورت افزایش تولید 
اســت که بر عهده  مسئولین دولتی قرار دارد که باید برنامه ریزی کنند و سپس 
بر  عهده خود مردم است تا با مصرف کاالهای ایرانی تولید داخلی افزایش یابد. 
بی شك، این رهنمود و سیاست کلی مشخص کننده اصلی ترین نهادهای تاثیرگذار 
در حوزه حمایت از کاالی ایرانی و تولید داخلی اســت. نهادهای سیاستگذار و 
قانونگذار و همچنین بخش اجرایی کشــور در کنار مردم اصلی ترین نقش را در 

حمایت از کاالی ایرانی بر عهده دارند.

 دستیابی به اين مهم را منوط به رعايت چه عواملی می دانید؟
عوامل بسیاری در دستیابی به این مهم تاثیرگذار هستند. یکی از مهم ترین 
آنها، حمایت از کاالی ایرانی از طریق رقابت پذیر کردن آن با بهبود کیفیت کاالها 
و خدمات داخلی است تا تقاضای جامعه نسبت به استفاده از موارد مشابه داخلی 
افزایش یابد. البته در کنار آن عوامل دیگری مانند مدیریت واردات محصوالتی 
که مشــابه خارجی دارند، از اهمیت باالیی برخوردار اســت. دولت و نهادهای 
سیاستگذار باید با محدود کردن واردات محصوالت دارای مشابه داخلی، عرصه 
را برای رونق گرفتن کاالهای داخلی باکیفیت مهیا کنند، ضمن آنکه در کنار این 
مهم باید با قاچاق از طریق مبادی رسمی و غیررسمی کشور مبارزه جدی صورت 
پذیرد. این موضوع قطعا از جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی به خصوص 

افزایش سطح اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نمود می یابد.

 بازارسرمايه خود جايگاهی برای عرضه کاالهای ايرانی است 
بازتاب اين انتخاب را در اين بازار چگونه بررسی می کنید؟

بازار ســرمایه کشور در سال های اخیر رشــد خیره کننده ای را تجربه کرده 
و توانســته است جایگاه مناسبی در اقتصاد کشــور و نظام تأمین مالی در کنار 
بــازار پول به خود اختصاص دهد. در حال حاضر، بنگاه های تولیدی و خدماتی 
بزرگ که نقش بی بدیلی در رشــد و توســعه اقتصادی کشور ایفا می کنند، چه 

سهام و چه محصوالت تولیدی آن ها در ارکان بازار سرمایه پذیرفته شده و مورد 
دادوســتد قرار می گیرند. هرچه میزان تقاضا و مصرف کاالهای ایرانی در کشور 
سهم باالتری نسبت به کل داشته باشد، قطعا سرعت رشد اقتصادی افزایش یافته 
و سایر متغیرهای بااهمیت اقتصادی و به خصوص میزان اشتغال افزایش می یابد. 
همچنین بــورس کاالی ایران به عنوان محیطی کامال شــفاف و رقابتی، محل 
مناسبی برای کشف قیمت منصفانه انواع محصوالت تولیدی شرکت های ایرانی 
شامل محصوالت فلزی، معدنی، پتروشیمیایی، کشــاورزی و امثال آن است و 
انتخاب شعار امسال به عنوان حمایت از کاالی ایرانی می تواند رونق چشمگیری 
در معامالت کاالهای اساسی و در نتیجه ایفای نقش بیشتر بورس کاالی ایران در 

جهت دستیابی به اهداف تعیین شده سال باشد.

با توجه به تاکید وزير اقتصــاد مبنی بر تالش دولت برای   
اجرای شعار امسال، در جهت حمايت از تولید صادرات محور 

چه مواردی در تحقق اين مهم بايد مورد توجه قرار  گیرد؟
بــدون تردید یکی از عوامــل مهم تاثیرگذار در تحقق ایــن مهم، بازاریابی 
محصوالت داخلی کشــور در بازارهای بین المللی و به ویژه در بین کشــورهای 
منطقه و همسایه است که می تواند با هماهنگی نهادهای ذی ربط مانند وزارت 
اقتصاد، وزارت صنعــت، معدن و تجارت، وزارت امور خارجــه و اتاق بازرگانی 
محقق شود. البته باید به این موضوع اشاره داشت که هدف گذاری برای صادرات 
محصوالت داخلی به بازارهای بین المللی بدون توجه به افزایش کیفیت محصوالت 
داخلی امری بیهوده است؛ زیرا، کیفیت باالی محصوالت در کنار قیمت مناسب، 

اصلی ترین نقش را در رقابت پذیری و افزایش فروش ایفا می کند. 

فکر می کنید کدام  شرکت های حاضر در بورس می توانند   
روند رو به رشدی داشته باشند؟

باتوجه به شعار تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری و نظر به حمایت هایی که 
در راستای اجرایی کردن این شعار در باالترین سطوح سیاستگذاری و اجرایی کشور 
وجود دارد، به نظر می رسد تمامی شرکت های پذیرفته شده در بازار سرمایه اعم از 
تولیدی و خدماتی می توانند به رشــد قابل توجهی از محل افزایش تقاضا داخلی 
دســت یابند. عالوه بر این، شرکت های کوچك و متوسط که از یك سو سهم در 
خور توجهی در میزان اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارند و از سوی دیگر شرایط 
الزم برای حضور در بازار سرمایه را ندارند، می توانند سال پررونقی را در سال 1397 
تجربه کنند. امید است با همدلی و همکاری مسئوالن و مردم برای تحقق اهداف 

شعار سال، شاهد شکوفایی اقتصاد و گردش چرخ های اقتصادی کشور باشیم.

  برای نتیجه گیری بهتر چه عواملی بايد مدنظر قرار  گیرد؟
یکی از مشــکالت عمده شــرکت ها و بنگاه های داخلی در شــرایط فعلی، 
تأمین منابع مالی ارزان برای توسعه کسب وکار و خرید تجهیزات و فناوری های 
نوین اســت. بنابراین در وهله اول حمایت مجموعه حاکمیتی و اجرایی به ویژه 
سیاســتگذاران حوزه مالی و اقتصادی برای تأمین مالی ارزان بنگاه های بزرگ و 
کوچك با جذب منابع ریالی و ارزی از بازارهای داخلی و بین المللی می تواند گام 
مهمی تلقی شود. نکته با اهمیت آن است که گسیل  دادن سرمایه های سرگردان 
کشور به سوی بازار سرمایه و انتقال سریع و کم هزینه آن به بخش واقعی اقتصاد 
از طریق انتشار سهام جدید توسط شرکت های پذیرفته شده و یا انتشار انواع اوراق 
تأمین مالی با درآمد ثابت می تواند رسیدن به این هدف را تسریع کند. عالوه بر 
این، مطابق فرمایشات رهبری، ساماندهی واردات کاالهای خارجی مشابه ساخت 
داخل، افزایش سطح استانداردهای کیفیت کاالهای داخلی، کاهش و مبارزه با 
قاچاق کاال و محصوالت به داخل کشور، کاهش قیمت تمام شده محصوالت، در 
نظر گرفتن نیازها و سالیق مردم در طراحی و عرضه محصوالت، تشویق جامعه 
به استفاده از کاالی داخلی و بازاریابی محصوالت داخلی در بازارهای بین المللی 
را می توان از دیگر عوامل بااهمیت دانست که برای تحقق شعار امسال باید مدنظر 
قرار  گیرد. اما راه حل های یادشده زمانی مشکالت اقتصادی را مرتفع خواهد کرد 
که در هر شــرایطی حمایت آحاد مردم از مصرف کاالهای ایرانی )که به دست 

توانای فرزندان این سرزمین تولید می شود(، همچنان وجود داشته باشد. 
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 از بعد تأمین مالی چطور می توان در تحقق اين شعار اثرگذار بود؟
همان طور که اشــاره شــد در حال حاضر، تأمین نقدینگی یکی از اساســی ترین مشکالت در صنعت 
کشور اســت و بخش مهمی از الزامات حمایت از کاالی ایرانی مربوط به نحوه تأمین مالی شرکت ها برای 
ســرمایه گذاری جدید با هدف تولید محصوالت با طراحی جدید و باکیفیت است. به منظور کمك به این 
شرکت ها، بازارهای مالی شامل بازار پول و بازارسرمایه می توانند نقش مهمی ایفا کنند. در سال های گذشته 
و همزمان با معرفی ابزارهای تأمین مالی اســالمی در بازارسرمایه، بازار بدهی رشد مناسبی یافته و اکنون 
توانسته است سهم قابل توجهی از تأمین مالی شرکت ها را به خود اختصاص دهد. از آن جایی که نقش بازار 
پول، تأمین سرمایه در گردش کسب وکارهای مختلف است و بازار بدهی تأمین مالی بلندمدت را بر عهده 

دارد، همکاری و ارتباطات مناسب میان فعاالن این دو بازار می تواند تحقق شعار امسال را تسریع بخشد.

 يکی ازمشــکالت در تولید، بحث نقدينگی است، فکر می کنید بازارسرمايه چگونه 
می تواند در اين  خصوص موفق عمل کند.

بازارهــای ســرمایه در تعاریف کالســیك و جهانی برای ســرمایه گذاری بلندمدت تعریف شــده اند و 
ســرمایه گذاری های کمتر از یك سال بر اساس همان تعاریف بر عهده سیستم بانکی و بازارهای پول است. 
بنابراین در بحث تأمین نقدینگی بنگاه های اقتصادی، دوره زمانی مد نظر برای در اختیار داشتن منابع مالی 
اهمیت باالیی دارد. بازارسرمایه برای کمك به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای حمایت از بخش واقعی 
اقتصاد و تولید کاال و خدمات ملی، ابزارهای مالی نوینی را طراحی و راه اندازی کرده است که برای تأمین مالی 
بلندمدت استفاده می شود. همچنین در سال های اخیر شرکت های تأمین  سرمایه به عنوان متخصصین امر 
تأمین مالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه شکل گرفته اند که با انجام فعالیت های مهمی چون مشاوره عرضه 
و پذیرش، تعهد پذیره نویسی، تعهد بازارگردانی و امثال آن به بازار اوراق بهادار تأمین مالی در بازارسرمایه رونق 
خوبی بخشیده اند. همچنین پویایی و چابکی بازارسرمایه در به روزرسانی قوانین و مقررات و تطبیق آن ها با 
شرایط روز کسب وکار بنگاه های اقتصادی، تسریع در فرآیندهای انتشار اوراق تأمین مالی، افزایش رقابت منصفانه 
در کیفیت خدمات نهادهای مالی و بسترسازی مناسب در راستای کاهش هزینه های انتشار اوراق، بازارسرمایه 

را به عنوان راهکاری، جایگزین بازار پول برای تأمین مالی بلندمدت شرکت های متقاضی کرده است.

 بسترهای موجود (نقاط قوت و ضعف( بازار سرمايه درخصوص تأمین مالی پروژه های 
اقتصادی را چگونه ارزيابی می کنید؟

نظر به وجود ابزارهای تأمین مالی متنوع در بازارسرمایه اعم از سهام یا بدهی برای تأمین مالی پروژه های 
سرمایه گذاری جدید، به نظر می رسد این بازار می تواند گزینه بسیار مناسب در راستای تأمین مالی صنایع 
بزرگ باشد. صنایعی که نقش زیادی در افزایش حجم صادرات غیرنفتی و تأمین منابع ارزی مورد نیاز کشور 
ایفا می کنند و در کنار آن نیاز به واردات بخشی از محصوالت خارجی را مرتفع می سازند. عالوه بر این، در 
سال های اخیر شاهد حمایت از کسب وکارهای نوپا در قالب ارائه طرح و تصویب ابزارهایی چون صندوق های 
سرمایه گذاری جسورانه برای حمایت از شــرکت های دانش بنیان و راه اندازی بازار ایده های نو برای عرضه 
طرح های مخترعان و نخبگان در بازارســرمایه کشور بوده ایم که امید است در آینده نزدیك شاهد رشد و 
شکوفایی اقتصاد از طریق بازارسرمایه باشیم. عمده مشکالت بازار سرمایه در فرآیند تأمین مالی بنگاه های 
اقتصادی ناشــی از تصمیمات ناگهانی مقام های ناظر بازارهای مالی و غیر قابل پیش بینی اکثر متغیرهای 

اقتصادی تأثیرگذار مانند نرخ سود بانکی، سیاست های پولی و مالی، سیاست های ارزی و امثال آن است. 

 وجه تمايز تأمین مالی از بازارسرمايه و بازار پول را بیان کنید و چرا در شرايط کنونی 
بیش از 80 درصد تأمین مالی ازطريق بازار پول انجام می شود ؟ 

وظیفه اصلي نظام مالي، تجهیز و تخصیص بهینه مانع مالي جهت دستیابي به سطوح باالتر رشد و توسعه 
اقتصادي است. بازارهای مالی عمدتا به یکی از دو سیستم مالی متکی هستند: مبتنی بر بانك و مبتنی بر 
بازارسرمایه. در سیستم مبتنی بر بانك، بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری نقش مهمی در تجهیز و تخصیص 
منابع مالی بنگاه های اقتصادی ایفا می کنند و تعیین کننده  قیمت پول در سیستم اقتصادی کشور هستند و 
تصمیمات آنان در حوزه های مالی می تواند موجب تغییرات بااهمیت در متغیرهای اقتصادی شود. در مقابل، 
در سیستم مبتنی بر بازار، بازارهای اوراق بهادار نقش آفرینی بیشتری می کنند و حتی نهادهای مالی در بازار 
پول، در بازار اوراق بهادار نقش پررنگی دارند. در سیســتم مبتنی بر بازارسرمایه، انتشار اوراق بهادار روشی 
کامال متداول برای تأمین مالی شرکت ها محسوب می شود و در کنار آن مدیریت ریسك نیز انجام می گیرد. 
باوجود نقش پررنگی که بازارسرمایه در سال های اخیر در تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و طرح های زیربنایی 
دولتی و خصوصی ایفا کرده است، اما همچنان صاحب نظران و اقتصاددانان، بازار تأمین مالی کشور را یك بازار 
بانك محور می دانند. زیرا عالوه بر آن که بانك ها در حالت کلی سهم باالتری از بازار تأمین مالی را در اختیار 
خود دارند، به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق تأمین مالی در بازارسرمایه نیز حضور فعال و تاثیرگذاری دارند، 
به طوری که اگر مشارکت آنان در قبول تعهدات ناشر در پرداخت اصل و سود اوراق تأمین مالی نباشد، عمال 

امکان انتشار آن  در بازارسرمایه وجود نخواهد داشت.

بررســي روند گذشته و شــناخت وضعیت 
فعلي بازار و این که مقطــع زماني مورد تحلیل 
در کــدام نقطه از روند قــرار دارد، به ما کمك 
مي کند تــا ارزیابي واقع بینانه تري در خصوص 
ســمت و سوي بورس در ســال 97 و وضعیت 
ســهام شرکت ها داشــته باشــیم.بازار سرمایه 
بعــد از جهش ســال 92 وارد یــك فاز اصالح 
 فرسایشي و بلند مدت شد که نزدیك به 4 سال 

طول کشید.
سال 96 نیز چنان کم رمق شروع شد که کمتر 
تحلیلگري براي بورس بازدهي بیش از بازار پول 
متصور بود، اما از سه ماهه دوم روند مثبت بازار 
و بازدهي دو رقمي و گاه سه رقمي سهام شروع 

افزايشسود
شرکتهایبورسی

درسال97

مهدی نجفی
  استاد دانشگاه 



دو   تقريبا  بازار  رشد  علت  واکاوي  در 
قابل رويت  به وضوح  تاثیرگذار  عامل 
قیمت هاي  و  ارز  نرخ تســعیر  است: 
ارز و  افزايش نرخ  جهاني. در واقــع 
محصوالت  و  فلــزات  جهاني  قیمت 
پتروشــیمي موجب بهبود سودآوري 
صادرات  عمدتا  و  مرتبط  شرکت هاي 
صنايع  مشــخص  طور  به  شد  محور 
کانه هاي  اســتخراج  اساسي  فلزات 
فلزي، پتروشــیمي و پااليشي بسیار 
اثر دو  و  اين وضعیت منتفع شدند  از 
متغیر مذکور به سرعت در صورت هاي 

مالي اين شرکت ها نمايان شد
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شــد. در واکاوي علت رشد بازار تقریبا دو  عامل 
تاثیرگذار به وضوح قابل رویت اســت؛ نرخ تسعیر 
ارز و قیمت هــاي جهاني. در واقع افزایش نرخ ارز 
و قیمت جهاني فلزات و محصوالت پتروشــیمي 
موجب بهبود سودآوري شــرکت هاي مرتبط 
و عمدتا صــادرات محور شــد.به طور 
اساســي  فلزات  صنایع  مشــخص 
فلــزي،  کانه هــاي  اســتخراج 
بسیار  پاالیشي  و  پتروشیمي 
از این وضعیت منتفع شدند 
و اثــر دو متغیر مذکور به 
ســرعت در صورت هــاي 
شــرکت ها  ایــن  مالــي 
اخبار  شــد.این ها  نمایان 
خوب بنیادي براي صنایع 
صادراتــي بود کــه بر فاند 
شرکت هاي گروه تاثیر داشت 
ولي به جز این دو متغیر، سایر 

شرایط تغییر مثبتي نکرده است. 
بهــروه وري  بهبــود در  ما شــاهد 
شــرکت ها نیستیم، ریســك هاي سیاسي و 
ابهامات برجامي همچنان پا برجاســت، نرخ سود 
اوراق و بطورکلي وضعیت نابسامان و نگران کننده 
نظــام بانکي همچنان بازارســرمایه و کل اقتصاد 
کشــور را تهدید مي کند، ریســك هاي  داخلي و 
بویژه ریسك نهاد ناظر و تغییر قوانین که به تازگی 
نیز سیلي سرخي بر گونه ظریف بورس نواخت به 
عنوان یك متغیر کامال مســتقل و ناشــناخته بر 

سختي کار تحلیلگران افزود.
شرایط مذکور، عمده مختصات بورس در سال 
بعد را ترســیم مي کند. در ســال 97 با توجه به 
قیمت هاي فعلــي کامودیتي و همچنین نرخ ارز، 
برآیند سود شــرکت ها در صنایع بزرگ بازار که 
قیمت فروش محصوالت آنها جهاني است، نسبت 
به ســال 96 از افزایش قابل مالحظه اي برخوردار 
خواهد بود و در بســیاري مــوارد با درجه اتکاي 
باالیي eps شــرکت ها قابل محاسبه است، کما 
اینکــه از هم اکنون نیز بســیاري از تحلیلگران و 
فعاالن بورســي پیش بیني صورت ســود و زیان  
سال 97 این گونه شــرکت ها را انجام داده اند که 

مي توان نسبت به تحقق آنها نیز امیدوار بود.
 این بدان معناســت که ریســك هاي مختص 
شرکت تا حد زیادي قابل برآورد است فعاالن بازار 
نتیجه محاســبات خود را در تصمیم گیري براي 
خریــد و فروش لحاظ مي کنند، اما ریســك هاي 
سیستماتیك همانند ســال 96 و شاید با شدت 
بیشــتر در ســال 97 وجود دارد کــه مي تواند 
قیمت هــاي)و نه لزوما سود(شــرکت ها را تحت 
تاثیر قرار دهد و اثر آن بر قیمت گاها آنقدر زیاد 
اســت که مي تواند کل تحلیل بنیادي و سودهاي 
پیش بیني شــده را )حتي اگر بســیار نزدیك به 

واقعیت باشد( بي ارزش کند.
 به عنوان مثال اگر ســود یك ســهم فوالدي 

90 تومان برآورد شــود، در شرایط نرمال بورس 
ما مي توان به قیمت 500 توماني این ســهم هم 
امیدوار بود، امــا وضعیتي را تصور کنید که مثال 
ترامــپ تصمیم جدیدي گرفته باشــد، نهاد ناظر 
مقررات جدیدي وضع کرده باشد، سپرده گذاران 
مالباختــه و یــا جماعتي دیگر بــه دالیلي دیگر 
تجمع و اعتراض کرده باشند و خالصه اتفاقاتي از 
جنس ریسك سیستماتیك حادث شده باشد؛ در 
چنین شــرایطي شاید قیمت همان سهم فوالدي 

تا350 تومان هم کاهش یابد.
بنابرایــن مي تــوان این طــور جمع بندي کرد 
که دو دســته از عوامــل یا متغیرهــا در تبیین 
بازدهي بورس در ســال 97 نقش دارند: عواملي 
که بر ســودآوري شرکت ها تاثیر گذارند و عواملي 
کــه وضعیت عمومــي و جو بــازار را تحت تاثیر 
قــرار مي دهنــد، البتــه در کنــار همــه این ها 
 پارامترهاي دیگري نیز  هســتند که اثر ملموسي 

بر قیمت دارند.
 در این زمینه بطور مشخص مي توان به حجم 
عرضه سهام توسط نهادهاي دولتي و شبه دولتي 
اشــاره کرد. در چندماه اخیر نیز شاهد بودیم که 
فروش مداوم ســهام توســط برخي حقوقي هاي 
بزرگ بطور کلي روند قیمت ها را متاثر ســاخته و 
اصــوال پیش فرض هاي بازار رقابتي و عدم انحصار 
در بازار را از اســاس زیر سوال برده است. خوب 
مســلم اســت وقتي که قدرت خرید و یا فروش 
یك شخص حقوقي بطور معناداري از سایر فعاالن 
بازار بیشتر است خود به یکي از مولفه هاي تعیین 

قیمت تبدیل مي شود. 
بــا توجــه بــه عطــش نقدینگــي بیمه ها و 
صندوق هاي بازنشســتگي و همچنین سیاســت 
فروش شرکت هاي تابعه بانك ها احتماال در سال 
97 نیــز با حجــم باالیي از این قبیــل عرضه ها 
مواجه خواهیم بــود، البته با نقدینگي کنوني که 
عدد باالي 1500 هزار میلیارد تومان است و روند 
افزایش آن ادامه دارد. چنانچه بخشــي از آن به 

بازارسرمایه هدایت شود، آن گاه بورس کشش این 
عرضه ها را خواهد داشت.

به هــر ترتیب با فــرض این که اثــر عوامل و 
متغیرهاي ریسك سیســتماتیك را در حد سال 
96 در نظر بگیریم مي توان وضعیت بهتري براي 

بورس در سال 97 متصور شد. 
همان طور که ذکر شــد صنایــع بزرگي مثل 
معدني و فلزي، پاالیشی، پتروشیمي و شرکت هاي 
بزرگ سرمایه گذاري وابسته به آن که بیش از 70 
درصد ارزش بازار  را تشکیل مي دهند با توجه به 
قیمت جهاني محصوالت و نرخ ارز در حال حاضر 
با افزایش قیمت فــروش و تعدیل هاي مثبت در 
سود مواجه هســتند که این روند براي سال بعد 

هم محتمل است.
عملکرد ماهانه برخي از این شرکت ها در بهمن 
ماه که اخیرا در ســایت کدال منتشر شده است 
حاکــي از افزایش حدود 20 درصدي نرخ فروش 
بهمن ماه نســبت به میانگین نــرخ فروش11 ماه 

ابتداي سال است. 
این بدان معناســت که با تداوم شرایط فعلي 
مبلغ فروش ســال 97  براي شرکت هاي مذکور  
نسبت به سال 96 حدود 20 درصد افزایش دارد. 
اگر 10 درصــد از این افزایش را به دلیل افزایش 
بهاي تمام شــده تولید و ســایر هزینه ها حذف 
کنیــم و فقط اثر 10 درصــد از افزایش قیمت را 
بر سودآوري بررســي کنیم، آن گاه هر شرکت با 
توجه بــه درجه اهرم مالي  از ایــن افزایش نرخ 

متاثر مي شود.
 به عنوان مثال شــرکتي که درجه اهرم مال 
آن  5 اســت با افزایش 10 درصدي نرخ فروش، 
افزایش 50 درصدي ســود را تجربه خواهد کرد 
و بطــور کلي متناســب بــا درجات اهــرم مالي 
 شاهد افزایش ســودآوري این دسته از شرکت ها 

خواهیم بود.
ضمنــا مي توان امیدوار بود برخي صنایع دیگر 
مثل شــوینده، دارویي، تولیــد روغن خوراکي و 
صنایعي از این دســت که مصارف ارزي داشتند 
و در ســال 96 بــا افزایــش بهاي تمام شــده و 
ثبات قیمت فروش مواجه شــدند  نیز در ســال 
97 با وضعیت بهتري مواجه باشــند، چون تجربه 
گذشته نشان داده که این صنایع نیز با یك وقفه 
زماني کوتاه مجوزهــاي افزایش نرخ محصوالت 
خود را از انجمن ها و ســایر مراجع تعیین قیمت 
دریافت کرده و افت حاشــیه سود خود را جبران 
خواهنــد کرد.همچنین اثر افزایــش نرخ ارز که 
ابتدا در صنایع باالدســتي پتروشیمي بروز کرده 
به تدریج به تمام زنجیره هاي پایین دســتي تولید 
هم نفوذ کــرده و اثرات مثبت آن بر مبلغ فروش 
 و ســود شــرکت هاي انتهاي زنجیره هم نمایان 

خواهد شد.
 مجموعــه این عوامــل بیانگر آن اســت که 
میانگین ســود شرکت هاي بورســي در سال 97 

عددي باالتر از سال 96 خواهد بود.
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توقف نمادها امری طبیعی است که نه تنها در بورس ما که در بازار سرمایه 
کشــورهای دیگر نیز اتفاق می افتد و امری متداول محسوب می شود، اما وجه 
تمایز، مدت زمان اجرای این مهم اســت که اثرات منفی بر بازار سرمایه وارد 
می  کند به گونه ای  که به معضلی برای اهالی بازار سرمایه تبدیل شده و ریسك 
نقدشــوندگی از این وادی را بسیار باال برده اســت ضمن آنکه این بازار برای 
افراد تازه وارد و ســرمایه داران خرد بسیار پرریسك است و جذابیت چندانی 
نیز نخواهد داشــت. طوالنی بودن مدت توقــف نمادها در بورس باعث ایجاد 
مشــکالتی برای سرمایه داران این بازار پر تالطم شــده است، از این رو برای 
ســامان دهی و رونق بازار بورس مسئوالن بر آن شدند تا تغییراتی را در روند 
توقف نمادها اعمال کنند، هر چند این تغییرات کامل نیست و برای رسیدن به 
حد ایده آل مسیر طوالنی را باید پیمود. یکی از مهمترین تغییرات ایجاد شده 
در روند توقف نمادها تشدید برخوردهای انضباطی با ناشران در صورت تاخیر 
یا عدم ارائه اطالعات اســت و از ســوی دیگر نیز بنا به اظهار نظر کارشناسان 
مهمترین مزیت دســتورالعمل جدید افزایش نقد شوندگی است که می تواند 
باعث افزایش جذابیت بازار ســرمایه برای همه افراد شــود، از این رو ماهنامه 
بازار و ســرمایه اقدام به تهیه گزارشی در خصوص معایب توقف طوالنی مدت 
نمادها و تغییرات ایجاد شــده دستورالعمل جدید از محمد یوسف امین داور، 
مدیر ســرمایه گذاری کارگزاری بانك خاورمیانه؛ اسمعیل فوادیان، مدیرعامل 
کارگزاری مهر آفرین؛ مهدی طحانی، مدیرعامل مشــاور سرمایه گذاری آوای 

آگاه و محسن خدابخش مدیریت نظارت بر بورس ها کرده است.

توقف طوالنی مدت نمادها دور از منطق است
مدیر ســرمایه گذاری کارگزاری بانك خاورمیانه در 
گفت وگو بــا خبرنگار بازار و ســرمایه گفت: توقف 
نمادها امری طبیعی و متداول است اما توقف نمادها 
 بــا این مــدت طوالنــی در دنیــا هرگــز تعریف 

نشده است.
امین داور در ادامه افزود: بسته شدن نماد به مدت 
یکی، دو روز منطقی است اما در بیشتر موارد توقف نمادها در بورس از منطق 
خارج می شود. وی در خصوص لزوم  انجام  این کار گفت: توقف نمادها امری 
بدیهی اســت،  نمی توان زمانی که شرکت اطالعات کاملی را ارائه نکرده است 
جلوی معامالت آن را نگرفت و آزاد گذاشــت. مدیر سرمایه گذاری کارگزاری 
بانك خاورمیانه تغییرات ایجاد شــده در توقف نمادها را مثبت ارزیابی کرد و 
گفت: باید توجه داشت که هر تغییری اگر با فکر صورت بگیرد می تواند خوب 
و موثر واقع شود. در حال حاضر به نظر می رسد تغییرات کافی نیست و جای 
کار بســیاری دارد. وی افزود: چندی است دستور العمل جدید ابالغ و سعی 
شده از این طریق توقف نمادها را مکانیزه کنند تا کمتر نظرات شخصی در آن 
دخیل باشــد اما به  این  نکته  باید  توجه  داشــت که نمی توانیم مثل بورس 

نیویورک و لندن رفتار کنیم چراکه بازار ما به چنین بلوغی نرسیده است؛ این 
گونه رفتار برای ما خیلی زود است.  

توقف نماد تنها 48 ساعت 
مدیرعامل کارگــزاری مهرآفرین دربــاره اینکه آیا 
توقف نمادها در کشورهای دیگر نیز به همین منوال 
اســت، گفت: ما با کشورهای دیگر کاری نداریم، ما 
یك کشور اسالمی هستیم و قوانین اقتصادی خاص 
خود را داریم. اســماعیل فوادیــان ادامه داد: توقف 
نمادها تنها تا 48 می تواند ادامه داشته باشد آن هم 
با دلیل خاص و بعد از آن نماد  باید بازگشــایی شــود. وی یادآور شد: قبل از 
توقف نماد باید علت و مســایل پیرامون آن مشــخص شود و سپس اقدام به 

بسته شدن نماد کنند چراکه  توقف نمادها تبعات خاص خود را  دارد.

تغییرات جديد متفاوت نیست
مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه نیز توقف 
نمادها را امری متداول دانست و گفت: توقف نمادها 
به دالیل مختلفی طبق قانون بازار انجام می شــود. 
یکــی از این مــوارد در زمــان برگــزاری مجامع 
شرکت هاســت که این مجامــع می تواند به صورت 
مجمع عادی، مجمع فوق العاده و یا مجمع عادی به 
صورت فوق العاده باشــد که بر اســاس آن مکانیزم نمادها بســته می شود و 
ســپس باز خواهند شد و این روند هیچ مشــکلی ندارد. مهدی طحانی ادامه 
داد: مســال های کــه توقف نمادها را با مشــکل مواجه می کنــد مدت زمان 
طوالنی توقف نمادهایی است که دارای تغییرات با اهمیت در اصالحات مالی 
خود هســتند به عنوان مثال برخی از بانك ها مانند تجارت، صادرات و برخی 
از بانك های دیگر مشمول این مرور زمان شده اند و مدت زیادی  نمادهایشان  

بسته بوده است.
وی در خصوص آخرین تغییرات ایجاد شــده در روند توقف نمادها گفت: 
طبق تغییرات جدید شــرکت هایی که دارای تغییرات مالی هستند به عنوان 
مثال تغییــرات قیمتی باالیی دارند نماد آنها متوقف خواهد شــد. ســپس 
مدیرعامــل و یا هیأت مدیره گزارش خــود را به بورس ارائه می دهند که چرا 
این تغییرات ایجاد شده است و سپس نماد شرکت باز خواهد شد. طحانی در 
خصوص مهمترین تغییرات ایجاد شــده در روند توقف نمادها گفت: صادقانه 
این مکانیزم با مکانیزم های قبلی هیچ فرقی ندارد، به عبارت ســاده تر ظاهر 
امر خیلی فرق نکرده است. در واقع تمام این مسایل برای این به وجود می آید 
که ما در بازار ســرمایه مفهومی به نام دامنه نوسان و حجم مبنا داریم یعنی 
تا زمانی که دامنه نوســان و حجم مبنا داشته باشیم صف خرید و فروش نیز 

بازاروسرمايهگزارشمیدهد:
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داریــم و پیرو این صف خرید و فروش مجبور به توقف نمادها نیز خواهیم 
بود به  عبارتی به جای اینکه به علت بپردازیم روی معلول های بازار سرمایه 
برنامه ریزی می کنیم و قانون می نویســیم. طحانی گفت: به نظر من در باز 
و بسته کردن نمادها اگر حداقل حجم  و یا دامنه نوسان بازتر باشد خیلی 
بهتــر از قبل می توان این موضوع را مدیریت کرد و دیگر لزومی به نگارش 

این همه قانون و تفسیر نخواهد بود.
 مدیر عامل مشاور ســرمایه گذاری آوای آگاه در رابطه با مقایسه توقف 
نمادها در ایران و ســایر کشورهای دیگر اذعان داشــت: بازار سرمایه هر 
کشور متشکل از مردم آن و بر اساس فرهنگ، دین و رفتار اجتماعی آنها 
به وجود می آید به عنوان مثال این رفتار در ایران که اقتصاد آن  بر اساس 
قانون شــریعت است متفاوت با کشــوری مثل آلمان و یا سایر کشورهای 
دیگر اســت؛ پس نمی توان تناظر یك به یك را در ایــن مورد اجرا کرد، 
هرچند داشتن نیم نگاه به قوانین بین المللی الزامی است چرا که بازار شکل 
یکنواختی برای حضور سرمایه گذار خارجی داشته باشد اما باید توجه کرد 
که نمی توان هر کاری که در بورس کشــورهای دیگر انجام می شود را در 
ایران نیز پیاده کرد چرا که در کشــورهای توســعه یافته دامنه نوسان باز 

است و سرمایه گذاران نمی توانند قیمت سازی کنند.
وی با تاکید بر اینکه بازار ســرمایه کشورهای توسعه یافته بازار کارایی 
است و عمق معامالتی آنها زیاد است، ادامه داد: بازار ایران، بازاری داخلی 
است اما بازار آنها یك بازار بین المللی و بسیار گسترده است و به طور حتم 
قوانین آنها بسیار پیشرفته تر است بنابراین ما باید در ایران بر اساس قوانین 

و محدودیت های خود برنامه ریزی کنیم.
مدیرعامل مشاور ســرمایه گذاری آوای آگاه در پایان متذکر شد: برای 
حل معضالت ناشی از توقف طوالنی مدت نمادها باید دامنه نوسان و حجم 
مبنا برداشته شود و یا اینکه دامنه نوسان بیشتر تا باز و بسته شدن نمادها 
خود به خود درســت شود؛ در این صورت می توان گفت به استاندارد های 

بین المللی نزدیك شده ایم.

افزايش نقدشوندگی درنتیجه دستورالعمل جديد
مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق 
بهــادار البته این طــرح را مثبــت ارزیابی کرد 
وگفت: طبق دستورالعمل جدید نمادها در زمانی 
کوتاه تر و به صورت اتوماتیك باز می شــوند که 
خود مزیت با اهمیتی اســت. محسن خدابخش 
در خصوص دیگر مزیت های دستورالعمل جدید 
توقف نمادها اذعان داشــت: دســتور العمل های جدید باعث می شود که 
نقدشــوندگی باال برود و شفاف ســازی های الزم نیز صورت  گیرد. وی در 
ادامه تصریح کرد: در مــدل جدید با همین حجم اطالعاتی که ناظر ارائه 
دهد نماد بازگشــایی خواهد شــد که این خود باعث ارتقا مزیت های بازار 
ســرمایه خواهد شــد.  خدابخش با بیان اینکه کاهــش مدت زمان توقف 
نمادها باعث افزایش نقدشــوندگی در بازار نیز می شود در خصوص مدت 
زمان توقف نمادها در ســایر کشورهای دیگر گفت: در سراسر دنیا نیز اگر 
احساس شود نمادی شفاف نیست به طور قطع نماد بسته خواهد شد و از 
ناشر اطالعات کافی گرفته می شود. مدیریت نظارت بر بورس ها گفت: بازار 
سرمایه از دو رکن اساسی شفافیت و نقدشوندگی برخوردار است و این دو 
رکن باید در کنار هم قرار بگیرند؛ نباید به بهانه شــفافیت، نقدشوندگی را 
کاهــش دهیم و یا برعکس. این دو رکن باید به تعادلی برســند و در کل 
دنیــا نیز این مهــم رعایت می شــود. وی در خصوص دیگــر مزیت های 
دستورالعمل توقف نمادها اظهار داشــت: در دستور العمل جدید به طور 
قطع بازگشــایی نمادها خیلی سریع تر شــده است و به طبع آن نیز نقد 
شوندگی هم افزایش پیدا کرده است.خدابخش در پایان در ارتباط با اینکه 
آیا زیر ســاخت های الزم برای توقف نمادها در کشور فراهم است، گفت: 
زیر ســاخت ها فراهم شده اســت اما نیاز به توسعه وجود دارد که در حال 

حاضر تدارک انجام و تکمیل این مهم هستیم.

 بررســی بازارسرمایه در سال های گذشته نشــان می دهد که بورس ایران 
بیش از هر عامل دیگری از عوامل اقتصادی کالن و عوامل سیاســی تاثیرگذار 
بر اقتصاد، اثر می پذیرد. اولین عاملی که در سال 97مورد توجه سرمایه گذاران 
است، مسئله خروج آمریکا از برجام است. حتی اگر خروج آمریکا نمایشی باشد 
و تحریم های نفتی و بانکی بازنگردد، بانك های بین المللی از ترس تحریم های 
آمریــکا روابط خود با ایران را قطع کرده و هزینه ورود ارز به کشــور افزایش 
می یابد و همین عامل باعث کاهش درآمدهای نفتی و افزایش تورم اســت. به 
نظر می رســد افزایش نرخ ارز که از دی ماه امســال رقم خورد بیشترین تاثیر 
را بر قیمت ها در ســال آتی داشته باشــد. پس بهتر است شرکت هایی برای 
ســرمایه گذاری در بازارسرمایه انتخاب شــوند که رابطه مستقیمی با نرخ ارز 
دارند. به بیان دیگر گرایش سرمایه گذارها به  شرکت های صادرات محوری که 
محصوالت آنها به قیمت های جهانی بســتگی دارد بیشتر است. زیرا آمارهای 
اقتصادی چین و اروپا بســیار بهتر از انتظارات است و رشد اقتصادی همچنان 
ادامه خواهد داشــت و این بــه معنای افزایش تقاضا بــرای کاالها و افزایش 
قیمت های جهانی کاالهایی مانند، روی، فوالد، مس، سنگ آهن و ...است.  از 
سوی دیگر باید از سرمایه گذاری در شرکت هایی واردات محور و شرکت هایی 

که وام های ارزی دارند اجتناب کرد. 
سال آینده اقتصاد ایران رکود بیشتری را تجربه خواهد کرد. دولت به دلیل 
افزایش هزینه جاری قادر نیســت به صنایع کمك کند و بنگاه های اقتصادی 
بیشــتری با بحران مواجه خواهند شــد و این به معنای تولید و اشتغال کم تر 
و رکود، بیکاری و تورم بیشــتر خواهد بود. همین عامل بر بیشتر شرکت های 
بورسی بجز شرکت های صادرات محور تاثیر می گذارد و در این زمان دولت باید 
بیشــتر از گذشته بر وضع تعرفه های صادراتی دقت ورزد تا حداقل این دست 

شرکت ها بتوانند از شرایط رونق اقتصاد جهانی بهره مند شوند.
بازگشت تحریم ها و افزایش نرخ ارز همچنان می تواند باعث رونق شرکت هایی 
که محصوالت مشــابه خارجی در بازار دارند شــود، زیرا افزایش نرخ ارز باعث 
رشد قیمت مشــابه وارداتی این محصوالت شــده و همین عامل تقاضا برای 

مشابه داخلی آن را افزایش می دهد و رونق را به این شرکت ها باز می گرداند. 
پس برای سرمایه گذاری موفق در سال 97 باید به  اخبار سیاسی تاثیرگذار 
بر فاکتورهای اقتصادی، نرخ ارز، وضعیت اقتصادی چین و سیاست های پولی 
و بانکی این کشــور، قیمت جهانی کاالها و عوامــل اثرگذار بر آنها و وضعیت 
فروش، بهای تمام شده و ساختار مالی شرکت ها توجهی ویژه داشت. همچنین 
نقدینگی یکی از عوامل مهم تاثیر گذار بر وضعیت شرکت هاســت. با توجه به 
افزایش هزینه پول، شرکت ها باید به اصالح ساختار مالی خود پرداخته و سعی 
در تأمین مالی از منابع داخلی به جای اســتقراض داشته باشند تا حاشیه سود 

آنها و وضعیت نقدینگی شان به دلیل افزایش هزینه پول، کاهش نیابد.

اسما دزفولی
 کارشناس سرمايه گذاری شرکت سمگا

چرخشسرمايهگذاران
بهسمتشرکتهای
صادراتمحور
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صندوق هــای ســرمایه گذاری با درآمــد ثابت به دنبال اجرایی شــدن 
دستورالعمل بانك مرکزی مبنی کاهش نرخ سود بانکی از شهریور ماه سال 
گذشــته، دستخوش تغییرات زیادی شده و نوسانات قابل توجهی را تجربه 
کردند. به طوری که به دنبال کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به 15 درصد، 
اقبال به این صندوق ها افزایش یافت. به این ترتیب شــاهد ورود نقدینگی 
جدید و جهش مناسبی در صدور واحدهای جدید این صندوق ها بودیم. اما 
این امر تداوم چندانی نداشــت و حدود یك ماه بعد دستورالعمل جدیدی 
برای این نهادها ابالغ شد. بر این اساس سازمان بورس در نیمه مهرماه طی 
بخشنامه ای اعالم کرد که "صندوق های سرمایه گذاری دیگر نمی توانند در 
اوراق خارج از بورس سرمایه گذاری کنند"، همچنین صندوق های با درآمد 
ثابت از تضمین ســود و صندوق های سرمایه گذاری از تضمین و پیش بینی 
سود منع شــدند. ضمن اینکه حد نصاب جدید سرمایه گذاری درخصوص 
سپرده بانکی و سهام برای آنها تعیین شد. بر این اساس باید اختصاص سبد 
سهام خود به سپرده های بانکی را از 70 درصد به 50 درصد کاهش دهند.

 امــا این پایان ماجرا نبود. دقیقا یك ماه بعد از آن یعنی در 15 آبان ماه 
دستورالعمل جدید دیگری به این نهادهای مالی اعالم شد. این بار از صدور 
واحدهای ســرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت از طریق شعب بانکی 
جلوگیری شد. این موضوع عمال صدور واحدها را در شعب بانکی منتفی کرد 

و باعث توقف روند ورودی نقدینگی به این نهادهای مالی شد.
تمامی دســتورالعمل های مزبورکه به منظور نظارت هر چه بیشتر بر این 
نهادهــای مالی صورت گرفت، تنها یك هدف اصلی را دنبال می کند و آنهم 
همسو شدن با نرخ های مصوب سود بانکی است؛ در واقع مصوبات مزبور از 
ســوی نهادهای مربوطه )بانك مرکزی و سازمان بورس( در راستای کنترل 
هر چه بیشــتر صندوق ها با درآمد ثابت ابالغ شده است. گرچه این اقدام با 
هدف کاهش نرخ سود می تواند تا حدودی تخطی بانك ها از نرخ های مصوب 
را کنترل کند، اما باید توجه داشــت که برای دستیابی کامل به این مقصود 
نمی توان به قوانین و مقررات دســتوری متوسل شــد. به عبارت دقیق تر 

کاهش واقعی نرخ بهره نیازمند اصالحات ساختاری در بانك هاست. 

روند صعودی در صندوق ها
بررســی آماری نشــان از آن دارد که در ســال 1392 تنها 28 صندوق 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت در بازار سرمایه فعال بودند که با خالص ارزش 
دارایی آنها معادل 2/3 هزار میلیارد تومان بود در حالی که اکنون تعداد این 
صندوق ها به 58 عدد و ارزش آنها به حدود 130 هزار میلیارد تومان افزایش 

آيندهصندوقهای
سرمايهگذاریدرتالطم
دستورالعملهایجديد

هديه لطفی
خبرنگار

در روز ها و ماه های اخیر دست اندرکاران ومسئوالن بازار مالی کشور اعم از 
بازار پول و بازار سرمایه با اشتیاقی به فراخور دیدگاه ها و انگیزه های سازمانی 
خود را آماده برگزاری یازدهمین دوره نمایشــگاه بین المللی بورس، بانك و 
بیمه )فانیکس 2018( کردند که بدون تردید اقدامی شایســته در راستای 
اشاعه فرهنگ سهامداری و ارائه آخرین و به روز ترین دستاورد ها و فن آوری ها 
و ابزار های نوین در حوزه بازار های مالی است. فرصت مناسبی که شرکت های 
کارگزاری، تأمین ســرمایه به عنوان نهاد های مالی و نیز شــرکت هایی که 
خدمات مالی و مشــاوره ای تخصصی ارائه می دهند به صورت مستقیم و از 
فضایی که برای آن ها قرار داده شده به معرفی انواع خدمات مالی به ویژه نرم 
افزاری برای فعاالن بازار سرمایه بپردازند. این شرایط برای بانك ها و بیمه ها 
هم وجود داشــت که در این نمایشگاه به معرفی خدمات مالی و پولی برای 

مشتریان و متقاضیان بالقوه خدمات اقدام کنند. 
علیرغم تبلیغات گسترده و روزمره ای که بانك ها و بیمه ها همواره از طریق 
رســانه های جمعی برای عموم مردم دارند، این نمایشگاه می تواند با تمرکز 
بر مخاطبــان خاص امکان بازاریابی به خصــوص بازاریابی بین المللی برای 
مجموعه  خود بهره مند شوند و به مقتضای امر، مراودات بین المللی را توسعه 
داده و مشارکت در جذب سرمایه های بین المللی برای توسعه سرمایه گذاری 

و ارائه خدمات پولی، مالی و بیمه ای را در کشور به همراه داشته باشد.
در هر حال با توجه به ظرفیت هایی که در هر سه حوزه مالی، پولی و بیمه 
در کشــور وجود دارد، هرگونه اقدام موثر و راهگشا در توسعه سرمایه گذاری 
از طریق معرفی توانمندی های نهاد های مالی در ارائه خدمات مالی و اشاعه 
فرهنگ ســهامداری گام ارزشمندی برای فردایی بهتر در اقتصاد و پیشبرد 
اهــداف آن در بلند مدت خواهد بود و چنانچه فعــاالن بازار های مالی چه 
داخلی و چه بین المللی با فضای شفاف فعالیت در بازار های مالی ایران آگاهی 
کامل پیدا کرده باشــند، بهتر می توانند برای مشــارکت در سرمایه گذاری 
به ویژه از طریق بازار ســرمایه که بی شك ظرفیت های پنهان و پیدای قابل 
توجهی در خود دارد، تصمیم های خردمندانه و بر مبنای تحلیل های واقعی 

انجام دهند.
ناگفته نماند حضور موثر نهاد های خودانتظام بازار ســرمایه و بورس های 
اوراق بهــادار، فرابــورس، انرژی و کاال و شــرکت های خدماتی که از ارکان 
اساسی بازار هستند، با توجه به نقش  اجرایی، نظارتی و عملیاتی  این بخش 
از اقتصاد ایران با تعامالت سازنده و ارائه انواع خدماتی که برای فعاالن بازار 
و بنگاه های تجاری و شرکت های سرمایه گذاری و... دارند، اثربخشی برگزاری 

نمایشگاه فاینکس 2018 را مضاعف کرد.

نقشبرگزارینمايشگاهها
درتوسعهبازارسرمايه

محمد علی احمد زاد اصل
 کارشناس بازارسرمايه
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یافته اســت. بر این اساس تعداد واحدهای صندوق های سرمایه گذاری درآمد 
ثابت که عموما زیرمجموعه بانك ها هســتند از اوایل سال 95 روند صعودی 
چشمگیری به خود گرفتند. این تاریخ تقریبا مصادف با نخستین توافق بانك 

مرکزی برای کاهش سود سپرده ها به 15 درصد بود.
روند مزبور از مرداد ماه ســال 96 و با زمزمه های کاهش سود سپرده های 
بانکی، به افزایش صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری منتهی شد. این 
امر در شــهریورماه و پس ازابالغ رســمی بانك مرکزی مبنی بر کاهش سود، 
موجی از صدور واحدهای جدید را در این صندوق ها به دنبال داشــت. بر این 
اســاس از 11 شهریورماه سال گذشته، بانك ها براساس بخشنامه جدید بانك 
مرکزی مکلف به اجرایی کردن نرخ های ســود ســپرده مصوب شورای پول و 
اعتبار شدند به گونه ای که حداکثر سود برای سپرده های بلندمدت 15 درصد 
و کوتاه مدت به حداکثر 10 درصد کاهش یافت. بررسی آماری و تعداد صدور 
واحدهای صندوق ها در این برهه از زمان نشان از ورود نقدینگی جدید به آنها 
دارد. پولی که در راستای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی و به منظور حفظ 

مشتری به صندوق ها تحت تملك این بانك ها منتقل شد.

فیلتر دوم از کانال صندوق ها
فضای بانکداری سایه ای که با حضور صندوق های سرمایه گذاری در کشور 
به وجود آمد، عماًل منجر به دور زدن مصوبات نرخ ســود شورای پول و اعتبار 
در زمینه نرخ های ســود شد. بر این اســاس سازمان بورس که بعد از کاهش 
نرخ ســود بانکی، تغییراتی را در صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد ثابت 
مدنظر داشــت، ســرانجام اقدام به ابالغ اصالحاتی در اساســنامه و امیدنامه 
صندوق ها کرد. ســازمان بورس در نیمه مهرماه طی بخشــنامه ای اعالم کرد 
کــه صندوق های ســرمایه گذاری دیگر نمی تواننــد در اوراق خارج از بورس 
ســرمایه گذاری کنند، همچنین صندوق های با درآمد ثابت از تضمین سود و 

صندوق های سرمایه گذاری از تضمین و پیش بینی سود منع شدند. 
بر اساس مصوبه جدید، صندوق های بادرآمد ثابت مجاز شدند حداکثر 50 
درصد سپرده بانکی و گواهی سپرده داشته باشند. این درحالی بود که حدود 
75 تا 80درصد پرتفوی صندوق های درآمد ثابت را سپرده ها تشکیل می دادند. 
با تحقق این موضوع باید بخشــی از ارزش این صندوق ها که به صورت سپرده 

بوده، خارج و به سهام یا اوراق بدهی تبدیل شود.
با توجه به اینکــه ارزش کل دارایی های صندوق های با درآمد ثابت حدود 
130 هزار میلیارد تومان اســت باید انتظار داشــت در صورت اجرایی شدن 
مصوبه فوق حدود 30 هزار میلیارد تومان از ســپرده خارج شده و به سهام یا 

اوراق بدهی تبدیل شــود. این موضوع می تواند به عنوان فرصتی طالیی برای 
بازار سرمایه قلمداد شود.

ممنوعیت صدور واحدهای سرمايه گذاری در بانک ها
صندوق های ســرمایه گذاری با درآمد ثابت با ابالغیه منتشــر شده توسط 
سازمان بورس اوراق بهادار در آبان ماه، مجدد دستخوش تغییرات شد. بر این 
اســاس حق صدور واحدهای سرمایه گذاری این صندوق ها از سوی بانك ها و 
مؤسســات اعتباری مسدود شد. در ابالغیه جدید سازمان بورس که به منظور 
نظارت هر چه بیشــتر بر ایــن نهادهای مالی اعالم شــد، از صدور واحدهای 
ســرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت از طریق شــعب بانکی جلوگیری 

شده است. 
بر این اســاس برخی بر این باورند که اقدام ســازمان بورس در ممنوعیت 
صدور واحدهای صندوق ها همراســتا با سیاست های بانك مرکزی به منظور 

کاهش نرخ سود صورت گرفته است. 
در این راســتا رئیس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس هدف اصلی از 
این موضوع را نظارت بیشتر بر نهادهای مالی عنوان کرده و معتقد است تحت  
تاثیر این موضوع سازمان بورس نظارت بیشتری بر نهادهای مالی تحت نظارت 
خود خواهد داشــت. این امر از ســوی بانك مرکزی نیز با نظارت بیشتری بر 

بانك ها و مؤسسات اعتباری دنبال خواهد شد.

مصوبه ای به نفع صندوق ها
هر چند ممنوعیت صدور واحدهای صندوق ها توسط شعب بانکی می تواند 
کاهش استقبال از این نهادهای مالی را به دنبال داشته باشد، اما هدف اصلی 
آن یعنی کاهش نرخ ســود ســپرده های بانکی را دنبال می کند. البته نباید 
این نکته را نیز فراموش کرد که از یك ســو گســتردگی شــعب بانکی برای 
خرید واحدهای صندوق ها و از ســوی دیگر اطمینان عامه مردم به استفاده از 
بانك ها چه در قالب سپرده و چه صندوق، منابع مهمی برای جذب واحدهای 
صندوق ها هســتند. به طور قطع نبود این کانــال، به کاهش صدور واحدهای 
جدید منجر خواهد شــد. حتی ممکن  اســت ابطال هایی را نیز در بازه زمانی 
بلندمدت به دنبال داشته باشد. اما در نهایت می توان گفت که ترمز ورود پول 

بی رویه به صندوق ها کشیده خواهد شد.

بررسی آماری تاثیر مصوبات بر عملکرد صندوق ها
بررســی های صورت گرفته نشــان می دهد ممنوعیت صــدور واحدهای 
ســرمایه گذاری صندوق ها توسط شــعب بانك ها، باعث کاهش خالص ورود 
وجه نقد به صندوق های با درآمد ثابت شــده است. به طوری که روند خالص 
ارزش دارایــی صندوق های با درآمد ثابت نیز احتمــاالً از این مصوبه تاثیر 
گرفته اســت به طوری که شیب روند خالص ارزش دارایی صندوق ها بعد از 
این مصوبه کاهش یافته اســت. به عبارت دقیق تر پس از مصوبه 14 آبان ماه 
ســال گذشــته  از جانب ســازمان بورس در خصوص منع صدور واحدهای 
صندوق هــای مزبور، کاهش ورود وجه نقد به صندوق های ســرمایه گذاری 
به واســطه ممنوعیت صدور واحدهای سرمایه گذاری را محتمل کرده است 
درحالی که خروج وجه نقد به واسطه ابطال واحدهای سرمایه گذاری به قوت 
خود باقی مانده است. به طوری که طبق آمار شرکت پردازش اطالعات مالی 
پارت )سامانه رسام(، خالص ارزش دارایی های صندوق های سرمایه گذاری با 
درآمد ثابت از 15 شــهریورماه سال تا 15 آبان ماه سال 96 روند صعودی با 

شیب تندی داشته است.
بر این اســاس طی این 60 روز ) 15 شهریور تا 15 آبان( به طور متوسط 
روزانه بیش از 416 میلیارد تومــان به خالص ارزش دارایی کل صندوق های 
ســرمایه گذاری افزوده شده است در حالی که بعد از این ابالغیه و از 15 آبان 
تا 15 دی ماه خالص ارزش دارایی صندوق های با درآمد ثابت رشــد مالیمی 
داشته اند. در طی این مدت به طور میانگین روزانه حدود 39 میلیارد تومان به 
خالص ارزش دارایی صندوق ها افزوده شده است. روند مزبور را می توان به طور 
دقیق در نمودار »روند خالص ارزش دارایی کل صندوق های سرمایه گذاری با 

درآمد ثابت« به طور دقیق مشاهده کرد.
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ضمن اینکه بررسی روند ورود و خروج وجه نقد صندوق های سرمایه گذاری 
با درآمد ثابت در این مدت نشــان از آن دارد که خروج وجه نقد تقریبا بدون 
تغییر بوده اســت. این درحالی است که ورود وجه نقد کاهش پیدا کرده است 
به طوری که در نیمه اول دی ماه خروج وجه نقد بیشتر از ورود بوده و رقمی 
در حدود 797 میلیارد تومــان نقدینگی از صندوق های با درآمد ثابت خارج 
شده است. البته در این میان بیشترین حجم در صدور و ابطال واحدهای مزبور 

مربوط به صندوق هایی است که مدیر ثبت آن ها بانك ها هستند.
بررسی دیگر مصوبه سازمان در خصوص اصالح پرتفوی صندوق ها و کاهش 
سهم وجه نقد و سپرده های بانکی از 70 درصد کنونی به 50 درصدی، نشان از 
تغییرات بسیار نامحسوس این موضوع دارد؛ به طوری که طبق آمار تهیه شده 
توسط سامانه رسام، پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت قبل از 
مصوبه مزبور نشان از وزن 3/6 درصدی سهام در ترکیب دارایی های صندوق ها 
دارد. هر چند انتظار می رفت ابالغیه مزبور، با شــدت بیشتری دنبال شود اما 
در عمل خالف این موضوع رخ داد. در واقع ابالغیه مزبور تغییرات محسوسی 
را در روند دارایی های صندوق ها ایجاد نکرده و تنها یك درصد به وزن ســهام 
موجود در پرتفوی این نهادها افزوده شــده اســت.  به این ترتیب در مجموع 
حجم سرمایه گذاری در بخش سهام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت 

با یك درصد افزایش به 4/5 درصد رسیده است.

تغییر پرتفوی صورت نگرفته است
ایــن درحالی بود که تا پیش از این حدود 80درصد پرتفوی صندوق های 
درآمد ثابت را ســپرده ها تشکیل می داد و با این مصوبه باید بخشی از ارزش 
این صندوق ها که به صورت ســپرده بوده، خارج و به ســهام یا اوراق بدهی 
تبدیل شود. برخی هم این موضوع را فرصتی مغتم برای بازار سرمایه عنوان 
کردند که بر اســاس آن بخشــی از ســپرده های بانکی روانه تاالر شیشه ای 
می شــود؛ موضوعی که در عمل اتفاق نیفتاد و آمارها هم نشــان می دهند 
کاهش پرتفوی سرمایه گذاری در سپرده های بانکی توسط این نهادهای مالی 

صورت نگرفته است.
در هرصورت در حالی ســازمان بــورس و اوراق بهادار تاکنون چند مرحله 
حد مجاز ســرمایه گذاری صندوق ها را با هدف سوق دادن هر چه بیشتر آنها 
به ابزارهای بازار ســرمایه تغییر داده اســت که بررســی روند ترکیب دارایی 
صندوق های سرمایه گذاری نشان می دهد الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار 
در تغییر گرایش مدیران صندوق ها به سرمایه گذاری در سپرده  بانکی کاهش 
مورد نظر را تجربه نکرده اســت. به عبارت دقیق تر عمال اجرای مصوبه مزبور 
در راستای حدنصاب سرمایه گذاری ها بسیار ضعیف بوده است. به طوریکه رشد 

سهام در پرتفوی صندوق ها تنها یك درصد بوده است.
حال در این راستا کارشناســان و فعاالن بازار سرمایه به ارائه نظرات خود 
پرداخته اند.  این کارشناسان معتقدند که علت اصلی اجرای دستورالعمل های 
جدید نبود نهاد ناظر یکســان در دو بازار پول و ســرمایه است که نمی تواند 
اجماع یکسانی برای ابالغیه های خود داشته باشند و به این ترتیب شاهد تعدد 
در این موارد هستیم. از سوی دیگر هر چنددر مجموع دستورالعمل های مزبور 
گامی مثبت در جهت تعمیق بازار سرمایه بوده اما اجرای مصوبات به خصوص 
در زمینه دستورالعمل اصالح پرتفوی بسیار ضعیف بوده است. البته این گروه 
معتقدند تغییر پرتفوی مزبور زمان بر است و نمی توان در طول چند ماه شاهد 

اعمال تغییرات یادشده باشیم.
همچنین طبق عقیده فعاالن بازار، چنانچه این تغییر پرتفوی نیز صورت 
 گیرد، منافع حاصل از جابجایی نقدینگی به ســمت خرید اوراق بدهی سوق 
پیــدا کرده و به این ترتیب بازار بدهی به یك منبع تأمین کســری بودجه 
دولت و بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران تبدیل خواهد شــد.همچنین 
منع صدور واحدهای ســرمایه گذاری در بانك ها را نیز فرصت مناسبی برای 
صندوق های سرمایه گذاری می دانند تا بتوانند با جذب اعتماد سرمایه گذاران، 
تا حدودی مســتقل از بانك ها به تنظیم سیاست های خود بپردازند. نتیجه 
مستقیم این موضوع ایجاد منافع بیشــتری برای سرمایه گذاران و مدیریت 

صندوق خواهد بود.

دستورالعمل هايی در جهت تعمیق بازار سرمايه
در این راستا عظیم ثابت از کارشناسان بازار سرمایه 
با اشــاره بــه نخســتین ابالغیه بانــك مرکزی در 
شهریور ماه برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی 
گفت: در یازدهم شــهریورماه با توجه به تصمیم و 
اقدام بانك مرکزی شــاهد استارت ماجرای کاهش 
نرخ سود سپرده های بانکی بودیم. این روند در ادامه 
با ممنوعیت صدور واحدهای صندوق های ســرمایه گذاری در شــعب بانك ها 
وارد فاز جدیدی شــد و در واقع شــرایط را برای صندوق های سرمایه گذاری 

پیچیده و سخت کرد.
وی ادامه داد: دیدگاه عامه مردم در کشــور مــا به صالحیت باال و اعتماد 
بیشــتر به نظام بانکی است. افراد جامعه قرار دادن سرمایه خود در بانك ها را 
از هــر بازار دیگری مطمئن تر و قابل اطمینان تر می دانند. این افراد به توصیه 
بانك هــا نقدینگی خود را در صندوق های وابســته به بانك ها قرار می دانند و 
شــاید هیچگونه اطالعات و شناخت دقیقی از شرکت های کارگزاری و تأمین 
ســرمایه ها نداشته و صرفا به پشتوانه اعتماد به بانك و دریافت سود باالتر به 

سپرده کردن نقدینگی خود در شعب صندوق های بانکی می کردند.
ثابت ادامه داد: اما با توجه به دســتورالعمل جدید و منع صدور واحدهای 
صندوق های ســرمایه گذاری در شعب بانکی، شك و شبه ای درخصوص ادامه 

روند مزبور ایجاد شد و به عدم صدور واحدهای جدید منجر شد.
وی در ادامه افزود: البته در این راستا برخی از صندوق ها بر برخورداری از 
کارکرد صدور و ابطال الکترونیکی واحدها، وضعیت بهتری داشــته و نه تنها 
توانستند مشــتریان خود را حفظ کنند بلکه جذب ورودی جدید نیز داشته 
باشند. این در حالی است که تعداد صندوق های مجهز به سامانه الکترونیکی 
بســیار کم بوده و اکثریت این نهادها کــه بانك محور نیز بودند با محدودیت 

همراه شدند.
ثابت در ادامه با اظهار این مطلب که چنانچه ســود ســپرده های بانکی و 
صندوق های ســرمایه گذاری هماهنگ شود، به نفع اقتصاد کشور خواهد بود، 
گفت: در این صورت شاهد چرخش نقدینگی از سمت بانك ها به سمت تولید 
واقعی خواهیم بود.این کارشــناس بازار ســرمایه در ادامه درخصوص مصوبه 
دیگر سازمان نیز توضیح داد و گفت: اصالح پرتفوی صندوق ها و کاهش سهم 
ســپرده ها از 70 به 50 درصد نیز خبر خوبی برای بازار خواهد بود؛ خاستگاه 
صندوق ها از بستر بورس است. چنانچه منبع آنها با ارزیابی صحیح و درستی 

سوق داده شود به افزایش عمق بازار سرمایه منتهی خواهد شد.
ثابت ادامه داد: بر این اســاس نه تنها افزایش حجم و ارزش معامالت را در 

بورس شاهد خواهیم بود، بلکه رشد بازدهی بازار را به دنبال دارد.
به گفته ثابت، بازار ســرمایه حجم و گنجایش کافی برای توســعه و رشد 
باالتر را داراســت. هر رفتار مالی در بازار اثرگذار خواهد بود. هر چند در حال 
حاضر از عمق چندان باالیی برخوردار نیست. اما چنانچه منابع منتقل شده از 
صندوق ها به سمت سهام پرپتانسیل و با P/E مناسب سوق داده شود، شاهد 

بازاری به مراتب عمیق تر و شفاف تر خواهیم بود.

اجرای ضعیف مصوبه
در ایــن زمینــه مهــرزاد منتظــری از تحلیلگران 
و  مصوبــات  اســت:  معتقــد  آگاه  کارگــزاری 
دســتورالعمل های ابالغــی اخیر بــرای صندوق ها 
سرمایه گذاری در راســتای نظم بخشی و یکپارچه 
شــدن نرخ سود بانکی در د بازار پول و سرمایه بوده 
و در مجموع می تواند آثار مثبتی به دنبال داشــته 
باشــد.وی ادامه داد: به دنبال کاهش نرخ ســود بانکی از شــهریور ماه سال 
جاری، ســازمان بورس نیــز تصمیم به ایجــاد تغییراتــی در صندوق های 
ســرمایه گذاری به ویژه با درآمد ثابت داشــت. این موضــوع با اعالم ابالغیه  

درخصوص اصالحات اساسنامه و امیدنامه صندوق ها دنبال شد. 
وی در ادامه به تعیین حد نصاب های جدید سرمایه گذاری برای صندوق های 
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ســرمایه گذاری و همچنین اصالحات جدید در اساسنامه و فعالیت صندوق ها 
اشاره کرد و گفت: در حالی سازمان بورس ابالغیه را برای حد نصاب پرتفوی 
صندوق ها تعیین کرد که بر این اســاس باید حجم سپرده های بانکی در سبد 
سرمایه گذاری صندوق ها از حدود 70 درصد کنونی به 50 درصد کاهش یابد. 
این امر در صورت اجرایی شدن نه تنها برای بازار سرمایه بسیار مطلوب است، 

بلکه خبری مثبت برای نظام بانکی و کلیت اقتصاد خواهد بود.
منتظری در ادامه با اظهار این مطلب که با توجه به دســتورالعمل جدید، 
مهم ترین  تغییر با کاهش ســهم سرمایه گذاری در ســپرده های بانکی ایجاد 
خواهد شد، گفت: اما متاسفانه بعد از گذشته حدود 4 ماه از زمان این ابالغیه، 
هیچ تغییر محسوســی را در پرتفوی صندوق های ســرمایه گذاری مشاهده 
نمی کنیم. به طوریکه همچنان بیشــترین سهم در ســبد سرمایه گذاری این 

صندوق ها مربوط به سپرده های بانکی و وجه نقد است.
وی در ادامه با اشــاره به اختصاص حجم 75 درصدی پرتفوی صندوق ها 
به وجه نقد و ســپرده های بانکی گفت: در این مدت رشــد سهام در پرتفوی 
صندوق ها تنها یك درصد بوده است. به این ترتیب مشاهده می شود که عمال 

اجرای مصوبه مزبور بسیار ضعیف بوده است.
این کارشــناس بازار سرمایه در ادامه افزود: اما چنانچه مصوبه مزبور بتواند 
رونــد اجرایی به خود  گیــرد و با اصالح 75 درصــدی پرتفوی صندوق های 
ســرمایه گذاری بادرآمد ثابت به 50 درصد در زمینه سپرده های بانکی، شاهد 
ورود نقدینگی قابل توجهی از این محل به سمت سهام یا اوراق بدهی خواهیم 
بود.وی در ادامــه ارزش کل دارایی های صندوق های درآمد ثابت را در حدود 
130 هزارمیلیارد تومان دانســت و گفت: چنانچه مصوبه مجبور اجرایی شود 
در حدود 31 هزار میلیارد تومان از این سپرده ها به سهام یا اوراق درآمد ثابت 
تبدیل خواهد شــود. در گام نخســت هدایت نقدینگی صندوق های مزبور به 
ســمت خرید اوراق با درآمد ثابت و در گام دوم به سمت خرید سهام هدایت 

خواهد کرد. 
منتظری در انتها افزود: هر چند اجرای این ابالغیه به تدریج خواهد بود و 
احتماال هر صندوقی که بنا به شرایط، خواستار تغییرات باشد باید این مصوبه 
را اعمال کند، اما پس از چند ماه که از ابالغ مصوبه گذشته شاهد تغییر مهمی 
در ترکیب صندوق ها نیســتیم. به طوری که سهم ســهام فقط یك درصد در 
پرتفوی این صندوق ها اضافه شده است. این موضوع تاکیدی بر اجرای ضعیف 

مصوبه مزبور دارد.

مشکل؛ نبود نهاد ناظر يکسان است
مرتضی احمدی، مدیر سرمایه گذاری تأمین سرمایه 
نویــن نیز با اظهار این مطلــب که فعاالن اقتصادی 
کشور به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی عالقمند 
هســتند و این امر را اقدامی مناســب برای اقتصاد 
کشــور می داننــد، گفــت: همــواره صندوق های 
ســرمایه گذاری بــا ماهیــت عملکرد خــود یك 
چســبندگی نرخ را در بازار ایجاد می کنند. بر این اســاس متولیان بازار پول 
معتقدند پرداخت ســود توســط صندوق های با درآمد ثابت باعث شــده که 

کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی به سمت پایین چسبنده باشد.
وی ادامه داد: به این ترتیب بانك مرکزی در شهریور ماه اقدام به ابالغیه ای 
درخصوص کاهش نرخ سود سپرده ها کرد. بر اساس آمار منتشر شده از سوی 
بانك مرکزی مشخص شد که این امر کاهش حجم سپرده های کوتاه مدت و 
در مقابل افزایش حجم ســپرده های بلند مدت بانکی را به دنبال داشته است. 
در این میان بخشــی از ســپرده های بلند مدت بانکی از کانال صندوق های 

سرمایه گذاری تحت اختیار آنها مدیریت می شود.
احمدی در ادامه افزود: به این ترتیب یك سری از مشتریان بانکی اقدام به 
انتقال نقدینگی و سپرده خود به صندوق های وابسته به بانك ها کرده و قرارداد 

یکسال های را برای این منظور منعقد کردند.
وی در ادامه با اظهار این مطلب که مصوبات مزبور اقدامی مناســب بوده و 
آثار اقتصادی مثبتی به دنبال خواهد داشــت، گفت: اما در این میان مشکل 

اساسی نبود نهاد ناظر یکسان در دو بازار سرمایه ای کشور است؛ متاسفانه نهاد 
ناظر بازار بانکی و نهاد ناظر بازار ســرمایه یکسان نیست و در این قبیل موارد 

کنترل های هماهنگی صورت نمی گیرد.
احمدی ادامه داد: این در حالی است که بازارهای مالی پیشرفته از نهاد ناظر 
یکسانی برخوردارند. به این ترتیب کنترل های به صورت یکجا صورت می گیرد.

وی در دامه افزود: اما در کشور ما رده و جایگاه بانك مرکزی و سازمان بورس 
به عنوان نهاد ناظر دو بازار پول و سرمایه یکسان نبوده و در واقع بانك مرکزی 
از قدرت باالتری برخوردار است. به این ترتیب بانك ها زیر نظر بانك مرکزی و 
صندوق ها نیز تحت نظارت سازمان بورس مدیریت می شوند. به تبع در چنین 
شرایطی شاهد ایجاد تضاد منافع بین دو نهاد ناظر مزبور خواهیم بود.احمدی 
در این میان به نقش شورای عالی بورس و وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: هر 
چند در راستا وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس به همسو کردن سیاست های 
بین این دو بــازار می پردازند اما هر کدام از نهادهای ناظر )بانك مرکزی و یا 

سازمان بورس( اهداف خود را در اولویت قرار می دهند.
این کارشــناس بازار سرمایه در ادامه افزود: در این راستا نمونه بارز همین 
دستور العمل اخیر مبنی بر منع صدور واحدهای صندوق های سرمایه گذاری 
در شــعب بانکی است؛ هر چند اقدام مزبور برای کنترل نرخ سود و همچنین 
نظارت بیشتر بر بازار پول صورت گرفته، اما ای کاش این نظارت بر مؤسسات 
پولی و اعتباری فاقد صالحیت انجام می شد نه بر صندوق های سرمایه گذاری 

با این درجه شفافیت باال که از چندین جهت تحت نظارت قرار دارند.
به گفته احمدی، در شــرایط کنونی برخی بانك های مســتقل که تحت 
نظارت صحیح بانك مرکزی قرار ندارند، اقدام به پرداخت سودهای باالی 10 
تا 15 درصدی هم می کنند. به عبارت دقیق تر بهتر بود این نظارت و کنترل ها 

بر این قبیل مؤسسات صورت می گرفت.

تغییر پرتفوی زمان بر است
مدیر سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین در ادامه اظهاراتش به دیگر مصوبه 
سازمان بورس مبنی بر اصالح پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری اشاره کرد 
و گفت: هر چند شــاهد تحقق کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بودیم، اما 
تغییر پرتفوی صندوق ها و کاهش سهم سپرده ها از 70 به 50 درصد به سرعت 
نخواهد بود و نیازمند زمان بیشــتری است.احمدی ادامه داد: در حال حاضر 
حدود 140 تا 150 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار این صندوق هاســت 
که قرار اســت 20 درصد آن کاهش یافته و دیگر بخش های ســرمایه ای بازار 
سرمایه منتقل شود. ورود این حجم از نقدینگی با سختی و مشکالتی همراه 

خواهد بود.
وی مقاومــت بانك ها برای خروج این نقدینگــی را یکی از موانع موجود 
برشــمرد و گفت: از یکســو بانك ها تمایلی برای خروج و از دست دادن این 
میــزان نقدینگی را ندارند و از ســوی دیگر دیگــر بازارها از توان جذب آن 

برخوردار نیستند.
احمدی ادامه داد: البته بیشتر این نقدینگی به بازار بدهی وارد خواهد شد 
و بخشی از آن نیز به بازار سهام ورود پیدا می کند. اما این پروسه به مرور زمان 
و در بلند مدت محقق خواهد شد.به گفته احمدی، این نقدینگی جدید جذب 
بخش خرد بازار نشده و یا بیشتر در معامالت عمده مصرف خواهد شد و یا در 

خرید اوراق ثابت و تقویت بازار بدهی را به دنبال خواهد داشت.

انتظار کاهش نرخ سود با فشار بر صندوق ها
 امکان پذير نیست

در ایــن میان مهدی محمودی، مدیر عملیات بازار 
تأمین ســرمایه لوتوس پارســیان نیز با اظهار این 
مطلب که صندوق های سرمایه گذاری بخش زیادی 
از رشــد فزاینده 3 سال گذشــته خود رو مدیون 
ارتباط با بانك ها و محدودیت های ایجاد شــده از 
ســوی بانك مرکزی برای بانك ها هســتند، گفت: 
رشد فزاینده جذب منابع این صندوق ها عمدتا به علت سود باالتر نسبت به 
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قصد و هدف این یادداشــت به تصویرکشیدن نیمه خالي لیوان نیست ولي 
واقعیت هاي اقتصادي در کشور وجود دارند که گریز و پرهیز از آنها امکان ناپذیر 
اســت. براي ترسیم چشم انداز بازارسرمایه نیاز است تا چشم انداز اقتصاد کالن 
کشور به لحاظ برخي از متغیرهاي اقتصادي با اهمیت، روند تعلیق تحریم هاي 
هسته اي در برجام و سرنوشــت آن، روند سودآوري شرکت هاي بورسي، روند 
درآمدهــاي ارزي، عملکرد بودجــه دولت و سیاســت هاي نهادهاي ناظر بر 
بازارسرمایه و سیستم بانکي کشور مورد توجه قرار گیرند. با نگاهی اجمالي به 
متغیرهاي اقتصاد کالن در پنج سال گذشته به روشني پیداست که متغیرهاي 
نرخ بهره، تورم، حجم نقدینگي و نرخ ارز براساس عرضه و تقاضاي بازار شکل 
نگرفته اند و کامال توســط مقام ناظر و سیاست گذار، مدیریت شده  است. این 
شکل از مدیریت دستوري به دلیل اینکه تغییرات آن متغیرها را از روند طبیعي 
خود خارج کرده، حال دچار فشار طبیعي براي تغییر شده است. به عنوان نمونه، 
مي توان به تغییرات نرخ ارز در ماه هاي گذشته و یا تغییرات نرخ بهره سپرده هاي 

بانکي اشاره کرد. 
در مورد نرخ ارز، با تجمیع تورم هاي ساالنه و با عدم تناسب تعدیل نرخ ارز 
متناسب با روند تجمیع آنها در هفت سال گذشته، در دو ماه اخیر شاهد رشد 
جهشي در نرخ ارز بوده ایم. مدیریت دستوري تورم در پنج سال گذشته و عدم 
اجازه به تناسب تعدیل آن طي این سال ها، جمع شدن فنري را در برداشته که 
جهش را در پي خواهد داشــت. از سال قبل بارها این موضوع توسط خبرگان 
و کارشناســان بازار مالي کشور پیش بیني شــد، ولي سیاستگذاري انقباضي 
براي عدم رشــد تورم، بدون توجه به توانایي بخش تولید داخلي در تناسب با 
شــکل گیري تقاضا، فنر تجمیع  شده تورم را انقباضي تر کرد که این نمود براي 
تغییر، جهش خود را در نرخ ارز از دو ماه قبل به نمایش گذاشت. درست است 
که در حال حاضر نرخ ارز مجددا با پدیده مدیریت دستوري کنترل مي شود، ولي 
همین روند حکایت از رشد بعدي آن در سال پیش رو دارد. براي تحلیل اجمالي 
این موضوع باید به روند تورم اشــاره کرد که در سال جاري و از ماه هاي پایاني 
ســال قبل رشدي تدریجي به خود گرفته و احتمال اینکه به دلیل فشار حجم 
نقدینگي و جبران کسري بودجه در ســال آینده، تورم را از اعداد در محدوده 
13درصد به محدوده 18درصد و شــاید کمي بیشتر برساند، انکارناپذیر است. 
بنابراین مي توان انتظار داشت این رشد تورم به هر شکل خود را در رشد قیمت 
ارز در سال آتي ظهور و بروز خواهد داد که این هم یك حرکت دو طرفه است، 
یعني با فشار حجم نقدینگي بر رشد تورم و ظهور آن در رشد نرخ یا قیمت ارز، 

ســپرده به عنوان ابزار جایگزین و استفاده از اعتماد مردم به سیستم بانکی 
بوده اســت. وی ادامه داد: رشــد فزاینده منابع این صندوق ها و رسیدن به 
حد نصاب 10 درصد کل نقدینگی کشــور در کنار مصائب مؤسسات مالی، 
فشــار زیادی به بانك مرکزی و سازمان بازرســی وارد کرد. این امر سبب 
شد تا بحث سامان دهی صندوق های بانکی مطرح شود. به این ترتیب بانك 
مرکزی که در 3 ســال گذشــته چراغ سبز به رشــد صندوق های بانکی و 
حتــی دور زدن مصوبات بانك مرکزی و شــورای پــول و اعتبار داده بود، 

کمی از خواب غفلت بیدار شد.
محمودی در ادامه افزود: قاعدتا اختالف بین ســود سپرده بانکی و بازده 
سرمایه گذاری در ســایر بخش های اقتصادی هرچه بیشتر باشد، نشاندهنده 
بیماری در کل اقتصاد اســت. اتفاقی که در 5 سال گذشته افتاد و نتیجه آن 
تبدیل  ســپرده کردن پول به عنوان مناسب ترین سرمایه گذاری و در نهایت 

دوری از تولید و سرمایه گذاری در هر بخشی شد.
وی در ادامه با اظهار این مطلب که شــخصا عالقه مند و مدافع کاهش 
ســود بانکی بوده و هســتم، گفت: با تصمیم اخیر بانك مرکزی در شهریور 
ماه و  پایین آوردن دســتوری نرخ ســود بانکی موافق هستم. این موضوع 
کنترل بیشــتر بر صندوق ها را به دنبال خواهد داشت.محمودی در ادامه با 
اظهار این مطلب که اما متاسفانه دولت و بانك مرکزی علت باال بودن سود 
بانکی را یا بدرستی متوجه نشده و یا  تمایلی به درمان این مشکل نداشتند، 
گفت: در شرایطی که حدود  20درصد تسهیالت بانك های بزرگ دولتی به 
صورت بدهی دولت به بانك ها در صورت های مالی بانك ها منعکس می شود 
و مــاه به ماه طبق آمار بانك مرکزی در حال افزایش اســت و هیچ تالش 
عملی برای کاهش بدهی دولت و یا حتی توقف آن دیده نمی شود. از سوی 
دیگر بخش زیادی از منابع بانکی در ســالیان گذشته در پروژه و طرح های 
ملی و اســتانی و یا بصورت تسهیالت تکلیفی پرداخت شده و به علت غیر 
بازده بودن این طرح ها برگشت سود و اصل تسهیالت گاه غیرممکن است، 
نمی توان صرفا با فشار بر صندوق ها و یا نامه نگاری انتظار کاهش پایدار نرخ 

سود بانکی را داشت.

تبديل بازار بدهی به منبع تأمین کسری بودجه دولت
این کارشــناس بازار ســرمایه در ادامه به تاثیر قابل توجه این مصوبه بر 
تأمیــن مالی و خرید اوراق دولتی اشــاره کرد و گفــت: با توجه به کاهش 
شــدید انتشار اوراق بدهی برای بخش خصوصی در سال جاری و همچنین 
با در نظر گرفتن حجم اوراق موجود در بازار، امکان رعایت مصوبه ســازمان 
)اصالح پرتفوی( وجود ندارد. محمودی ادامه داد: در واقع از آنجا که بانك ها 
به علت محدودیت های قانونی توان تأمین مالی بیشــتر برای دولت ندارند، 
به نظر  می رســد این مصوبه بیشتر برای کمك به تأمین مالی و خرید اوراق 

دولتی باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پیش بینی می شود افزایش حد نصاب اوراق 
صندوق ها از 30 درصد به 50 درصد بیشــتر برای تأمین منافع دولتی باشد، 
گفت: چنانچه تأمین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه با روند کنونی ادامه 
یابد، بازار بدهی به یك منبع تأمین کسری بودجه دولت و بازپرداخت بدهی 

دولت به پیمانکاران تبدیل خواهد شد.

فرصتی مناسب برای صندوق ها
مدیر عملیات بازار تأمین ســرمایه لوتوس پارسیان منع صدور واحدهای 
سرمایه گذاری صندوق ها از شعب بانکی را نیز تهدیدی دانست که از سالیان 
گذشــته احتمال وقوع آن زیاد بود و گفــت: به همین دلیل بعضی از تأمین 
ســرمایه ها با ســرمایه گذاری بر روی بخش آی تی توانســتند بدون مشکل 
به فعالیت صندوق های تحت مدیریت خــود ادامه دهند.محمودی در ادامه 
خاطرنشــان کرد:  به نظر می رســد منع صدور واحدهای ســرمایه گذاری در 
بانك ها فرصت مناسبی برای صندوق ها خواهد بود تا بتوانند با جذب اعتماد 
ســرمایه گذاران، تا حدودی مستقل از بانك ها سیاست های خود را  تنظیم و 

منافع بیشتری برای سرمایه گذاران و مدیریت صندوق ایجاد کنند.

شکافکمبود
تأمينمنابعبراي
تقاضايسپردهگذاران

بهزاد گلکار
مديرعامل هلدينگ بین المللی رها



رشد نرخ ارز هم اثر برگشتي بر رشد مجدد تورم خواهد داشت.نمود همین رفتار 
و سیاستگذاري دستوري را مي توان به سادگي در افزایش مجدد نرخ بهره بانکي 
دید. این افزایش مجدد نرخ بهره بانکي با این که کوتاه مدت بود و بجاي تغییرات 
نرخ در سپرده ها، افزایش خود را در انتشار مقطعي گواهي سپرده بانکي خود را 
ظهور و بروز داد، ولي از نگاه تخصصي نه تنها فرقي در اصل ماجراي رشــد بهره 
بانکي ندارد بلکه در سال آینده با قدرت فشار از جانب تقاضا بازهم نیازمند تجدید 
در بهترین حالت و حتي نیازمند رشد بیشتر در شرایط طبیعي خود خواهد بود. 
توجه کنیم که رشــد نقدینگي در پنج ســال قبل حجم آن را به میزان دو برابر 

افزایش داده و رقم آن را به رقم تولید ناخالص داخلي کشور نزدیك کرده است.
با بررسي روند عملکرد بودجه در پنج سال گذشته قابل پیش بیني است که 
بودجه سال آتي در عملکرد داراي تراز کسري معادل حداقل 2درصد میزان تولید 
ناخالص داخلي است که این موضوع براي جبران کسري خود به فشار بیشتر به 
رشد حجم نقدینگي و محبوس ماندن آن در خزانه بانك مرکزي با هدف استمرار 
سیاســت انقباضي پولي جهت مدیریت دستوري تورم و بنابراین فشار به رشد 

بیشتر نرخ ارز کمك مي کند.
از سوي دیگر یکي از متغیرهاي اصلي و پایه اي در تحلیل متغیرهاي کالن، 
درآمد ارزي از محل صادرات کشــور است. در این خصوص با فرض ادامه روند 
وضع موجود در کســب درآمدها، پذیرش واقعیت عدم امکان انتقال طبیعي و 
عادي و راحت آن درآمدها به هر میزان، به کشــور ادامه کار را براي روند مثبت 
متغیرهاي کالن اقتصادي با مانعي بزرگ همراه مي ســازد. در این رابطه رشــد 
حجم نقدینگي در ســال آینده با تزریق ارز در داخل کشور به هر شکل نه تنها 
قابل جذب نیست، بلکه از دو مسیر یکي کمبود ارز نقد و دیگري مازاد تقاضا و 
جبران برخي کسري ها و مشکالت بانك ها و مؤسسات مالي  و اعتباري در سال 
آینده، بلکه امکان رشــد بیشتر تورم را از اعداد و ارقام قابل پیش بیني فعلي نیز 
به  همراه خواهد داشت. توجه شود که مارپیچ جذب سپرده، افزایش نرخ بهره و 
عدم  تناسب بازده اقتصادي صنایع و فعالیت هاي اقتصادي در کشور، یك مارپیچ 
"میراست" که از بیش از یك دهه قبل آغاز شده و با مدیریت دستوري تورم طي 
پنج ســال گذشته، شدت گرفته و راهي بجز نمود علني تر در شروع بحران هاي 

سیستم بانکي و مالي در کشور را از سال آینده در پیش ندارد.
نکته دیگري که باید به آن توجه کرد، کمبود منابع مالي و اعتباري در داخل 
کشور براي آغاز رشد تولید و شروع رونق و توسعه صنایع در بخش اقتصادي بود 
که انتظار آن مي رفت بعد از توافق برجام با ورود ســرمایه گذاران خارجي شدت 

گیرد. اما این اتفاق به چند دلیل عمده از منظر اقتصادي حاصل نشد. اول آن که 
با توجه به بحران مالي جهاني درســال هاي 2008 و 2009 موضوعات شفافیت 
در پولشویی AML، شناسایي مشتریان KYC و پیروي دقیق از قوائد مربوط به 
نظام بانکداري داخلي و بین المللي Compliance، در سطح بین المللي بسیار 
برجسته شده و همین امر به جهت دور بودن نظام بانکي کشور از نظام بین المللي 
طي دوران تحریم، تطبیق و آشــنایي با ســاز و کار این نظامات را در سیستم 
بانکي کشور به تاخیر انداخته است. بنابراین با نبود این تطبیق امکان نقل وانتقال 
منابع مالي هم براي ســرمایه گذاران خارجي دچار اشکال جدي شده و هم در 
انتقال منابع ارزي کشــور عدم سهولت بوجود آورده است. در کنار این تنگناها 
و محدودیت ها در سیســتم بانکي، تغییرات در میزان ریسك سرمایه گذاري در 
کشور از نگاه بین المللي بي تاثیر نبوده است.  از این رو براي موضوع رونق اقتصادي 
و توسعه بخش اقتصادي کشور آن طور که انتظار بود با جذب سرمایه هاي خارجي 
حادث شود، اتفاق نیفتاد و این امر در سال آینده نیز پیش بیني نمي شود بهبودي 
در شــرایط آن ایجاد شود. از این رو در چشم انداز اقتصادي سال پیش رو با نبود 
ســرمایه گذاران و منابع مالي و اعتباري بین المللي، چشــم انداز رشد اقتصادي 
در بخش هاي اقتصادي با تردیدهاي بســیار روبه رو است.البته روند رشد درآمد 
شرکت ها با رشد تورم در سال آینده و بخصوص براي شرکت هاي صادرات محور 
با رشد نرخ ارز، مي تواند با رشد احتمالي همراه باشد، اما باید توجه کرد به همان 
میزان هم، قیمت تمام شده این شرکت ها با افزایش قطعي همراه خواهد بود که 
شــاید رشد سود را با پیش بیني ها متفاوت ســازد. توجه به توان و قدرت خرید 
داخلي در طبقات درآمدي پایین کشور که حجم قابل توجهي از تقاضاي جاري 
و اکثریتي از جمعیت کشــور را به خود اختصاص مي دهند، بسیار حائز اهمیت 
است. به طوري که قطعا با رشد نرخ ارز این بخش از تقاضاي داخلي بالقوه خواهد 
ماند و این امر حداقل براي ســال آتي گریزناپذیر اســت و حتما سیاستگذاران 
براي آن راهکارهایي در پیش دارند. بنابراین روند سودآوري شرکت ها به خصوص 
شــرکت هاي پذیرفته شده در بورس ها و شــرکت هایي که محصوالت خود را 
در بورس کاال به فروش مي رســانند نمي توانند انتظار این را داشــته باشند که با 

رشدهاي بزرگ در روند سودآوریشان در سال مالي آینده مواجه  شوند.
جا دارد در این بخش از یادداشــت، توجهي اجمالي به روند سیاســتگذاري 
نهادهــاي ناظر در بازار مالي کشــور کنیم. تغییــرات در بی توجهی به برنامه 
پیش بیني شده شرکت هاي بورسي به خصوص در نتیجه عملکرد برنامه هایشان 
که همان"ســود" است، در واقع به مانند پاک کردن صورت مسئله نقصان ها در 
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چشم انداز اقتصادی در ایران برای سال 1397 بسیار پیچیده است. پیش بینی 
می شود در سال پیش رو التهاب های سیاسی و اقتصادی زیادی هم در بعد داخلی 
و هم در بعد بین المللی داشته باشیم. اگر بخواهیم فضای سال 97 را بررسی کنیم 
در بعد سیاسی و بین المللی گمانه زنی ها حاکی از آن است که ادامه حضور آمریکا 
در توافق برجام مورد تشکیك شدید است و پیش بینی می شود ترامپ درماه های 
آینده توافق هسته ای با ایران را لغو کند، همان طور که پیمان موشکی با روسیه را 
لغو کرد و اکنون روسیه نیز در رابطه با تعرض به هم پیمانانش به تهدید اسرائیل و 
آمریکا پرداخته است و بحران یمن و سوریه نیز کماکان ادامه دارد. پس در فضای 

سیاسی بین المللی انتظار آرامش وجود ندارد. 
فاکتورهای اقتصادی که بیشترین تاثیر را در بازارسرمایه دارد شامل قیمت های 
جهانــی کاالها)نفت و فلزات(، نرخ دالر، نرخ ســود بانکی اســت. در این میان با 
سیاست های یك جانه گرایی آمریکا در تجارت جهانی احتمال یه جنگ تجاری نیز 
وجود دارد که فرمان اخیر ترامپ بر وضع تعرفه بر روی واردات فوالد و آلومینیم در 
همین راستاست. در چنین فضایی کمی پیش بینی روند قیمتی کامودیتی دشوار 
خواهد بود، اما با توجه به مشکالت عرضه جهانی فلزات و تقاضای جهانی رو به رشد 
می توان حداقل به تثبیت قیمت ها در سال جدید امیدوار بود. در رابطه با بازار نفت 
جهانی  نیز پیش بینی می شود با وجود ثبات درعوامل بنیادی بازار و نزدیك شدن 
بسیار زیاد مقدار عرضه و تقاضا به هم، قیمت این ماده خام استراتژیك به طورکلی 
در محدوده 50 تا 60 دالر پایدار باشد، پس از دید قیمت های جهانی کامودیتی و 

نفت نسبتا سال خوبی را در پیش رو خواهیم داشت.
در فضای اقتصادی داخلی پس از کشــمکش های فراوان بانك مرکزی و دولت 
بر سر حل مشکل بازار ارز بسته ضدالتهاب ارزی که از سوی بانك مرکزی ارائه شد 
که شامل سه محور اوراق ریالی با نرخ سود بانکی 20 درصد، اوراق مشارکت ارزی 
و حراج سکه بود که البته تنها از نرخ سود 20 درصد استقبال به عمل آمد. به هر 
حال آنچه مشخص است با توجه به تجارب سال های گذشته رشد غیرمنتظره دالر 
و ایجاد تورم و از طرفی افزایش قیمت کامودیتی ها موجب افزایش سود شرکت های 
عمدتا صادرات محور می شود و در نتیجه کاهش نسبت قیمت به درآمد هر سهم در 
بازار سهام را در پی خواهد داشت، که بر این اساس افزایش نرخ دالر و تورم می تواند 

برای برخی از شرکت ها در بازارسرمایه خبر خوبی باشد.
 بررســی صورت های مالی شرکت های فوق بیانگر پایین تر  بودن میانگین نرخ 
فروش ســال 96 و قیمت دالر در بازار اســت که قطعا پتانســیل تعدیل سود در 
این گونه شــرکت ها وجود دارد.در آخر پاشنه آشــیل بازارسرمایه همانطور که در 
این چند ســال اخیر با آن مواجه بوده کمبود حجم معامالت اســت که کماکان 
نشان دهنده عمق کم بازار و وضعیت نامناسب سهام شناور بازار است که به عنوان 
یکی از عوامل رکود نســبی روزهای پایانی سال نیز محسوب می شود. به هر حال 
سرمایه گذاران باید به تمامی فاکتورهای ذکر شده، فرصت ها و تهدیدها توجه کنند 

و با بررسی دقیق و بنیادی اقدام به سرمایه گذاری در بورس اقدام کنند. 

سیستم هاي کنترلي نهاد ناظر بازارسرمایه بود که از مهم ترین آثار احتمالي آن 
شکل گیري حباب ها در قیمت سهام ها در سال آینده و قابل اتکا نبودن روند 
عملکرد شرکت ها در تحلیل هاي بنیادین است. این امر وقتي تاثیر خود را در 
سال پیش رو به شدت نشــان مي دهد که در نبود رونق در بازارهاي بورس با 
نجواها و شنیده ها در نبود معیاري قابل اتکا براي تحلیل، قیمت سهام شرکت ها 
را حبابي کند! از سوي دیگر سیاســت هاي انقباضي بیش از اندازه در جانب 
تقاضا توســط مقام ناظر نظام بانکي کشور، شرایط ادامه عملکرد جاري نظام 
بانکي را درمقایسه پایین بودن بازده اقتصادي بخش اقتصادي و صنایع کشورو 
پرهزینه بودن تجهیز منابع بانکي و باال بودن نسبت تسهیالت بازگشت نیافته 
Non Performance Loan Ratio یا NPL در برخي از بانك ها ولي در 
مقیاس اعداد بزرگ، با تنش و بحران رو به رو کرده اســت. این اتفاق باتوجه به 
سهم ارزش بازاري بانك ها در بورس هاي کشور، کاهش شاخص قیمتي سهام 
بانك ها را در بورس و ســپس در تخصیص و بازگشت اعتبارات، شکاف بزرگ 

کمبود تأمین منابع براي تقاضاي سپرده گذاران را در پي خواهد داشت.
 بنابراین مي توان پیش بیني کرد که سال آینده سالي سخت براي تنش در 
نظام بانکي کشور هم از جانب عرضه و هم از جانب تقاضا خواهد بود که مسلما 
آثار آن به ســرعت در بازارسرمایه پیش بیني و آشکار خواهد شد و در آخرین 
نگاه این یادداشت، موضوع وضعیت برجام و سرنوشت تعلیق تحریم ها درسال 
آینده که مي توان گفت مهم ترین دستاورد اقتصادي- سیاسي کشور طي 13 

سال گذشته، است.
 به نظر نگارنده موضوع برجام موضوعي نیســت که به سادگي قابل حذف 
براي هر یك از طرف هاي آن باشد، اما مي توان گفت آثار اجراي برجام در اولین 
انتظار خود توقع شــکل گیري ارتباطات بانکي را داشته که هنوز موفق نشده 
است. البته این عدم شکل گیري فقط از جانب نظام بانکداري بین المللي نیست، 
بلکه نصقان در سیستم و نظام بانکداري داخلي نیز است که همچنان در ضعف 
باقي مانده و از ســوي دیگر در نبود این ارتباط شفاف و مستمر، خواسته ها و 
انتظاراتي از برخي طرف هاي برجام مطرح اســت که نه خود سند برجام بلکه 
محدودیت هایي دیگري را ممکن اســت پیش بکشد که امکان اجراي حتي 
نیم بند سند برجام فعلي را ممکن است با مشکل مواجه سازد. از مهم ترین این 
محدودیت ها همان نبود ارتباط مستمر نظام بانکي داخلي  و خارجي است که 
شــاید با جدیت بیشتر به تاخیر افتاده و محدودتر شود. این موضوع شاهراه و 
شاهرگ حیاتي براي ادامه فعالیت هاي اقتصادي در کشور را از سال آتي به بعد 
بیشتر دچار اشکال و محدودیت مي کند که از مهم ترین آثار آن بر روند ارتزاق 
و نفس کشیدن شرکت هاست که بیشتر اطاله کالم نمي شود که این اتفاق چه 

اثري به تبع خود براي شرکت هاي پذیرفته شده در بورس ها خواهد داشت.
بنابراین در کل، ســال آینده ممکن اســت در نــگاه اول و در ابتدا براي 
بازارســرمایه کشورســالي رونق به برخي از دالیل فوق از جمله رشد نرخ ارز 
و تورم در رشد سودآوري شرکت ها تشخیص داده شود، ولي خیلي زود قابل 
پیش بیني است که این رشدها نه تنها مفید حال براي بازارسرمایه نیست، بلکه 
به خودي خود و درکنار ســایر شرایط متغیرهاي کالن اقتصادي و چشم انداز 
اقتصادي و بین المللي کشــور در سال 1397، ممکن است موجبات سکون و 
حتي رکود به سمت پایین تدریجي را در بازارسرمایه بوجود آورد. این شرایط 
نه تنها در قیمت ســهام شرکت هاي بورســي بلکه در سایر ابزارها و حتي در 
معامالت بورس کاال و نیز در تجهیز و تشکیل سرمایه در بازارسرمایه، شدت و 

افول خود را نشان دهد.
البتــه بایــد توجه کرد این پایان تاریخ نیســت، بلکه نتیجــه تصمیمات و 
سیاستگذاري هاي اقتصادي در بازار مالي اعم از بازارسرمایه و بازار پول و اعتبار 
است که در نگاه اقتصاد کالن، نتایج خود را در سال آینده به سایر بازارها از جمله 
بازار کار، مســکن و ارز تسري خواهد داد که این هم بخشي از روند سیکل هاي 
تجاري این  نوع بازارها قلمداد مي شود و قطعا بعد از آن، در میان مدت و بلندمدت 
شــرایط رونق با تغییر روند سیاست ها و عوامل بازارها، مي تواند در پیش باشد. 
بر این اســاس در صورت شــکل گیري تغییرات، بازارسرمایه به عنوان دماسنج 
اقتصادي باید توانایي دیدن آن را قبل از همه داشته باشد و آثار آن پیش بیني باید 

در نسبت "پي به اي" بازار و روند معامالت در آینده خود را نشان دهد.

سايهالتهاباتسياسی
واقتصادیبرسال97

مجتبی شهبازی 
مدير معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد



این روزهــا موضوع ارزهای دیجیتالی به خصــوص نوع مطرح آن یعنی 
»بیت کوین« توجه همه را به خود جلب کرده اســت؛ با این حال باید گفت 
که شــناخت اندکی نسبت به این ارز دیجیتالی و انواع دیگر آن وجود دارد. 
البته کشــورهای مختلف واکنش های متفاوتی نســبت به استفاده و قانونی 
کــردن دارایی های مالی دارنــد با این وجود اما از ایــن واحد پولی گریزی 
نیست و به اعتقاد کارشناسان دیر یا زود در همه نظام های اقتصادی مستقر 

خواهد شد. 
در این میان کشــور ما هم قطعا از این قاعده مســتثنی نخواهد بود. در 
حال حاضر با توجه خاصی که به این نوع ارز شده است، نظر سرمایه گذاران 
و فعاالن بســیاری را برای استفاده از این امکان برای سرمایه گذاری و کسب 
سود جلب کرده است؛ این در شرایطی است که همانطور که اشاره شد هنوز 
در برخی کشــورها ازجمله کشــور ما انجام معامالت ارزهای دیجیتالی به 
شــکل قانونی در نیامده است هرچند که غیر قانونی هم نیست اما هنوز نهاد 
متولی پول یعنی بانك مرکزی قوانین ومقررات مربوط به این حوزه را وضع 
نکرده اســت؛ هرچند به گفته مســئوالن این نهاد قرار است تا اواسط سال 
آینده این قوانین مشخص شوند. با این حال اما بازار مطابق معمول به روند 
پویای خــود ادامه داده و به خرید و فروش ارزهای دیجیتالی می پردازد. در 
گزارش پیش رو به بررسی خوب یا بد بودن سرمایه گذاری در حوزه ارزهای 

دیجیتالی و آینده این بازار تازه پرداختیم. 

پشتوانه ارز ديجیتالی چیست؟
یکی از مســایل مهم در خصوص هر نوع پولی، پشــتوانه آن اســت. این 
موضوع و قوتش ســبب می شود، بتوان اعتماد بیشــتری به استفاده  از آن 
داشــت. معاون حوزه تکنولوژی شــرکت تأمین ســرمایه تمدن در مقایسه 

پشــتوانه پول های رایج و ارزهای دیجیتالی به ماهنامه آینده روشــن گفت: 
سیســتم های پولی موجود در بانك های مرکزی به طــور معمول پول را بر 
اســاس پشتوانه طال انتشــار می دهند و بانك های دیگر هم براساس عرضه 
اولیه ای که توسط بانك های مرکزی انجام می شود، شروع به سپرده گیری و 
وام دهی می کنند که در نتیجه فرآیندهای بانکی پول ثانویه انجام می شــود. 
چنین نظامی بر اساس قانون و دولت شکل می گیرد و به همین دلیل کسی 

نمی تواند مشابه آن را به وجود آورد. 
اما در مورد ارزهای دیجیتالی باید گفت که بر اســاس قدرت محاسبات 
و هزینــه انرژی برقی که معدنکاران )تولیدکنندگان اطالعات دیجیتالی این 
ارزها( در شــبکه آورده اند، پول منتشر می شود، یعنی در هر بالکی، مبلغ و 
هزینه انجام به حســاب کسی که بالک را »ماین« یا ایجاد کرده است واریز 
می شــود. ماینر ها به صورت مشاع و در همه کشورها پخش هستند و توسط 
نرم افزارها در شــبکه های موجود حضور دارند. به این معنی که پول تولید 

شده تعلق جغرافیایی و سیاسی به کشور یا دولت خاصی ندارد.
امیر سیدی در ادامه به چگونگی افزایش قیمت ارزهای دیجیتالی و عوامل 
موثر در آن اشــاره و عنوان کرد:افزایش قیمت در خصوص ارزهای دیجیتالی 
با توجه به افزایش انرژی که برای ســاختن بالک ها و نگهداری از آنها مصرف 
می شــود، هزینه سرمایه گذاری و توان محاســباتی سنجیده می شود. به این 
معنی که شــما به چه میزان باید هزینه های اشاره شد را پرداخت کنید تا به 
طور مثال یك بیت کوین را ایجاد کنید. این هزینه به مرور زمان و با توجه به 

افزایش ماینرها رو به افزایش است.
 یکــی دیگر از دالیل گرانی دوره ای  بیت کوین محدود بودن عرضه های آن 
بود به این معنی که حداکثر تعداد بیت کوینی قابل انتشار در حال حاضر 21 
میلیون اســت. البته باید در نظر داشت که اگر بخواهیم در مقیاسی جهانی 

بازاروسرمايهبررسیمیکند:

آریياخير؟سرمايهگذاریدربيتکوين
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پــول جابه جا کنیم به دلیل زیاد بودن عرضه پول در دنیا هرچه جابه جایی 
از طریق بیت کوین بیشتر استفاده شود، زمانی که به عنوان یك ابزاری برای 
پرداخت و تسویه استفاده شود، خود به خود افزایش نرخ هم پیدا می کند و 
باید درنظر داشت که اکنون دنیا به موضوع بالک چین و ارزهای دیجیتالی 

توجه خاصی پیدا کرده است. 

امکان حذف تحريم با حذف دالر 
این کارشناس بازار سرمایه به منافع بازار جدید ارزی اشاره کرد و افزود: با 
توجه به باال بودن نرخ سود بانکی در بازار پولی که معموال باید منجر به تقویت 
ارزش پول شود اما در کشور شاهد چنین اتفاقی نیستیم، دلیل آن هم به جز 
بی انضباطــی بانك ها، متصل نبودن بازار پولی ما به بازار های جهانی نیســت. 
باید در نظر داشــت که بازار جهانی زمانی که جایی فرصت سود پیدا کند در 
انتقال پول به آنجا تردید نمی کند ولی فرصت هایی در کشــور وجود دارد که 
به دلیل مشکالت بانکی در معرض سرمایه گذار خارجی نیست و از طریق این 
ارزها می تواند در مسیر بهتری قرار بگیرد تا سرمایه گذاران بتوانند با استفاده از 

ابزارهای بین المللی پولشان را در اقتصاد ایران به گردش در آورند.            
ســیدی به دیگر مزیت اســتفاده از ارزهای دیجیتالــی با توجه وضعیت 
تحریمــی کشــور تاکید کــرد و گفت: با توجه بــه انجام برجــام اما هنوز 
محدودیت هایی در زمینه های اقتصادی برای کشــور وجــود دارد که قابل 

برداشته شدن نیستند. 
حال با توجه به اینکه تســویه جهانی دالر محور اســت، بانك هایی محل 
تسویه مانند فدرال رزرو )بانك مرکزی آمریکا( به محض اینکه متوجه شوند 
بانــك مذکور با بانك های ایرانی همکاری و تبادالت ارزی دارند، با آن بانك 

معامله نمی کنند و ارز در اختیارشان قرار نمی دهند. 
این موضوع به دلیل وجود جرایم مختلف در ســال های اخیر اســت که 
توســط معامله گران ایرانی انجام شده است و قابل توجه آنکه افراد متخلف 
محکومیت قضایی هم نگرفته اند )بــا تعهد به خزانه داری آمریکا و پرداخت 
جریمه بخشــیده شــده اند.( بنابراین با توجه به مشکالت و محدودیت های 
موجــود در زمینه روابط بانکی که به یکی از آنها در باال اشــاره شــد، باید 
گفت که بســیاری از گشایش هایی که باید برای ایران ایجاد شود به راحتی 
امکان پذیر نیســت و چشــم اندازی برای حل کامل این مسایل با آمریکا در 

سال های آینده هم وجود ندارد.

ارز ديجیتالی و جذب سرمايه گذار خارجی
معاون تکنولوژی شــرکت تأمین ســرمایه تمدن در ادامه به شرایط کنونی 

ایران اشــاره کرد و افزود: باید آماده باشــیم که 
شرایط به دست آمده کنونی در کم شدن برخی 
محدودیت ها را از دست ندهیم که در این مسیر 
می توان از امکان ایجاد شــده توســط پول های 
دیجیتالی مانند بیت کوین و ... استفاده کند که با 
وجود عمقــی که پیدا کرده اند در حال تبدیل به 

مکانیزمی برای تسویه بین المللی هستند. 
به اعتقاد او این موضوع کمك زیادی در جذب 
سرمایه گذاران خارجی به کشور دارد که مقدمه آن 
وجود رگوالسیون و اعتمادزایی به سرمایه گذاران 
در این رابطه اســت. حتی در این راستا می توان 
شــرایطی را فراهم کرد تا سرمایه گذاران خارجی 
در مناطق آزاد جذب شــده و شرایط معامالت با 
ارزهای دیجیتالی برایشــان فراهم شود. در این 
شــرایط ایران می تواند فضای بزرگی برای انجام 
رقابت بــا بازیگران بزرگ این عرصه ایجاد کند و 

پیشتاز عرصه ارزهای دیجیتالی باشد.
 باید توجه داشت که شــاید هیچ گاه آمریکا 

و اروپا به ایجاد چنین شــرایطی و پرداختن به پول های دیجیتالی نداشــته 
باشند زیرا به اندازه کافی ارزهایشان در دنیا شناخته شده و حتی بانك های 
مرکزیشان توانســته اند بدون پشتوانه هم به انتشــار پول در بازار بپردازند 
بنابراین کشورما با وجود محدودیت های زیاد می تواند جلوی محدودیت های 
موجــود را بگیرد. در این میان باید قوانین مربوط به پولشــویی و افشــای 
اطالعــات را بنا کرد تا فعاالن حوزه ارزهــای دیجیتالی ملزم به رعایت آن 
شــوند که این موضوع خود اقدام مهمی برای اســتفاده از این ابزار به شکل 

قانونی است.  

پیشتازان، موفق می شوند 
بنا بر گفته بانك مرکزی، اکنون ایجاد شرایط برای استفاده از بیت کوین 
ضروری اســت اما قرار شده که قوانین آن در سال 97 تصویب شود. با توجه 
بــه این موضوع »ســیدی« به ماهنامه آینده روشــن در خصوص چگونگی 
عملکرد ســرمایه گذاران تا تصویب قوانین آن در کشور گفت: این موضوعی 
اســت که نباید در رابطه به آن بی گدار به آب زد. اکنون بیت کوین بیش از 
200 میلیارد دالر ارزش بازار دارد که در مجموع با ارزهای دیگر ارزش بازار 
این ارزها به بیش از 300 میلیارد دالر رسیده است. این رقم در برابر عرضه 
اولیه پول در کشور تاثیر گذاری مانند آمریکا )حدود 4 هزار دالر( مبلغ قابل 
توجهی است. در حال حاضر این ارز در ابعاد بین  المللی ابزاری برای مبادله، 
تســویه و پرداخت شده است که بر این اساس به نظر می رسد این تاخیر در 

وضع قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال زمان زیادی باشد. 
این فعال حوزه ســرمایه گذاری تصریح کرد: پیشــتاز بودن در این مسیر 
بر آینده تاثیر زیادی دارد. ما باید ســریعتر در به نتایج قابل قبولی برســیم 
زیرا ما درگیری زیادی با بازارهای جهانی نداریم و ارز کشــور، مرجعی برای 

مبادالت بین المللی نیست. 
ضمن اینکه دچار محدودیت های بســیاری در حوزه بین الملل هســتیم. 
استفاده از این نوع ارزها بسیار مقرون به صرفه هستند، همچنین باتوجه به 
این که سیســتم بانکداری جهانی به سمت مقررات های سخت گیریانه پیش 
می رود و در مبادالت بین المللی نیز همیشــه بحــث تطبیق )کامپالینس( 
مطرح اســت به واسطه چنین ارزهایی نیاز به تطبیق از بین می رود که خود 

از تحمیل هزینه های اضافی به کشور می کاهد.  
ارزهای دیجیتالی با مزیای قابل توجهی که دارند اما اخیرا نوسانات زیادی 
هم داشــته اند. این موضوع برای برخی سرمایه گذاران مشکالتی ایجاد کرده 
است. معاون تکنولوژی شرکت تأمین سرمایه تمدن دلیل نوسانات موجود در 
خصوص برخی ارزهای دیجیتالی را  جدید بودن این ابزار دانســت و گفت: 
در آینده قطعا به ثبات نسبی خواهد رسید بنابراین 
در ارتباط با ســرمایه گذاری باید با دقت بیشتری بر 
اســتفاده از این ابزار تمرکز کرد اما به عنوان ابزاری 
برای تســویه و پرداخت ارز قابل قبول و مناسبی به 

شمار می رود.

بیت کوين بخريم؟
تا چندی پیش، رشد فزاینده بیت کوین به عنوان 
یکی از ارزهای دیجیتالی معروف و پر کاربرد توجه 
ســرمایه گذاران را بــه خود جلب کــرده بود. ابوذر 
نجمی، تحلیلگر اقتصادی و ســرمایه گذاری ضمن 
اشاره به رشد بیست و پنج برابری قیمت بیت کوین 
در ایــن برحه، یعنی از ابتدای ســال قبل میالدی 
)دی ماه 95( تا پایان ســال )دی96( گفت: در نگاه 
نخست، این رشــد خیلی جذاب به نظر می رسد و 
همین سبب می شود افرادی بتوانند با سواستفاده از 
این جهش قیمتی شــما را وسوسه کنند که فرصت 
بی نظیر و کمیابی را برای سرمایه گذاری یافته اند و 

ســیدی: پول در ارزهــای ديجیتالی 
بر اساس قدرت محاســبات و هزينه 
انرژی برقی که تولیدکنندگان اطالعات 
ديجیتالی اين ارزها در شبکه آورده اند، 
منتشر می شــود، يعنی در هر بالکی، 
مبلغ و هزينه انجام به حســاب کسی 
که بالک را ايجاد کرده اســت، واريز 

می شود
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شما را متقاعد کنند که پس انداز خود را روی خرید بیت کوین سرمایه گذاری 
کنید اما اگر نگاهی به تاریخچه رشــد بیت کوین داشته باشیم خواهیم دید 
 که در ســال 2013 )ســال 92( جهــش قیمتی این ارز بیــش از 75 برابر 

بوده است. 
پس جهش قیمت بیت کوین چیز جدیدی نیســت که این فرصت توسط 
بعضی افراد شناســایی شده باشه و حتی با تاریخچه کم این ارز، مسبوق به 
ســابقه است؛پس برای تحلیل اینکه آیا ســرمایه گذاری در خرید بیت کوین 
درســت است یا نه، نیازمند آن هســتیم که به برخی مفاهیم در این حوزه 

بپردازیم تا به نتیجه گیری دقیق تری در این خصوص برسیم.   

آيا الزاما گرانترين را می خريد؟
ایــن فعال حوزه پول، بیت کوین را نخســتین ارز دیجیتال از میان دیگر 
ارزهــای موجــود در دنیای بالک چیــن )Bock Chain( عنــوان کرد و 
افزود: بالک چین یك زیر ســاخت فناوری اطالعات شبیه وب است که البته 
ویژگی هــای منحصر به فردی دارد که آن را از وب متمایز می کند. در حال 
حاضر بیش از 1200 ارز دیجیتال در جهان در حال معامله است که حدود 
100 ارز از این تعداد، ارزشــی بیش از یك دالر دارند. اگر بخواهیم از نگاه 
ســرمایه گذاری در خرید یك ارز دیجیتال به موضوع نــگاه کنیم باید این 
پرســش را از خود بپرســیم که چرا بیت کوین؟ و چرا سایر ارزها نه؟ برای 
مقایســه فرض کنید قرار است سهام یك شرکت بورسی را خریداری کنید. 

آیا الزاما گرانترین سهم را خریداری می کنید؟ 
نجمــی در ادامه به نکات مهمی در خصوص خریــد و نگهداری ارزهای 
دیجیتال پرداخت و اشــاره کرد:اگرچه در حــال حاضر بیت کوین در صدر 
اخبار اســت و به نظر با اقبال بیشتری نسبت به سایر ارزها مواجه است اما 
قیمت اتوریوم که دومین ارز دیجیتال شــناخته شــده است در سال جاری 
میــالدی بیش از 65 برابر افزایش یافته اســت. همچنین از بین 1200 ارز 
موجود نزدیك به 100 نوع آن بازده باالی 100 درصد در یك روز داشته اند، 
بنابرایــن الزاما درگیر هیجانات بازار و اخبار شــدن بــه معنای پیدا کردن 

فرصت ویژه نیست.
 مهمترین مســال های که باید به آن توجه شــود این است که دلیل این 
جهش ها و ســقوط ها نوپا بودن بازار این ارزهاست که حتی ثبات نسبی هم 
ندارند. افزایش 10 هزار دالری )150 درصد( در یك ماه اخیر و کاهش3000 
دالری )حــدود20 درصد( در چند وقت اخیر گواه این امر اســت که علت 
بازده باالی این ارزها نوپا بودن و ریســك بسیار باالی سرمایه گذاری در این 
حوزه اســت؛ اگر بنا به پذیرش ریســك است چرا نباید سراغ جایگزین های 

بیت کوین رفت؟ 
ایــن تحلیلگر حــوزه ســرمایه گذاری، ارزش 
معامالت روزانه بیت کویــن را )در دوره زمانی یاد 
شده( حدود 5 میلیارد دالر دانست و گفت: کسانی 
که در حوزه سرمایه گذاری و بازارهای مالی فعالیت 
دارند بــه خوبی می دانند که این اصال عدد بزرگی 
در مقیاس جهانی برای یك دولت یا چند مجموعه 
سرمایه گذاری نیست که کامال آن را تحت کنترل 

بگیرند و هدایت کنند. 
به خوبی می دانیــم که دولت ها به هیچ وجه از 
رشــد بیت کوین و ارزهای مشــابه راضی نیستند 
چرا که قدرت کنترل آنها را محدود می کند، پس 
ممکن اســت به هر راهی متوســل شوند به طور 
مثال با داغ کردن بــازار و افزایش قیمت و عرضه 
یك دفعه آن و ســقوط قیمتی سبب بی اطمینانی 
در ذهن عموم مردم شــوند و قطعــا این موضوع 
می تواند ضرر زیادی به خریداران و سرمایه گذاران 
ایــن ارز وارد کند پس بــه تحلیل های خودتان و 

کسانی که که یك شبه خود را فرصت یاب و تحلیلگر سرمایه گذاری معرفی 
می کنند زیاد دل نبندید.

 
رشد بیت کوين حبابی بود

او در ادامــه افزود: بــا جهش چندی پیش قیمــت بیت کوین و هیجانی 
شــدن بازار آن سیاستمداران، کارآفرینان و اقتصاددانان زیادی در خصوص 
آن اظهارنظــر کردند اما نظرات دو نوبلیســت اقتصاد بیش از بقیه نظرها رو 
متوجه خودشــان کرد. دلیل این امر هم دو موضوع بود. نخســت و مهمتر، 
جنبه علمــی و تاثیرگذاری این دو بود و دوم بدبینی بی ســابقه و مخالفت 

شدیدشان با بیت کوین.
 »جوزف اســتیگلیتز« در مصاحبه با بلومبــرگ اعالم کرد که تنها علت 
رشــد بیت کوین را پتانسل آن برای دور زدن قانون و عدم نظارت می داند و 
با تاکید بر اینکه بیت کوین هیچ اثر اجتماعی مثبتی ندارد قاطعانه گفت که 
بیت کوین باید غیرقانونی اعالم شود. »شیلر« هم معتقد است که بیت کوین 
کامــال ضددولت و مقرارات اســت و قیمت آن یك حباب محض اســت و 
نظرش در خصوص افزایش قیمتش این است که بیت کوین برای افرادی که 
می خواهند بهتر از سیستم عمل کنند، خیلی هیجان انگیز است چون به آنها 
حس زیرکی و باهوشــی می دهد؛ او همچنین بیان کرده است: من نمی دانم 
بیت کوین تا کجا می خواهد پیش برود و به نظر می رســد به مانند بازارهای 
سهام در دهه 1920 در حال باالرفتن باشد اما در نهایت به 1929 خواهیم 
رســید ولی به صفر نزدیك نمی شود بلکه بســیار کاهش پیدا خواهد کرد. 
بعد از این صحبت ها مدیران بانك ها و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری هم 
نســبت به حبابی بودن قیمت بیت کوین هشــدار دادند و تحلیل های منفی 

خودشان را اعالم کردند.

با پس انداز خانوار در ارزهای ديجیتالی سرمايه گذاری نکنید 
نجمی با در نظر گرفتن جنبه دیگری به ســرمایه گذاری و کسب درآمد 
از بیت کوین یا ســایر ارزهــای دیجیتال گفت: دراین مســیر یکی از راه ها 
اســتخراج )Mining( هســت. اســتخراج نیاز به تجهیزات کامپیوتری با 
تراشــه های قوی و صرف انرژی دارد که در حال حاضر برای اســتخراج هر 
بیت کوین حدود 2000 دالر هزینه تمام شده دارد. از آنجا که قیمت انرژی 
)چه برق و چه گاز برای تولید برق( در ایران پایین است، یکی از فرصت های 
این حوزه ســرمایه گذاری در اســتخراج ارزهای دیجیتال یــا ارائه خدمات 
بــه خود بالک چین هســت. او افزود: از آنجا که این ســرمایه گذاری درآمد 
پایدار ایجاد می کند و حتی با شکســت یك ارز میشود تجهیزات را به سایر 
حوزه های زیرساخت بالک چین اختصاص داد، به نظر می رسد سرمایه گذاری 
منطقی تر و پایدارتری باشــه البته باید این موضوع 
را در نظر داشت که این ســرمایه گذاری هم برای 
شــرکت های اســتارتاپی یا مجموعه های مالی و 
ســرمایه گذاری مناســب اســت و به عنوان یك 
ســرمایه گذاری برای پس اندازهای خانوار نباید در 
نظر گرفته شود. جالب است بدانید توصیه مشاوران 
مالی و ســرمایه گذاری در آمریکا و اروپا این است 
که به فرض پذیرش ریســك ســرمایه گذاری در 
ارزهای دیجیتال بهتر اســت حداکثر دو درصد از 
کل پورتفولیوی ســرمایه گذاری بــه این موضوع 
تخصیــص یابد.    نجمی به عنــوان توصیه نهایی 
در این خصوص یــادآوری جمله معروفی از »وارن 
بافت ضروری به نظر می رســد که نخستین شرط 
سرمایه گذاری این است که اصل پول محفوظ بماند 
که در سرمایه گذاری بر روی بیت کوین به خصوص 
برای خانواده ها و کسانی که تخصص کافی روی این 

حوزه ندارد این اصل کامال نقض می شود. 

نجمی: اگرچه اکنون بیت کوين در صدر 
با اقبال بیشتری  اخبار است و به نظر 
نسبت به ســاير ارزها مواجه است اما 
ديجیتالی  ارز  دومین  اتوريوم،  قیمت 
سرآمد در ســال جاری میالدی بیش 
از 65 برابر افزايش يافته اســت. پس 
معنای  به  شدن  بازار  هیجانات  درگیر 

پیدا کردن فرصت ويژه نیست



 ابتدا کمی راجع به ماهیت ارزهای 
ديجیتالی و يکی از مطرح ترين های 

آن يعنی بیت کوين بپردازيم. 
همانطور که اشاره کردید، بیتکوین یکی صدها 
ارز دیجیتالي موجود اســت؛ ایــن ارزها برخالف 
ارزهــاي رایج داراي نماد فیزیکــي بوده و تنها با 
کدهاي رمزنگاري شــده در یك سیســتم بسته 
که همــان بالک چین Block Chain(( اســت 
قابل شناســایی و مبادله هستند. بیت کوین تمام 
خصوصیــات یك پول را دارد و با توجه به قواعد و 
سازمان شکل گرفته در بالک چین نمی تواند مورد 
سوء استفاده و تقلب قرار  گیرد. این پول دیجیتالی 
بدون نیاز به کنترل سیستم مرکزي )مانند بانك( 
بین افراد مختلف رد و بدل شــده و وسیله مبادله 
قرار می گیرد. به عبارت دیگر فردي که داراي کد 
مخصوص اســت در حقیقت مالك پول به میزان 
مشــخص شده در کد اســت و می تواند به همان 
میزان و بر اســاس قوانین )موجود در سیســتم 

مبادلــه اي بالک چین( پولــش را از فردي به فرد 
دیگر منتقل کند. در یك جمع بندي ساده مي توان 
گفت بیت کوین یك پول دیجیتالي رمزنگاري شده 
اســت که به صورت مستقیم قابل مبادله و انتقال 
از فردي به فرد دیگر در سیســتم کنترلي به نام 
بالک چین بوده که سیســتم مذکور ضامن تایید 

اصالت پول و مالك پول است. 

 اين سیستم چه کارکردی دارد؟
بالک چین همان سیستم پایگاه داده هاست. در 
حقیقت تمامي فعل و انفعاالت مربوط به کدهاي 
بیت کوین در این سیستم ثبت مي شود. این سیستم 
به نوعي همان نقش بانك ها را در سیســتم پولي 
رایج فیزیکي ایفا مي کند یعني اصالت پول و مالك 
پول و نهایتا ثبت عملیات مالي نقل و انتقال پول 
را انجام می دهد با این تفاوت مهم که در سیستم 
بانکي یك سیســتم متمرکز با یك مکان مرکزي 
فرآیند کنترل، نظارت و در نهایت تایید عملیات را 
به عهده دارد ولي در سیستم بالک چین به تعداد 
استفاده کنندگان، سیستم بالک چین وجود دارد و 
فرایند کنترل، نظارت و تایید توسط مجموعه اي از 
افرادي که داراي یك کپي از عملیات در سراســر 
جهان اســت، صــورت مي گیرد از ایــن رو به آن 

سیستم غیرمتمرکز می گویند. 
براي ساده تر توضیح دادن عملکرد بالک چین 
مي توانیــم کل مجموعه بالک چین را به مجموعه 
یك پازل تشــبیه کنیم که نقاطي از هر تکه پازل 
رابط اتصال به تکه هاي دیگر پازل هســتند. این 
رابط هاي بین پازل ها در واقع کدهاي شناســایي 
قرار گیري هر تکه پازل در سیستم کلي بالک چین 
است بنابراین وقتي یك نقل و انتقال پول بین دو 
نفر صورت مي گیرد این عملیات در سیستم ثبت 
و به کلیه اعضاء شــبکه )که همان دارندگان بیت 
کوین در سراسر جهان هستند( ارسال مي شود. در 
این مرحله افراد مرتبط با بالک مورد نظر صحت 
پول و انتقالدهنده پول را بر اســاس همان کدها و 
رمزهاي رابط بین بالک هاي دیگر تایید مي کنند. 

پول در تعريف ابتدايی آن وسیله، شی يا چیزيست که انسان ها برای تبادل خدمات، کاالها و 
نیازها از آن اســتفاده می کنند. بر اين اساس هر چیزی می تواند به عنوان پول مورد استفاده 
قرار  گیرد. در زمان های قديم معموالً کاالها به عنوان پول مورد اســتفاده قرار می گرفتند و در بسیاری 
کشــورهای جهان هم طال و نقره به عنوان پول رايج بودند. با بررسی بیشتر سیر ايجاد پول، اکنون به 
جديدترين نوع آن يعنی پول های الکترونیکی که بیت کوين مصداق بارز يکی از انواع آن است، می رسیم. 
ارزهای ديجیتالی طرفداران و منتقدين زيادی دارند. اين موضوع سبب شد تا در گفت وگويی با ابراهیم 
نادری، تحلیلگر مالی به واکاوی ماهیت، مزايا و معايــب اين ارز جديد بپردازيم. مدير عاملی هلدينگ 
توسعه مالي و 23 سال تجربه کار مالي حسابداري تنها برخی از سوابق اين استاد دانشگاه است. او معتقد 
است: »سرمايه گذاران بايد جانب احتیاط در سرمايه گذاري حوزه ارزهای ديجیتالی را جدي بگیرند و از 
اقدامات هیجاني بپرهیزند زيرا در حــال حاضر اينگونه ارزهاي ديجیتالي به طور کامل جاي خود را در 

تجارت جهاني باز نکرده اند و واکنش بسیاري از کسب و کارهاي دنیا در قبال آنها هنوز واضح نیست.«

ناآشــنايي عمومي  به دلیل  ابتدا  در 
اغلب  تقريبا  نوظهــور  پديده  اين  با 
کردند  مخالفت  آن  اجراي  با  کشورها 
ولي با گذشت زمان و با مشخص شدن 
اقتصادي  و  تکنیکي  فني،  ابعاد  کلیه 
اتخاذ  با  از کشــورها  بســیاري  آن 
قانوني  را  آن  اجراي  مختلف  مقررات 

اعالم کردند

ارزهایديجيتالی
لیلی شهیرپايانیبرحاکميتدالرند؟

خبرنگار
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پس از تایید، امکان جابجایي پول از انتقال دهنده 
به انتقالگیرنده میسر مي شــود و از این پس فرد 
دریافت کننده پول به عنوان مالك جدید شناسایي 
و در سیســتم ثبت می شود. به این رو تقریبا بروز 
اشــتباه و یا تقلب و سوء استفاده در این سیستم 

غیرممکن است.

 مهمترين مزايای ارزهای ديجیتالی 
چیست؟

از مزایاي عمده و اساســي پول هاي دیجیتالي 
مي تــوان به موارد زیر اشــاره کرد: اول ســهولت 
در انجــام مبادله؛ در این سیســتم، فاصله زماني 
تصمیم گیري براي انتقال وجه تا انتقال نهایي وجه 
به فرد انتقال گیرنــده در هر جاي دنیا تنها چند 
دقیقه و به ســادگي از طریق سیستم هاي مجازي 
قابل انجام اســت. و  بعدی غیرمتمرکز بودن آن؛ 
اختیار کامل مالکیت پول و اعمال هرگونه تصمیمي 
براي پول اعم از نگهداري، انتقال به دیگري و مبادله 
در هر موقعیتي کامــال بر عهده مالك پول بوده و 
سیستم کامال به صورت غیر متمرکز عمل مي کند. 
نبود نظارت و کنترل سیستم مرکزي براي اعمال 
سیاست هاي خاص بر دیگران دیگر مزیت مترتب 
بر این نوع پول اســت. با توجه بــه اینکه ارزهاي 
دیجیتالي متعلق به هیچ کشور یا سازمان خاصي 
نیستند، سیاســت هاي پولي کشور خاص بر روي 
ارز مذکور و بر علیه کشــورهاي دیگر هیچ تاثیري 
نداشته و کلیه استفاده کنندگان از این وسیله مبادله 
به اندازه هم تاثیرگذار از فعل و انفاالت آن هستند، 
بنابراین اعمال سیاســت هاي خاص پولي رایج که 
امروزه شاهد آن هستیم همچون اعمال تحریم هاي 
ظالمانه سردمداران دالر بر کشورهاي دیگر، عمال 
خاصیت خود را از دست مي دهد و کشورهایي که 
به ناچار و بر اثــر جبر مبادالت بین المللي مجبور 
به تبعیت از سیاســت هاي پولي مالك اصلي دالر 
)ایاالت متحده( هستند با نفوذ ارزهاي دیجیتالي 
حاکمیت دالر بر تعامــالت پولي دنیا از بین رفته 
و خاصیت استفاده ابزاري براي فشار بر کشورهاي 

غیر همسوي ایاالت متحده را از دست مي دهد.

  بسیاری ارزهای ديجیتالی را وسیله 
مناسب ارزشــیابي و عیار سنجي 

اقتصاد کشورها می دانند؟
دقیقــا؛ در حــال حاضــر مهم ترین وســیله 
اندازه گیري اقتصادهاي دنیا بر پایه دالر و برابري 
آن با ارز محلــي صورت مي گیرد. به عبارت دیگر 
وقتي به هر دلیلي حتي دالیل غیر اقتصادي ارزش 
پول رایج یك کشــور در مقابل دالر کاهش یابد 
کل اقتصاد آن کشــور تحت تاثیر مســتقیم این 
برابري ارزي قرار مي گیرد و به اصطالح یك تورم 
ساختگي با دکترین طراحي شده به اقتصاد کشور 
هدف تحمیل مي شــود. همانگونه که بیان شــد 
ممکن اســت حتي این کاهش ارزش پول محلي 
در برابر دالر کامال جنبه غیر اقتصادي داشته و با 
اهداف سیاســي صورت گرفته باشد بنابراین تورم 

ایجاد شــده و نمایش ضعــف اقتصادي و کاهش 
پارامترهاي مثبت اقتصادي درکشورهدف به هیچ 
وجه نمایش واقعي اقتصاد آن کشــور نیست بلکه 
بخــش عمده اي از این پارامترهــاي منفي همان 
تاثیــرات مصنوعــي سیاســت هاي غیراقتصادي 
سردمداران دالر است. از مزایاي استفاده از ارزهاي 
دیجیتالي در واقع خروج از اعمال سیاســت هاي 
متنوع و فرار از تاثیرپذیري اجراي نظریات منفي 
بر علیه اقتصادهاي کشــورهاي دیگر مي توان نام 
برد که این عمــل در واقع چهره واقعي اقتصادي 
کشورها را نمایان و در بسیاري از موارد و مصادیق 

به نفع کشورهاي در حال توسعه خواهد بود.
  کاهش شــدید هزینه هاي انتشار و نگهداري 
پــول، اجــرا، نظــارت و کنترل عملیــات پولي، 

تشکیالت سازماني هم دیگر
البته مزایاي بسیار دیگري را هم در خصوص هر 
کشور و اقتصادي به صورت ویژه و خاص مي توان 
برشمرد که شاید بعضا با کشورهاي دیگر مشترک 
نباشد. به طور مثال در خصوص ایران بازشدن راه 
سرمایه گذاري خارجي در بازار سهام ایران و رونق 
اقتصادي بیشــتر از این طریق و نمونه هایي از این 

دست را مي توان اشاره کرد. 

معايب اين سیستم پولی چیست؟  
با توجه بــه نبود نظارت متمرکــز بر عملیات 
پولــي، اعمال سیاســت هاي پولشــویي رایج در 
این سیســتم عمال امکانپذیر نیست و حتما باید 
سیاست هاي مناسب جایگزین را براي اعمال این 
کنترل براي جلوگیري از مبادالت پولي در اعمال 
مجرمانه و تبهکارانه در نظر گرفت. این مورد یکی 
از از مهمترین معایب استفاده از ارزهاي دیجیتالي 

است که می توان به آن اشاره کرد.  

کشورهای مختلف چه مواضعی در   
قبال اين نوع ارز دارند؟ 

در ابتدا به دلیل ناآشنایي عمومي با این پدیده 
نوظهور تقریبا اغلب کشورها با اجراي آن مخالفت 
کردند ولي با گذشــت زمان و با مشــخص شدن 
کلیه ابعاد فني، تکنیکي و اقتصادي آن بســیاري 
از کشــورها با اتخاذ مقررات مختلف اجراي آن را 
قانوني اعالم کردند )از جمله ایاالت متحده، کانادا، 
اســترالیا، اغلب کشــورهاي اروپایي و کشورهاي 
آمریکاي جنوبي و بسیاري از کشورهاي آسیایي(. 

برخي از کشــورها هم اســتفاده از ایــن ارزهاي 
دیجیتالي را ممنوع اعالم کردند که کشــورهایي 
نظیر چین، ویتنام، روسیه، ایسلند، تایلند، بولیوي 
و بنــگالدش را مي تــوان نام بــرد. در این میان 
برخي از کشــورها  نظیر ایران نیز کماکان موضع 
مشخصي در قبال آن اتخاذ نکرده اند ولي به لحاظ 
قانوني امکان مبادلــه و معامله ارزهاي دیجیتالي 

وجوددارد. 
با توجه بــه اینکه ارزش این ارزهاي دیجیتالي 
همچون سایر ارزهاي رایج تابع عرضه و تقاضاست، 
با گذشت زمان و بر اساس آمار و سوابق موجود در 
حال افزایش است بنابراین باید سیاست مشخص 
براي چگونگي برخورد با این واقعیت اقتصادي را 
به صورت قانوني اتخاذ کرد تا چنانچه مزایایي در 
اثر گذشت زمان براي این ارزها متصور است عاید 

اقتصاد ایران شود.

برای  ايــران  اين حــوزه در  آيا   
سرمايه گذاری مناسب است؟

در حال حاضر به ارزهــاي دیجیتالي به مثابه 
یك کاال نگریســته مي شــود؛ البته ایــن نگاه با 
افزایش اســتقاده از این ارزهــا به عنوان یك پول 
در مبادالت تجاري در حال تعدیل شــدن است. 
اگر نــگاه فعلي )یعني کاال تلقي کردن آن( را  در 
نظر بگیریم با توجه به این که چشــم انداز آینده 
رو به رشدي براي آن متصور است مي تواند حوزه 
سرمایه گذاري مناسبي تلقي شود ، اما به هر حال 
ریسك نوسانات یك سرمایه گذاري نوظهوري که 
ابعاد مختلف آن کامال شناخته شده نیست را هم 
دارد. بنابراین همانطور که بسیاري از کارشناسان 
توصیه مي کنند سرمایه گذاري محتاطانه به همراه 
در نظر گرفتن حاشــیه امنیت آثــار زیاندهي با 
توجه به سرمایه اندوخته شده دارد و براین اساس 
احتیاط در ســرمایه گذاري توصیه مي شــود.این 
موضوع به خصوص برای پس اندازهای خانوار باید 
بیشتر مورد توجه قرار  گیرد. از سوي دیگر با توجه 
به اینکه موازیــن قانوني خاصي براي آن در هنوز 
منظور نشــده اســت، باید نگاهي محتاطانه براي 
تبعات اقتصادي حاصــل از وضع قوانین احتمالي 

آتي را نیز مد نظر قرار داد. 

  ريسک ها و منافع موجود در اين 
سرمايه گذاری چیست؟

با نگاهي به ســوابق و روند ارزشــي پول هاي 
دیجیتالي مشــاهده مي شــود، قیمت این ارزها 
داراي نوســانات شــدید در مقاطع مختلف بوده 
است ولي ماحصل کلي رشد قیمتي قابل توجهي 
را نشــان مي دهد. براي مثال ارزش بیت کوین در 
ســال 2013 با رشــدي معادل 1500 درصد با 
چشم اندازي مثبت براي سال هاي 2016 و2017 
پیش بیني مي شــد. در دســامبر 2016 هر عدد 
بیت کوین معــادل 750 دالر و در ابتداي ســال 
2017 به مبلغ قابل توجه 2000 دالر بالغ شــد. 
این مبلغ تنها در عرض 3 ماه و در ماه اوت به مبلغ 

در يــک جمع بندي ســاده مي توان 
گفت بیت کوين يــک پول ديجیتالي 
رمزنگاري شده اســت که به صورت 
مستقیم قابل مبادله و انتقال از فردي 
به فرد ديگر در سیســتم کنترلي به 
نام بالک چین بوده که سیستم مذکور 
 ضامــن تايید اصالت پــول و مالک 

پول است
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4000 دالر و در اکتبــر 2017 به محدوده 6000 
دالر رســد. این ارز دیجیتالي در دسامبر  2017 

رکورد 18000 دالر را به ثبت رساند. 
از ســوي دیگر و با نگاه به ســوابق مشــاهده 
مي شــود به دلیل خالي شــدن حباب قیمتي در 
مقاطعي با ســقوط بسیار چشمگیر قیمتي مواجه 
بوده اســت. کاهش 92 درصدي در ژوئن 2011 
و 71 درصدي در آوریل 2013 و 86 درصدي در 
نوامبر 2013 و اخیــرا کاهش قیمتي از 18000 
دالر به پایین تر از 14000 دالر را مي توان اشــاره 
کرد. بنابراین مشاهده مي شود که نوسانات شدید 
قیمتي در مقاطع مختلف زماني مي تواند زیان هاي 
غیر قابل تحملي را براي سرمایه گذاران آن بوجود 
آورد بنابرایــن در نظــر گرفتن احتیــاط الزم و 
حاشیه ریسك ســرمایه گذاري در مواجهه با این 

سرمایه گذاري توصیه مي شود. 
 

 چه متغییرهايی در ايجاد نوسانات 
ارزهای ديجیتال وجود دارد؟

ارزهاي دیجیتالي پدیده هاي نوظهوري هستند 
طبعا ابعاد مختلف اقتصادي و استقبال عمومي به 
صورت واضح، آشکارو قابل برآورد نیست. بنابراین با 
شناخته شدن بیشتر این ارزها و استفاده روزافزون 
تقاضا براي آن همچون سایر ارزهاي رایج و تبعیت 
از قانــون عرضه و تقاضا بــا افزایش قیمت مواجه 

خواهیم بود.
ارزهاي دیجیتالي محصول ماینینگ و عملیات 
اکتشافي دستگاههاي کامپیوتري در سراسر دنیا 
است. با گذشــت زمان بر تعداد افراد اکتشاف گر 
افزوده مي شــود و به مرور ذخیره ارزهاي کشــف 
نشــده کاهش مي یابد. با کاهــش ذخیره، هزینه 
اکتشــاف یك واحــد بیت کوین رشــد می کند و 
بــا کاهش میزان اکتشــافات عرضــه آن محدود 
مي شود. هر دوي این عوامل موجب افزایش قیمت 
ارزهاي دیجیتالي خواهد شد. از سوي دیگر، ورود 
ســرمایه گذاران جدید به بــازار و همچنین تقبل 
بیزینس هــاي جدید براي پذیــرش این ارزها در 
ازاي تحویــل کاال و ارائه خدمات در بعضي مواقع 
موجب بروز هیجانات کاذب شده و ارزش ارزهاي 
دیجیتالي را با حبــاب قیمتي مواجه می کند که 
حباب قیمتي ایجاد شــده پس از مدتي شناخته 
شده و موجب ترکیده شدن آن  و در نتیجه سقوط 

قیمت خواهد شد.

 رئیس مجمع جهانی اقتصاد (کالوس 
شواب( در مقاله ای بیت کوين را قلب 
انقالب صنعتی چهارم معرفی کرده، 

نظر شما چیست؟
بله؛ بیت کوین یك پول واقعي از نوع دیجیتالي 
است و بنا بر ویژگی های منحصر به فرد در ارزهای 
دیجیتالی موجب ســهولت در نقل و انتقال و داد 
و ستد شده است و ســرعت نفوذش در مبادالت 
اقتصادي جهان باالست. به همین سبب پیش بیني 
کارشناسان بر این امر است که در آینده نه چندان 

دور به طرز چشمگیري وسیله مبادالت پولي بین 
افراد قرار خواهد گرفت، بنابراین باید این واقعیت 
را پذیرفت که یك سیســتم پولي جدید به دنیاي 
سیستم هاي پولی ســنتي )کاغذي( افزوده شده 
است که در حال حاضر توجه مبادله گران در جهان 
را به خود جلب کرده و مي تواند تبدیل به »وسیله 
مبادله فراگیر« در آینده اي نزدیك در دنیا شــود. 
پس بهتر است زوایاي مختلف آن را شناخت و به 
آن به مثابه یك پدیده اقتصادي جدید و در حال 

تکامل نگریست.

 برخی کارشناسان معتقدند اکنون 
با جنگ ارزی مواجهیم. براين اساس 
نقشی  چه  ديجیتالی  ارزهای  وجود 

در اين اتفاق دارند؟
از اینکه در جنگ ارزي بوجود آمده فروپاشــي 
دالر قطعي است شکي نیست. در واقع بسیاري از 
کشورهاي داراي اقتصاد قدرتمند  همچون چین، 
روســیه، ایران و اتحادیه اروپا دیگر حاضر نیستند 
با ابزاري به نام دالر معامالت تجاري خود را انجام 
دهند. این کشــورها اعتقاد دارند معامالت تجاري 
بین کشورهاي مختلف باید با ارزهاي رایج محلي 
و یا دست کم با چند ارز مبادله اي مختلف به جاي 
ارز انحصاري دالر صــورت گیرد؛ بنابراین در این 
جنگ ارزي که با دکترین تحریم از سوي سردمدار 
دالر آغاز شده است در نهایت منتهی به فروپاشي 
دالر در مبــادالت جهاني خواهد شــد اما توافق 
کشــورهاي دنیا براي در نظر گرفتن  یك یا چند 
ارز رایج متعلق به چند کشــور دیگر بسیار سخت 
و بعید به نظر مي رســد و از طرف دیگر اســتفاده 
از ارزهاي متنــوع منطقه اي براي انجام مبادالت 
تجاري نیز بســیار پیچیده و به دلیل نبود توازن 
مبادالتي بین کشــورهاي درگیــر ارزهاي محلي 
نمي تواند به ســادگي عملی شــود، زیرا نگراني از 
مازاد وجود ارز کشور دیگر که اقبالي براي مصرف 
در سایر مبادالت نخواهد داشت همواره براي انجام 

اینگونه مبادالت مانع بزرگي تلقي می شود.
 حال اتکاء کشــورها به یك وســیله مبادله اي 
براي انجام مبادالت فراگیر اهمیت بســیار داشته 
و رفته رفته با اســتفاده تدریجي ارکان اقتصادي 
در کشــورهاي مختلف از ارزهاي دیجیتالي دامنه 
استفاده این پول الکترونیکی گسترده تر شده و این 
گستردگي به ســبب ایجاد بستر سهل مبادله اي 
موجب رونق و اشــتیاق فزاینده مبادالت تجاري 
بین زیرمجموعه هاي اقتصادي کلیه کشــورهاي 

دنیا شــده و این گســتردگي و تعامالت شــدید 
اقتصادي موجب رشد انفجاري صنعتي و اقتصادي 
در جهان شــده و نتیجتا انقالب چهارم صنعتي را 
نوید مي دهد که نتیجه واضح این انقالب، روآمدن 
اقتصادهــاي نوظهور و نوین )بــه گفته خیلي از 
تحلیلگران، اقتصادهاي نوظهوري ازدنیاي در حال 
توسعه و البته مشخصا ایران شکل خواهد گرفت(، 
ســقوط و فروپاشــي دالر به عنوان ارز مبادالتي 
جهاني و جایگزینــي ارز مبادله اي غیر متمرکز را 
مي توان از پیامدهاي این انقالب صنعتي برشمرد.

    
 آينده ارزهای ديجیتالی و بیت کوين 
به عنوان يکــی از ارزهای مطرح را 

چطور پیش بینی می کنید. 
همانگونه که قبال مطرح شد براي خاتمه کش و 
قوس ارزي و پیدا کردن راه حلي براي جایگزیني 
مناســب براي دالر قطعا ارزهــاي دیجیتالي در 
آینــده بیش از پیش مورد توجــه واقبال عمومي 
قرار خواهنــد گرفت، بنابرایــن پیش بیني اغلب 
تحلیلگران بر روند رو به رشد ارزهاي دیجیتالي از 
لحاظ استفاده و عمومي تر شدن در انجام معامالت 
تجاري اســت. با توجه به اینکه تقریبا بیت کوین 
در بین ارزهاي دیجیتالي رایج پیشــرو بوده است 
و شــناخته تر و موثرتر از بقیه است بنابراین فرض 
بر این اســت که بیت کوین نقش و اهمیت خود را 
در بیــن ارزهاي دیگر حفظ کنــد و البته ارزهاي 
دیجیتالي دیگر با در نظر گرفتن محدودیت حجم 
بیت کوین سهم بیشتري از بازار را تصاحب خواهند 
کرد. ولي به نظر نمي رسد این نفوذ در بازار میزان 
اســتقبال از بیت کوین را کاهش دهد. به هر حال 
اهمیت اصلي بر اســتفاده از ارزهاي دیجیتالي در 
مبادالت تجاري بین المللي است و اینکه کدامیك 
از ارزهاي دیجیتالي بیشتر مورد استفاده قرار گیرد 

در اولویت مطرح نیست. 

  و نکته پايانی ...  
به نظر باید به این نکته بیشــتر تاکید کردکه 
سرمایه گذاران باید جانب احتیاط در سرمایه گذاري 
در این حوزه را جدي بگیرند و از اقدامات هیجاني 
بپرهیزند، زیــرا در حال حاضــر اینگونه ارزهاي 
دیجیتالي به طور کامل جــاي خود را در تجارت 
جهاني باز نکرده اند و واکنش بســیاري از کسب و 
کارهاي دنیا در قبال آنهــا هنوز به صورت واضح 
مشخص نیست و به همین سبب استقبال همگاني 
از این ارزها در حال حاضر در هاله اي از ابهام است؛ 
از طرف دیگر با توجه به اینکه هنوز قوانین و ضوابط 
مشخصي براي بهره گیري از ارزهاي دیجیتالي در 
ایران تدوین نشده است، بنابراین نامشخص بودن 
محتواي قوانین احتمالــي وضعي آتي بر احتیاط 
ســرمایه گذاري در این حوزه مي افزاید. نوســانات 
قیمتي این ارزها با توجه به سبقه آن مزید بر علت 
احتیاط در سرمایه گذاري است. کاهش هاي شدید 
قیمتــي در مقاطعي از دوران حیــاط این ارزها بر 

اهمیت این مطلب مي افزاید.

ارزهاي ديجیتالي متعلق به هیچ کشور 
يا سازمان خاصي نیستند، سیاست هاي 
پولي کشور خاص بر روي ارز مذکور و 
بر علیه کشورهاي ديگر هیچ تاثیري 
نداشته و کلیه استفاده کنندگان از اين 
تاثیرگذار  اندازه هم  به  مبادله  وسیله 

از فعل و انفاالت آن هستند.



بیت کوین که اخیرا در ادبیات نظام بازار سرمایه و پولی ایران وارد شده هنوز 
ناشناخته است و تنها به طور مبهم به عنوان »ارز اعتباری« شناخته می شود. در 
خصوص مزایای بیت کوین می توان گفت که دارنده بیت کوین از لحاظ جغرافیایی 
و مکانی محدودیت ندارد، پرداخت و نقل و انتقال بانکی آن با شفافیت و در عین 
حال با امنیت باالیی صورت می گیرد از این جهت که سرقت هویتی قابل تصور 
نیســت. عالوه بر آن، بر خالف صرافی ها یا بانك ها برای نقل و انتقال بیت کوین 
نیازی به پرداخت کارمزدهای باال نیست و یا بعضا بدون کارمزد صورت می گیرد.

از دیگر خصوصیات بیت کوین می توان به فراسرزمینی و فرادولتی بودن اشاره کرد 
به این صورت که دولت ها نمی توانند بر آنچه زنجیره بلوک )Blockchain( که 
مبنای بیت کوین اســت با توجه به پروتکلی بودن آن تسلط و دسترسی داشته 
باشند یا آنرا در جهت اهداف خود تغییر دهند؛ به عبارت دیگر شاید بتوان گفت 
که بیت کوین »دهن کجی« به نظام جهانی اقتصادی با تســلط دالری است که 
پشــتوانه مادی ارزی دارد. پس بیت کوین عالوه بر سهولت در دسترسی  افراد 

عادی در حالتی دیگر دسترسی را برای دولت ها محدود می کند.

بستر فراهم است؟
همه ویژگی هایی که در جهت جهانی شــدن نظام بانکی و پرداخت صورت 
می گیرد ما را با این سوال اساسی مواجه می سازد که چگونه از نظر حقوقی به آن 

اطمینان کنیم و اساسا آیا بستر آن برای اجرایی کردن فراهم است؟
باید گفت، قوانین و مقررات حاضر ما جایگاهی برای بیت کوین نشناخته است. 
به نظر می رســد برای قانونی دانستن یا ندانســتن آن، بزرگترین پرسش، خود 
ماهیت آن است. آیا اصال بیت کوین را نوعی ارز بنامیم یا نظام پرداخت؟ بررسی 
این مساله تبعات زیادی در بر دارد. در کشور ما با توجه به اینکه قانون مبارزه با 
پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب و اجرایی شده است ضروری است که 

بیت کوین را از منظر این دو قانون خاص نیز مورد توجه قرار دهیم.

تهديدها
اگر بپذیریم بیت کوین روش پرداخت باشــد یا ارز بین المللی، در هر صورت 
امکان جعل شــدن آن، کالهبرداری و تقلــب - که در پرداخت های بین المللی 
مرسوم اســت - با توجه به امنیت باالی آن بسیار نادر است. این خود پذیرش 
بیت کوین را برای نظام حقوقی اقتصادی ایران همزمان به فرصت و تهدید بدل 
کرده است. عمده تهدیدی که برای حقوقدانان متصور است دسترسی بزهکاران 
مالی به این ســامانه پرداخت یا ارز مجازی اســت که امکان درگیر کردن نظام 
اقتصادی کشــور را به وجود می آورد. این بدان معناست که با خروج ارز و خرید 
بیت کوین در واقع امکان اخالل در نظام اقتصادی وجود دارد. از سوی دیگر فرصت 

بزرگی که بیت کوین فراهم می کند، بحث دور زدن و مقابله با تحریم هاست که در 
این برهه برای کشور ما اهمیت فراوانی دارد.

مسايل امنیتی مالک چه می شود؟
اگر بیت کوین را بیشتر یك سامانه پرداخت بشناسیم تا یك ارز، مسائل حقوقی 
متعددی در این خصوص مطرح می شود که حقوقدانان باید به آن پاسخ دهند. 
پرســش هایی از قبیل محرمانگی اطالعات )دارنده بیت کوین تنها فردی است 
که کلید اطالعاتی را در دســت دارد که از طریق آن می تواند به هر جا مراجعه 
و پول خود را دریافت کند( و مســاله گم و مفقود شــدن آن در راستای امنیت 
پرداخت و ماهیت حقوقی اینگونــه پرداخت ها، تضمینات بین المللی پرداخت 
از طریق بیت کوین و همچنین ریســك های حقوقی از دســت دادن یا کاهش 
ارزش بیت کوین نیازمند قاعده مندی است. از دیگر دیدگاه جزایی نیز می توان به 
جرم های متفاوت و متعدد با مواجهه با بیت کوین اشاره کرد از قبیل خروج بدون 
نظارت ارز از کشور یا فرارهای مالیاتی که تبعات سنگینی را برای کشور به همراه 
دارد.با توجه به موارد گفته شده به نظر می رسد قانونمندی این سازوکار پرداختی 
برای ایران اهمیت دارد و به راحتی نمی توان از آن گذشت. با اینحال این مساله از 
اهمیت باالیی برخوردار است که قانونگذار پیش از آنکه بزهکاران از قانون پیشی 
 گیرند دست به تدوین قوانین زند و اگر در نظر اقتصاددانان بیت کوین مفید است، 
قوانین را در جهت تسهیل این مساله به تصویب برسانند اما آنچه ضرورت دارد، 

بدون مطالعه جدی و دقیق در این زمینه نباید حکم به ممنوعیت آن داد.

مقام ناظر کیست؟
مهم تریــن خطری که از لحاظ حقوق بانکــی در خصوص بیت کوین مطرح 
می شــود پشتوانه نداشتن سنتی آن اســت و عالوه بر آن بحث مقام نظارتی یا 
رگوالتوری است. بانك مرکزی مقام ناظر داخلی در حوزه پول است اما در حوزه 
بین الملل هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد که بر تاثیر بیت کوین تاثیر گذار باشد. در 
این خصوص باید نخســت ارزیابی دقیق فنی حقوقی صورت  گیرد و دوم اینکه 

برای بومی کردن آن چارچوب دهی انجام شود. 
با توجه به اینکه نظام ایران پول محور اســت تا سرمایه محور، به طور قطع 
ورود بیت کوین تاثیر زیادی نه در حوزه پول بلکه در حوزه کســب و کار به طور 
کلی ایجاد خواهد شد. مصاف بر اینکه فارغ از بحث های تاثیرات تطبیق و رعایت 
مقررات و قوانین، اساسا بیت کوین چگونه می تواند وارد نظام بانکی ایران به عنوان 
بانکداری اسالمی شود؟ آیا بیت کوین از لحاظ شرعی مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ 
همه اینها مواردی است که باید با ایجاد یك کارگروه در بطن بانك مرکزی یا مرکز 

پژوهش های مجلس به آن پاسخ داد.

پذيرش»بيتکوين«
چهآثارحقوقیدارد؟

امین جعفری
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی
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فناوری بالک چین پتانســیل تغییر در حرفه حسابرسی را دارد. در بیانیه 
جدیدی که با همکاری انجمن حســابداران رسمی آمریکا )AICPA( تهیه 
شــده مشــخص می کند که چه امکاناتی را ممکن اســت برای حسابرسان 
ایجــاد کند. اگر هنــوز در مورد فناوری بالک چین اطالعاتی ندارید، شــما 
تنها نیستید در این نوشتار سعی شده در جهت افزایش دانش نسبت به این 

فناوری و حوزه کارکردی آن به اختصار مطالبی بیان شود.

)Blockchain) معرفی فناوری بالک چین
بالک چین یك واحد دیجیتالی اســت کــه در یك مجموعه از واحد های 
داده ای به نام بالک ذخیره شــده اســت. این بالک های داده ای با یکدیگر از 
طریق یك تابع رمزنگاری شده معتبر و امن متصل می شوند. این بالک هایی 
که محکم به هم زنجیر شــده اند یك بالک چیــن )blockchain( نامیده 
می شــوند. دلیل اینکه این نوع ســاختار داده برای کارهایی مثل رمزگذاری 
مناسب اســت، تمرکز زدایی آن اســت به این معنا که داده های داخل این 

بلوک هــا در یك محل واحد ذخیره نمی شــوند و توســط هر کســی قابل 
دستیابی و همچنین توسط هر بخشی قابل تغییر است.

اولین بار بالک چین در ســال 2009 میالدی در زیرساخت بخش مالی 
 )Bit Coin( مانند بیت کوین )Cryptocurrency(ارز رمزنگاری شــده
استفاده شد؛ به تازگی برنامه های کاربردی جدیدتری در حال ظهور هستند 
که به کارکرد اصلی فناوری بالک چین اضافه می شــوند و ذخیره سازی غیر 
متمرکــز داده های معامله را با اســتفاده از ســاز و کارهایی که امکان انجام 
عملیات واقعی را به صورت غیر متمرکز فراهم می کنند، محقق می کند. این 
مکانیســم ها با نام، قراردادهای هوشــمند )Smart Contract(، براساس 
قوانین تعریف شده به صورت جداگانه )به عنوان مثال مشخصات با کیفیت، 
کمیــت و قیمت( عمل می کنند که یك تطبیق مســتقل از ارائه دهندگان 

توزیع کننده و مشتریان احتمالی آنها را امکان پذیر می سازد. 
 این یك دفتر کل دیجیتال توزیع شــده اســت که شامل همه رویداد ها 
از زمان ایجاد آن را شــامل می شــود. هنگامی که رویداد ها وارد می شوند، 

بالکچين4فرصتجديدفناوری
درحرفهحسابرسی

احمد حاتمی
کارشناس ارشد حسابداری

عضو انجمن حسابداران خبره ايران
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نمی توان آنها را تغییر داد و یا حذفشان کرد. هر کاربر در بالک چین دارای 
نســخه یکسانی از دفتر کل است و وقتی که رویداد جدیدی اتفاق می افتد، 
همه نســخه ها به طور خودکار به روز می شوند. هر ورودی به ورودی قبلی 
در تمام نســخه ها بــاز می گردد و این به معنی ایجاد یــك "زنجیره ای" از 

اطالعات است.
این برای حسابرسان چه معنایی دارد؟چگونه فناوری بالک چین می تواند 
در هر دو حالت ایجاد حسابرسی و اطمینان عمل و ایجاد فرصت های کاماًل 
جدید به طور مشــخص ایفای نقــش کند، در این اثر 4 شــغل جدید که 
 ممکن اســت در اکوسیســتم بالک چین به وجود آید بــه صورت مختصر 

معرفی می شود:
 1- حسابرسی قراردادهای هوشمند

یك قرارداد هوشــمند یك پروتکل رایانه ای اســت که به منظور تسریع، 
تأییــد یا اجرای مذاکره یــا عملکرد قراردادی به صورت دیجیتالی اســت، 
قراردادهای هوشــمند اجازه انجام رویدادهای معتبر بدون اشخاص ثالث را 
می دهد. این رویدادها  قابل پیگیری و غیر قابل برگشت هستند. این اصطالح 

)قراردادهای هوشمند( ابتدا توسط نیك سابو در سال 1994 معرفی شد. 
طرفــداران قراردادهای هوشــمند ادعــا می کنند که بســیاری از انواع 
شــرط های قراردادی ممکن است بخشــی یا کاماًل خود اجرا می شود، خود 
می تواند اجرایی باشد یا هر دو حالت. هدف قراردادهای هوشمند ارائه امنیت 
اســت که برتر از قانون قرارداد سنتی و کاهش ســایر هزینه های معامله با 

قرارداد است.
یکی از توانایی های جذاب فناوری بالک چین، قراردادهای هوشــمندانه 
است. این قابلیت اجازه می دهد تا یك برنامه کامپیوتری برای انتقال دارایی 
بین طرفین به صورت دیجیتال، زمانی که شرایط از پیش تعیین شده مقرر 
برآورده میشــوند. با این حال، کاربران از چنین قراردادهای هوشمند هنوز 
خواهان اطمینان هســتند که قراردادها با منطق کســب و کار درست اجرا 
می شــوند یا خیر. این جایی است که حسابدار رسمی )CPA(وارد می شود. 
عالوه بر این،  حسابداران رسمی)CPAs (می توانند رابطه بین قراردادهای 
هوشمند و منابع داده خارجی را مورد بررسی و اطمینان بخشی قرار دهند.

)در نماگر شماره 1 تشریح شده است(
 2- خدمات حسابرسی کنسرسیوم بالک چین

همانطــور که فناوری جریــان اصلی تری پیدا می کند، کســب و کارها 
احتماالً سیســتم عامل های بالک چین را که سایر سازمان ها می توانند برای 

اهداف خود اســتفاده کنند، توسعه میدهند. با این حال، قبل از اشتراک در 
یکی از این سیستم ها، ســازمان ها خواهان اطمینان مستقل درباره ثبات و 
پایداری معماری بالک چین خواهند بود و بنابراین، کســب و کار مبتنی بر 
بالک چین ممکن اســت تصمیم بگیرد که یك حسابدار رسمی)CPA( را 
درگیر کند تا اطمینان بخشــی را در مورد اثربخشــی کنترل بر یك بالک 

خصوصی اختصاص دهد.
 3-  مدير(سرپرست( بالک چین

برای بالک چین های خصوصی، ســازمان ها ممکن اســت بخواهند یك 
بخش مستقل به مانند بخش نظارت بر حسابداران رسمی )CPAs( را برای 
نظارت بر انجام وظایف یك مدیر و مجوز دسترســی مرکزی را داشته باشند 
که می تواند این ناظر مستقل نحوه اجرا و نظارت بر پروتکل های بالک چین 
را تأیید و خدمات اطمینان بخش را به صاحبکاران در این زمینه ارائه نماید. 
اگر یکی از کاربران بالک چین این عملکردها را انجام دهد، این فرد ممکن 
اســت مزایای غیرقانونی نسبت به سایر شرکت کنندگان بالک چین داشته 
باشد. داشتن یك حسابرس مســتقل در این نقش)ناظر(، قابلیت اطمینان 

بخشی بیشتری برای کاربران بالک چین ایجاد می کند.
4-  داور (حسابرسان در نقش داوری(

در حالی که فناوری بالک چین می تواند قراردادها را اجرا کند، مردم هنوز 
شرایط قرارداد را تعیین می کنند. این به این معنی است که در این خصوص 
خطا وجود دارد. در دنیایي که داراي فناوری بالک چین هســت،  حسابدار 
رسمی)CPA( ممکن است در مواردي که روح یك قرارداد هوشمند از یك 
ســند قانونی، توافق نامه یا نامه بگذرد، می تواند به عنوان یك داور به ایفای 

نقش بپردازد. )نماگر یك(
همانطور که نقش حســابدار رســمی)CPA( در اکوسیستم بالک چین 
تکامل یافته است، استانداردها و آموزش نیز باید تکامل یابد. این فرصت های 
جدید، ســؤاالتی را که حرفه حسابرســی باید در نظر بگیرد مطرح می کند، 

مانند:
 الف- کدام نوع مهارت ها به این حرفه نیاز دارد که باقی بماند؟

 ب- هنــگام ارائه اطمینان در کل یك بالک چین، مشــتری چه کســی 
است؟

ج- چگونه یك ارائه دهنده اطمینان بخشی، حسابدار رسمی )CPA(خطر 
ابتال به تعامل را برای یك سیستم مستقل ارزیابی می کند؟

 د- قوانین استقالل برای کاربران بالک چین چگونه اعمال می شود؟

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هوشمند هایفرایند داوری قرارداد-4نماگر شماره                                                               

 
این فرصت  .تکامل یافته است، استانداردها و آموزش نیز باید تکامل یابد بالک چیندر اکوسیستم  (CPA)حسابدار رسمی همانطور که نقش

 :باید در نظر بگیرد مطرح می کند، مانند حسابرسی االتی را که حرفهؤهای جدید، س
 

 کدام نوع مهارت ها به این حرفه نیاز دارد که باقی بماند؟ -الف 
 ؟کسی است ه، مشتری چینک چهنگام ارائه اطمینان در کل یک بال -ب 

 را برای یک سیستم مستقل ارزیابی می کند؟ تعاملخطر ابتال به (CPA) حسابدار رسمی بخشی، چگونه یک ارائه دهنده اطمینان -ج

 می شود؟ اعمالچگونه  ک چینقوانین استقالل برای کاربران بال -د 
 

i 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4-(arbitration library )  تشکیل شده و می تواند به یک برنامه ی زبان ماشین متصل شود گوناگون داوری،فایلی است که از زیر . 
 

                                                           

قرارداد هوشمند نتیجه را  
 به طرفین ارسال می کند

 طرفین موجب قرارداد
 هوشمند می شوند

 

قرار داد هوشمند اجرا 
 شود

برنامه کامپیوتری داوری1 
 داوری را آغاز میکند

حل اختالف در حال 
 انجام است

قرارداد  ایرنتایج ب
 هوشمند ارسال می شود

 بلی

 خیر

 خیر

 بلی

دوره فسخ منقضی شده 
؟ستا  

از  یمورد مخالفت یک
 طرفین قرار گرفته است؟

 نماگر شماره 1- فرآیند داوری قراردادهای هوشمند
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در تاريخ 27 الی 30 فروردين امسال نمايشگاه بین المللی بورس، 
بانک و بیمه با حضور حداکثری ارکان مرتبط با بازارســرمايه مانند 
شرکت های کارگزاری، شرکت های مشاور سرمايه گذاری، شرکت های 
تأمین سرمايه و ديگر ارکان مرتبط با بازارسرمايه و حضور بانک ها و 
شــرکت های بیمه ای برگزار شد. اما سوال اينجاست که برگزاری اين 
نمايشگاه ها و در چنین سطحی چه اثراتی دارند و چرا نیاز به برگزاری 

اين نمايشگاه ها به صورت مستمر وجود دارد؟
اولین مزيت برگزاری نمايشگاه های بورس، بانک و بیمه در خصوص 
معرفی هر چه بیشتر فرهنگ سرمايه گذاری در بازارسرمايه است و 
هر چقدر اين نمايشــگاه ها به صورت بهتر و کاربردی تر برگزار شود 
عمال می تواند میان بری برای جذب ســرمايه گذار بیشتر و ورود آنها 
به بازارسرمايه باشد که اين موضوع می تواند کمک شايانی به افزايش 
عمق بازارسرمايه باشــد. چراکه در حال حاضر حدود 10 میلیون کد 
سهامداری در کشــور وجود دارد که تقريبا 12 درصد از جمعیت 80 
میلیونی کشــور است در حالی که تعداد کدهای فعال در بازار بسیار 
کمتر از اين درصد و شايد بتوان گفت چیزی کمتر از 5 درصد است و 
اين نشان می دهد بازارسرمايه آنچنان که بايد در بین عموم جامعه راه 

خود را باز نکرده است. 
از طرفــی برگزاری اين نمايشــگاه ها بايد بســتری برای ورود 
دانشجويان دانشگاه ها به خصوص رشته های مالی، حسابداری، اقتصاد 
و برخی رشته های مرتبط باشد تا بتوان فضايی نو را در بازارسرمايه 
برای ســرمايه گذاری اين بخش از جامعه ايجاد کرد، بدين صورت که 
متولیان امر در اين حوزه با برگزاری برخی کارگاه های عمومی آموزش 
بازارسرمايه رفته رفته زمینه های الزم برای ورود دانشجويان را فراهم 
کنند. بنابراين می توان مهم ترين هدف از برگزاری نمايشــگاه های 
بورس را صرفا در شناساندن فرهنگ سرمايه گذاری در بازارسرمايه و 
روش های ورود به اين بازار دانست. اما به نظر می رسد که اين موضوع 

به يک حلقه مفقوده تبديل شده است و آنچنان که بايد تالشی در اين 
راستا صورت نمی گیرد.

يکی از مزيت های برگزاری نمايشگاه های بورس، بانک و بیمه به 
صورت ساالنه معرفی خدمات ارائه شــده توسط کارگزاران و ارائه 
جديدترين دستاوردها در جهت ايجاد مزيت رقابتی است. به گونه ای 
که کارگزاران و يا نهادهای وابســته می توانند آخرين سرويس های 
ارائه شده خود را در معرض بازديد عموم سرمايه گذاران قرار دهند 
تــا هم بتوانند مزيت رقابتی خود را اعــالم کنند و هم از ايده های 
بازديدکنندگان در توســعه خدمات استفاده کنند. از طرفی نیز در 
حال حاضر نهادهای مالی فعال در حوزه بازارسرمايه به سمت توسعه 
گسترش استارت آپ های حوزه مالی روی آورده اند که اين می تواند 
جذابیت خاصی را ايجاد کرده و رنگ و بوی خاصی به نمايشــگاه ها 
بدهد. بدون شک توسعه و گسترش اين نرم افزارها به مرور می تواند 
 جايگزينــی برای درگیری هر چه بیشــتر ســرمايه گذاران فعال 

در بازار باشد.
 به عنوان مثال توسعه استارت آپ هايی مانند الگوريتم تريدينگ 
 )Social Trading) و يا سوشیال تريدينگ )Algoritm Trading)
با هدف حذف معامالت توســط ســرمايه گذار و انجام آن به وسیله 
ماشــین يا نرم افزارهای تسريع کننده سايت مديريت فناوری بورس 
تهران مانند Fast Tse  و يا ابزارهای معامالتی و يا تســهیل کننده 
ديگر می تواند کمکی در راستای گسترش اين بازار باشد و اما همانطور 
که در متن ذکر شــد هدف اولیه اين نمايشــگاه ها بايد در راستای 
فرهنگ سازی بازارسرمايه و ورود سرمايه گذار جديد باشد تا مابقی 

خدمات در کنار آن خودش را نشان دهد. 
پس اگر برگزاری اين نمايشــگاه ها بتوانــد گام مثبتی در جهت 
اين مهم باشــد می توان گفت حرکت مثبتی در راستای اعتالی بازار 

سرمايه صورت گرفته است.

فرهنگسازیبازارسرمايه
هدفاصلیبرگزارینمايشگاهها

مهدی افضلیان 
 مدير آموزش و توسعه کارگزاری آگاه
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گردهمایی نهادهای مالــی مختلف در یك 
رویداد ســاالنه، بهتریــن فرصت بــرای ارائه 
راهکارها و محصوالت جدید اســت و مشتریان 
این بنگاه ها نیز امکان مقایسه این شرکت ها را 
پیدا می کنند. همچنین از شرکت های پذیرفته 
شده در بازارســرمایه انتظار می رود با حضوری 
پررنگ تر از سالیان گذشته و با تاکید براهمیت 
روابط ســرمایه گذاری ارتباط بیــن مدیران و 
سهامداران را قوی تر کنند و تنها به یك برگزاری 

مجمع سالیانه قانع نباشند.
 همانطور که سال گذشته ظهور نوآوری های 
مالی جدیــد زمینه ارایه اســتارتاپ های مالی  
برای فعاالن بازارهای مالی را به همراه داشــت 
امسال نیز با توجه به افزایش ارزش صندوق های 
ســرمایه گذاری با درآمد ثابت و نیز عرضه انواع 
اوراق مشــارکت و اســناد خزانه انتظار می رود 
محصوالت و خدمات هم راســتا با ابزار بدهی و 

اوراق با درآمد ثابت ارئه شود.
هر چنــد وضعیت بازارســرمایه در ســال 
1396 رونق بیشــتری نســبت ســال 1395 
داشته است ولی ســازمان خصوصی سازی در 
فروش شرکت ها از طریق بازارسرمایه توفیقی 
نداشته و ضروری است با برگزاری نشست های 

تخصصی و مصاحبه با کارگزاران و ســایر افراد 
در ایام برگزاری نمایشــگاه، نســبت به تغییر 
رویه هــای فعلی و اتخاذ اســتراتژی بازاریابی 

مناسب اقدام کند.
اگرچه بانك ها و بیمه ها به دلیل گســترش 
فیزیکی شعب در سراسر کشور و نیز حضور در 
نمایشــگاه های متعدد و شاید بر حسب عادت 
در این نمایشگاه شرکت می کنند، می توانند با 
بررســی بنگاه های فعال در بورس ها نسبت به 
طراحی راه حل های بانکی و بیمه ای جدید اقدام 
کننــد و همچنین با رصد وضعیت شــرکت ها 
سیاســتگذاری مناسبی از اســتراتژی کسب 
منابع جدید و نحوه تخصیص دارایی در ســال 
آتی را طراحی کنند. بررسی فعالیت نمایشگاه 
در ســالیان گذشته نشان می دهد شرکت های 
حاضر در نمایشــگاه از تاکید بــر برنامه های 
بازاریابی در ســال های اولیه، به ســمت ارائه 
محصوالت جدید و تحکیم روابط با مشــتریان 
ســوق پیدا کرده اند و حتی شــرکت هایی که 
اقدام به غرفه ســازی نمی کنند با شــرکت در 
نشست های تخصصی و مطالعه رفتار مشتریان 
و رصد شرکت های رقیب بهترین بهره را از این 

رویداد مهم می برند.

بدیهي اســت که نقش نمایشــگاه بورس تنها 
شــامل معرفی فعالیت های نهادهای مالی و جذب 
مشتری بیشتر نیست بلکه باعث معرفی بازارسرمایه 
به سرمایه گذاران و صنعت گران به عنوان بستري 
برای ایجاد درآمد، توســعه تجارت و کسب و کار، 
تأمین مالی و ..... به حســاب می آید. نمایشــگاه 
بورس نــه تنها این فرصت را بــرای صنعت گران 
عضو فراهــم می کند تا به معرفــی محصوالت و 
خدمات خــود بپردازند، بلکه بــرای  آنها فرصت 
تأمین مالــی ارزان تر با ابزارهای نوین را فراهم و از 
سوی دیگر سرمایه گذاران را با فرصت هاي جدید 
سرمایه گذاری  در ایران آشنا می کند. گفتنی است 
که قطعا توسعه بازارســرمایه ایران نیازمند ورود 
سرمایه گذاران و نقدینگی بیشتر بوده و این دست 
نمایشــگاه ها مي تواند فرصت بســیار خوبی برای 
جذب ســرمایه های بزرگ و نقدینگي سرگردان 
را فراهم سازد. هم چنین فضای بسیار مطلوبی را 
براي مدیران صنایع و فعاالن بازارسرمایه به منظور 
تعمیق روابط  و توســعه فعالیت ها، مشارکت ها و 

ورود به بازارهای جدید را فراهم خواهد کرد.
الزم است که این چنین نمایشگاه هایي در کنار 
موارد باال بستر الزم برای معرفی بازارسرمایه ایران 
به مردم منطقه و جهان را فراهم کرده که این امر 
نقش بســیار مهمی در توسعه بازارسرمایه داشته 
و منجر به ورود سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد 
ایران و در نهایت ورود تکنولو  ژي و دانش فني به 

شرکت هاي ایراني خواهد شد. 

نمايشگاهبورس،بانکوبيمه
فرصتیبرایتعامل

نمايشگاهبورس
بسترسازورود

سرمايهگذارخارجی

مهدی دلبری
کارشناس بازارسرمايه 

ساره محبعلی
  معاون ســرمايه گذاری و امور شــرکت ها 

در شرکت سمگا
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بابررسیآمارهایمعامالتیمشخصشد؛

رشد19درصدیارزشبازارسهام
درسال9۶

معامالت بازار سهام در سال 1396 با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید 
که طی روزهای معامالتی سال گذشته در بازار بورس اوراق بهادار تهران بیش 
از 140 میلیارد و 863 میلیون ســهم به ارزشــی بیش از 316 هزار و 845 
میلیــارد ریال طی 14 میلیون و 780 هــزار و 291 دفعه معامالتی، خرید و 

فروش شد. 
در بــازار فرابورس نیز در 5 میلیون و 260 هزار و 33 دفعه معامالتی، بالغ 
بر 29 میلیارد و 755 میلیون سهم دادوستد شد و ارزش معامالتی نزدیك به 

77 هزار و 525 میلیارد و 438 میلیون ریال را رقم زد. 
براســاس گزارش هفته نامه اطالعات بورس، آمارهای موجود از معامالت 
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و بررسی شاخص های معامالتی این 
بازارها حاکی از آن اســت که طی ســال 96، در این دو بازار به طور متوسط 

30.11 و 35.13 درصد بازدهی مثبت رقم خورده است.)جدول یك(
 این آمار معامالتی در حالی طی ســال گذشته در بازار بورس اوراق بهادار 
تهران و نیز فرابورس به ثبت رســید که در بین صنایع فعال در بازار ســهام، 
بیشــترین ارزش معامالتی توســط ســهام گروه فلزات اساســی رقم خورد؛ 
به طوری که در این گروه، بیش از 33 میلیارد و 412 میلیون و 280 ســهم به 

ارزشی بیش از 65 هزار و 418 میلیارد و 442 میلیون ریال به ثبت رسید.
پس از آن گروه خودرو ساخت قطعات شاهد معامله بیش از 36 میلیارد و 
348 میلیون و 918 هزار ســهم بود و با ارزش معامالتی نزدیك به 47 هزار 
میلیارد ریال پس از گروه فلزات اساسی پرگردش ترین صنعت در بازار سرمایه 
بود. در صنعت محصوالت شــیمیایی نیز بیش از 14 میلیارد و 535 میلیون 
و 867 هزار ســهم معامله شد و ارزش معامالت سهام در این گروه به بیش از 
42 هزار و 79 میلیارد و 569 میلیون ریال رسید تا این صنعت از نظر ارزش 
معامالت در جایگاه سوم قرار  گیرد.در مقابل، طی سال گذشته صنعت وسایل 
اندازه  گیری، پزشکی و اپتیکی به دلیل توقف تنها نماد معامالتی پرحاشیه آن 
یعنی نماد شرکت کنتورسازی ایران هیچ معامالتی را تجربه نکرد. چراکه نماد 
معامالتی »آکنتور« از 13 شــهریور ماه سال 1395 تحت تاثیر ابهام در ارایه 

اطالعات خود از سوی مدیریت عملیات بازار بورس متوقف شده است.
صنعت منســوجات و نیز دباغی، پرداخت و ساخت انواع پاپوش نیز دیگر 
گروه هایی بودند که از نظر ارزش معامالت سال 96 در پایین ترین جایگاه های 

این جدول رتبه بندی قرار گرفتند.
این گزارش می افزاید، در پایان معامالت سال 1396 در بین صنایع مختلف، 
صنایع محصوالت شیمیایی، فلزات اساســی و نیز فرآورده های نفتی، کك و 
ســوخت هســته ای از نظر ارزش بازار به ترتیب اول تا سوم شدند. حال آنکه 
صنایع اســتخراج ســایر معادن، محصوالت چوبی و نیز پیمانکاری صنعتی 
پایین ترین ارزش بازار را در آخرین روز معامالتی اسفند ماه سال گذشته ثبت 
کردند.همچنین طی سال 1396، صنعت محصوالت شیمیایی تحت تاثیر رشد 
قیمت ســهام شرکت های فعال خود، در بین 40 صنعت فعال در بازار سرمایه 
بیشــترین بازدهی مثبت را تجربه کرد. به طوری که میزان بازدهی این صنعت 

به طور متوسط 43.73 درصد به ثبت رسید.
صنعت فلزات اساســی و فرآورده های نفتی، کك و سوخت هسته ای نیز به 
ترتیب 77.13 و 62.28 درصد بازدهی مثبت را به طور میانگین کسب کردند 
و بعد از شیمیایی ها به عنوان پربازده ترین صنایع بازار سهام طی سال گذشته 
شناخته شدند. صنعت مخابرات و بانك ها، مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای 

پولی نیز در جایگاه های چهارم و پنجم جای گرفتند.
صنایع مذکور در حالی عنوان پربازده ترین ها را در ســال گذشته به خود 
اختصاص دادند که در انتهای این جدول رتبه بندی، صنعت اســتخراج نفت، 
گاز و خدمات جنبی به جز اکتشــاف بازده منفــی 48.9 درصدی را محقق 
کرد و تحت تاثیر کاهش قیمت ســهام شرکت های زیرمجموعه خود از آخر 
اول شــد.پیش از این صنعت، گروه اســتخراج سایر معادن و خرده فروشی ها 
بیشترین کاهش را در قیمت سهام شرکت های خود تجربه کردند و به ترتیب 
38.76 و 33.41 درصــد افت را به طور میانگین در ســال گذشــته به ثبت 
رساندند.در پایان سال 1396، در بین شرکت های بورسی و فرابورسی، شرکت 
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با 267 هــزار و 600 میلیارد ریال باالترین 
ارزش بازار را در بین 428 شرکت به خود اختصاص داده است. پس از آن نیز 
شرکت فوالدمبارکه اصفهان و ارتباطات سیار ایران به ترتیب بیشترین ارزش 
بازاری را در پایان ســال گذشته کسب کردند. به طوری که ارزش بازاری سهام 
»فوالد« به 215 هزار و 775 میلیارد ریال رسید و ارزش بازار »همراه« نیز به 

173 هزار و913 میلیارد ریال افزایش یافت.
پتروشیمی مارون نیز توانســت با ارزش بازاری 168 هزار و 220 میلیارد 
ریال به عنوان اولین نماینده از بین شرکت های فرابورسی در رتبه چهارم این 

جدول جای  گیرد.)جدول 2(
 این در حالی اســت که شرکت پارس سرام با ارزش 142 میلیارد و 380 
میلیون ریال کمترین ارزش بازار را در بین شــرکت های بورســی در اختیار 
داشــت. کمترین ارزش بازار شرکت های فرابورسی در پایان اسفندماه 1396 
متعلق به شــرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور بود؛ به طوری که طی سال 
گذشته ارزش بازاری »خفناور« با 14.8 درصد کاهش در قیمت سهام، حدود 

202 میلیارد و 600 میلیون ریال بود.
البته در بین شرکت های فعال در بازار سهام، ارزش بازار 7 شرکت به دلیل 
توقف نماد در پایان ســال 96 در ایــن رتبه بندی جای نگرفتند. به طوری که 
بانك ایران زمین، پارس پامچال، تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی، پلی اکریل 
ایران، کاشی نیلو، کارخانه چینی ایران و همچنین سیمان کارون شرکت هایی 
بودند که آخرین ارزش بازار آنها در پایان اسفند ماه سال گذشته قابل محسبه 
نبوده اســت.از نظر ارزش معامالت نیز فوالد مبارکه اصفهان با جا به جایی 6 
میلیارد و 617 هزار و 948 سهم طی نزدیك به 362 هزار دفعه معامله، ارزشی 
بیــش از 14 هزار و 978 میلیارد و 832 میلیون ریال را به ثبت رســاند. هم 
گروهی این مجتمع فوالدی یعنی »ذوب« نیز با ارزش معامالتی نزدیك به 9 
هزار و 612 میلیارد و 171 میلیون ریال در جایگاه دوم پرگردش ترین ســهم 
در بازار سرمایه قرار گرفت. جایگاه سوم پرمعامله ترین سهم نیز به یك شرکت 
خودروساز رسید؛ به طوری که ســهام خودروسازی سایپا با ارزش معامالت 9 
هزار و 515 میلیارد و 923 میلیون ریال بعد از دو غول فوالدی کشور ایستاد. 
در مقابل، ســهام پارس پامچال، سیمان سفید نی ریز و کارخانجات نساجی 
بروجرد کمترین گردش را در بین شــرکت های فعال در بورس و فرابورس به 

ثبت رساندند.)جدول 3(
 رتبه بندی شرکت های بورسی و فرابورسی از منظر رشد قیمت سهام نیز 
حاکی از آن اســت که نماد معامالتی شرکت قند شیرین خراسان »قشرین«، 
با 319.8 درصد بازده مثبت، بیشــترین بازدهی مثبت و باالترین میزان رشد 
ارزش بازار را در بین 428 شرکت کسب کرد. پس از آن نیز سهام آلومینیوم 

نرگس عباسی اول
خبرنگار
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جدول یک

جدول 2

جدول 3

ایران بازدهی مثبت 301.5 درصد را به دســت آورد و دومین شرکت پربازده 
ســال 96 در بازار سهام شد. عنوان سومین شرکت با بیشترین بازدهی مثبت 
سهام نیز به »کمنگنز« اختصاص یافت. به طوری که این سهم بورسی 210.8 

درصد بازدهی مثبت را به ثبت رساند.
شرکت های بیمه سامان، سرمایه گذاری مس سرچشمه و تولیدی و صنعتی 
ثابت خراســان نیز در جایگاه های چهارم تا ششم جدول رتبه بندی سهام از 

نظر کسب بیشترین بازدهی مثبت ایستادند.
  

این در حالی اســت که حمل و نقل بین المللی خلیج فارس با 57.9 درصد 
کاهش ارزش بازاری ســهام خود مواجه شــد تا در پایین ترین جایگاه از این 
جدول رتبه بندی قرار  گیرد. نماد معامالتی »فاراک« مربوط به شرکت بورسی 
ماشین سازی اراک با اختالفی اندک نسبت به سهام »حفارس« بیشترین افت 
را تجربه کرد؛ به طوری که این ســهم در ســال 96 با کاهش 57.2 درصدی 

قیمت خود مواجه شد.
ســهام شــرکت های مواد ویژه لیا، بیمه میهن و کاشی پارس نیز از نظر 
 بیشــترین کاهش قیمت ســهام و افــت ارزش بازاری، به ترتیب ســوم تا 

پنجم شدند.

 

در پایان این گزارش می افزاید، در سال 1396 بورس تهران با ارزش بازاری 
خود 86 درصد از کل ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داد و فرابورس نیز 
14 درصد از این متغیر را کســب کرد. همچنین ارزش بازار بورس و فرابورس 
در پایان سال گذشته در مجموع با افزایش 19 درصدی نسبت به ابتدای سال 

مذکور رو به رو شد.

 





بیم و امیدهای
 نوسازی محله  محور
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برنامه ملی بازآفرینی شهری در جایگاه نسخه عملیاتی سند سیاست بازآفرینی 
شــهری که سال 93 از سوی وزارت راه  وشهرسازی به تصویب رسید در حالی 
از نیمه دوم بهمن ماه امسال با دستور مستقیم رئیس جمهوری کلید خورد که 
جزییــات و ابعاد اجرایی این طــرح از تزریق 123 هزار میلیارد تومان اعتبار به 
بافت های فرسوده برای نوسازی 1334 محله هدف در کشور ظرف 5 سال آتی، 

حکایت دارد.
جزییات ســند اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شــهری مطابق با آنچه معاون 
وزیر راه  وشهرســازی و مدیرعامل شــرکت عمران و بهسازی شهری ایران به 
ماهنامه بازار و سرمایه اعالم کرده نشــان می دهد،مرحله اول عملیات اجرایی 
ســند ملی بازآفرینی شهری قرار است نوسازی 1334 محله از مجموعه 2700 
محله فرسوده شناسایی شده در کشور را ظرف 5 سال به اتمام برساند؛طوریکه با 
اعتباری بالغ از 123 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 1401، مجموعا 500 هزار 

واحد مسکونی)ساالنه 100 هزار واحد( نوسازی و بهسازی شود.
آن طور که هوشنگ عشایری،معاون وزیر راه  وشهرسازی و مدیرعامل شرکت 
مادرتخصصی عمران وبهســازی شهری ایران در تشریح اهداف کمی برنامه 5 
 ساله بازآفرینی شهری می گوید این برنامه 5  ساله حدود 9 میلیون نفر معادل
 45 درصد از ســاکنان محله های هدف نوسازی را پوشش می دهد و در واقع 
با اجرای این برنامه ســطح زندگی،معیشت و محل ســکونت این افراد ارتقا 
می یابد.همچنین در قالب اجرای این برنامه 66 هزار هکتار معادل 48 درصد از 
مساحت محله های هدف)بافت های فرسوده شهری(، مورد بهسازی و نوسازی 

قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر راه  وشهرســازی ضمن تشــریح وظایف هر کدام از نهادها و 
ارگان های مســئول در برنامه ملی بازآفرینی شــهری همچنین از سهم 29 
درصدی بخش خصوصی در اجرای این برنامه،سهم 31 درصدی دولت، سهم 
30 درصدی شــهرداری ها و سهم 10 درصدی بانك ها در فرآیندهای مربوط 
به »تملك و آماده ســازی و واگذاری زمین«،»ساخت و ساز بر روی زمین های 
در اختیار و تملك شده«،»پرداخت تسهیالت ارزان قیمت و حمایتی ساخت 
و خرید مســکن در محدوده های هدف نوسازی« و همچنین »در نظر گرفتن 
کلیه مشــوق ها برای ورود توسعه گران و ســازندگان به بافت های فرسوده« 
 بــرای ایفای »توامان« نقــش »سرمایه گذار«،»ســازنده« و»مدیریت کننده

 پروژه هــا« خبر می دهد؛ بر این اســاس فاز اول طرح بازآفرینی شــهری در 
حالی که مردم،مالکان و ســاکنان بافت های فرســوده و ناکارآمد شــهری را  
 محور و هدف کلیه برنامه های بازآفرینــی می داند، با همکاری تمام نهادها و
 ارگان های عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری و با اتکا به توان و تخصص بخش 
خصوصی به عنوان مجری اصلی ســاخت و ســاز در این محدوده ها به انجام 

خواهد رسید.

ابعاد اجرايی برنامه ملی بازآفرينی
اظهارات عشایری، به عنوان متولی دولتی نوسازی بافت های فرسوده حاکی 
است برنامه ملی بازآفرینی شهری در فاز اول از چهار بخش عمده تشکیل شده 
است هر چند این برنامه به اعتقاد طراحان و متولی طرح،9 بعد عمده دارد که هر 
کدام از این ابعاد یك زمینه ویژه در خصوص ارتقای سطح زندگی ساکنان این 

محدوده ها را پوشش می دهد.
بنابر اعالم متولی دولتی نوسازی بافت های فرسوده؛در قالب این طرح قرار است 
39 درصد از کل برنامه در قالب ساخت و نوسازی واحدهای مسکونی فرسوده واقع 
در محالت هدف عملیاتی شود؛بر این اساس و بنا بر اعالم عشایری؛»مسکن« هر 
چند مهمترین و هزینه برترین و شاید مهمترین وجه اجرای برنامه بازآفرینی ملی 
در بافت های فرسوده باشد اما تمام برنامه شامل تأمین و ساخت مسکن نخواهد 
بود و ابعاد دیگری نیز در این طرح گنجانده شده است؛پس از مسکن 33 درصد 
از برنامه شامل تأمین خدمات روبنایی و 15 درصد شامل تأمین زیرساخت ها و 
خدمات زیربنایی خواهد شد و 11 درصد از کل برنامه مربوط به تأمین فضاهای 

شهری در محدوده های هدف است.
به این ترتیب وبنا بر اعالم معاون وزیر راه وشهرسازی،»نوسازی و مقاوم سازی 
مسکن«،»توسعه خدمات روبنایی«،»ظرفیت سازی«،»نهادسازی«،»ابزارسازی«،
»شبکه سازی«،»جریان سازی« و همچنین »ارتقای فضاهای عمومی شهری« 

ابعاد 9 گانه برنامه ملی بازآفرینی شهری را به خود اختصاص می دهند.
در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری همچنین 5 کنشگر اصلی تعریف شده 
است؛»مردم« در محوریت این برنامه و »دولت«،»بخش خصوصی«،»شهرداری ها« 
و »توســعه گران« در حول آن در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری دخیل و 
سهیم هستند؛ایجاد ساالنه 300 هزار شغل از محل اجرای برنامه ملی بازآفرینی 
شهری برآوردی است که متولیان نوسازی بافت های فرسوده در خصوص ظرفیت 
اشــتغال زایی اجرای این طرح اعالم می کنند؛این در حالی اســت که مطابق با 
تبصره های پیشنهادی قانون بودجه 97، بنا بر اعالم معاون وزیر راه  وشهرسازی 
در اجرای بند الف ماده 59 قانون برنامه ششــم توسعه،کلیه دستگاه های عضو 
ستاد ملی بازآفرینی شهری موظف شده اند حداقل 30 درصد از اعتبارات مربوط 
به فعالیت های خود در شهرها را به محالت هدف بازآفرینی شهری مصوب ستاد 
ملی،اختصاص دهند؛همچنین شــهرداری ها موظف شده اند 30 درصد از سهم 

مالیات بر ارزش افزوده خود را برای اجرای این برنامه هزینه کنند.

ابعاد مالی نسخه جديد نوسازی
به گزارش ماهنامه بازار و ســرمایه، در  ادامه پیشنهادات درج شده در الیحه 
بودجه ســال 97 مقرر شده اســت،4 هزار و 150 میلیارد تومان شامل 2500 
میلیارد تومان در قالب وجوه اداره شــده دولتی بعــالوه 1500 میلیارد تومان 

روايتمعاونانوزيرراهوشهرسازیازنسخهجديدنوسازی
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در قالب کمك دولت در تأمین ســرانه و همچنیــن 150 میلیارد تومان برای 
تأمین ودیعه مسکن از طرف دولت از محل صندوق توسعه ملی و افزایش قیمت 
حامل های انرژی به خزانه داری کل کشــور واریز  شــود تا در اختیار شــرکت 
عمران و بهسازی شــهری ایران به منظور استفاده از این اعتبارات برای تأمین 
مالی نوسازی بافت های فرسوده شهری قرار  گیرد و در جهت اجرای پروژه های 

بازآفرینی شهری در سال 97 هزینه شود.
عشایری همچنین با اشاره به 8 وجه مهم مدل نوسازی محالت فرسوده با 
تاکید بر استفاده از اراضی دولتی اعالم کرد:در قالب فاز اول اجرای برنامه ملی 
بازآفرینی شهری،قرار است توســعه گران فعالیت های خود را بر روی اراضی 
دولتی موجود در بافت های فرســوده کشور آغاز کنند و از این طریق مسکن 
جایگزین برای انجام اقدامات بعدی و نوســازی های آتی در آن محالت ایجاد 
خواهد شــد؛به گفته وی قرار است فرآیند نوسازی با مدل مشارکتی از طریق 
واگذاری اراضی دولتی به توســعه گران)نهاد سرمایه گذار،ستزنده و مدیریت 
کننده پروژه ها( آغاز شــود و با لحاظ طول دوره دو ســاله برای ساخت و ساز 
سود ساالنه 18 درصدی به عالوه کل هزینه کرد توسعه گران به عنوان آورده 
نقدی آنان به جریان نوسازی در پایان در قالب سهم آن ها از مشارکت در این 

پروژه ها به توسعه گران اختصاص یابد.
به این ترتیب با حذف هزینه برترین آیتم ســاخت و ســاز یعنی زمین)که 
در شــهر تهران بیش از 50 درصد هزینه ســاخت و ســاز را به خود اختصاص 
می دهد(،سازندگان و توسعه گران قادر خواهند بود با بنیه مالی قوی تری وارد 
بازار ساخت و ساز شوند؛این در حالی است که در نظر گرفتن مشوق هایی همچون 
تحفیف 100 درصدی عوارض شهرداری و صدور پروانه ساختمانی،بخشودگی 

هزینــه انشــعابات آب،برق و ... و همچنین ســایر 
تخفیف های وعده شده در هزینه های غیر ساختمانی 
همچون هزینه ارائه خدمات مهندســی و ... توجیه 
پذیری طرح برای ورود سرمایه گذاران و توسعه گران 

به بافت های فرسوده افزایش می یابد.
همچنیــن مطابق با اعــالم دولــت و موافقت 
سیســتم بانکی،رایزنی هایــی به منظــور پرداخت 
تســهیالت با نــرخ 6 درصد بــه متقاضیان خرید 
مسکن در بافت های فرســوده و وام 10/5 درصدی 
ساخت و ســاز )تســهیالت  ارزان قیمت خرید و 
ساخت مســکن(به عمل آمده اســت؛معاون وزیر 
راه وشهرســازی در تشــریح ابعاد 8 گانه فاز جدید 
نوسازی محله های فرســوده گفت:»محله محوری 
به جای توجه صرف به مقوله مســکن«،»توجه به 

اقتصاد محله به جای توجه صرف به اقتصاد ساکنان«،»توجه به ارتقای کیفیت 
محله و افزایش سرانه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی محله«،»ارزش آفرینی 
در محله در طول زمان«،»تاکید بر اســتفاده از اراضی دولتی«،»هدفمند کردن 
تملك و تجمیع اراضی«،»توســعه محله در طی یك دوره زمانی 10 ســاله« و 
همچنین»ســرمایه گذاری اجتماعی به منظور پیشــگیری از هزینه های آتی« 

مهمترین ابعاد برنامه ملی بازافرینی شهری هستند.

6 گام برای بازآفرينی مستمر
وی همچنین 6 مرحله مدل نوســازی محالت فرسوده با تاکید بر استفاده 
از اراضی دولتی)مدل زمین صفر( را این گونه تشــریح کرد؛در فاز اول به عنوان 
فاز »مطالعه« امالک داخل بافت فرســوده مورد بررســی قرار می گیرند؛در فاز 
بعدی،بخشــی از زمین های مــورد مطالعه پس از تایید، »تملك« می شــوند 
و مجوزهــای الزم بــرای تخریــب و نوســازی آن ها دریافت می شــود؛در فاز 
سوم،»طراحی تفصیلی« برای نوسازی در زمین های تملك شده صورت گرفته 
و برنامه ریزی هــای الزم در این زمینه به اجــرا در خواهد آمد؛در مرحله بعدی 
»اجرای پروژه های مرحله اول« همزمان با اجرای پروژه های روبنایی،زیرساخت ها 
و فاز توانمندسازی ساکنان انجام خواهد شد و همچنین پروژه های مسکونی فاز 
اول به اجرا درخواهد آمد.»بهره برداری از پروژه های مرحله اول« در گام بعدی، 
در قالب یهره برداری از خدمات روبنایی و زیرســاخت های شهری و همچنین 
فروش واحدهای مســکونی و تجاری ساخته شــده صورت خواهد گرفت و در 
گام بعدی »تداوم پروژه ها در مراحل بعد« از طریق تملك های جدید،ســاخت  
وسازهای جدید و بهره برداری های جدید در دستور کار قرار می  گیرد و چرخه 

نوسازی در هر دوره ادامه می یابد.

هشدار کارشناسی به متولی نوسازی
در شرایطی که متولی نوسازی بافت های فرسوده 
»ســند ملی بازآفرینی شــهری« مصوب سال 93 را 
مهمترین ســند باالدســتی و دایره المعارف نسخه 
اجرایی نوسازی 5 ساله می داند، محمد سعید ایزدی 
مدیرعامل ســابق شــرکت عمران و بهسازی شهری 
ایران و معاون فعلی شهرسازی و معماری وزارت راه  
وشهرسازی یك هشدار کارشناسی در خصوص این 

برنامه مطرح می کند.
محمد ســعید ایزدی،با بیان اینکه متولی نوسازی 
بافت های فرسوده در دولت تالش دارد تا برنامه اجرایی 
نوســازی را مطابق با اهداف،چشم انداز تعریف شده و 

درپیشــنهادات درج شده در اليحه 
بودجه ســال 97 مقرر شده است،4 
هزار و 150 میلیارد تومان شامل 2500 
میلیارد تومــان در قالب وجوه اداره 
شده دولتی بعالوه 1500 میلیارد تومان 
در قالب کمک دولت در تأمین سرانه 
و همچنیــن 150 میلیارد تومان برای 
تأمین وديعه مسکن از طرف دولت از 
محل صندوق توســعه ملی و افزايش 
قیمت حامل های انرژی به خزانه داری 

کل کشور واريز  شود 
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خط و مشــی سند ملی بازآفرینی شهری اجرا کند به خبرنگار ماهنامه بازار و 
سرمایه گفت:تمام تالش و تمرکز متولی بازآفرینی شهری باید بر روی این اصل 
مهم قرار بگیرد که به هیچ وجه برنامه اجرایی از سند مصوب بازآفرینی شهری 

و چارچوب های آن خارج نشود.
وی با بیان اینکه برای تدوین ســند ملی بازآفرینی شهری و تصویب آن ها 
سال ها زمان و انرژی صرف شده و این سند پس از سنجش کلیه ابعاد موثر در 
یك فرآیند بازآفرینی موفق، تدوین شــده است، هر گونه انحراف از این سند را 
به معنای به انحراف کشیده شدن تمام اهداف تعریف شده برای ارتقای سطح 
زندگی و معیشت ساکنان بافت های فرسوده اعالم کرد.به گفته وی مسئوالن و 
همه دست اندرکاران نوسازی بافت های فرسوده باید تمام تالش خود را بر این 
موضوع متمرکز کنند که به هیچ وجه برنامه اجرایی نوسازی از سند بازآفرینی 
شــهری منحرف نشــود؛ چرا که این انحراف می تواند منجر به از دست رفتن 
تمامی دست آوردهای تئوریك برنامه نوسازی شود و فرآیند نوسازی را سال ها 

به تاخیر بیندازد.
وی تاکید بر ســاخت مسکن پشتیبان به منظور اسکان ساکنان بافت های 
فرسوده برای استمرار فرآیند نوسازی را از جمله مهمترین اهداف تعریف شده در 
سند بازآفرینی شهری و برنامه ملی بازآفرینی اعالم کرد و افزود:اراضی دولتی به 
عنوان اهرم نوسازی در اختیار توسعه گران قرار می گیرد؛ در واقع همین اراضی، 
عرصه مورد نیازبرای تأمین مسکن پشتیبان برای اجرای فازهای بعدی نوسازی 
در محالت فرســوده را تأمین خواهد کرد و نوسازی در فاز جدید در سه سطح 

»محله سازی«،»بلوک سازی« و »پروژه سازی«،به اجرا درخواهد آمد.
ایــزدی تأمین منابع مالی موردنیاز برای اجرای برنامه های نوســازی را از 
مهمترین ضرورت ها عنوان کرد و گفت:تمام تالش ها باید به کار بســته شود 
تا اعتبارات پیش بینی شده برای اجرای برنامه 5 ساله نوسازی تخصیص یابد؛ 
این در حالی است که در گذشته به رغم تصویب مصوبه پرداخت ساالنه 300 
هزار فقره تســهیالت نوسازی به متقاضیان نوسازی در بافت های فرسوده، به 
دلیل آنچه کمبود اعتبار برای پرداخت یارانه ســود به بانك ها اعالم شد، تنها 
تعداد محدودی از متقاضیان، موفق به دریافت این تســهیالت شدند؛به گفته 
وی در حالیکه از سال 93 تاکنون بانك ها مکلف به پرداخت ساالنه 300 هزار 
فقره تسهیالت نوســازی ارزان قیمت بودند طی همه سال های گذشته تنها 
حدود 50 هزار فقره تســهیالت نوسازی ارزان قیمت مطابق با مصوبه هیأت 

وزیران در آبان ماه 93 به متقاضیان پرداخت شده است.
وی تاکید کرد:باید تدابیری اندیشــیده شــود تا نسخه جدید نوسازی به 
سرنوشــت مالی طرح های قبلی دولت برای حمایت از نوســازی و بهسازی 
واحدهای مســکونی و محالت واقع در بافت های فرسوده شهری مبتال نشود.

وی الزمه این موضوع را برداشــت منابع مورد نیــاز از محل بودجه عمومی 
دولت،صندوق توسعه ملی و کمك همه ارگان ها و سازمان های دخیل در امر 
بازآفرینی شــهری به خصوص شبکه بانکی کشور اعالم کرد.ایزدی همچنین 
ابتــکارات و تمهیدات الزم به منظور کاربرد روش های نوین تأمین مالی برای 
اجرای پروژه های نوســازی همچون استفاده از نهادها و ابزارهای تأمین مالی 
موجود در بازار ســرمایه را از دیگر روش های موثر برای پیشــبرد برنامه های 

نوسازی تعریف شده در بافت های فرسوده می داند.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه  وشهرسازی از سوی دیگر با اشاره به 
دالیل شکســت برنامه های قبلی نوسازی،اعالم کرد:سابق بر این و در سال ها 
و دهه های گذشــته شاهد اجرای برنامه های تك بعدی در نوسازی بافت های 
فرســوده بودیم؛ به ایــن صورت که گاها تمام تالش هــا و تمرکزها صرفا بر 
نوســازی مســکن اختصاص می یافت و یا تمام تالش ها معطوف به ارتقای 
خدمات عمومی در این محالت می شــد؛همین تك بعدی نگری وبخشــی 
نگری منجر به شکســت برنامه های نوسازی طی ســال ها و دهه های اخیر 
شــده است؛مسئوالن و متولیان نوسازی باید توجه داشته باشند که در ادامه 
اجرای نســخه جدید نوسازی،تمام ابعاد تعریف شده در یك سطح و در جای 
خود مورد توجه قرار بگیرد و برنامه نوســازی در دام بخشی نگری و اجرای 

برنامه های تك بعدی گرفتار نشود.

تحلیل نسخه جدید نوسازی در بافت های فرسوده قبل از هر چیز نیازمند 
توجه به چند موضوع مهم در ارتباط با فعالیت توســعه گران و انبوه سازان 
در نقش توسعه گر در انواع ساخت  وسازهای شهری است.بعبارت دیگر قبل 
از ورود به هر بحثی در خصوص کم  وکیف طرح ملی بازآفرینی شــهری در 
جایگاه نســخه جدید دولت دوازدهم برای نوسازی و بهسازی محدوده های 
فرسوده وناکارآمد شهری الزم است نکاتی مقدماتی در خصوص توسعه گران 
و جایگاه قانونی آن ها در ساخت و سازهای کشور ذکر شود.مسئوالن نوسازی 
بافت های فرســوده اعم از مدیران شــهری و دولتی در حالی بر نقش نهاد 
توســعه گر بعنوان مجری اصلی نوســازی بافت های فرسوده تاکید دارند و 
بر پذیرش ریســك 100 درصدی ورود به حوزه ساخت و ساز از سوی این 
گروه از ســازندگان و سرمایه گذاران تاکید می کنند )هر چند در این زمینه 
مشــوق ها و امیدهایی نیز به منظور بازگشت سرمایه و کسب سود برای این 
گروه از فعاالن ساختمانی در نظر گرفته شده است(،که هنوز جایگاه قانونی 
توسعه گر در معنای developer در هیچ کجای صنعت ساختمان به لحاظ 
قانونی و حقوقی پذیرفته وتعریف نشــده اســت؛این موضوع سال هاست که 
بعنــوان یکی از دغدغه های اصلی حرفه مندان و ســازندگان حرفه ای بازار 
مســکن مطرح و در حال پیگیری اســت؛ هم اکنون فعاالن ساختمانی در 

بيمواميدهای
نوسازیمحلهمحور

سید مجید نیک نژاد 
رئیس کمیسیون حقوقی و آيین نامه های کانون 

سراسری انبوه سازان



مسیر انواع ساخت و ســازها موانع مهمی پیش رو دارند که برخی از آن ها را 
می تــوان در فرآیندهای پیچیده و هزینه بر تأمین اجتماعی،بیمه،دارایی و ... 
خالصه کرد؛هم اکنون هزینه تمام شــده پول برای سرمایه گذاران ساختمانی 
و انبوه ســازان بیش از 30 درصد است و این موضوع موجب می شود در کنار 
سایر هزینه ها،این گونه ارقام هزینه بر،عمده سود ناشی از فعالیت انبوه سازان 
در بافت های فرســوده را پس از طول دو ساله زمان ساخت، ببلعد؛تا زمانیکه 
این گونه مشــکالت و معضالت فراروی انبوه سازان و فعاالن ساختمانی حل 
و فصل نشــود ورود به نوسازی بافت های فرسوده برای بخش قابل توجهی از 
انبوه ســازان امکان پذیر نیست چرا که هیچ گونه توجیه اقتصادی برای آنها 
دربرندارد؛بنابرایــن قبل از هر اقدامی الزم اســت ابتدا موانع اصلی موجود در 

مسیر فعالیت سازندگان و انبوه سازان کشور برطرف شود.
وجود موانع و مشــکالت قانونی، همچون نواقص و ابهامات فراوان در قانون 
پیش فروش ساختمان،قوانین ثبتی و ... از سوی دیگر فعالیت انبوه سازان در 
حوزه ساخت و سازها و به طور ویژه تأمین مالی ساخت مسکن را مختل کرده 
است؛مشــخص نیســت که با وجود این ابهامات و موانع، توسعه گران و انبوه 
سازان در نقش توسعه گر چگونه قادر به فعالیت در پروژه های ساخت  وساز از 

جمله نوسازی های شهری خواهند بود!
اینجانب با عنوان فعال ساختمانی و در نقش مشاور توسعه گری و کارآفرینی 
استانداری کرمانشاه، در مورد نســخه جدید نوسازی بافت های فرسوده ذکر 
چند نکته مهم را ضروری می دانم؛اول آنکه  اکثر ســکونتگاههای غیررسمی 
بیرون از شهر، درحال حاضر بافت فرسوده محسوب میشوند و بافتهای تاریخی 
اکثرشان داخل همین بافتهای فرسوده هدف طرح قرار دارند؛بنابراین محدود و 
محصور کردن برنامه های نوسازی به بافت های میانی فرسوده منجر به غفلت از 
این محدوده های مهم نیازمند بهسازی و نوسازی و ساماندهی خواهد شد.نکته 
دوم آنکه متولی بازآفرینی بافتهای فرســوده، تاریخی، ناکارآمد حاشــیه ای و 
عرصه هــای پادگانها و زندانها، همچنین دره های رودخانه های شــهری، مثل 
نهارخوران و النگ دره گرگان، همچنین ســراب قنبر کرمانشــاه )که شامل 
باغات نیمه مخروبه مورد هجوم زمین خواران، بافت مسکونی فرسوده سراب 
قنبر، بافت مسکونی حاشیه ای صادقیه واقع در جوار سیم خاردارهای پادگان 
چند ده هکتاری ارتش که مشمول طرح خروج از محدوده شهرهای پادگانها 
شده است.( توسعه گران مسکن و ساختمان هستند؛ توسعه گر بمعنی دولوپر   

) Developer( اســت و طیف گســترده ای از اشخاص حقیقی و حقوقی و 
انبوه ساز توسعه گر هستند،اما درحال حاضر با وجود قوانینی که طی دهسال 
گذشــته برای تولید و عرضه مسکن و ســاختمان بوجود  آمده است فضای 
کسب و کار صنوف ساختمانی نیز تیره و تار شده است و عمال فعالیت در این 
فضا و در نقش توســعه گر با اما و اگرهای فراوانی مواجه است؛نکته مهم آنکه 
تا زمانیکه موانع تولید و ســاخت مسکن که برخی از آن ها در فوق اشاره شد 
توسط ستاد اقتصاد مقاومتی با همکاری مجلس،دولت و مجموعه شهری رفع 
نشوند و فرآیند و تالش های صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار کامل 
نشود، هیچ پروژه ای قابل اجرا نیست! توسعه گر یا انبوه ساز، دولتی، نهادی یا 

خصوصی نیز فرقی ندارند!
همچنین الزم به ذکر است در ماده یك تصویبنامه هیأت وزیران سال 75 
در خصوص سیاست ها و خط مشی های سازماندهی، حمایت و نظارت بر بازار 
تولید و عرضه مسکن، در بندهای الف تا ث اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، 
تعاونی تولید، ســرمایه گذاری و بخش خصوصی مشمول مقررات تصویبنامه 
که میتوانند در امور مربوط به توســعه و عمران زمینهای شــهری، مدیریت 
تولید، عرضه، تأمین و تقاضای مســکن فعالیت نمایند دسته بندی شده اند. 
همچنین طبق ماده 2 تصویبنامه، شــرط الزم  بــرای هر گونه فعالیت،اخذ 
پروانه اشــتغال از وزارت راه  وشهرسازی اســت! نتیجه آنکه ضروری بود که 
دولت قبل از شــروع طرح بافتهای فرسوده درون شهری، تکلیف  "بایدهایی" 
را راســا یا با همکاری مجلس و بخش خصوصی مشــخص می کرد؛از جمله  
اجرای دقیق مواد 1، 2 و3 تصویبنامه هیأت وزیران سال 75،  رفع موانع تولید 
توسط ســتاد اقتصاد مقاومتی و مجلس، همچنین بهبود پایدار فضای کسب 
و کار با اجرای مواد 4تا 7 تصویبنامه ســال 75، هماهنگ  کردن قانون نظام 
بانکی با مقررات بین المللی که بخشــی از این اقدامات مهم و ضروری است.

همچنین  خاتمه دادن به تصدیگری های دولتی، حاکمیتی، نظامی و انتظامی 
بر صنعت ساختمان از دیگر ضرورت های موفقیت هر طرحی در حوزه مسکن 
به خصوص نوسازی بافت های فرسوده است؛پس از انجام این "بایدهاست" که 
دیگر نیازی به کمکهای مالی دولت نخواهد بود؛طرحهای توسعه گری همزمان 
در تمامی عرصه های مذکور توجیه اقتصادی خواهند داشت و توسعه گران نیز 
برای خدمت به مردم و کشور محدود نخواهند بود! زیرا با این وجود است که 

دیگر رانتی هم وجود نخواهد داشت!
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برنامه ملی بازآفرینی شــهری برگرفته از سند 
ملی بازآفرینی شــهری که در ســال 93 تدوین و 
مصوب شد با طراحی سه کانال جدید برای نوسازی 
محدوده های ناکارآمد شــهری فرآینــد تازه ای را 
پیش بینی کرده است که از نیمه بهمن ماه امسال 
شاهد استارت فاز اول آن با دستور مستقیم رئیس 

جمهوری بودیم.
این سه کانال جدید در واقع منجر به تعریف سه 
نهاد اثرگذار و فعال در نوســازی بافت های فرسوده 
شده است که اگرچه در تجربیات نوسازی سال ها و 
دهه های گذشته به طور ضمنی ردپای برخی از آن ها 
مشاهده شد اما در سند جدید نوسازی،مهمترین و 

اصلی ترین ارکان اجرایی محسوب می شوند.
در نسخه جدید نوسازی بافت های فرسوده سه 
نهاد با عنوان »نهاد توسعه گر«،»نهاد تسهیل گر« 
و »نهاد کارگزار« تعریف و به رسمیت شناخته شده 
اســت که هدف اصلی از طراحی این ســه نهاد در 
نهایت زمینه سازی برای ورود سرمایه گذاران بخش 
خصوصی به بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری 
و واگــذاری صفر تا 100 قعالیت هــای اجرایی به 
توســعه گران و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این 
محدوده های میانی شهری است. در واقع با طراحی 
این نهادها تمام تالش ها معطوف به حضور و ورود 
بخش خصوصی به عنوان مجری اصلی نوسازی شده 
است و تالش شده است تا انبوه سازان و سازندگان 
مســکن در عین حال در نقش تأمین کننده منابع 
مالی و تجهیز کننده منابع نیز حضور فعال داشته 
باشند؛این ها در کنار تمام مشوق هایی که دولت در 
نقش نهاد تسهیل گر ایفا کننده آن خواهد بود منجر 
به تسریع فرآیند نوسازی و انجام آن مطابق با اصول 

تعریف شده در سند بازآفرینی شهری خواهد شد.
نکته مهمی که در تعریف توســعه گر به عنوان 

بازوی اصلی اجرایی و سازنده،تجهیز کننده منابع 
و مدیریــت کننده محدوده های نوســازی شــده 
قابل ذکر است آن اســت که الزاما هر انبوه ساز را 
نمی توان توسعه گر نامید اما توسعه گر ترکیبی از 
ویژگی های سرمایه گذار وانبوه ساز و نهاد مدیریت 
کننده را به دوش می کشد؛توســعه گران باید یك 
دفتر تسهیل گری در هر محله ای که به عنوان رکن 
اجرایی نوسازی در آن وارد شده اند ایجاد کنند؛پس 
از نهاد توســعه گــر دولت و مجموعــه مدیریت 
شهری)شهرداری ها(در نقش نهاد تسهیلگر،مطابق 
با ماده 6 قانون ســاماندهی و حمایــت از تولید و 
عرضه مســکن تمامی اراضی تحت مالکیت خود 
و سایر ســازمان ها،نهادها و ارگان های وابسته خود  
در محدوده های هدف نوسازی را  به منظور تحقق 
اهداف تعریف شده در سند و برنامه ملی بازآفرینی 
شهری در اختیار وزارت راه  وشهرسازی قرار خواهند 
داد و این وزارتخانه با همکاری شهرداری ها اقدام به 
توزیع این اراضی بین توســعه گران برای ورود به 

محدوده ها و آغاز فرآیند نوسازی می کند.
به رغم وجود این قانــون و تصویب آن در چند 
ســال گذشــته تا امروز چنین اقدامی از ســوی 
سازمان ها و نهادها صورت نگرفته بود اما با اجرایی 
شدن سند ملی بازآفرینی شهری تحت عنوان برنامه 
بازآفرینی ملی به دستور مستقیم رئیس جمهوری 
عمل به این قانون مصوب برای دستگاه ها و نهادهای 
دولتی الزامی شــد؛در واقع به واسطه ایجاد رویکرد 
تازه در مجموعــه دولت در خصــوص در اولویت 
قرار گرفتن موضوع نوســازی و بهسازی بافت های 
فرســوده در راس یکــی از مهمتریــن برنامه های 
دولت دوازهم و اصلی ترین هدف در حوزه مســکن 
و شهرسازی،همچنین در راستای عمل به منویات 
طرح جامع مسکن فاز اول عملیات اجرایی ساخت  

وســاز در بافت های فرســوده کلید خورد. یکی از 
مهمترین نکات کلیدی که همواره مورد ســوال و 
پرســش قرار گرفته و ســاعات و روزهای متمادی 
درباره آن بحث و گفتگو شــده است این است که 
در این میــان نقش دولت به چه شــکلی خواهد 
بود؟غیر از واگذاری همه اراضی تحت مالکیت و در 
اختیار دولت و شــهرداری ها در بافت های فرسوده 
برای انجام عملیات نوسازی،مشــوق ها و تسهیالت 
جدیدی به منظور حمایت از توســعه گران و مردم 
به عنوان محور نوســازی و مخاطب اصلی نوسازی 
در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد با این 
نوع حمایت ها و برنامه ریزی ها فرآیند نوسازی وارد 
مرحله جدیدی شده است؛طوریکه می توان از دوره 
فعلی با عنوان عصر جدید نوســازی در بافت های 

فرسوده یاد کرد.
مطابق بــا تالش های صورت گرفتــه و تاکید 
شخص رئیس جمهوری و همچنین موافقت سیستم 
بانکی کشور،برنامه ریزی برای پرداخت ارزان ترین 
تسهیالت خرید و ساخت مسکن در محدوده های 
هدف نوسازی برای متقاضیان و توسعه گران یکی 
از اصلی ترین مشوق های تدوین شده برای تحقق 
اهداف نوسازی است؛ بر این اساس مقرر شده است 
تســهیالت خرید مســکن در محدوده بافت های 
فرسوده در باالترین سقف موجود از محل صندوق 
پس انداز مسکن یکم با نرخ 6 درصد و همچنین 
تسهیالت بدون سپرده ساخت مسکن با نرخ سود 
10/5 درصد به سازندگان پرداخت شود؛پرداخت 
این تســهیالت عــالوه بر کمك بــه تأمین مالی 
پروژه های ســاخت مسکن در محدوده های هدف 
نوسازی از ســوی دیگر تضمین قابل قبولی برای 
بازگشت سرمایه توسعه گران پس از پایان دوران 
مشــارکت و نوسازی محســوب می شود؛در عین 

واکاویمشوقها
درنسخهجديدنوسازی

فريبر ز واحدی
مشاور مديرعامل شرکت عمران و بهسازی 

شهری ايران
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مطابــق بــا قوانیــن موجود و اتفــاق نظر 
صاحبنظران بازار ســرمایه و حوزه مســکن، 
تأمین مالي نوسازي بافتهاي فرسوده از طریق 
بازار ســرمایه و امکانات بــورس امکان پذیر 
اســت،موضوعی که از ســال ها قبــل در متن 
قوانین موجــود و همچنین نیازســنجی های 
صورت گرفته در خصــوص ابزارها و نهادهای 
موثر در تأمین مالی مســکن به صورت اعم و 
حوزه بافت فرسوده به صورت اخص ذکر شده 
و مورد تاکید قرار گرفته است؛بنابراین در اینکه 
تأمین مالی حوزه مسکن وبافت های فرسوده از 
مسیر بازار سرمایه و ابزارها و نهادهای بورسی 
امکان پذیر است،شکی نیست؛ لیکن این مسیر 
همت مي طلبد که تا کنون کسي براي آن پیش 
قدم نشده است؛در این میان استناد و اشاره به 
برخی مفاد و موارد قانونی و مقررات مصوب در 
روشنگری آنچه از آن تحت عنوان امکان تأمین 
مالی نوســازی محدوده های هدف و بافت های 
ناکارآمد شــهری یاد می شــود خالی از لطف 
نیســت؛در بندهای 11، 12، 13 و 20 ماده 1 
آیین نامــه اجرایی تبصره)2( مــاده)7( قانون 
حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت های 
فرســوده و ناکارآمد شــهری ایــن موضوع به 
صراحت ذکر شــده است؛مطابق با بند 11 این 
نیکوکاری  سرمایه گذاری  قانون،»صندوق های 
در بافت فرسوده« یکی از امکانات بورسی قابل 
استفاده برای نوسازی بافت های فرسوده است؛ 
صندوق ســرمایه گذاری که با اخــذ مجوز از 
سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می شود 
و با جمع آوری وجوه از خیرین و افراد نیکوکار 
در ابزارهای بازار پول و سرمایه سرمایه گذاری 

کرده و تمام یا بخشــی از منافع حاصله را در 
پروژه های احیاء، بهســازی و نوسازی ساخت 
مسکن در بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری 
صــرف می نماید. همچنیــن مطابق با بند 12 
ایــن قانون »صندوق ســرمایه گذاری زمین و 
ساختمان«یکی از اصلی ترین محل های تأمین 
ســرمایه برای نوســازی بافت های فرسوده با 
اتکا به بازار ســرمایه اســت؛صندوق زمین و 
ساختمان در نقش صندوق سرمایه گذاری که 
با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل شده 
و با جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران داخلی و 
خارجی به انجام پروژه یا پروژه های ساختمانی 

مشخص می پردازد.
همچنین براســاس بند 13 قانون حمایت 
از احیا،بهســازی و نوسازی بافت های فرسوده، 
»صندوق سرمایه گذاری تملك و تنظیم مجدد 
قطعه بنــدی زمین« از دیگــر ابزارهای تأمین 
مالی این بخش محسوب می شود؛بر این اساس 
صندوق ســرمایه گذاری که بــا رعایت قوانین 
و مقــررات مربوط و با هدف جلب مشــارکت 
مالــکان و ســرمایه گذاران در تملك و تنظیم 
مجدد زمین های درون بافت های موضوع قانون 
تأسیس می شود یکی از مهمترین راه کارهای 
تأمین مالی برای ســاخت  وساز در بافت های 

فرسوده ومحدوده های هدف نوسازی است.
مطابــق با بنــد 20 این قانــون همچنین 
»اوراق سفارش ســاخت )صکوک استصناع(« 
کــه اوراق بهــادار با نام و قابل نقــل و انتقال 
اســت که نشــان دهنده مالکیت مشاع دارنده 
آن بر پروژه ای اســت و  براســاس قــرارداد 
سفارش ســاخت تأمین مالی شــده است، از 

سلمان خادم المله
صاحبنظر و تحلیلگر بازار سرمايه و بخش مسکن

حــال یکی از مهمترین اهداف دولت که کمك به 
تأمین مالی خرید مســکن برای گروه های مصرف 
کننده است نیز تأمین می شود.از دیگر تالش های 
صورت گرفته پیگیری برای به حداقل رســاندن 
و یا حذف هزینه های غیرســاختمانی فعالیت در 
بافت های فرســوده همچون هزینه های مروبط به 
امور مالیاتی،بیمه،نظام مهندسی و .... است که این 
موضوع نیز تا حد بسیار زیادی هزینه های توسعه 
گر را کاهش داده و حاشــیه ســود وی را افزایش 
می دهد و به نوعی مشــوق و محرک ورود توسعه 

گران به بافت های میانی و ناکارآمد شهری است.
تعهد پرداخت سود ساالنه 18 درصد به توسعه 
گران بابت ســرمایه گذاری و فعالیت در بافت های 
فرســوده عالوه بر تســهیالت تشــویقی به همراه 
بازگشــت اصل ســرمایه آنان بعد از اتمــام دوره 
مشارکت از دیگر اهرم های انگیزه زا برای ورود این 
گروه از سرمایه گذاران و سازندگان به بافت های واقع 
در محدوده های هدف نوســازی است؛این در حالی 
است که اجرای نســخه جدید نوسازی بر مبنای» 
مدل زمین صفر« از یکســو نیاز به پرداخت هزینه 
برای تملك زمین در ابتدای شــروع فرآیند ساخت 
و ســاز را برای سازندگان به صفر رسانده و از سوی 
دیگــر فروش 50 درصد واحدها را در قالب ســهم 
دولت تضمین می کند؛بعبارت دیگر به طور میانگین 
50 درصــد از واحدهــای احداث شــده در قالب 
مشــارکت دولت  وشهرداری به عنوان مالك زمین 
و توسعه گران در نقش سازنده،بابت بهای زمین به 
دولت و وشــهرداری واگذار می شود که از موجودی 
این واحدها به عنوان مسکن جایگزین برای اسکان 
ساکنان بافت های فرسوده در فازهای بعدی نوسازی 
اســتفاده خواهد شــد. تأمین 150 میلیارد تومان 
هزینه اسکان موقت ساکنان بافت های فرسوده در 
قالب تســهیالت ودیعه مسکن و همچنین 1500 
میلیــارد تومان هزینه تأمین خدمــات زیربنایی و 
روبنایی از دیگر مشوق ها و تسهیالت تعریف شده 
در نســخه جدید نوسازی است.امید است با اجرای 
فاز اول برنامه جدید نوسازی بافت های فرسوده گام 
تازه ای در مســیر ارتقای کیفیت زندگی ســاکنان 

بافت های میانی شهرها برداشته شود. 

امکاناتبازارسرمايه
برایفازجديدنوسازی
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همزمان با شروع فاز اول عملیات نوسازی 
بر مبنای نسخه جديد دولت برای ساخت 
بافت های فرسوده،دبیر کانون سراسری  و ساز در 
انبوه سازان ايران در گفت وگو با خبرنگار ماهنامه 
بازار و ســرمايه از سه چالش ورود انبوه سازان به 
اين حوزه خبر داد. فرشید پورحاجت، دبیر کانون 
سراسری انبوه ســازان ايران در پاسخ به اين ادعا 
که شروع فاز اول اجرای نسخه جديد نوسازی در 
بافت های فرسوده فرصتی فراگیر برای اشتغال به 
کار انبوه ســازان در بافت های میانی شهر خواهد 
بود از »عدم توزيع سراسری طرح در همه شهرها و 
استان های کشور«،»کوچک مقیاس بودن طرح« و 
همچنین »عدم حل و فصل برخی مشکالت حقوقی 
و مالی انبوه ســازان برای ورود به حوزه نوسازی 
بافت های فرسوده« به عنوان مهمترين چالش های 
پیش روی فعاالن حرفه ای و صنفی حوزه ساخت 
مسکن در محدوده ها و محالت هدف نوسازی خبر 
داد.وی با اشاره به اينکه در نهايت اين اقدام نوعی 
حرکت مثبت برای پیشــبرد مقاصد نوسازی در 
بافت های فرسوده است، اما و اگرهای نسخه جديد 
دولت برای بافت های فرسوده را با رويکرد صنفی 
و حرفه ای تشــريح کرد.متن گفت وگو با وی را در 

ادامه می خوانید.

سهچالشورود
نوسازیبهنسخهجديد

دیگر ابزارهای تأمین مالی قابل اســتفاده برای 
تأمین و تجهیز منابع مورد نیاز نوســازی است؛ 
این روش تأمین مالی در واقع سفارش ساخت 
قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین 
قرارداد در مقابل دریافت مبلغی معین، ساخت 
و تحویــل دارایی مشــخصی را در زمان معین 

متعهد می شود.
در میان ابزارها و نهادهای بورســی یاد شده 
برای تأمین مالی ســاخت  وساز در بافت های 
فرســوده همان گونه که در قانــون نیز بر آن 
تاکید شده است صندوق های زمین و ساختمان 
از جایگاه ویژه ای برخوردارند؛به جهت ویژگی ها 
و ماهیت این صندوق ها،که طی یکی دو ســال 
گذشته بعد از گذشت سال ها از تصویب قوانین 
موجود برای تأمین مالی بخش مسکن با اتکا به 
آن ها به صورت محدود اجرایی شد،مسیر بهینه 
تأمین مالی با جذب ســرمایه های خرد مردم و 
کالن ســرمایه گذاران برای اجرای یك یا  چند 
پروژه نوسازی در محالت هدف،فراهم می شود.

یکی از مهمترین ویژگی های این صندوق ها 
»امکان جذب منابع خرد و کالن« همه افرادی 
است که به نوعی تمایل به سرمایه گذاری برای 
ساخت وســاز در بافت های فرسوده دارند؛در 
واقع هر فرد با هر ســطح پس انداز وســرمایه 
قــادر به خریــد یونیت های ســرمایه ای برای 
 سهیم شدن در سود صندوق ها خواهد بود که 
مــی توانــد ایــن ســهم را در قالــب واحد 
مســکونی)عمدتا مالــکان واحدهایی که قرار 
است نوســازی شوند( و یا سود سرمایه گذاری 
پایان  )اغلب، عموم مردم و سرمایه گذاران(در 
سررسید دریافت کند؛نکته دیگری که در این 
زمینه حائز اهمیت اســت »امکان راه اندازی 
و اســتفاده از این صندوق ها به منظور تأمین 
مالــی چند پروژه« اســت کــه همین ویژگی 
منجر به جذابیت این صندوق ها به عنوان یکی 
از مهمتریــن راهکارهای تأمین مالی نوین در 
بافت فرسوده می شود؛به عبارت دیگر برخالف 
برخــی تصورها که راه انــدازی هر صندوق را 
مختص یك پــروژه می دانند از این صندوق ها 
می تــوان برای تأمیــن مالی چندیــن پروژه 
استفاده کرد؛در واقع توســعه گران می توانند 
برای تأمین مالی نوســازی یك محله واقع در 
بافت های فرســوده با راه اندازی یك صندوق 
زمین و ساختمان تمام یا بخشی از منابع مالی 
مورد نیاز برای نوسازی اجزای مختلف آن محله 
اعم از واحدهای مســکونی،خدمات روبنایی و 
زیربنایی را تأمین کنند؛این در حالی است که 
امکانات این صندوق ها به توســعه گران اجازه 
می دهد بــا راه اندازی یــك صندوق و جذب 
منابع،نوســازی واجرای چنــد پروژه و یا چند 
محله در نقاط مختلف را تأمین مالی کنند؛به 
این معنا که الزم نیست تمام پروژه ها به لحاظ 
موقعیت مکانــی و جغرافیایی در همان محلی 
احداث شــوند که صندوق در آنجا راه اندازی 

شــده است؛توســعه گران می توانند همزمان 
بــا آغاز فرآیند تجمیع پالک های فرســوده از 
جــذب منابع خــرد  وکالن در این صندوق ها 
به منظور تأمین مالی ساخت همان پالک ها و 
ســایر پروژه های نوسازی خود در همان محله 

یا محالت دیگر بهره مند شوند.
توســعه گر و راه انداز صندوق های زمین و 
ســاختمان در بافت های فرســوده می تواند به 
مالك واحدهای فرســوده اعــالم کند که وی 
می تواند بــه اندازه ارزش کارشناســی ملکش 
یونیت ســرمایه گذاری دریافت کنــد؛در واقع 
مالکان واحدهای فرسوده به اندازه ارزش ملك 
خود  وهر فرد متقاضی به اندازه سرمایه ای که 
در اختیــار دارد می تواند در ســود صندوق ها 
شریك شود؛مطابق با برآوردهای صورت گرفته 
در صورت بخشــش هزینه های غیرساختمانی 
ســاخت و ســاز شــامل هزینه هــای خدمات 
مهندسی،بیمه،دارایی و ... به میزان 40 درصد، 
در هزینه های ساخت و ساز صرفه جویی می شود 
که ایــن موضوع جدا از ارزش افزوده ســاخت  
وســاز بر روی زمین ســود 20 درصدی برای 
مالك و همچنین نفع 20 درصدی برای سازنده 
و توسعه گر را به همراه خواهد داشت؛بنابراین، 
راه اندازی این صندوق ها به منظور ســاخت و 
ساز در بافت های فرسوده هم برای سازندگان و 
توسعه گران و هم برای سرمایه گذاران حاشیه 
ســود به مراتب بیشتری نسبت به سایر ساخت 

و سازها به همراه خواهد داشت.
از دیگر عواملی که منجر به افزایش ســطح 
بازدهــی این صندوق هــا برای نهــاد راه انداز 
اعطای  و همچنین ســرمایه گذاران می شــود 
مجوز تراکم بیشــتر ســاختمانی برای ساخت 
و سازهای برنامه ریزی شــده در محدوده های 
است؛طی ســال های گذشته  نوســازی  هدف 
تاکنون،اجازه ســاخت وســاز با تراکــم باالتر  
نسبت به ساخت  وسازهای معمولی شهری در 
بافت های فرســوده از مهمترین مشوق ها برای 
جذب سرمایه گذار دربافت های فرسوده است؛با 
راه انــدازی صندوق هــای زمین و ســاختمان 
مردم وســرمایه گذاران نیز در منافع حاصل از 
اضافه تراکم منتفع خواهند شــد و از این محل 
نیز بازدهــی صندوق ها برای نهــاد راه انداز و 
سرمایه گذاران خرد و کالن آن افزایش می یابد.
بنابراین صرفه اقتصادی راه اندازی صندوق های 
زمین و ســاختمان بــرای اجــرای پروژه های 
نوسازی در بافت های فرسوده به مراتب بیش از 
پروژه های معمولی است.الزم است توسعه گران 
و سیاست گذاران نوسازی در بافت های فرسوده 
ضمن توجه بــه این فرصت مهــم از امکانات 
موجود در بازار ســرمایه به منظور تأمین مالی 
ساخت و سازهای بافت فرسوده بهره مند شوند 
چرا که از دیرباز تاکنون تأمین مالی مهمترین 
معضل و مانع نوسازی بافت های فرسوده شهری 

بوده است.

  با اتمام پروژه های مسکن مهر که 
بخشی از آن ها از سوی انبوه سازان 
ســاخته شــد،هم اکنون مسئوالن 
نوســازی بافت های فرسوده مدعی 
شده اند با اجرای طرح جديد نوسازی 
بازآفرينی  ملــی  برنامه  قالــب  در 
شــهری، بازار کار تازه و جايگزينی 
برای انبوه سازان ايجاد شده است که 
اين افراد را قادر می ســازد در نقش 
توســعه گر وارد محدوده های هدف 
نوسازی شــده و با دولت مشارکت 
کنند؛اين طــرح و اين ادعــا را تا 

چه اندازه قبول داريد؟
هر چند اجرای این برنامه و طرح ملی بازآفرینی 
شهری برای نوســازی محالت و بافت های فرسوده 
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شهری را از اساس اقدامی مفید و ضروری می دانم 
اما این موضوع را کــه اجرای این طرح در نهایت 
منجر به ایجاد بازار کار جدید برای انبوه ســازان 
شــده باشد، قبول ندارم؛ این موضوع را می توان از 
چند زاویه مورد بررسی قرار داد؛به خصوص از سه 
جنبه بســیار مهم برای فعالیت انبوه سازان قابل 
توضیح اســت؛اول اینکه فاز اول عملیات اجرایی 
برنامه ملی بازآفرینی که نیمــه دوم بهمن ماه با 
فرمان رئیس جمهور برای ســاخت ســاالنه 100 
هزار واحد مسکونی در بافت های فرسوده )مجموعا 
500 هزار واحد مســکونی تا پایان سال 1401( 
کلیــد خورد هر چند یك برنامــه ملی  در جهت 
احیای محالت و ارتقای کیفیت زندگی مردم ساکن 
در بافت های فرسوده محسوب می شود که بعنوان 
یك فعال صنفی و حرفه ای در حوزه ساخت و ساز 
آن را برنامه ای مفید و ضروری می دانم اما به دلیل 
وجود دســت کم سه عامل مهم نمی توان از آن با 
عنوان فرصت سراســری جدید برای اشتغال انبوه 
ســازان در بافت های فرسوده یاد کرد.اولین دلیل 

را می توان به مقیاس این طرح مربوط دانست؛این 
طــرح در فــاز اول تنها بخش اندکی از ســاخت  
وسازها در بافت های فرسوده را پوشش می دهد که 
در واقع می توان از آن با عنوان فاز پایلوت نوسازی 
در بافت های فرسوده یاد کرد؛به این معنا که نیاز 
به ساخت  وساز در بافت های فرسوده بسیار بیش 
از آن چیزی اســت که هم اکنون دولت در قالب 
فاز اول طرح بازآفرینی شــهری که طرح پیشگام 
یا مسکن پایاپای نام گرفته است برنامه ریزی کرده  
واســتارت زده اســت.بنابراین این طرح به لحاظ 
»مقیاس« چندان بزرگ نیست تا بتواند به عنوان 
یك فرصت سراسری برای اشتغال انبوه سازان به 

آن نگریست.
علت دوم را می توان به »توزیع جغرافیایی این 
طرح« مربوط دانســت؛ فــاز اول اجرای عملیات 
جدیــد نوســازی در قالب طرح ملــی بازآفرینی 
شــهری در ابتــدا تنها در چند شــهر و اســتان 
کشور اجرایی خواهد شــد؛چرا که دولت در همه 
شهرها و نواحی شــهری زمین در اختیار ندارد و 

یا شناسایی زمین های دولتی مناسب نوسازی در 
تمام شهرها امری دشوار،زمانبر و در برخی موارد 
نشدنی است؛بنابراین این زاویه، که در همه شهرها 
بافت فرســوده وجود دارد اما در فاز اول عملیات 
بازآفرینی شهری گنجانده نمی شوند نیز نمی توان 
این طرح را به منزله فرصت سراسری برای ایجاد 

اشتغال جدید انبوه سازان کشور دانست.
علت ســوم به مشکالت بسیار زیاد نوسازی در 
بافت های فرسوده برای انبوه سازان برمی گردد؛هم 
اکنون بســیاری از انبوه سازان که حتی با سرمایه 
شخصی زمین تملك کرده و در حال دریافت جواز 
ساخت و تجمیع برای نوسازی هستند با مشکالت 
حقوقی بســیاری مواجه اند که تصرف واحدهای 
تملك شــده یکی از رایج ترین انواع آن هاست؛در 
بســیاری موارد پس از آنکه انبوه سازان با هزینه 
شخصی امالک فرسوده را خریداری می کنند و در 
انتظار جواز تخریب و ســاخت مجدد و همچنین 
تجمیع واحدهــا قرار دارند واحدهای مســکونی 
فرسوده تخلیه شده از سوی برخی افراد بی خانمان 
تصرف می شــود کــه این موضوع دشــواری های 
فراوانی را پیش روی انبوه سازان قرار می دهد چرا 
کــه آن ها را برای رفع تصــرف درگیر فرآیندهای 
حقوقی و قضایــی می کند و انبوه ســاز به جای 
آنکه توان خود را صرف ســاخت  وساز و نوسازی 
کنــد مجبور به اتالف انرژی در دادگاه ها و مراجع 
قضایی برای اثبات حقانیت خود خواهد شد.با این 
حال باز هم تاکید می کنم این گونه اقدامات نتایج 
مثبتی برای نوسازی بافت های فرسوده و کل بازار 
مسکن دارد هر چند ابعاد آن به حدی نیست که 
بتواند تمام مشکالت را حل کند یا در حکم فرصت 
شغلی جدید برای انبوه سازان سراسر کشور مورد 

توجه واقع شود.

  به نحــوه توزيع جغرافیايی طرح 
جديد دولت  بــرای اجرای فاز اول 
اشاره  شــهری  بازآفرينی  برنامه 
کرديد؛در ايــن خصوص چه نظری 

داريد؟
ببینید انتقادات زیادی به نحوه توزیع جغرافیایی 
طرح وجود دارد؛هر چند ما نیز بعنوان فعال صنفی 
و حرفه ای این موضوع را قبول داریم که نمی توان 
در فاز اول و در مرحله ابتدایی تمام شــهرها را در 
این طرح وارد کرد اما متاسفانه برخی از کالنشهرها 
و اســتان های کشور که درصد باالیی از بافت های 
فرســوده در آن ها واقع شده است از این طرح بی 
نصیب مانده اند؛بعنوان مثال مشخص نیست چرا 
استانی مانند خوزستان که حدود 9 درصد مساحت 
بافت فرســوده کشور در آن واقع شــده است از 
تسهیالت این طرح بی بهره مانده است؟مشخص 
نیست اولویت بندی ها بر چه اساسی بوده است. از 
ســوی دیگر اینکه گفته می شود قرار است دولت 
خود در امر نوســازی مداخله ای نداشــته باشد و 
مسئولیت ها را توسعه گران تقبل کنند خود جای 
سواالت و ابهامات زیادی برجای می گذارد؛ استفاده 
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از عنوان توسعه گر برای اشخاص و گروه هایی که 
قرار است مسئولیت نوسازی در بافت های فرسوده 
را قبول کنند شاید عنوانی سمبلیك و زیبا به نظر 
برســد اما آیا در شــرایط فعلی که هم بانك ها با 
بحــران تأمین منابع مالی مواجه اند،هم ریســك 
ســاخت  وســاز برای انبوه ســازان در بافت های 
فرســوده باالســت و هم نوســازی در بافت های 
فرسوده عالوه بر مشکالت اقتصادی مستلزم حل 
و فصل مشکالت اجتماعی و فرهنگی و ... در این 
بافت هاســت چنین افرادی در سطح وسیع برای 

ورود به بافت های فرسوده وجود دارند؟

  مهمترين مسائل و مشکالتی که 
ساخت  حرفه ای  فعاالن  اکنون  هم 
بافت های  بازآفرينی  برای  و ســاز 

فرسوده با آن مواجه اند چیست؟
مهمترین موضوع »نبود اولویت برای بازآفرینی 
شهری در تمام کشــور« است؛ هر چند مسئوالن 
اعــالم می کنند نوســازی بافت های فرســوده در 
اولویت قرار دارد و حتی یك باور ملی در این زمینه 
وجــود دارد اما یك وزارتخانــه و یا حتی دولت به 
تنهایی قادر به پیشــبرد این هدف نیست؛باید دید 
در برنامه ریزی های کالن چه میزان به این موضوع 
توجه شده است؟زمانی که اولویت ساخت و سازهای 
کشور هنوز توجه به جلوگیری از حاشیه نشینی و 
فرسوده سازی نیست تکلیف مشخص است.زمانی که 
ستادهای استانی نوسازی وبازآفرینی فعالیت الزم را 
در مناطق مختلف کشور ندارند چه می توان گفت؟ 
این در حالی اســت که چالش هــای مالی فراروی 
نوسازی بافت های فرسوده که همواره مهمترین مانع 
بازآفرینی و نوسازی بوده است همچنان پابرجاست.

هر چند در برنامه ها و سیاســت های جدید اعالم 
شده است تسهیالت جدید نوسازی به انبوه سازان 
پرداخت می شود اما این تسهیالت تنها برای پوشش 
هزینه های ساخت  وساز و احداث بنا مورد استفاده 
است و هزینه بر ترین جزء ساخت و ساز که همان 
تملك و خرید زمین در بافت های فرسوده هست را 

شامل نمی شود.
هر چند تجربیات قبلی اثبات کرده اســت این 
سوبسیدها هم در نهایت ابزار کارآمدی نبوده است 
چرا که اعتقاد دارم هر پروژه ای که تعریف شده یا 
هر سیاستی که دنبال شــده و منتج به سوبسید 

شده است در نهایت دچار انحراف شده است.
بنابراین می توان چنین جمع بندی کرد که اگر 
واقعا به دنبال رفع مشکالت نوسازی در بافت های 
فرسوده هستیم و در صدد هستیم برای بازآفرینی 
محــالت و محدوده های هدف نوســازی اقدامی 
انجام دهیم ابتدا باید در بافت های فرســوده برای 
فعالیت انبوه سازان و توسعه گران»تسهیل گری« 
کنیم؛تســهیل گری به معنــای واقعی!دوم اینکه 
سیاست های مشوق و موثر برای ورود سازندگان به 
بافت های فرسوده در نظر گرفته شود؛سیاست هایی 
که تفاوت فعالیت در بافت فرسوده و سایر مناطق 
در آن ملموس باشــد و انبوه ساز برای ورود به آن 

با هزاران مشکل مالی،اقتصادی،حقوقی و .. مواجه 
نشــود؛که یك مورد آن را می تــوان در پرداخت 
تسهیالت مناسب با سقف مطلوب و سود منطقی 

در دوران مشارکت مثال زد.

 آيــا با پرداخت اين تســهیالت 
بافت های  در  نوســازی  مشــکل 
فرســوده از ناحیه تأمین مالی حل 

خواهد شد؟
در شرایط فعلی چندان امیدوار کننده نیست؛به 
نظر می رسد سیستم بانکی در حال حاضر کارآمدی 
و پویایــی الزم برای اعطای تســهیالت و کمك 
به نوســازی در بافت های فرسوده ندارد؛مشکالت 
مالی در بافت های فرسوده بسیار فراتر از طرح های 
مقطعی برای پرداخت وام نوســازی است؛به نظر 
می رسد نوعی خط اعتباری قوی برای تأمین مالی 
نوسازی در بافت های فرسوده و بازآفرینی شهری 
نیاز باشد که انبوه ســازان برای تملك زمین ها و 
امــالک کلنگی واقع در محدوده هــای هدف نیز 
بتوانند از این خط اعتباری کمك بگیرند و استفاده 
کنند. این در حالی است که هم اکنون تسهیالت 
موجود برای نوســازی در بافت های فرسوده تنها 
بابت قرارداد مشــارکت مدنی بر ساخت پرداخت 
می شــود؛دولت می تواند در قالب اختصاص خط 
اعتبــاری این مشــکل را برطــرف کند؛هر چند 
منابع مالی تنها مشــکل نیست؛زمانی که بحث از 
تســهیلگری در بافت های فرسوده می شود منظور 
به طور کلی بهبود فضای کســب و کار است این 
درحالی اســت که هــم اکنون عمــده نگاه ها به 
نوسازی بافت های فرسوده همچون سایر حوزه ها 
تنها نگاه درآمدی است و کمتر رویکرد توسعه ای 

دنبال می شود.
هزینه های سنگینی که برای دریافت خدمات 
مهندســی بر دوش ســازندگان قرار دارد از دیگر 
آیتم های کاهش انگیزه برای نوسازی در بافت های 
فرســوده اســت؛این در حالی اســت که می توان 
با در نظر گرفتن تمهیداتــی مجوز طرح و تولید 

را به صورت همزمان برای انبوه ســازان فعال در 
بافت های فرسوده صادر کرد که از این طریق برخی 
هزینه های ســنگین مرتبط با پروژه حذف شده یا 
کاهش یابد؛باید این تفاوت بین بافت های فرسوده 
و ساخت  وساز در سایر مناطق به لحاظ هزینه ارائه 
خدمات مهندسی وجود داشته باشد؛طوریکه این 
هزینه ها در همه مناطق یکسان نباشد و بین بافت 
و ســایر مناطق تفاوتی ایجاد شود.از سوی دیگر 
در صورتی که مســئوالن بخواهند انبوه سازان و 
توسعه گران وارد حوزه نوسازی بافت های فرسوده 
شوند و ریسك مخاطرات تولید مسکن در بافت و 
مشــکالت متعدد آن را که در ساخت  وسازهای 
سایر مناطق وجود ندارد بپذیرند باید مجموعه ای 
از تمهیدات مثبت برای ایجاد انگیزه مشارکت در 

آن ها اتفاق بیفتد.

  می توانید در ايــن زمینه مثالی 
بزنید که موضوع ملموس تر شود؟

بله بعنوان مثال یکی از این تمهیدات و اتفاقات 
مثبت بهبود سیاست های مالی و مالیاتی است؛چرا 
بافت های فرســوده در شــرایطی که نوسازی این 
بافت ها هم به لحاظ اقتصادی،هم به لحاظ افزایش 
سطح ایمنی و ارتقای معیشت خانوارها و کیفیت 
زندگی آن ها و هم از نظر اجتماعی و فرهنگی در 
اولویت سیاست های مسکن و توسعه شهری قرار 
دارد نباید مانند مناطق ویژه اقتصادی مشــمول 
تخفیف ها و یا بخشودگی های مالیاتی شوند؟چرا 
مالیات بر ســاخت و ســاز و معامالت مسکن در 
بافت های فرســوده نباید صفر باشــد؟ متاسفانه 
در برخــی موارد برخی از سیاســت ها و مصوبات 
کارکردی معکــوس برای برنامه هــای بازآفرینی 
شهری دارند؛بعنوان مثال، در جریان به روز رسانی 
ارزش معامالتی امالک در برخی استان ها و شهرها 
این مورد مشاهده می شــود؛به عنوان یك نمونه 
می توان به  8 برابر شدن ارزش معامالتی امالک در 
بهترین منطقه شهري اهواز در برابر افزایش حدود 
20 برابری ارزش معامالتی امالک در مناطق کم 
برخوردار این شــهر اشاره کرد.باید سوال کرد که 
این چه عدالت مالیاتي  اســت که با این قانون  به 
مردم تحمیل شده است؟ و چطور انتظار است که 
سازندگان و ســرمایه گذاران ساختمانی از انگیزه 
الزم برای سرمایه گذاري و فعالیت در مناطق بافت 
فرسوده برخوردار باشــد. وقتي عوارض درمنطقه 
مرغوب شــهر اهواز  یك شبه 8برابر مي شود ودر 
محالت بافت فرسوده نیز باالی 20 برابر،سوال این 
اســت که آیا عقل سلیم حکم مي کند در منطقه 
کم برخوردار فعالیتي صورت بگیرد یا ســرمایه ها 
به ســمت مناطق برخوردارتر برود؟در این زمینه 
عالوه بر این بی عدالتی مالیاتی مصائب و مشکالت 
تملك در بافت فرسوده،دریافت تسهیالت،تجمیع 

و ... نیز باید اضافه کرد.
ایــن را هــم باید گفت که شــاید بــه موارد  
ومشکالت بســیاری در بافت های فرسوده اشاره 
شود که همه آن ها درســت و به جای خود قابل 

برای  اولويت  »نبود  موضوع  مهمترين 
کشور«  تمام  در  شــهری  بازآفرينی 
است؛ هر چند مسئوالن اعالم می کنند 
نوسازی بافت های فرسوده در اولويت 
قرار دارد و حتی يک باور ملی در اين 
زمینه وجــود دارد اما يک وزارتخانه 
به  يا حتی دولت بــه تنهايی قادر  و 
پیشــبرد اين هدف نیست؛بايد ديد 
در برنامه ريزی های کالن چه میزان به 
اين موضوع توجه شــده است؟زمانی 
که اولويت ســاخت و سازهای کشور 
هنوز توجه به جلوگیری از حاشــیه 
 نشینی و فرسوده سازی نیست تکلیف 

مشخص است



تامل باشــد؛در برخی موارد موضوعاتی عنوان می شود 
که اهمیت چندانی ندارد بعنوان مثال، نکته مهمی که 
وجود دارد آن اســت که  در حال حاضر مشــکل این 
نیست که مساحت اعالمي بافت فرسوده به طور دقیق 
به چه میزان است یا چه اعالمی از آن وجود دارد؛اینکه 
مســاحت بافت بیشتر شــده یا کمتراســت یا تعداد 
محالت و ســاکنین در این محدوده هــا به چه میزانی 
اســت؛زمانیکه اجماع و برنامه اجرایي دقیق و عملیاتی 
براي توانمند ســازي وبازآفریني بافت  فرسوده وجود 
نداشــته باشــد صرف اعالم آمار و اعداد و ارقام، اثری 
در بهبود وضعیت ســاکنان این محدوده ها و بازآفرینی 

شهری نخواهد داشت.

  بافت فرسوده در شرايط فعلی متولیان 
بســیاری دارد؛از دولت و شــهرداری 
گرفته تا ساير نهادها و سازمانهايی که 
به نحوی در اين زمینه مسئولیت دارند 
و در تصمیم  گیريهای اين بخش دخالت 

دارند؛در اين زمینه چه نظری داريد؟
متاسفانه همین طور است؛عالوه بر اقدامات اولیه که 
دولت باید در بحث نوســازی بافت های فرســوده دنبال 
کند،آخرین برنامه دولت باید تمرکز بر روی یکپارچه سازی 
متولی گری در حوزه نوســازی باشد؛هم اکنون نهادها و 
ســازمان های مختلفی عالوه بر دولت و شــهرداری در 
موضوع نوسازی در بافت های فرسوده مسئولیت دارند و به 
این حوزه ورود کرده اند که هر کدام به صورت جزیره ای به 
این حوزه نگاه می کنند؛این نگاه جزیره ای نگاهی معنادار 
به حوزه احیا و توانمندســازی در بافت های فرســوده 
نیســت؛اگر قرار اســت دولت بر روی یك پروژه عظیم 
ملی برای تحقق یك هدف بزرگ ملی تمرکز کند و عزم 
خود را جزم کند نگاه های جزیره ای در این میان مشکل 
ســاز خواهد بود و مانند یك آفت مانع از تحقق اهداف 
تعیین شده می شــود؛باید همگی به این سمت حرکت 
کنیم که یك پنجره واحد را برای بافت های فرسوده کلید 
بزنیم؛طوریکه مجموعه وزارت راه و شهرســازی،وزارت 
کشــور و ســازمان شهرداری ها،شــهرداری،حوزه های 
گوناگون و مشــاوران بافت های فرسوده در کنار مردم و 
مالکان بافت های فرسوده،بخش خصوصی و توسعه گران 
و ... همه و همه تنها یك هدف واحد را دنبال کنند و از 
یك الگوی یکپارچه و هماهنگ برای موضوع نوســازی 

پیروی کنند.
نکته مهمی که باید در پایان به آن اشــاره کنم این 
است که در شــرایط فعلي  با این فضاي کسب کار پر 
ریسك ساخت وساز و شدت دو چندان ریسك مخاطرات  
ساخت وســاز در بافت فرســوده، دولت ومجلس باید 
بصورت کامال اورژانســي با دعوت از  بخش خصوصي 
در جهت چاره اندیشــی برای بهبود فضاي کسب وکار 
وبرنامه ریزي بابت ارایه بسته ها وسیاست هاي  انگیزشي  
ملموس در جهت ترغیــب بخش خصوصي برای ورود 
به بافت های فرسوده، تشکیل جلسه دهند. بدون شك 
این جلسات و هم اندیشی ها منجر به ایجاد هماهنگی 
بیشــتر بین همه دســت اندرکاران حوزه نوسازی در 
بافت های فرســوده و حصول نتایج بهتر از تالش های 

بعمل آمده می شود.

از مهم ترین اهداف بورس کاالی ایران ایجاد بازاری قانونمند و سازمان یافته جهت تسهیل 
داد و ســتد کاالها و همچنین کشــف شفاف قیمت کاالها بر اســاس تعامل و تقابل عرضه و 

تقاضا و نیاز بازار است.
در ســال حمایت از کاالی ایرانی بورس کاالی ایران به عنوان بســتری مناسب در تحقق 
این شعار است و استفاده از ظرفیت های بورس کاال برای تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی 

توسط تولیدکنندگان کاالی ایرانی می تواند مدنظر قرار  گیرد.
 یکی از مهم ترین مزیت های بورس کاال کاهش هزینه های معامالتی اســت در فضای  است 
و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در یك فضای شــفاف و کامال رقابتی به داد و ســتد کاال 
خواهند پرداخت و اطالعات بازار بطور شــفاف در اختیار تمام فعــاالن این بازار قرار خواهد 

گرفت و مشکل بازاریابی و فروش برای آنها بطور کلی برطرف خواهد شد.
 یکی دیگراز ظرفیت های مهــم بورس کاال در حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأمین مالی 
تولیدکنندگان در بورس کاال با اســتفاده از ابزارهای مالی مختلف مثل معامالت سلف، سلف 
موازی اســتاندارد  اســت که تولیدکنندگانی که با مشــکل مالی مواجه هستند می توانند با 
اســتفاده از این ابزارها مشــکالت مالی خود را تا حدود زیادی حــل کنند. حمایت دولت از 
بورس کاال و هدایت کلیه تولیدکنندگان به سمت بورس کاال و همچنین انجام کلیه خریدهای 
دولتــی از طریق بورس کاال می تواند در تحقق شــعار حمایت از کاالی ایرانی نقش اساســی 
داشته و این موضوع نه تنها باعث رونق بخشی بیشتر این بازار خواهد بود بلکه در تحقق شعار 

حمایت از کاالی ایرانی نیز موثر است.

 مصطفی محمد باقری
 مدير کااليی کارگزاری بانک کشاورزی
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حمايتدولتازبورسکاال
عاملمهمتحققشعارسال97



از ابتدای بهمن ماه ســال جاری بهای دالر پا 
در مســیری صعودی گذاشت و روندی افزایش را 
دنبــال کرد. با توجه به این امر که این شــاخص 
یکی از مولفه های تاثیر گذار در تعیین قیمت های 
محصوالت پتروشیمی و شیمیایی که در بازارداخلی 
و چه در بورس کاالی ایران است،  قیمت پایه این 
محصوالت با افزایش همراه شد و به تبع قیمت این 
مصوالت در بازارهای داخلی باال رفت. این وضعیت 
تا جایی ادامه یافت که خرید برای تولیدکنندگان 
بخش پایین دســت روز به روز ســخت تر شد و 
کار به جایی رسید که برخی از خط های تولیدی 
 بخش پایین دست از کار افتادند و محصول نهایی 

تولید نشد. 
این در شــرایطی است که بســیاری از تولید 
کنندگان پایین دســتی اظهار داشتند که عالوه 
بــر باالرفتن قیمت دالر و بــاال رفتن قیمت مواد 
اولیه جهانی این عرضه های نامتناسب مجتمع های 
پتروشیمی است که وضعیت را به اینجا کشانده و 
شرایط این چنینی را برای ما رقم زده و گالیه های  
از عدم تنظیم گری واحد هــای رگوالتور دارند و 
خواستار توجه بیشــتر این ساختار به عرضه های 

محصوالت پتروشیمی است..

سوالی که در این میان در ذهن متبادر می شود 
این اســت که به راستی مشکل کجاست و چگونه 

می توان این چالش و مشکل را حل کرد؟
صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع مادر 
توانسته عالوه بر تأمین بازارهای داخلی، ارز آوری 
چشــمگیری را از طریق تولید محصوالت نهایی 
با ارزش افزوده بیشــتر و صادرات آن برای کشور 
رقم بزند. این در حالی است که شاهدیم دو بخش 
اصلی آن از جمله بخش باالدســت و پایین دست 
این صنعت روز به روز از یکدیگر فاصله می گیرند و 
در مقاطعی از زمان از عملکردها این گونه برمی آید 
که این دو بخش هیچ توجهی به یکدیگر نداشته و 

حتی در خالف منافع یکدیگر گام برمی دارند.
در خصوص مشــکالت و موانــع بخش پایین 
دســت و تأمین مواد این بنگاه های زنجیره تأمین 
و حل چالش و دغدغه دیرینه این صنف جلسات 
بسیاری تشکیل شده اســت و چاره اندیشی های 
بسیاری صورت گرفته شده است اما این در حالی 
اســت که شــاهدیم هنوز هم در مقاطع بحرانی 
عرضه ها نامنظم است و مصلحت اندیشی ها کار به 
جایی نبرده و در پیك اســتفاده از گریدی خاص، 
بازار کمبود بازار مواجه می شــود و توازن بازار به 
هم می ریزد و بستر و فضا برای ورود دالالن فرآهم 
می شــود و فعالیت آن ها موجب برهم ریختن هر 

چه بیشتر بازارها می شود.
با توجه به موهبت های خدادادی و وجود ذخایر 
هیدرو کربوری قوی در کشــور، بســتر و شرایط 

پتروشیمی  تاســیس مجتمع های  برای  مناسبی 
وجــود دارد؛ مجتمع هایی که می توانند از خوراک 
مناســب بهره برده و ارزش افزوده زیادی را برای 
اقتصاد کشــور ایجاد کنند. این در حالی اســت 
که زمانی که این مجتمع ها تاســیس شدند بنا بر 
ایــن بود که بتوانند زنجیره ارزش خود را حمایت 
کنند و به نوعی شرایطی را فراهم آورند که بخش 
پایین دستی هم بتواند با تولید محصوالت خود هم 
بازارهای داخلی را سیراب کند و هم بخش وسیعی 

از بازارهای منطقه را تحت سیطره خود درآورد. 
اما پس از گذشــت سال ها شــاهدیم که این 
هدف عملی نشــده و بخش پایین دست صنعت 
پتروشیمی آن طور که باید و شاید نتوانسته جان 
بگیرد و همگام با شرکت های پایین دستی که در 
اقصی نقاط جهان فعالیت می کنند، گام بردارد. با 
بررسی و رصد عملکرد تولید کنندگان پایین دستی 
در دیگــر نقاط جهــان می بینیم کــه با حمایت 
توانستند  این شرکت ها  باالدستی  تولید کنندگان 
بــرای خود اهداف بلند مدت و شــفافی را تعریف 
کرده و با همکاری با بخش باالدســت گریدهای 
خاص و مخصوصی که حاشــیه سود بیشتری را 
بــرای تولید کننده دارد تولید کنند و بخشــی از 
بازارهای جهانی را بدون رقیب تحت ســلطه خود 

درآورند. 
این در شــرایطی اســت که با بررسی عملکرد 
فعاالن بخش باال دســت و پایین دســت صنعت 
پتروشــیمی کشورمان،  شاهدیم که این صنعت از 

عارفه مشايخی
خبرنگار

مشکالتتأمينمواداوليه
بازارهایپتروشيمیکیبهپايانمیرسد؟

عطشبازارقصهپرتکرار
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این نوع همــکاری بی نصیب مانده و مجتمع های 
پتروشــیمی و تولید کنندگان باالدســتی تمایل 
و گرایشــی به صادرات مواد خام و اولیه تولیدی 
خود دارند و در طرف دیگر بخش پایین دســت به 
دلیل ضعف و ناتوانی نمی تواند محصوالت پیچیده 
و قابل رقابتی را برای رقابت با تولید کنندگان دیگر 

کشورها عرضه کند.
این در حالی است که مجتمع های پتروشیمی 
بــرای صادرات محصوالت خود معــاف از مالیات 
هستند و برای ســود آوری بیشتر بخش عمده ای 
از محصــوالت خود را با قیمتی پایین تر از قیمتی 
که در بازارهای داخلی عرضه می کنند، صادر کرده 
و در همین جا تولید کننده داخلی پایین دســتی 
یك قدم عقب تــر از تولید کننده خارجی می افتد 
و نمی تواند با رقبای همتــای خود مبارزه کند و 
به راحتی شکســت می خورد. بــه این ترتیب اگر 
بخواهــد با کیفیت باال محصول خود را تولید کند 
قیمت تمام شده محصول باال می رود و اگر قیمت 
را پاییــن آورد باید از کیفیت محصولش بزند و با 
این شرایط ضمن اینکه بخش عمده ای از بازارهای 
هدف خارجی خود را از دســت می دهد در بعضی 
مــوارد به دلیل عــدم رضایت مشــتریان داخلی 
نمی تواند محصولش را در بازارهای داخلی عرضه 
کند و بازار برای تأمین نیاز مجبور به اســتفاده از 

کاالهای وارداتی می شود.
در مقابــل بــا توجه بــه اینکه طبــق مبانی 
اقتصادی هر بنگاه تولیــدی و اقتصادی به دنبال 
حداکثر کردن ســود خود است،  شاید این انتظار 
که مجتمع های پتروشــیمی باید صادرات خود را 
متوقف کرده و فقط نگاه خود را به بازارهای داخلی 
معطوف کنند انتظار دور از ذهنی باشد؛ کما اینکه 
سرمایه گذاری های کالنی در این بخش از صنعت 
صورت گرفته و این مساله طبیعی است که دولت 
هم همچون کشــورهای دیگــر امتیازاتی را برای 
آنها در نظر  گیــرد و از این طریق از آنها حمایت 
کند. تولید کنندگان باالدســتی بر این باورند که  
برای رونق بنگاه های باالدست صنعت پتروشیمی 
راهکارهایی را در دســتور کار خــود قرار دهیم و 
در کنــار این موضوع به رونــد حرکتی بنگاه های 
پایین دســت هم توجه داشته باشــیم. چرا که اگر 
بخواهیم جلوی رشد بنگاه های بخش باالدست این 
صنعت را بگیریم و سیاســت های نادرستی اتخاذ 
کنیم به طور حتم موجــب نابودی زنجیره تأمین 
صنعت پتروشــیمی خواهیم شــد. اگر بنگاه های 
باال دســت بتوانند سیاســت گذاری های درست و 
دقیقی داشــته باشــند و از میان این سیاست ها، 
تصمیمات درست و منطقی را پیش ببرند به طور 
حتم می توانند موجبات رشــد و جهش واحد های 
خــود را فراهم کرده و در نهایت می توانند موجب 
رشــد و نمو زنجیره ارزش و بخش پایین دســت 

صنعت خود نیز بشوند.
برای هــم جهت کردن منافع این دوبخش در 
هم تنیده باید چه راهکاری در پیش گرفته شود 
؟ نگاهی گذرا به عملکرد این دو بخش از صنعت 

نشــان می دهد که این دو بخــش در جهت هم 
افزایــی منافع خود گام بر نداشــته و روز به روز 
شــکاف و فاصله میان این دو گــروه زیاد و زیاد 
تر می شــود و با ادامه این وضعیت چشــم انداز 
روشــنی برای زنجیره تأمین این صنعت متصور 
نمی شود و این در شرایطی است که در کشوری 
همچون ترکیه روز به روز تنوع محصوالت نهایی 
پلیمری بیشــتر شــده و طی چند سال اخیر به 
طور چشمگیری بازارهای صادراتی منطقه را در 

گستره قلمرو خود درآوردند. 
در شرایط فعلی با قبول این موضوع که ساختار 
مشــکالتی دارد راه حل فعلی چیســت؟ چگونه 
می توان وضعیت فعلی را بهبود بخشــید؟ برخی 
بر این عقیده اند تا ساختار کلی درست نشود این 
وضعیت هم درســت نخواهد شد. در مقابل برخی 
بر این باورند که اگــر نظارم های رگوالتور بتوانند 
به وظیفه خود عمل کنند قطعا بهبود شــرایط را 
خواهیم دید و در جهت بهبود می توان ساختار را 
اصالح کرد تا از این موهبت خدادادی بیشــترین 

بهره را ببریم. 

ورود تاالر نقره ای به میدان بازی: 
بورس کاالی ایران یکی از ساختار هایی است 
که برای بهبود این وضعیت پا به میدان گذاشت 
و در سرســامان بودن به وضعیت بی تاثیر نبود. 
البته این در حالی اســت که انتقاد هایی به نحوه 
عملکرد این ســازمان وجود دارد و فعاالن بخش 
باالدســت و پایین دست صنعت خواستارفعالیت 
این سازمان و پررنگ تر شدن نقش این ساختار 

در تنظیم بازار ها شدند. 
بــازار کاالهای پایــه در بخش هــای مختلف 
صنعتی، پتروشیمی و کشاورزی در ایران همواره 
با محدودیت ها و دشــواری های ساختاری زیادی 
رو بــه رو بوده اســت و ایــن در حالی اســت که 
بخش عمده ای از این مشــکالت به عدم استفاده 
از ابزارهای نوین اقتصادی، ســاختار نامناســب و 
ناکارآمد یر می گردد. این در حالی اســت که که 
طی 2 دهه اخیر شاهد تالش هایی در جهت اصالح 
این ســاختار بوده ایم اما نتیجه این تالش ها عدم 
بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در این 
بخش بوده اســت. به گونه ای که علی رغم صرف 
هزینه های بسیار توســط دولت برای تنظیم بازار 
و تعیین قیمت نهاده ها و محصوالت، بخش تولید 

و توزیــع و در پی آن مصرف کنندگان همواره  با 
مشکالت فراوانی رو به رو بوده اند.

از این رو نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان 
یافته برای تقابل آزاد عرضه، تقاضا و دستیابی به 
اثرات مثبــت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، 
دولت و مجلس شورای اســالمی را بر آن داشت 
تا بســتر قانونی الزم جهت تاسیس و راه اندازی 
بورسهای کاالیی  را در ایران فراهم سازند. در این 
راســتا با تصویب بند )ج( ماده )95( قانون برنامه 
سوم و بند )الف( قانون برنامه چهارم، شورای عالی 
بورس موظف به تشــکیل و گسترش بورس های  

کاالیی در ایران گردید و کار خود را شروع کرد. 
با شــروع کار تاالر نقره ای مواد اولیه واحدهای 
پتروشیمی  تأمین صنعت  زنجیره  تولیدکنندگان 
در این تاالر عرضه شد و ساختار قبلی، یعنی توزیع 
محصوالت از طریق شرکت بازرگانی با سیستمی 
حواله ای از دور خارج شــد و از گردونه کنار رفت. 
در آن زمان تولید کنندگان بخش پایین دســت 
اظهار می کردند که درمقطعی از زمان و در شرایط 
اســتفاده از سیستم های حواله ای رانت و فساد در 
صنعت رواج داشته است و همین امر موجب شده 
است که ضربات جبران ناپذیری بر پیکره صنعت و 
به بخشی از تولیدکنندگان پایین دستی که تمایل 

به فعالیت شفاف دارند،  می شود.
 بنابراین با شروع کار یك بستر معامالتی جدید 
موافق و به چشم اندازی روشن در خصوص عرضه 
مناسب مواد، تقاضای مشخص و معامالت شفاف 

امید داشتند. 
با قبول این موضوع که تا شرایط و بستر مناسبی 
برای تحقق پیشنهادهای کاربردی در جهت حذف 
بورس کاالی ایران وجود نداشته باشد،  این سازمان 
بهترین گزینه برای انجام معامالت است و حذف این 
ساختار چیزی جز بازگشت به سیستم ها حواله ای 
و رانتی قبلی را ندارد،  باید متذکر شد که ساختار 
بورس کاالی ایران مشکالتی را دارد که سبب شده 
اســت وضعیت فعلی برای تولیدکنندگان پایین 
دستی محقق شود و عرضه محصوالت پتروشیمی 
در کنار افزایش قیمت های شدید، نامناسب باشد 
و در نهایت موجب شود تا تولید کنندگان زنجیره 
تأمین مجبور باشــد تا واحد های تولیدی خود را 
به حالت تعطیلی و نیمه تعطیلی درآوردند. شاهد 
این مدعا امتناع خرید انجمن تولید کنندگان لوله 
و اتصاالت پلی اتیلن است که در مورخ 96.11.30 
طی نامه ای ایــن اعتراض را اعالم کردند و در پی 
همین جریــان و در کنار عوامــل دیگر همچون 
کاهش نقدینگــی و عدم حمایت بانك ها از تولید 
کنندگان بخش پایین دست صنعت پتروشیمی دو 
هفته است که میزان معامالت در تاالر شیشه ای از 
متوسط 50 هزار تن در هفته به چیزی در حدود 
30 هزار تن رســیده اســت و با کاهش چشمگیر 

همراه بوده است. 
با نگاهی به بورس های کاالیی در سراســر دنیا 
این امر مشــهود اســت که تمامی این سازمان ها 
با اســتفاده از ابزارهای مختلف و تعریف معامالت 

بازار کاالهای پايه در بخش های مختلف 
صنعتی، پتروشــیمی و کشــاورزی 
و  محدوديت ها  بــا  همواره  ايران  در 
دشواری های ساختاری زيادی رو به رو 
بوده است در حالی که بخش عمده ای 
از اين مشــکالت به عدم استفاده از 
ابزارهــای نوين اقتصادی، ســاختار 

نامناسب و ناکارآمد ير می گردد
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و شــرایط متفاوت تولید کنندگان را تشــویق به 
عرضه محصــوالت در بورس های کاالیی می کنند 
و در مقابل عرضه کنندگان را ترغیب می کنند که 
نیاز خود را از تاالرهای شیشه ای تأمین کنند. این 
در شرایطی است که شاهدیم بورس کاالی ایران 
از هدف اصلی خود بازمانده و نتوانســته در انجام 
اهداف خود آنطور که باید و شــاید و آنطوری که 
انتظار می رفت عمل کند. در این راستا سال هاست 
جلساتی هم اندیشی تشکیل شده است و با بیان 
مســائلی همچــون نقص های ســایت بهین یاب 
راهکاری عملی در جهت بهبود فضای کسب و کار 

اتخاذ نشده است. 
یکــی از مشــکالت عمده بــورس کاال ضعف 
درعرضه محصوالت و عدم تناسب در میان عرضه 
و تقاضــا در تاالر نقره ای اســت. این انتظار وجود 
دارد که بورس کاال بتواند با اســتفاده از ابزارهای 
متناسب میزان عرضه ها را با مقدار تقاضا هماهنگ 
کرده و در شرایطی که برخی از گرید ها با التهاب 
همراه اند،  با برنامه ریزی های به عمل آمده جلوی 
برهم ریختگــی بازارها را بگیرند کــه این امر با 
پیگیــری و اجرایی کــردن  قوانینی همچون بند 
الف،  مــاده 2 آیین نامه اجرایی مــاده 37 قانون 
رفــع موانع تولید ) قانونی که مبنی بر الزام عرضه 
محصول مجتمع های پتروشیمی  در بورس کاالی 
ایران به مدت 3 بار و در صورت عدم خرید در تاالر 
 نقره ای مجوز صادرات این محصوالت داده شــود( 

امکان پذیر است. 
مورد دیگری که بــورس کاالی ایران می تواند 
در خصوص تنظیم عرضــه و تقاضا انجام دهد به 
کارگیری صندوق های کاالیی و استفاده از این ابزار 
است. صندوق هایی که در شرایط فعلی در خصوص 
سکه کار می کنند و اگر استارت آن ها برای صنایعی 
همچون صنایع پتروشــیمی بخــورد می تواند تا 
حدی در شرایط التهاب کاالهای خاص به عنوان 
بازوی حمایتی ظاهر شــوند و عمل کنند. یکی از 
راهکاری های دیگری که تمامی بورس های کاالیی 
جهان از آن اســتفاده می کنند،  ایجاد بستر سازی 
مناسب در جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید 
کنندگان زنجیره تأمین اســت. با توجه به اینکه 
صنعت پالستیك در جهان گرید محور شده است، 
این طبیعی اســت که مجتمع های پتروشــیمی 
کشور تمام گرید های مورد نیاز را تولید نکنند لذا 
اگر بحث واردات در دستور کار قرار می تواند تنوع 
محصوالت را اضافه کند و در نهایت می توان انتظار 
داشــت تنوع محصوالت نهایی افزایش یابد و در 
نهایت تنوع محصوالت در زنجیره تأمین بیشــتر 
می شود و می توان شاهد رشد و نمو زنجیره تأمین 

و در نهایت ارزآوری چرخه اقتصادی بود. 
این در حالی است که در طرف دیگر با واردات 
مواد اولیه واحد های پایین دســتی، رقابت پذیری 
میان مجتمع های پتروشــیمی و تولید کنندگان 
منطقــه) تولید کنندگان باالدســتی که برخی از 
آن هــا اعالم کردنــد که به صــادرات محصوالت 
پتروشــیمی در کشور تمایل دارند( به وجود آمده 

و این موضوع سبب می شود محصوالت با قیمتی 
رقابتــی و نزدیك به قیمتی واقعی معامله شــود.  
درآخر بحــث قیمت گذاری مــواد، رگوالتوری و 
تنظیم قیمت مواد اولیه اســت که از طریق دفتر 
پایین دست صنعت پتروشیمی تعیین می شود و 
در مقاطعی از زمان همچون ماه گذشته قیمت ها 
به گونه ای باال مــی رود که تولید کنندگان پایین 
دســتی توان خرید را ندارند و مجبور به تعطیلی 
یا نیمــه تعطیلی واحد های خــود کردند. در این 
میان با توجــه به اینکه شــورای رقابت بر بحث 
قیمت هــا نظارت می کند و نماینده بورس کاال در 
این جلســات این کارگروه شرکت می کند و این 
انتظار وجود دارد تا ســازمان بورس کاالی ایران 
به عنوان یك نهاد واســطه بتواند نقش خود را در 
توجیه پاییــن آوردن قیمت ها و تعدیل نرخ ها در 

بورس نقره ای ایفا کند. 
از این رو امید اســت که این سازمان بتواند با 
استفاده از اهرم های گوناگون در سروسامان دادن 

به وضعیت ایفای نقش کند. 

شورای رقابت: 
فلسفه ورود شــورای رقابت به داستان فروش 
و توزیع محصوالت پتروشــیمی از جایی شــروع 
شــد که محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت دوره 
یازدهم عرضه محصوالت در بورس کاالی ایران را 
ضروری نمی دانســت و بر این باور بود که فروش 
محصوالت و توزیع محصوالت پتروشیمی از تاالر 
نقره ای الزامی ندارد. با تغییر فرمول قیمت گذاری 
محصوالت پتروشیمی از ارز مبادله ای به ارز آزاد با 
پیــش فرض عرضه صد درصدی این گروه کاالیی 
در بورس کاال شاهد بودیم که از یك سو تقاضای 
هیجانــی و کم نظیر قبل از تیر ماه ســال 94 به 
شرایطی آرام تر بدل گشــت. هر چند که برخی 
از گرید های بســیار جذاب و یا در زمان های وقفه 
عرضه هــا به دالیل فنی باز هم این التهاب به بازار 
بازگشــت. پس از این اما و اگر ها و کاهش نسبی 
تولید در بازار داخلی برای صنایع پایین دستی که 
شاید افزایش قیمت مواد اولیه در کنار رکود یکی از 
این دالیل بود و البته ذات انحصاری بودن برخی از 
محصوالت پتروشیمی با چند تولید کننده محدود 

شاهد بودیم که شــورای رقابت توجه بیشتری به 
این بازار معطوف داشت 

در ایــن میان نظر بســیاری از کارشناســان، 
نهاد های دست اندر کار و فعاالن پایین دستی  به 
عرضه محصوالت از بورس کاالی ایران مثبت بود. 
آن هــا بر این عقیده و بــاور بودند که  تا آن زمان 
هیچ گونه ابزار نظارتی، رصد کننده و پایش گری 
را نداشتیم و هیچ گونه آمار و اطالعی در خصوص 

خرید،  فروش و حجم معامالت وجود نداشت. 
عالوه بر این آن ها اظهــار میکردند که عرضه 
محصوالت در بــورس نقره ای و آمارها و اطالعات 
بــورس کاال، این فرصت را بــه وجود می آورد که 
متوجه شــویم، به طور مثال چــه زمانی مصرف 
کننده کدام محصول آسیب میبیند و در چه زمانی 
باید برای توســعه ظرفیت های کدام محصول فکر 
کنیم؟ هر چند آمارهای رسمی واقعیت های مهمی 
از اوضاع این بازار را نشان می داد ولی اعداد کشف 
شــده در تقابل واقعی عرضه و تقاضا وضعیت این 
بازار را با شفافیت کم نظیری نشان می داد، هرچند 
که هنوز هم در خصوص حجم عرضه های برخی از 
محصوالت پتروشیمی به کاالهای جذاب معروف 
شــد، اما اما و اگر هایی وجود داشــته و دارد. این  
در حالی اســت که پس از آزادسازی قیمت ها در 
بورس کاال برخی تالش ها برای خروج محصوالت 
پتروشــییمی آغاز شــد که با مقاومت گســترده 
رســانه ای و حمایت های برخی از تصمیم سازان 

اقتصاد ایران، این تالش ها نهایتا ناکام ماند. 
به این ترتیب کشمکشــی میان بلند پایه ترین 
مقامات صنعت و ســازو کارهــای قانونی که الزام 
وجود بورس کاالی ایران را ضروری می دانســتند 
شــکل گرفت و حــال باید مجموعه مســئول با 
حاکمیــت قانونی به این بازی ورود پیدا می کرد و 
برای ساماندهی به اوضاع دست به اقداماتی می زد. 
البته این در حالی اســت که باید نهاد رگوالتوری 
در صنعت پتروشیمی وجود داشت که وظیفه این 
کار را بــر عهده می گرفت اما بــه دلیل نبود این 
نهاد این مســئولیت بر دوش شورای رقابت افتاد 
و به بیانی شورای رقابت به عنوان یك قانون گذار 
و مقررات گــذار وارد ایــن جریان شــد و کار را 
دنبال کرد. ســه الیه تصمیم ساز، تصمیم  گیر و 
قانون گذار) ابالغ کننده تصمیم( بازیگران اصلی این 
داستان هستند.  الیه اول، الیه تصمیم سازاست. 
گروهی که شامل ذی نفعان اعم از نخبگان، تولید 
کننده ها، رسانه ها و .... هستند که نظرات خود را از 
طریق مقاالت، نشست ها و گاهی در قالب جلسات 
تفکــر و طوفان های فکری به ســمع و نظر گروه 
قانون گــذار می گذارند و به عبارتی تحلیل هایی را 
ارائه می دهند و این امر سبب می شود که شورا دید 
بازتر و بهتری را نســبت به مسائل داشته باشند و 

در ابالغ این تصمیم بتوانند موثر تر گام بردارند. 
به این ترتیب که حوزه کارشناسی نقاط ضعف 
و قوت، شرایط بازار و راهکارههای مناسب را اعالم 
می کنــد و گروه قانون گذار با توجه به تجربه خود 
می تواند شرایط بهتری را اعمال کند و تصمیمات 

مورد ديگری کــه بورس کاالی ايران 
تنظیم عرضه  در خصــوص  می تواند 
کارگیری  بــه  دهد  انجــام  تقاضا  و 
اين  از  استفاده  و  کااليی  صندوق های 
ابزار است. صندوق هايی که در شرايط 
فعلی در خصوص سکه کار می کنند و 
اگر استارت آنها برای صنايعی همچون 
تا  می تواند  بخورد  پتروشیمی  صنايع 
حدی در شرايط التهاب کاالهای خاص 
به عنوان بازوی حمايتی ظاهر شوند و 

عمل کنند



درســت تری را ابالغ کند. البته این در حالی است 
که در شــرایط فعلی ســهم این ذی نفعان به یك 
اندازه نیست و برخی بیش از اندازه پررنگ هستند 

و برخی دیگر نقشی ندارند. 
الیه دوم واحدهای تنظیم گر هستند. واحد هایی 
همچون شرکت ملی پتروشیمی، وزرات صنعت که 
تنظیم گری بازار ها به عهده آن هاست و با استفاده 
از تجربه و شناخت خود از بازارها سعی در به وجود 
آوردن بستری مناسب بر انجام فعالیت ها را دارند. 
نهادهــای رگوالتوری باید بتوانند با در نظر گرفتن 

جوانب قصه بهترین تصمیم را بگیرند 
الیه ســوم شــورای رقابت که به عنوان نهادی 
شبه قضایی تصمیم هایی را که واحدهای رگوالتور 
 با اســتفاده از نظرات تصمیم ســاز گرفته اند، را 

ابالغ می کنند. 
به نوعی این شــورا بــا ســازو کار حاکمیتی، 
تصمیم هــای نهاد های تنظیم گــر را ابالغ کرده و 
همچــون اهرمی حمایت گر راه را برای تصمیمات 
آن ها باز کند. در شــرایط فعلی به نظر می رسد که 
مقاطعی از زمان و در خصوص برخی از تصمیمات 
میز کارشناســی و تصمیم  گیری بیش از اندازه به 
یکدیگر نزدیك شده اند و بدون در نظر گفتن برخی 
از نظرات واحدهای رگوالتــور تصمیماتی را ابالغ 
می کنند. از زاویه ای دیگر این مساله را مورد بررسی 
قرار دهیم و شــرایط فعلی عملکرد این شورا را در 
صنعت پتروشیمی مورد ارزیابی قرار می دهیم. در 
این مجموعه،  بخشی به نام  تنظیم گر یا رگوالتور 
تعریف کردیم که این تنظیم گر همان دولت است 
که البته وظیفه خود را به برخی از نهاد های دولتی 
مثل شرکت ملی پتروشیمی ) به عنوان تنظیم گر 
صنعت پتروشــیمی ( و وزارت صنعت ) به عنوان 
تنظیم گر بخش پایین دست این صنعت( تفویض 
کرده است. این دو نهاد به عنوان دو واحد رگوالتور 
باید تصمیم  گیری کنند و شورای رقابت آن را ابالغ 
کند. اما این در حالی اســت که در شــرایط فعلی 

شاهدیم این اتفاق نیفتاده است.
 به این ترتیب که این شــورا در خصوص برخی 
مســائل با کمك کارشناســان تصمیم می گیرد و 
نقش نهادهای تنظیم گر نادیده گرفته می شــود. 
به طور مثال سهم نماینده شرکت ملی پتروشیمی 
در شورای رقابت صفر است که این امر بیانگر این 
موضوع است که این نهاد های نمی توانند آنطور که 

باید و شاید تاثیر گذار باشند.
حال شــاید این ســوال پیش بیاید که اگر قرار 
بــود دو نهاد تنظیم گر همچون وزارت صنعت و یا 
شــرکت ملی تصمیم بگیرند، نیاز به وجود شورای 

رقابت در بازار از چه جهت ضروری است؟ 
به طور مثال شــرایطی را در نظر بگیرید که در 
مورد موضوعی مشــخص و مرتبــط با صنعت این 
دو نهــاد با یکدیگر اختالف نظــر دارند و هر کدام 
جهــت  گیری خاص خــود را بــا صالحدید خود 
گــزارش می کنند. در این میان شــورای رقابت به 
عنوان نهادی میانه باید وارد بازی شــده و توجه به 
تجربیات اعضا و آگاهی هایی که از تحلیل های ذی 

ربطان تصمیم ساز و بر مبنای سیاست های کالن 
تصمیمی را در خصــوص آن مورد خاص گرفته و 

ابالغ کنند.  
یا به طور مثال تصمیم این دو نهاد رگوالتور در 
مورد موضوعی مشابه با یکدیگر است اما بررسی های 
شورا نشانگر مشکالتی در خصوص تصمیمات است 
. به این ترتیب که به طور مثال شــورا در خصوص 
این تصمیم در کالن برنامه ها ) برنامه پنجم، برنامه 
ششــم(  تناقضی را پیدا کرده کــه این تصمیم را 
ابالغ نمی کند و بــرای موضوع با توجه به تجربه و 
علــم خود تصمیمی را گرفتــه و ابالغ می کند که 
البته وقوع چنین اتفاقی انگشت شمار است. به این 
ترتیب می توان گفت در خصوص سر و سامان دادن 
به بازار محصوالت پتروشیمی به 3 میز نیازمندیم 

1( میز تصمیم ساز: که همه ذی نفعان بتوانند 
در بســتری نظرات خود را ارائــه دهند و به نوعی 
تضــارب آرا به وجود آید. به طور مثال تشــکل ها، 
انجمن ها، جامعه نخبگان و رســانه ها ) افرادی که 
چیزی در حدود 70-80 درصد از وزن کار به عهده 
آن هاست( در خصوص مورد مشخص دور یکدیگر 
جمع شوند و تحلیل همه مورد بررسی قرار بگیرد.  
نهاد های  که  میــزی  تنظیم  گیران:   2( میز 
همچــون وزارت صنعت، پتروشــیمی ها باید دور 
آن گــرد هم آیند و بــا اســتفاده از بازخورد میز 
تصمیم ساز،  تصمیم گیری کنند نه بر اساس منافع 

و عالیق شخصی  
3( میز ابالغ کننده و نهاد ناظر: این میز هم 
باید  تصمیمــات را بر مبنای کالن برنامه ها  ابالغ 
کــرده و با توجه به نظام حاکمیتی شــورای خود 
همچون اهرمی حمایت پشت تصمیم تنظیم گران 
قرار بگیرد و شرایط مناسب تری را در بازارها برای 

انجام معامالت مهیا کند. 
از این رو امید است این شورا هم بتواند با اصالح 
ساختار خود گامی بلند در تنظیم این روابط بردارد. 
به این ترتیب این انتظار وجود دارد تا مجتمع های 
پتروشــیمی، بخش پایین دســت در بستری که 
شــورای رقابت و بورس کاالی سعی در بهبود آن 
دارند، در جهت منافع یکدیگر گام بردارند و شاهد 

رشد و ترقی این بخش از صنعت باشیم. 
در این میان چندی پیش بسته پیشنهادی اتاق 
ایران به منظور تأمین منافع 3 بازیگر اصلی صنعت 
پتروشــیمی یعنی دولت، بخش باال دست و بخش 
پایین دســت در راســتای تحقق توسعه ملی مورد 
بررســی قرار گرفت و از آن رونمایی شد. این طرح 
بر آن است که با رسیدن به اجماع بین تشکل های 
بخــش خصوصی، با موضعی واحــد در برابر دولت 
بتوانــد از منافع و حقوق صنایــع تکمیلی با هدف 
حل بحران اشتغال در کشور دفاع کند. عالوه بر این 
به دنبال آن است که با تقویت صنعت پتروشیمی، 
زمینه توسعه صنایع مکمل را فراهم سازد و بستری 
را ایجاد کند تا انگیزه بخش باالدســت این صنعت 
برای سرمایه گذاری در زنجیره ارزش بیشتر شود و 
بخش هــای باال و پایین دســت در کنار هم و برای 
رسیدن به یك هدف مشترک گام برداشته و ارزش 
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افــزوده حاصل از فــروش مواد خام را به ســمت 
فروش محصوالت نهایی سوق دهند. در این بسته 
پیشنهادی برای تکمیل و رقابت پذیر کردن زنجیره 
ارزش صنایع کشور، 7 پیشــنهاد اصلی در مسیر 

بهینه کردن منافع ملی ارائه شده که عبارتند از:
معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی، 

پاالیشی و فلزات پایه حذف شود.
مالیات ارزش افزوده در صادرات محصوالت فوق 

به صورت پلکانی برقرار شود.
نرخ خوراک )اعم از گاز، مایع، لوبکات و در خصوص 
فلــزات پایه حقوق دولتی و بهــره مالکانه معادن و 
امثالهم( به صورتی تعیین شود که جذاب ترین نرخ 

در منطقه و سایر کشورهای رقیب باشد.
بــرای احداث واحدهای جدید پتروشــیمی یا 
توســعه ظرفیت واحدهای فعلی تخفیف خوراکی 
بــه میزان 20 درصد برای مدت 5 ســال در نظر 
گرفته شود.نظام رگوالتوری برای حوزه نفت، گاز 
و پتروشیمی و سایر بخش هایی که انحصار دولتی 

یا قانونی وجود دارد طراحی و راه اندازی شود.
سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمی هایی 
که از خوراک مایع استفاده می کنند با استفاده از 

ماده 12 قانون رفع موانع تولید توافق شود.
نظارت های تعزیری و تعیین قیمت و ورود سازمان 

حمایت از کل زنجیره صنایع فوق حذف شود.
در بسته پیشنهادی اتاق ایران عنوان شده است 

که این موضوع سه ذینفع اصلی دارد:
بنگاه های بــزرگ تولیدی )صنایع بزرگ(: این 
صنایــع نیاز دارند که خوراک )مواد اولیه( خود را 
به نرخ جذاب  نســبت به رقبــای خود در خارج 
از کشور دریافت نمایند، ضمن اینکه در خصوص 
سیاســت های بازار و فروش خود درگیر مســائل 

تعزیرات و قیمت گذاری نباشد.
صنايع تکمیلی و پايین دســتی (صنايع 
کوچک و متوسط(: این صنایع انتظار دارند که 
از مزیت های کشور در  منابع و ذخایر که به صورت 
خــوراک به صنایع بزرگ تحویل می شــود، بهره 
مناسب ببرند و قیمت مواد اولیه تولید این صنایع 
بــرای مصرف داخلی گران تــر از قیمت صادراتی 
مواد اولیه نباشد و آن ها مرتب در چالش با صنایع 
بزرگ نباشد و بتوانند تولید رقابت پذیر با همتایان 

خارجی خود داشته باشند.
دولت: دولــت مأموریت دارد که مشــکالت 
محیط کســب وکار صنایع فوق را رفع نمایند و به 
نحوی تصمیم بگیرد که  منافع ملی را بیشــینه 
نماید ضمن اینکه منابع خود را مرتباً از درآمدهای 

نفتی به درآمدهای مالیاتی تبدیل نماید.
به این ترتیب به نظر می رســد شاید با عملگرا 
شــدن این بسته مشکالت زنجیره تأمین تا حدود 
زیادی حل شود و این راهکار بتواند بستر مناسبی 
را برای همــکاری دولت، بخش پایین دســتی و 
باالدســتی فراهم آورد و این سه بخش بتوانند با 
همکاری یکدیگر مسیر پیشــرفت را طی کرده و 
چرخ های اقتصادی کشــور را با ســرعت بیشتری 

حرکت دهند.

 بورس کاال در حمایت از کاالی ایرانی نقشــی بســیار موثر داشته و در سال های اخیر نیز این مهم 
به وضوح مشاهده شده است. 

از مهم ترین دغدغه های تولیدکننده ها دسترســی به مواد اولیه به صورت بازار رقابتی است. چراکه 
امکان رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی در صورتی مهیا می شــود که ورود مواد اولیه به خطوط 

تولید اوال استمرار داشته باشد، ثانیا این مواد با قیمتی مناسب تهیه شوند.
 بورس کاال نیز در صورت ارائه عملکرد مناسب می تواند با ایجاد بستر مناسب جهت انجام معامالت 
شــفاف، به دور از جهت گیری و بــر مبنای عرضه و تقاضا فرصتی را فراهــم کند که تولیدکنندگان 
بتوانند انواع مواد اولیه را در چهار گروه کاالیی مواد معدنی و صنعتی، فرآورده های نفتی و شیمیایی، 

کشاورزی و سیمان از طریق حراج حضوری خریداری کنند.
 این مهم عالوه بر اینکه دست واسطه ها را از بابت افزایش قیمت ها و هر گونه دخالت کوتاه می کند، 
هزینه هــای مبادالت را نیز به میزان قابل توجهی کاهش می دهــد. از طرفی وجود انواع معامالت در 
قالب معامالت فیزیکی به صورت ســلف، نســیه و نقدی می تواند نیازهــای تأمین مواد اولیه را برای 
تولیدکنندگان برطرف کند. همچنین وجود معامالت اســتاندارد در بورس کاال دغدغه تغییر کیفیت و 
ریسك تضامین مربوط به انجام تعهدات را نیز کاهش می دهد. بورس کاال در سال های اخیر تالش های 
زیادی در تکمیل خدمات قابل ارائه داشــته که البته تا حدود زیادی هم در این امر موفق بوده است 
و انجام حدود 27 میلیون تن انواع محصوالت فقط در بخش معامالت فیزیکی ســال 1396 نیز موید 

این موفقیت است.
 البته با توجه به سابقه اندک این بورس در کشور ما نسبت به سایر کشورها ممکن است در بخشی 
از موارد نواقصی وجود داشــته باشد، ولی بورس همواره سعی بر برطرف کردن این نواقص داشته که 
راه اندازی انواع معامالت از جمله معامالت آتی و مشــتقه، معامالت ســلف موازی و معامالت گواهی 
ســپرده کاالیی در همین راستا صورت پذیرفته اســت و تولیدکنندگان می توانند در راستای پوشش 

انواع ریسك خود اعم از پوشش ریسك قیمتی و تهیه مواد خود، از این ابزارها استفاده کنند.

سید غالمرضا گل گیر
  مدير معامالت کارگزاري صباجهاد

ابزارهایبورسکاال
بسترسازتحققشعار97



Mehr-e-Ayandegan Financial Development Group 
Company, MEHAN (public joint stock) has founded in 
12 March 1996 and accepted in Securities & Exchange 
Organization (SEO) in April 8, 2014 as a financial 
institution.
The main shareholder of MEHAN, decided to become 
specialized in capital market. 
To fulfill this purpose, MEHAN has been developed as a 
financial holding of its parent company.

Mission
To become a pioneer financial holding in Iran by using 
major economic advantages and considering main 
business areas to find best investment opportunities 
for generating added value.

Main business field
Investing in beneficial businesses directly or indirectly, 
financing and providing management services in 
investment industry.

Capital
5,000 billion Rls (About 125 million USD)

Assets under management
Mehan is one of the well-known Iran Capital Market's 
investment companies which manages portfolio-worth 
more than $ 550 million USD.

 Address:   No. 154 - West Vanak St. - Sheikh Bahaei Sq. - Tehran- Iran
Telephone: +982188067726  +982188066197   Fax: +982188066195   +982188067710

Major MEHAN’s subsidiaries and
affiliated companies
Mehr-e-Ayandegan investments portfolio contains more 
than 100 separate companies majoring in 25 different  
industries. Some of them listed below:

Khobregan Saham Brokerage
Khobregan Saham Company is a full service brokerage 
established in 1995 and later in 1999 accepted as one of 
Tehran Stock Exchange brokerages. Its capital is 65,000 million 
Rls (about 1.7 million USD). We own 100 percent of its equity.

Sepehr Investment Bank
Sepehr Investment Bank, SIB (private joint stock company) 
established in 2011 and accepted in Tehran Stock 
 Exchange in January 19, 2012 as a financial institution. SIB 
is a financial intermediary that performs a variety of services 
and specialize in large and complex financial transactions 
such as underwriting, acting as an intermediary between 
a securities issuer and the investing public, facilitating  
mergers and other corporate reorganizations, and acting 
as a financial adviser for institutional clients. Its capital is 
2000 billion Rls (about 50 million USD) 

Oil Industry Insurance Brokerage
Oil Industry Insurance Brokerage (private joint stock 
company) established in 2009. Oil Industry Insurance 
Brokerage provides insurance services and advice under 
the regulations of Central Insurance organization and 
other country`s rules. We own 100 percent of its equity.
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