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چش مانداز  وجريانهاي
تاثيرگذاراصليبازارها
در سال97

داریوش روزبهانه
رئیس هیأتمدیره
شرکت کارگزاری بانک خاورمیانه

چشمانداز اقتصاد ايران در سال  ٩٧با سياست
گره خورده اســت .تنشهاي منطقهاي ،سوريه،
عراق ،تنش ميان ايران و اسرائيل و موضعگيري
آمريكاييهــا در قبال برجام و يا موضع احتمالي
و بعضا مبهــم اروپاييها در باره اين تفاهم مهم،
انتخابات ميــان دورهاي كنگره آمريكا و احتمال
بهقدرت رسيدن دموكراتها از يك سو و پيگيري
پرونده راشــا گيت يا احتمال دخالت روسها در
انتخابــات آمريكا كه ميتواند روزهاي ســختي
را براي كاخ ســفيد رقم بزنــد ،همگي در بطن
خود در برگيرنــده جنبههايي مثبــت يا منفي
براي ايران است.
بهنظــرم در داخل نيــز هر گونــه بهبود در
اوضــاع اقتصــادي و حتــي ســناريوهاي بعضا
متناقض در هفتههاي اخير در مهار بحران ارزي
كشــور ،تعميق بازار بدهي ،بهبود بازارســرمايه
و ســرمايهگذاري خارجي با يافتن پاســخ براي
اين ســوال اســتراتژيك كه :باالخره ميخواهيم
چهكنيم؟ ارتباط تنگاتنگي دارد.
كشــور از مرحلــه ســهلانگاري و به پشــت
گوشانداختن مســائل اساســي چون بيكاري و
تورم و دالر و تنش در سيســتم بانكي به سرعت
ش شرط
وارد فازي از حيات خود ميشــود كه پي 
اصلي آن روشن كردن تمايل يا عدم تمايل به كار

با جهان و استقرار بســتري است كه در محيطي
امنتر بتواند سرمايه بينالمللي را جذب کند.
شــهريور ســال آتي آزمون مهم بانك مركزي
در خصوص پيروزي يا شكســت سياســت مهار
وكاهش نرخ بهره خواهد بود كه اگر با شكســت
مواجه شــود آثار آن ميتواند به ســرعت به بازار
ارز منتقل شود.
به گمانم ســال  ٩٧سال دســتيابي به بينشي
واقع بينانهتر در رويكرد گروههاي سياسي درگذار
از چالش و رودرويي و تخريب به پلتفرمي مشترك
حول منافع ملي است.
مسلم است كه فرصتهاي زيادي از دست رفته،
اما بهنظر ميرسد آنچه مهمتر است اينكه فرصت
چنداني باقي نمانده اســت .كارآمدي اقتصادي ما
تنها راه ومعيار براي هر نوع تصميم و بطور اخص
تصميمات سياسي است.
بازارســرمايه ايــران در ســال  ٩٧چالشهاي
تعينكنندهاي را در مقابــل خود خواهد ديد كه
اگر موفق به حل آنها نشود ميتواند به بنيانهاي
اعتماد عمومي براي جذب ســرمايه بيشــتر و يا
جلوگيري از فرار ســرمايه لطمات جدي وارد كند
كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
يافتن و ارائه يك ســناريوي روشن در حل
مشكل سيستم بانكي و نمادهاي مربوطه

حل نهايي مسئله تجديد ارزيابي داراييها
و افزايش سرمايهها مرتبط با آن
برداشته شــدن ســايه تهديدات برجامي
آمريكا بهويژه در ابتداي سال
از دســت دادن احتمالــي كنتــرل
جمهوريخواهــان بركنگــره و تغيير جهت
ناگهاني و احتمالي دولت آمريكا عليه برجام
موضعگيري شــفاف بانك مركزي در قبال
نرخ برابري ارز
احتمال بيشــتر تمايل دولــت به انعكاس
تورم در نرخ برابري بصورت ســاالنه به جاي
كنترل نرخ مزبور و ايجاد حالت موســوم به
فنر ارزي در سالهاي گذشته
برخي تغييرات در محيط حقوقي و قانوني
بورسها
برآورد نهايي بازارهاي ســرمايه و بدهي از
قدرت سيســتم مالي در نزولــي كردن نرخ
بهره كه در صــورت منفي بودن اين برآورد،
تنشهــا در انتقــال منابع از يك بــازار به
بازارهاي دیگــر را افزايش خواهد داد و مثال
به بازار ارز بيش از پيش فشــار وارد خواهد
آورد و بايــد ديد تبعــات آن در صندوقها،
قيمــت ســهام ،ملــك و ســاختمان
چه خواهد بود.
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معراج نادری فصیح
مدیر مسئول

دسترســی به منابع مالی را اگر بزرگترین مشکل ندانیم ،بی شک اما یکی
از بزرگترین دغدغههایی است که این روزها مدیران بنگاههای اقتصادی با آن
دســت به گریبانند .دغدغهای که تحریم ،موثرترین عامل آن به شمار میآید
و نابسامانی این روزهای سیستم بانکی به آن دامن زده است .رکود اقتصادی،
مبهم بودن سیاســتهای ارزی ،کم اعتمادی به آینــده و دهها فاکتور دیگر
دالیلی هســتند که مدیران اجرایی کشــور با آن دست و پنجه نرم میکنند.
این شــرایط برای بازار ســرمایه اما ،فرصتی مغتنم به شمار میآید .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 سرمایههای سرگردان جامعه
به چرخه تولید .فرصتی برای کمک به سیســتم بانکی با برداشتن بخشی از
باری که ناخواســته بر دوش بانکها گذاشته شده .فرصتی که اگر قدر ندانیم،
به زودی شــاید از دست برود .در این وانفسای تهدیدهای ناعادالنه غرب باید
این فرصت را مغتنم شمرد.
زمانی که حتی دولت برای پرداخت بدهیهایش به استقراض از بورس پناه
آوده و توانســته با ابزارهای نوین ،دهها هزار میلیارد تومان تأمین مالی کند،
بهترین فرصت برای هدایت ســرمایهگذاران 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 صندوقهای سرمایهگذاری ،در کمتر از 3
سال ،بیش از  100هزار میلیارد تومان از سرمایههای جامعه را به سوی خود
بکشــاند .این بازار در بستر  4بازار بورس ،فرابورس ،بورسکاال و بورس انرژی
توانست با محوریت شرکتهای تأمین سرمایه و مشاوران سرمایهگذاری دهها
هــزار میلیارد تومان از نقدینگی مخرب اقتصاد را جذب و به پروژههای بخش
خصوصی کشور تزریق کند.

اکنون فرصتی فراهم آمده تا بازار ســرمایه بخش تأمین مالی سرمایهای 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 مینامند ،در عمل نیز این
باور را داشــته باشند و با رفع موانع قانونی و اصالح قوانین دستوپاگیری که
از ارایه خدمات بازار ســرمایه جلوگیری میکند ،به سوی بازار سرمایهای پویا
و چابک گام بردارند .شرایطی را فراهم آورند تا تأمین مالی ارزان در کمترین
زمان ممکن برای بنگاههای اقتصادی صورت پذیرد .با الگو برداری از بازارهای
پیشرفته مالی نقش تأمین سرمایهها 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 میتواند این
بازار را به دستگاه حل مشکالت مالی بنگاههای کشور تبدیل کرده ،به چرخش
چرخ تولید کمک کند ،در خروج اقتصاد از رکود موثر باشــد و فســادزدایی و
شفافیت اقتصادی را به ارمغان آورد .طراحی ابزارهای نوین مالی ،خروج بورس
از سیاست زدگی ،بازنگری در قوانین و مقررات ،خروج توجهات تصمیمسازان
از شاخص هراسی ،تغییر رویکرد دولت از استقراض از بازار سرمایه برای تسویه
بدهیهای پیشــین به تأمین مالی ابر پروژههای ملی و سهیم کردن مردم در
اقتصاد ملی ،کســب نظر از خبرگان بازار ســرمایه در تدوین اسناد باالدستی
و جلوگیری از تصویب بخشــنامههای آنی بدون توجــه به آثار مخرب آن بر
بازارهای مالی ،فرهنگســازی گسترده برای معرفی بازار سرمایه به صاحبان
صنایع و ارایه کنندگان خدمات و ...از جمله اقداماتی است که میتواند تهدید
کنونی برای اقتصاد کشور را به فرصتی ناب تبدیل کند.

یادداشت
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دیدگاههایدیاناچان
مدیرعاملEuroCCP
درخصوصبازارهای
جهانیسال  2018
آتوسامحبیپور
مترجم

بینالملل

با نگاهی به آینده تا پایان سال  ،2018مهمترین
گرایشهای منطقهای و جهانی که مبادالت یا
 CCPشما را شکل میدهد ،چیست؟
در سطح منطقهای ،فشــار در هزینهها همچنان در
اروپا ادامه خواهد یافت زیرا رشد نیز ادامه دارد .تعداد
شرکتهای لیست شــده در بورس اروپا در سالهای
گذشته تقریبا ثابت مانده و نشانهای از تغییر چشمگیری
نیز در این زمینه در ســال  2018دیده نمیشود .تاثیر
 MiFID IIدر تجارت سهام ،در چند ماه آینده روشن
خواهد شد ،اما تا کنون تغییرات بزرگی دیده نشده است.
در سطح جهانی ،مطمئنا زنجیرههای بلوک و طرحهای
توزیع لجستیک را ادامه میدهیم ،شاید در سال 2018
اخبار جدیدی را درباره پیشــرفتهای چشمگیر این
تکنولوژی در خدمات مالی داشته باشیم .اگرچه انتظار
ندارم این موارد در بازار سهام یا بخش نقل و انتقال بانکی
باشد .تحول تجارت سهام از یک چرخه حل و فصل دو
روزه تا حل و فصل مسالمت آمیز در نقطه اجرای تجارت
ممکن اســت یک برنامه جذاب برای تکنولوژی باشد،
اما جنبه تجاری هنوز باید بررســی شود.زمینهای که
نمیتوان در مورد آن با قطعیت صحبت کرد ،توســعه
درگیریها و تنشها در بســیاری از نقاط جهان است.
تحوالت ژئوپولیتیــک میتواند باعث تغییرات در بازار
شود که ما در چند سال گذشته شاهد آن نبودهایم .به
نفع ســازمانهای تجاری و نقل و انتقال بانکی است که
هوشیار بمانند و برای هرگونه افزایش حجم آماده باشند.

اولویتهای اســتراتژیکی برای سال آینده
چیست؟
 EuroCCPموفق به کاهش هزینههای پس از تجارت
از طریق افزایش دادن رقابت در معامالت ســهام شده
است .ما سال را با  EuroCCPآغاز کردیم که یک انتخاب
معتبر برای شرکتکنندگان در بازار است و  82درصد از
معامالت معامله گران در اروپا را در  27سیستم معامالتی
 EuroCCPهدایت میکند .اولویت استراتژیک ما برای
سال  2018این است که دسترسی به  13درصد بیشتر از
معاملههای سهام را داشته باشیم .در انجام این کار ما به
دستیابی به جنبه مهمی در دستور کار اتحادیه بازارهای
سرمایه در اتحادیه اروپا کمک میکنیم :از طریق توانایی
برای انتقال معامالت در همان امنیت که در چندین پلتفرم
تجاری به یک انتخاب واحد مرکزی خبر انتخاب میشوند،
سرمایهگذاران ،سرمایهگذاریهای بینالمللی را با کمترین
هزینه و در حوزه قضایی خــود پیدا خواهند کرد.تصور
من برای  EuroCCPاین اســت که آن را تبدیل به یک
زیرساخت مشترک برای سیستم عاملهای مختلف ،به
خصوص بازارهای کوچکتر که راه اندازی  CCPبرای آنها
به صورت مجزا هزینهبر است EuroCCP .در حال حاضر
پنج سهامدار دارد که ســه تا از آنها بورس اوراق بهادار
است .مدل زیر ساختی مشترک برای هر دو اپراتور بازار و
شرکتهای تجاری به طور یکسان کار میکند .سهامداران
فعلی ما مشتاق هســتند تا بورسهای بیشتری به آنها
ملحق شوند.سومین اولویت استراتژیک ،تنوع خدمات
اســت .وقتی  10سال پیش کســب و کار خود را شروع
کردیم ،پنج سهام هلندی و پنج سهام آلمانی را برای یک
پلتفرم معامالتی انجام دادیم؛ ما اکنون بیش از  8000اوراق
بهادار داریم که در  27سیستم عامل به فروش رفتهاند و
به بزرگترین سهام  CCPدر اروپا تبدیل شدهاند .در حال
حاضر که ما دهه دوم عملیــات خود را را آغاز میکنیم،
در حال کار روی چندین پــروژه برای تنوع در فضاهای
مجاورهستیم و در ســال  ،2018برخی از این تالشها را
خواهیم دید.

آیا تغییرات نظارتــی قابل توجهی در آینده
وجود دارد که بر نحوه کار شما تأثیر بگذارد؟
برنامه نظارتی که ده ســال پیش پس از فروپاشی
برادران  Lehmanآغاز شــد و هدف آن ســاختن
مؤسسات مالی و زیرساختهای قوی تر بود ،همچنان
ادامه دارد .بخشهای نهایی برنامه  -تنظیمات بازیابی
و تفکیک برای ســازمانهای مرکزی ،تنظیم مقررات
 CSDR) CSDو مقررات معامالت مالی در اوراق بهادار
( )SFTRبرای  EuroCCPمهم هستند و هنوز هم باید
تکمیل شوند .هر یک از این سه مقررات به شیوهای خاص
برای ما اهمیت دارد .ما در حال حاضر برنامهای اصالحی
را آماده میکنیم ،اگرچه هنوز مقررات بازیابی و تفکیک
نهایی به پایان نرسیده است .نتیجه مطمئنا تغییراتی در
قوانین و مقررات مربوط به ارتباط ما با شرکتکنندگان در
نقل و انتقاالت بانکی را به دنبال دارد CSDR .تعهدات
زیادی را در مورد CSDها اعمال میکند که اعضای آنها -
یعنی ما  -را موظف به تغییر در قوانین ،اتصال و پردازش
دادهها میکند؛ این میتواند تمرین پیچیدهای برای ما
باشــد از آنجا که  EuroCCPیک عضو مستقیم از 15
CSDها در اروپاست که میتوانند به طور متفاوتی از
جنبههای مختلف  CSDRاستفاده کنند .ما تا آنجا
که ممکن اســت از سردرگمی مشتریان خود
جلوگیری میکنیم SFTR .تاثير متفاوتی
دارد – الزامات گزارش دهی را
برای شرکتکنندگان ایجاد
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میکند و به ما این فرصت را میدهد تا خدمات خود را
برای معامالت مالی اوراق بهادار ارائه دهيم.
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چرا فکر میکنید نقش اجتماعی زیرساختهای
بازار مالی را در حال تغییر است؟
پس از وقوع بحران مالی در سال  2008تالشهای مقرراتی
برای اطمینان از اینکه زیرساختهای بازار قوی هستند،
تأثیر عمدهای بر تأکید بر نقش اجتماعی زیرساختهای
بازار به عنوانگیرندههــای ضربه و قطعکنندههای مدار
دارند .قبل از آن ،آگاهی عمومی از زیرساختهای بازار مالی
محدود به نقش مبادالت در حفاظت از بازارهای منصفانه،
باز و منظم برای حفاظت از ســرمایهگذاران بود.طبیعت
تغییرپذیر زیرســاختهای بازار از تعاونیها به نهادهای
تجــاری و تاثیر آن بر نقشهای اجتماعی آنها ،احتماال در
بحثهای جاری هزینههای حل و فصل معاملهگران اصلی
موثر است .در حالی که تقسیم سود و زیان در میان اعضای
صاحب اصلی  CCPبه طور کلی منطقی محسوب میشود
و زمانی که صاحبان و اعضای یک جامعه جداگانه هستند
انتظارات اجتماعی متفاوتی وجود دارد.

بینالملل
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«کریپتوکارنسی  »   چیست؟

چندنوعاستوچهطورکارمیکند؟
زهرا علیدوست
مترجم

کریپتوکارنســی یا ارز رمزنگاری شــده ( )Cryptocurrencyیک ارز
دیجیتال رمزگذاری شده و غیر متمرکز است که بین همردههای خود انتقال
داده و از طریق فرآیندی معروف به «ماینینگ» تأیید میشود.
در ادامه میخواهیم به این موضوع بپردازیم که کریپتوکارنســی چه طور
کار میکنــد .بهتر اســت در ابتدا اصول اولیه و ضروریــات رمزگذاری را با
هــم مرور کنیم؛ در ادامه نیز نگاهی کلــی به دیگر ویژگیها و عملکردهای
کریپتوکارنسی یا ارزهای رمزی خواهیم داشت.

اصول اولیه

برای اینکه دریابید کریپتوکارنســی چه طور کار میکند ،در ابتدا باید با
یک سری از مفاهیم اساسی آشنا شوید .خصوصاً:
دفاتــر کل :تمــام تراکنشهــای تأییدشــده ،از ابتــدای تولید یک
کریپتوکارنســی در یک دفتــر کل ( )Public Ledgerحفظ و نگهداری
میشــوند .مشخصات صاحبان سکه رمزگذاری شده و سیستم با استفاده از
ســایر تکنیکهای رمزنگاری برای اطمینان از مشروعیتش از آن نگهداری
میکند .این دفتر اطمینان تضمین میکند که "کیفهای دیجیتال" مربوطه
میتوانند تعادل دقیق و احتمال بروز مشــکل را محاســبه کنند .همچنین،
تراکنش جدید میتوانند تضمین کنند که فرد هزینهکننده در معامالتش از
سکههای مربوط به خود استفاده میکند.
تراکنشها :انتقال موجودی بین دو کیف دیجتال در اصطالح تراکنش
( )Transactionخوانده میشــود .تراکنش در دفتر کل ثبت میشــود و
منتظــر تأییــد میماند .زمانی که تراکنشــی صورت میگیــرد ،کیفهای
دیجیتال از یک امضای الکترونیکی رمزگذاریشــده اســتفاده میکنند تا
اثبات ریاضی معامل ه صاحب کیف پول ارائه شود .مراحل تأیید کمی (حدود

 10دقیقه) طول میکشد تا ماینرها ،کارشان را انجام دهند.
ماینینگ :خیلی ســاده ،ماینینگ فرآیندهای تأیید تراکنشها و اضافه
کردن آنها به دفاتر عمومی اســت .برای اضافه کــردن تراکنشها به دفتر،
«ماینر» باید مشــکل محاســباتی به مراتب پیچیــده را حل کند (مانند یه
معمای ریاضی) .ماینینگ یک اُپن ســورس است بنابراین هر کسی میتواند
این تراکنش را تأیید کند .اولین «ماینر» برای حل کردن معما یک «بالک»
از تراکنش را به دفتر اضافه میکند .مســیری که تراکنشها در آن جریان
دارند ،بالکها و بالکچین عمومی بــا هم کار میکنند تا اطمینان حاصل
شود که هیچ کس نمیتواند شخصی در آینده نمیتواند بالکی اضافه کند یا
آن را تغییر دهد .به محض اینکه بالک به دفتر اضافه شد ،تمام تراکنشهای
مرتبط ثابت میشــوند و مبلغ اندکی را (به همراه سکههای تازه ایجاد شده)
به حســاب ماینر اضافه میکنند .فرآیندهای ماینینگ اســت که به سکهها
ارزش میدهد و به عنوان یک سیستم اثبات کار شناخته میشود.

آناتومی کریپتوکارنسی

اگرچه برخی از قوانین میتوانند اســتثنا باشــند ،اما برخی از فاکتورها
هســتند که کریپتوکارنسی را از سیســتمهای مالی قدیمی بسیار متفاوت
میسازند .در ادامه به این فاکتورها اشاره میشود:
مقیاس ســازگاری :مقیاســس ســازگاری بــه این معناســت که
کریپتوکارنســیها با معیارهایی ســاخته میشــوند که خوب کار کردن با
مقیاسهای کوچک و بزرگ را تضمین میکنند.
کریپتوگرافیک :کریپتوکارنســی از سیســتم کریپتوگرافی اســتفاده
میکند تا تولید سکهها و نظارت بر تراکنشها را کنترل کند.
تمرکززدایی شده :بیشــتر ارزهای در گردش توسط دولتها متمرکز

بینالملل
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میشــوند تا تولیدشــان بتواند با یک شــخص ثالث تنظیم شــود .تولید
کریپتوکارنسی و تراکنشها اُپن ســورس هستند ،با کد کنترل میشوند و
در شــبکههای همرده کار میکنند .بنابراین هیچ عاملی نمیتواند روی ارز
اثر بگذارد.
دیجیتال :فرمهای ســنتی ارز توسط جســم فیزیکی تعریف میشوند
(برای مثال اســکناسهای کاغذی یا ســکههای طال) اما کریپتوکارنســی
تماماً دیجتال اســت .ســکههای دیجیتال در کیفهــای دیجیتال ذخیره
و بــه کیفهای دیجتال ســایرین منتقل میشــوند .هیچ جســم فیزیکی
وجود ندارد.
ُ
ً
اُپن سورس :کریپتوکارنسیها معموال اپن سورس هستند .به این معنا
که دولوپرها میتوانند اِیپیآیهــا ( )APIsرا بدون پرداخت هزینه تولید
کنند و هر کسی میتواند از به این شبکه ملحق شود و از آن استفاده کند.
اثبات کار :بیشتر کرپیتوکارنســیها از یک سیستم اثبات کار استفاده
میکنند .طرح اثبات کار از یک معمای محاسباتی که محاسبه آن سخت اما
نظارت بر آن آسان است استفاده میکند تا بهرهبرداری از عملیات ماینینگ
کریپتوکارنسی را محدود کند.
نکته :سیســتمهای دیگر مانند اثبات کار نیز وجود دارند و مورد استفاده
قرار میگیرند (مثل اثبات سهام).
نام مستعار :صاحبان کریپتوکارنسی سکههای دیجیتالشان را در یک
کیف دیجیتال رمزگذاریشده نگهداری میکنند .مشخصات دارنده سکه در
آدرسهای رمزگذاریشده نگهداری میشود و به هویت افراد ارتباطی ندارد.
رابطه بین شما و سکههایتان توسط نامهای مستعار است.
ارزش :یک ارز برای ارزشــمند بود ،باید ارزش داشته باشد .دالر آمریکا
به ایــن منظور طال را معرف خود قرار داده اســت .طال در دورهای کمیاب

بود و برای رســیدن به آن کار ســخت در معادن و استخراجهای دشوار را
میطلبید ،بنابراین طال ارزش پیدا کرد .این یک چرخه اســت ،و حاال دالر
به طال ارزش میدهد.
کریپتوکارنسی به سادگی ارزش را جمعآوری میکند .در کریپتوکارنسی،
«ســکهها» توسط ماینرها تولید میشــوند .این ماینرها افرادی هستند که
برنامههای مربوط به ســخت افزار تخصصــی را که به طور خاص برای حل
مشکالت اثبات کاری طراحی شــده اند ،اجرا میکنند .کار پشت ماینینگ
سکهها ،به آنها ارزش میدهد ،در حالی که کمبود سکهها و تقاضای بیشتر
موجب نوسان در ارزش آنها میشود.

کریپتو چیست؟  7چیز که باید در مورد ارز دیجیتالی بدانید

اخیرا ً در خبرها آمده بود که با صالحدید بیتکوین ،این شرکت دیگر به
مشــتریان خود اجازه نمیدهد که به وسیله بیت کوین اقدام به خرید بلیط
کنند ،زیرا معامالت بسیار سنگینی در پی خواهد داشت.
ارز رمزنگاریشده یا کریپتوکارنسی که به عنوان ارز مجازی یا دیجیتالی
نیز شــناخته شده اســت ،در سال  2017ســلطه خود بر جهان را بیش از
پیش گســترش داد .ارز رمزنگاری شــده نوعی از پول دیجیتالی است که
طی ســالهای اخیر ایجاد شــده و برجســتهترین 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 میکند که
نهایت امنیت را برای کاربران داشته باشد .از رمزنگاری اطالعات برای اولین
بار در جنگ جهانی دوم استفاده شد و اکنون همان تکنیکها با تئوریهای
ریاضی و الگوریتمهای 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 میدهد تا
از خریــد کاال و خدمات بهرهمند 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 قیمتها را افزایش میدهند برای سود بیشتر
به فروش برسانند.
به نظر میرســد که روزانه دالالن بیشــری وارد این بازار میشــوند .به
گفته ســایت خبری بیزینس اینســایدر در ســال  ،2017ارز رمزی جدید
باعث افزایش بیش از  3.5میلیارد دالر در عرضه اولیه ســکه شــدICO .
نوعی جذب ســرمایه شبیه به عرضه عمومی اولیه ســهام است ،که در آن
مردم مجاز به خرید ســکه هستند .عرضه اولیه سکه زمانی اجرا میشود که
یک شــرکت بخواهد وجه خود را به ارز رمزنگاری شــده تبدیل کند .مردم
میتوانند عرضه اولیه ســکه را با دیگر ارزهای رمزنگاری شــده مانند بیت
کویــن یا اتر پس بدهند .در واقع یک کمپین جذب ســرمایه اســت که از
قراردادهای هوشمند پلتفرم اتریوم استفاده میکند و به مردم اجازه میدهد
دیگر ارزهای رمزنگاری شده را با ســکههای جدید بومی مبادله کنند .این
بازار در سال  2017بسیار داغ شده بود و در سال  2018پر حرارتتر از قبل
به فعالیت خود ادامه میدهد.
در اینجا هفت ســوال در مورد ارز رمزنگاری شده و ضرورت توجه به آن
آورده شده است.
 .1ارز رمزنگاری شده چیست؟
ارز رمزنگاری شــده نوعی پرداخت است که میتواند برای کاال و خدمات
به صورت آنالین مبادله شود .بسیاری از شرکتها ارز خود را که غالبا ژتون
نــام دارند توزیع کردهانــد ،و این ژتونها مخصوصــا میتوانند برای کاال یا
خدماتی که شــرکت ارائه میدهد ،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
بالکچین کار میکند .بالکچین یک تکنولوژی غیر متمرکز توسعه یافته
در میان بســیاری از رایانهها اســت که معامالت را مدیریت و ثبت میکند.
بخشی از جذابیت این فناوری ،امنیت آن است .بالکچین نوعی دیتابیس یا
پایگاه داده است که روی یک یا چند سرور خاص قرار ندارد بلکه روی تمام
کامپیوترهایی که به شبکه متصل میشوند ،توزیع شده است .بالکچین در
حقیقــت یک دفتر کل برای ثبت رکوردها و گزارشهاســت و به دلیل نوع
رمزنگاری و ثبت آن در همه کامپیوترهای شــبکه ،گزارشات ثبت شده قابل
هک یا حذف نیستند.
 .2چه تعدادی از این ارزها وجود دارد و ارزش آن چقدر است؟
در ژانویه  ،2018حدود  1400ارز رمزنگاری شــده خرید و فروش شدند و
با توســعه مداوم ،و از طریق عرضه سکههای اولیه پول را افزایش میدهند .بر
طبق تحقیقات انجام شده توســط  ،Token Reportدر هفته اول دسامبر
 ICOs ،2017در ســه ماهه چهارم سال جاری  1.38میلیارد دالر و در سه
ماه ســوم سال  1.74میلیارد دالر افزایش یافته است .و هردو در سال ،2016
تقریبا حدود  100میلیون دستآورد  ICOرا تحت الشعاع قرار دادند .اما این
جذب ســرمایه جدید ،ارزش ارزهای طوالنی مدت مانند بیتکوین و اتروم را
که قبال عمومی بودهاند ،شامل نمیشود .در تاریخ  5ژانویه  ،2018ارزش کل
ت کوین ،بهعنوان محبوبترین و رایجترین ارز دیجیتالی ،به  283میلیارد
بیــ 
دالر رســید .دومین ارز رایج و محبوب به نام ریپل نیز به ارزش  119میلیارد
دالر رسید .و با توجه به بازار سرمایهگذاری سکه ،ارزش کل ارزهای رمزنگاری
شده ،کریپتوکارنسی ،حدود  708میلیارد دالر محاسبه شده است.
.3دلیل محبوبیت این ارزها چیست؟
ارزهــای رمزنگاری شــده به دالیل متعددی بــرای حامیان خود جذاب
هستند .در اینجا به بیان چند مورد از رایجترینها میپردازیم:
طرفــداران ،کریپتوکارنســی را همچون بیت کویــن ،بهعنوان ارز آتی

میدانند و قبل از اینکه این ارزها بیشــتر از این فراگیر و شــاید هم گرانتر
شوند ،در خرید آنها با هم رقابت میکنند.
برخــی از طرفــداران این واقعیت را که ارز رمزنگاری شــده بانکهای
مرکزی را از مدیریت عرضه پول برکنار میکند ،میپســندند؛ زیرا در طول
زمان این بانکها تمایل دارند ارزش پول را از طریق تورم کاهش دهند.
ِ
پشــت رمزنــگاری ارز یعنی بالکچین را
ســایر طرفداران ،تکنولوژیِ
میپســندند ،زیرا این یک سیســتم پردازش و ضبط غیر متمرکز اســت و
میتواند از سیستمهای پرداخت سنتی امنتر باشد.
برخی دیگر ناشــناس بودن شــبکه بالکچین را میپسندند ،که اجازه
میدهــد تا معامالتی از جمله فعالیتهای جنایــی ،خارج از نظارت دولتی
صورتگیرد.
برخی از دالالن نیز از این ارز رمزنگاری شــده اســتقبال میکنند ،زیرا
ارزش آن باال میرود و آنها عالقهای به پذیرش طوالنی مدت ارزها به عنوان
راهی برای انتقال پول ندارند.
 .4این روش نوعی سرمایهگذاری خوب به حساب میآید؟
ممکن است ارزش ارز رمزنگاری شده باال رود ،اما بسیاری از سرمایهگذاران
آنها را صرفــا نوعی داللی میدانند تا یک ســرمایهگذاری واقعی .دلیل آن
چیســت؟ ارزهای رمزنگاری شده درست مانند ارزهای حقیقی ،هیچ جریان
نقدی را ایجاد نمیکنند ،و برای اینکه شــما سود ببرید ،باید یک نفری پیدا
شود تا حاضر شــود بیشتر از شما برای ارز ،پول بپردازد .این حالت ،تئوری
"احمق بزرگتر" نام دارد( .تئوری احمق بزرگتر (به انگلیســیGreater :
 ،)fool theoryیک نظریه اقتصادی اســت که طبق آن قیمت اجناس ،نه
بر اســاس ارزش ذاتی آنها ،بلکه بر اساس عقاید و انتظارات غیرمنطقی بازار
تعیین میشــود .یک خریدار قیمت یک کاال را اینگونه توجیه میکند که
میتواند در آینده کســی را پیدا کند که حاضر باشد کاال را با قیمت بیشتر
بخرد .یا به عبارتی دیگر همیشــه کســی احمقتر از وی پیدا میشــود که
برعکس یک کسب و کار
حاضر باشــد مبلغ بیشتری برای آن کاال بپردازد).
ِ
خوب مدیریت شــده ،که در طول زمان با افزایش سودآوری و جریان نقدی
عملکرد ،موجب افزایش ارزش میشود.
همانطــور کــه نویســندگان  Nerd Walletدر مباحــث اخیر اظهار
داشتند ،ارزهای رمزنگاری شــده مانند بیت کوین ممکن است زیاد امنیت
نداشــته باشــند و برخی از بیانات قابل توجه در جامعه ســرمایهگذاری به
ســرمایهگذاران احتمالی توصیه شده اســت تا آنها را صریحا هدایت کنند.
«وارن بافت» ،سرمایهگذار موفق و نامدار آمریکایی ،به مقایسه بیت کوین با
چکهای کاغذی پرداخته است :این یک روش بسیار موثر برای انتقال پول
است و شــما میتوانید بدون آنکه شناخته شوید آن معامله را انجام دهید.
چک نوشتن نیز یکی از راههای انتقال پول است .اما آیا چکها ارزش پولی
زیادی دارند؟ فقط به این خاطر که آنها میتوانند پول را انتقال دهند؟ مدیر
عامــل مِگابانک جِ ی پی مورگان چیس (بزرگتریــن بانک ایاالت متحده بر
پایه میــزان دارایی) ،جیمی دایمن ،بیت کوین را نوعی کالهبرداری و تقلب
میداند .برای کسانی که ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین را به عنوان
ارز آینده میبینند ،باید بیان شود که ارز نیاز به ثبات دارد تا تجار و مصرف
کننــدگان بتوانند قیمت منصفانهای را برای کاال تعیین کنند .بیتکوین و
اتروم چه در سال  2017و چه در بیشتر تاریخ عمر خود ،همه چیز داشتند
غیر از ثبات! برای مثال ،در ابتدای ســال  2013بیت کوین به مبلغ 13.50
دالر معامله شد ،در حالیکه در ژانویه  ،2018این مبلغ حدود 16هزار دالر
تغییر کرد .اتروم نیز در ســال  2017حتی فراتر از این مبلغ بوده است .این
باعث میشود که برخی سرمایهگذاران فکر کنند که شما باید از بیتکوین
و ارزهای رمزنگاری شده مات و مبهوت شوید.
این نوســان قیمت معمایی را ایجاد میکند .اگر بیت کوتینها در آینده
ارزش بیشتری داشته باشند ،احتمال کمتری وجود دارد که مردم امروز آنها
را خرج کنند و به گردش بیاندازند و باعث میشوند که ثبات آنها به عنوان
یک ارز کاهش یابد .چرا وقتی که ممکن است ارزش یک بیت کوین در سال
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بعد سه برابر بیشتر شود ،باید آن را خرج کرد ؟

.6آیا ارزهای رمزنگاری شده قانونی هستند؟
این ارزها در ایاالت متحده قانونی هستند و هیچ مشکلی ندارد ،درحالی
که دولت چین اســتفاده از آنها 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
سرمایهگذاران به عنوان یک فرصت مینگرند ،پیدا کنید.
کمیســیون امنیت و تبادل ،مقررات عرضه سکهها و رمزنگاری معاملهها
را به طور کلی افزایش داده است .این خبر خوبی برای سرمایهگذاران است،
چرا که این امرفریبکاری را ریشهکن و محافظت از سرمایهگذاران را کمک
میکند .اما خریداران بدانند که همیشه باید مراقب باشند.
.7چگونه از خودتان محافظت میکنید؟
اگر به دنبال خرید یک ارز رمزنگاری شــده در یک  ICOهستید ،حتما
متن آگهی یا دفترچه شناسانگر سهام شرکت را برای دریافت اطالعات ذیل
مطالعه کنید:
چه کسی مالک این شــرکت است؟ اگر صاحب شرکت قابل شناسایی و
شناخته شده باشد ،یک نشانه مثبت است.
آیا ســرمایهگذاران دیگری وجود دارند که در آن شرکت سرمایهگذاری
میکنند؟ اگر سایر سرمایهگذاران بزرگ و شناخته شدهای 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 میآورید؟ این تمایز مهم است .داشتن سهام ،به این معنی است که
شما در کســب درآمد شرکت سهیم هستید (شما مالک هستید) ،در حالی
که خرید ژتون به معنای این اســت که فقط حق اســتفاده از آن را دارید،
مانند ژتونهای یک 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 ،ریسک آن
کمتر خواهد بود.
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.5چگونه ارز رمزنگاری شده را خریداری میکنید؟
برآیندهای بســیاری از شــرکتهای مختلفی وجــود دارد که میگویند
کاربران برای بهدســت 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 یک کیف پول بیت کوینی نیاز دارید ،درواقع این
یک برنامه آنالین اســت کهمیتوانید پول خود را در آن نگه دارید .شــما با
ارائــه هویت و جزئیات بانکی خود در این برنامه ثبت نام میکنید ،ســپس
میتوانید 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 شــرکتهای ســرمایهگذاری صندوق قابل معامله در بورس بیت
کوین را ایجاد کردهاند که بیشترشان نیز در دست طراحی هستند ،بنابراین
ســرمایهگذاران میتوانند صندوقی را خریداری کنند که بیت کوین را نگه
میدارد ،بســیار شــبیه به خرید و فروش ســهام یا وجوه .این روش نسبتا
سادهای برای دسترسی به ارز است و شما احتماال میتوانید از طریق واسطه
موجود خود ،معامالتی را انجام دهید .اما خودتان را به رشــد سریع صندوق
معامــات تجاری امیدوار نکنید .زیرا کمیســیون امنیت و تبادل ،تصویب
صندوق معامالت تجاری مبتنی بر بیت کوین را به تعویق انداخته است.
یک گزینه ســوم جدید هم وجود دارد که در دسامبر  2017معرفی شده
اســت .سرمایهگذاران هم اکنون میتوانند بیت کوین آتی را خریداری کنند
و یا بفروشــند و به شما اجازه میدهند بیت کوین را در یک تاریخ مشخص
برای یک 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.

میشــود کارهای بســیاری صورتگیرد و در سراسر دفترچه شناسانگر
شرکت جستســجو کرد .هرچه جزئیات بیشتر باشــد ،آن شرکت قانونیتر
است .اما مشروعیت به این معنا نیست که ارز موفقیت آمیز خواهد بود .این
یک سوال کامال جداگانه است و نیاز به آگاهی و درک از بازار دارد.
اما در راس همه این نگرانیها ،داشــتن ارز رمزگذاری شــده شما را در
معرض سرقت قرار میدهد ،زیرا هکرها سعی در نفوذ به شبکههای رایانهای
دارند تا به داراییهای شــما دست یابند .در سال  2014پس از آنکه هکرها
صدهــا میلیون دالر در بیت کوین را به ســرقت بردند ،یکی از معاملهگران
برجسته اعالم ورشکستگی کرد .اینها خطرات معمولی برای سرمایهگذاری
در سهام و صندوقها در مبادالت عمده ایاالت متحده نیستند.

مهمترین ارزهای رمزنگاری شده

بیت کوین نه تنها یک 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 یک اســتاندارد واقعی برای رمزنگاری تبدیل شده است.
به طور کلی ارزهای الهام گرفته از بیت کوین ،آلتکوین نامیده میشــوند و
ســعی دارند تا خود را به عنوان نســخههای اصالح شده یا بهبود یافته بیت
کویــن معرفی کنند .در حالی که برخی از این ارزها نســبت به بیت کوین
آسانتر به دست میآیند ،قراردادهایی وجود دارد که شامل ریسک بزرگتری
هســتند که به وسیله نقدینگی کمتر ،پذیرش و حفظ ارزش به ارمغان آمده
است .از آنجاییکه قیمت بیت کوین رو به افزایش است ،در اینجا  6مورد از
ارزهای رمزنگاری شده در میان  700ارز را انتخاب کردهایم که ممکن است
برای شما ارزشمند باشد.
.1لیتکوین ()LTC
لیتکوین که در ســال  2011راه 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
 MITو مهندس ســابق گوگل ،ایجاد شد .لیتکوین بر اساس یک شبکه
پرداخت جهانی منبع باز است که توسط هیچ یک از مقامات مرکزی کنترل
نمیشود و از رمز به عنوان اثبات کار استفاده میکنند که میتواند با کمک
ت کوین از
ف کننده رمزگشــایی شــود .اگرچه لی 
پردازندههای درجه مصر 
بسیاری جهات مانند بیت کوین است ،اما نرخ تولید بالک سریعتر دارد و از
این رو تاییدیه معامله را ســریعتر ارائه میدهد .به غیر از توسعه دهندگان،
تعداد بازرگانانی که لیت کوین را قبول دارند ،نیز رو به افزایش است.
.2اتروم ()ETH
اتروم که در ســال  2015راه اندازی شــد ،یک پلتفــرم نرم افزاری غیر
متمرکز است که قراردادهای هوشمند و برنامههای توزیع شده ()DApps
را بدون هیچ گونه خرابی ،تقلب ،کنترل یا دخالت از ســوی شــخص ثالث
ساخته و اجرا میکند .اتروم در طی سال  2014یک پیش فروشی برای اتر
را راه اندازی کرده بود که پاسخ مقاومت ناپذیری را دریافت کرد.
برنامههــای کاربردی اتروم ،بر روی ژتون رمزنگاری پلت فرم خاص خود
به نام اتر اجرا میشــوند .اتر مانند وسیله نقلیهای است که امکان حرکت بر
روی پلت فرم اتروم را فراهم میســازد و توسط بسیاری از توسعه دهنگان
برای توســعه و اجرای برنامه کاربردی درون اتروم دنبال میشــود .با توجه
به اتروم ،میتوان از اتر برای «کدگــذاری ،غیر متمرکز کردن ،ایمن کردن
و تجارت تقریبا در مورد هرچیز» اســتفاده کرد .پس از حمله به  DAOدر
ســال  ،2016اتروم به دو قسمت اتروم ( )ETHو اتروم کالسیک ()ETC
تبدیل شد .اتروم سرمایهای معادل با  41.4میلیارد دالر در اختیار دارد ،که
در میان همه ارزها بعد از بیت کوین قرار میگیرد.
.3زی َکش ()ZEC
زی کش ،یک ارز رمزنگاری شده غیر متمرکز و منبع باز است که در نیمسال
دوم ســال  2016راه اندازی شــد که به نظر میرسد 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 میکند.

15

بینالملل

شماره  96فروردین 97

16

زی کــش حریم خصوصی و شــفافیت انتخابی معامــات را ارائه میدهد.
بنابراین ،زی کش ماننــد  httpsادعا میکند که امنیت و حریم خصوصی
بیشــتری را ایجاد مینماید ،در حالی که همه معامالت در یک بالک چین
ثبت شــده و منتشر میشوند ،اما جزئیاتی مانند فرستنده،گیرنده و میزان
مبلغ ،خصوصی باقی میماند .زی کش بــه کاربران خود انتخاب معامالت
حفاظدار را پیشنهاد میدهد که اجازه میدهد محتوی با استفاده از تکنیک
دانش صفر که  zk-SNARKنام
پیشرفته کریپتوگرافیک یا ساختار اثبات ِ
دارد رمزنگاری شده و توسط تیم خودش توسعه یابد.
.4دش
دش که در اصل به عنوان دارک کوین شناخته میشود ،نسخه سریتر
از بیت کوین اســت .دش ناشناسی بیشتری را به همراه دارد ،زیرا بر روی
یک شــبکه اصلی غیر متمرکز کار میکند که موجب میشــود معامالت
پنهانیتر شــوند .دش که در ژانویه ســال  2014راه 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 میتواند با استفاده
از  CPUو یا  GPUبهرهبرداری شــود .در مارس  ،2015دارک کوین به
دش تغییر یافت ،که به معنای نقدینگی دیجیتالی است و تحت نظر تیکر
– دش عمــل میکند .این تغییر هیچکــدام از ویژگی تکنولوژیکی مانند
 Dark send، Instant Xرا تغییر نداد.
.5ریپل
ریپل یک شبکه پرداخت جهانی در زمان واقعی است که پرداختهای
فوری ،مطمئن و کم هزینــه بینالمللی را ارائه میدهد .ریپل "بانکها را
قادر میســازد تا پرداختهای بینالمللی را در زمان واقعی ،با شــفافیت
کامــل و در کمترین هزینه پرداخت کنند ".ارز ریپل که در ســال 2012
راه اندازه شده بود ،دارای ارزش بازار  1.26میلیارد دالر است .ریپل نیازی
به بهرهبرداری ندارد ،و ویژگی آنای اســت که از آلتکوین و بیت کوین
منحرف میشــود .از آنجا که ســاختار ریپل نیازی به بهره برداری ندارد،
استفاده از قدرت محاسبات را کاهش میدهد و تاخیر شبکه را به حداقل
میرســاند .ریپل معتقد است که «توزیع ارزش یک راه قوی برای تحریک
رفتارهای خاص اســت» و در نتیجه در حال حاضر قصد توزیع  XRPرا
عمدتا "از طریق معامالت توســعه کسب و کار ،از طریق انگیزه برای ارائه
دهندگان نقدینگی که گستردگیهای محکمتری را برای پرداختها ارائه
میدهنــد ،و از طریق فروش  XRPبه خریداران ســازمانی عالقهمند به
سرمایهگذاری در  ،"XRPرا دارد.
.6مونرو
مونرو یک پول امن ،خصوصی و غیرقابل شناسایی است .این رمزنگاری
منبع باز در آوریل  2014راه 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 َدهِش و جامعه محور است .مونرو با
یک تمرکز قوی بر تمرکز زدایی و مقیاس پذیری راه اندازی شد ،و حریم
خصوصی کامل را با اســتفاده از یک تکنیک خاص به نام «امضای حلقه»
فراهم کرد .با اســتفاده از این تکنیک ،گروهی از امضاهای رمزنگاری شده
شــامل حداقل یک شــرکتکننده واقعی ظاهر میشوند ،اما از آنجاییکه
همه آنها معتبر هستند ،نمونه واقعی نمیتواند جدا شود.

حرف آخر
بیت کوین ،هدایت دســته ارزهای رمزنگاری شده را به لحاظ سرمایه
بــازار ،حجم کاربر و محبوبیت ادامه میدهد .با وجود این ،ارزهای مجازی
مانند اتروم و ریپل که بیشتر برای راه حلهای سرمایهگذاری مورد استفاده
قرار میگیرند ،محبوب شــدهاند ،در حالی که برخی از آلت کوینها برای
ویژگیهای برتر یا پیشرفته بیت کوینهای روبهرو تایید میشوند.
در حــال حاضر با روند فعلی ،ارزهای رمزنگاری شــده برای ماندن در
اینجا هســتند اما تعدادی از آنها رهبرانــی را پدید میآورند که در میان
رقابت رو به رشد در فضا و فقط با زمان به نمایش گذاشته میشوند.

همکاریبورسلوکزامبورگ  بابانکتوسعهکشاورزیچین

بازار اوراق قرضه سبز
گسترش مییابد

بورس اوراق بهادار لوکزامبورگ ( )LuxSEو بانک توســعۀ کشاورزی چین
( ،)ADBCدومین بانک بزرگ سیاست در چین ،یادداشت تفاهمی امضا کردند
تا یک طرح قابل دســترس برای نمایش کاهش فقــر و پایداری  ADBCدر
پلتفرم لوکس سبز بورس ( )LGXایجاد کنند.
"پیوند ســبز" یک اوراق قرضه معاف از مالیات است که توسط سازمانهای
واجد شــرایط فدرال یا شهرداریها برای توســعه مکانهای سبز ایجاد شده
است .ســایتهای پرتالش منطقهای هســتند که از زمینهای کم مصرف و
ساختمانهای رها شده استفاده میکنند و این مکانها اغلب دارای آلودگیهای
صنعتی کم هســتند .اوراق قرضه سبز برای واجدین شرایط سبز واجد شرایط
برای طرحهای پایدار به وجود آمده اند.سرمایهگذاران بینالمللی اطالعات دقیقی
به زبان انگلیسی از اوراق قرضه سبز چینی صادر شده توسط  ،ADBCدر بازار
بین بانکی چین ( )CIBMاز طریق طرح  Bond Connectدسترسی پیدا
میکنند.تمام اوراق قرضه واجد شــرایط  ADBCبر روی لوکس ســبز اوراق
بهادار نمایش داده میشوند که اولین و تنها پلت فرم مبادلهای 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 میشود .توافقنامه
ما با  ADBCبرای ایجاد یک بازار جهانی ســبز جهانی اساسی است " ،رابرت
شــارفه ،مدیر عامل شرکت . LuxSEهدف از توافق بین  ADBCو LuxSE
این است که پلی برای بازار بین بانکی چین با سرمایهگذاران بینالمللی باشد و
سرمایهگذاران خارج از چین را بیشتر به اوراق قرضه سبز  ADBCجذب کند.
این امر از طریق افزایش فعالیت و بیشتر شفاف شدن  ،ADBCکاهش فقر و به
ثبات رسیدن سهام و در دسترس بودن تمام این اطالعات به انگلیسی امکانپذیر
میشود " .این اولین بار است که اطالعات مربوط به اوراق قرضه سبز داخلی در
بورس اوراق بهادار بینالمللی نمایش داده میشود .این امر ارتباط بین چین و
سرمایهگذاران بینالمللی را تسهیل میکند ".یین جویونگ ،عضو کمیته مرکزی
و معاون رئیس جمهور .ADBCرابرت شارف افزود " :این یک لحظه تاریخی
برای بورس لوکزامبورک است .اوراق بهادار  ADBCبه عنوان اولین اوراق قرضه
سبز تحت پوشش  CIBMدر  LGXنمایش داده میشوند .این یک سیگنال
بسیار قوی برای جامعه سرمایهگذاران بینالمللی است".

بینالملل
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«اد تیلی» ،مدیرعامل و رئیس Cboe
 ،Global Marketsو عضــو کمیته
 WFEدیدگاههایش درخصوص آینده سال 2018
را در زیر بیان کرده است.

با نگاهی به آینده ســال ،2018
مهمتریــن گرایشهای منطقهای و
جهانی که مبادالت ارزی و سهامی
و حد و حدود ســازمانها را شکل
میدهند ،چیست؟
تعداد زیــادی وجود دارد .از منظر مشــتری،
مشــتریان به طــور فزاینــده خواســتار ثبات و
انعطافپذیری سیستمهای 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 پلتفرمهای تجاری
خود به این سیســتم هستیم که به تمام بازارهای
ما قدرت خواهد بخشید.
از دیگر موارد میتوان 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 میبرد،
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
میخواهند نه با رویکردی گسترده.
برای این منظور ،ســری دادههای بیشتری در
ســال  2017بــه  Cboe DataShopاضافــه
کردیم ،به عنوان مثال اطالعات گذشته مبادالت
ارز خارجی از  Cboe FXکه آن را برای شــرکت
کنندگان در بــازار و دانشــگاهیانی که مایل به
استفاده از آن برای سادهسازی تجزیه و تحلیلها
و همچنیــن برای بهبود فرصتهای تجاری ایجاد
کردیم .مــا همچنین دادههای گذشــته را برای
محصول جدید بیت کوین خود را نیز اضافه کردیم.

آیا تغییرات نظارتی قابل توجهی
در آینده وجود دارد که بر نحوه کار
شما تأثیر بگذارد؟
آمادگی برای  MiFID IIقطعا باری سنگین
برای ما بود و نیاز به زمان و منابع زیادی داشــت،
امــا قبــل از  3ژانویــه  ،2018ما آمــاده بودیم.
اســتراتژی آمادگی ما برای  MiFID IIشــامل
نگاه کردن به آنچه مورد نیاز اســت از یک چشم
انداز عملیاتی برای سازگاری با مقررات جدید بود.
ما  MiFID IIرا از منظر فرصتی برای توســعه
کسب و کار دیدیم تا بتوانیم محصوالت و خدمات
جدیــد در بازار برای کمک به شــرکتکنندگان
بــا برخی تغییراتی که مقــررات جدید به ارمغان
میآورد ،ایجاد کنیم .در این راستا ،ما برای برخی
از چالشهایی که  MiFID IIبرای بســیاری از
شــرکتها ایجاد میکند ،ارائه کردهایم .برخی از
این پیشنهادات جدید عبارتند از :پلتفرم معامالتی
جدید Cboe LIS ،و کتاب مزایدههای دورهای ما
که مشارکتکنندگان بازار را با راههای جدید برای
تجارت با اندازههای بزرگتر آشنا میکند.

چرا فکر میکنید نقش اجتماعی
زیرســاختهای بازار مالی در حال
تغییر است؟
 Cboeیک 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 ریسکها را مدیریت کنند .ما در تالش
هستیم تا بازاری سالم تر ایجاد کنیم.

بینالملل

اولویتهای استراتژیکی برای سال
آینده چیست؟
تعهد ما به رشــد کردن از طریق نــوآوری در
تولیدات و گســترش نوآوریها در بازار هرگز به با
اهمیتی اکنون نبوده است .تنوع خط تولید Cboe
ما را قادر میســازد تا هر جنبهای از چرخه توسعه
محصول را اعم از طراحی ،فهرستبندی و تجارت
محصوالت ،تهیه و دســتهبندی اطالعــات بازار و
آموزش مشــتریان را شکل دهیم .عالوه بر این ،ما
همچنان به اســتفاده از پلتفرمهای قدیمی برای
محصــوالت اختصاصی مانند  500 P & Sو & S
 500 Pمیپردازیم .به عنوان مثال ،ما قصد داریم
گزینههایی را در شاخصهای بخش انتخابی S 10
 & Pطراحــی کنیم تا موانع بازار را در بخشهای

سرمایهگذاری آمریکا که در  500 S & Pبه نمایش
گذاشته شدهاند ،به طور گسترده دنبال کنیم .پس از
راهاندازی ،تغییرات جدید به سرمایهگذاران اروپایی
این اجازه را میدهند که گزینههایی را که در حال
حاضــر در  ETFبه علت محدودیــت در مقررات
اروپایی ندارند درســهام آمریکا جستجو کنند .ما
همچنان به شــدت در تمامی  15محل تجاری که
در سال  2018فعالیت میکنیم ،ادامه میدهیم و
خدماتی چون محصوالت نوین و ابزارهای معامالتی،
قیمتگذاری رقابتی و خدمات مشــتری پیشرو را
ارائه میدهیم .ما همچنــان به دنبال فرصتهایی
برای گســترش طرحهای  2017خودمان از جمله
مشارکت در ســاعتهای 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 مکانهای اجرایی
شرکتکنندگان بتوانند استراتژیهای تجاری خود
را در محیط نظارتی  MiFID IIجدید پیادهسازی
کنند .در حالــی که ما زمینه را برای بهبود چرخه
مبادالت محصوالت آماده میکنیم Cboe ،نیز به
پلتفرم اثبات شده  Batsانتقال مییابد تا دسترسی
کار آمدی برای مشــتریان ایجــاد کند .این نقل و
انتقال در برای  25فوریه و  14مه به نقطه بحرانی
میرسد که سیستم ما از  CFEو Options C2
 Exchangeبه تکنولوژی  Batsتغییر مییابد.

شرکت فوالد خوزستان تندیس طالیی
رعایت حقوق مصرفکنندگان را دریافت کرد
ش��رکت فوالد خوزس��تان با دریاف��ت تندیس طالی��ی رعایت حقوق
مصرفکنندگان 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  10گواهینامه و  8تندیس شد که تعداد
ش��ش تندیس طالیی مشتریمداری ،جایگاه درخشانی برای این شرکت
فوالدساز بزرگ رقم زده است .این درحالی است که امسال در حوزه کاالهای فلزی و معدنی  52شرکت پیشرو با هم رقابت کردهاند.
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 سیاستهای حمایت از مصرف
کنندگان و توجه به اس��تانداردها مورد تاکید دولت اس��ت .محمد شریعتمداری سپس در آیین ویژه اهدای تندیسها 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 بخشهای دولتی و خصوصی و کارشناسان حضور داشتند .بر اساس
آمارهای اعالم ش��ده ،ش��رکت فوالد خوزستان طی سال  ۹۶ضمن تأمین نیاز داخل ،بالغ بر  ۷0درصد از تولیدات خود را به صادرات اختصاص
داده و روانه بازارهای بینالمللی در اقصی نقاط جهان ساخته است.

علی دینی ترکمانی در گفتوگو با بازار و سرمایه مطرح کرد  :
ا قت
صاد کالن

تشدیدجریاننقدینگی
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42
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آمار و اطالعات اســتفاده شــده در ایــن گزارش
جدیدترین و بهروزترین آمار و اطالعاتی اســت که
در زمان انتشــار آن ( ۱۶فروردین  )۱۳۹۷از منابع
معتبری که در متن یا زیرنویسها ذکر شدهاند قابل
دسترسی بوده است .آمار ،اطالعات و تحلیلهای ارائه
شده در این گزارش صرفاً جنبه اطالع رسانی داشته و
هیچ مسئولیت یا تعهدی را از سوی سازمانها و افراد
وابسته به آن ایجاد نمینماید.

ی ارائه شده،
يـادداشت ش هرجا نرخ رشد متغیر یا مقطع مورد
در این گزار تغییر آن متغیر در دوره ل قبل از آن
سا
د
منظور درص دوره یا مقطع مشابه در د .برای مثال،
ه
اش
بحث نسبت ب
ب
ده
ن ذکر ش
تان ،»۱۳۹۶
است ،مگر این که خالف آ ی نفتی در تابس
 ۱۳۹نسبت به
منظور از «رشد درآمدها در تابستان ۶
این درآمدها
تغییر
درصد ن  ۱۳۹۵است.
تابستا

20

گزارشفصليتحوالتاقتصادايران

کارشناسان :فرشيد اسالمبولچي ،آرين آقابيگي
حسين سلطانآبادي ،شمیم طاهری و محمد کوثري

بخشواقعی

اقتصاد کالن

برآوردهــای مقدماتی بانک مرکزی از رشــد اقتصادی  3/4درصدی در نه
ماهه نخست سال  1396حکایت دارد .مجموع ارزش افزوده ایجاد شده توسط
فعالیتهای اقتصادی طی این مدت  10.986هزار میلیارد ریال بوده که حدود
 13/3درصــد آن متعلق به گروه نفت اســت .گروه نفت ،پس از رشــد 61/6
درصــدی ارزش افزوده به قیمتهای ثابت در ســال  ،1395از ابتدای ســال
 1396با افت سرعت رشد مواجه بود و در پاییز این سال برای اولین بار پس از
 11فصل منقبض شد و نرخ رشد منفی  7/3درصدی به جا گذاشت .در فصول
آتی نیز انتظار میرود رشدهای خفیف و حتی منفی در گروه نفت تکرار شود
و رشــد اقتصادی را تضعیف کند .در سال  ،1396رشد اقتصادی در نیمه اول
سال  4/7درصد و در پاییز تنها  1/0درصد به ثبت رسیده است که این تفاوت
نیز عمدتاً از تحوالت گروه نفت نشأت میگیرد.
در  9ماه نخســت این ســال گروه خدمــات با ســهم  54/2درصدی از
اقتصاد کشــور 1/8 ،واحد درصد از رشد اقتصاد را موجب شده است .در بین
زیرمجموعههای این گروه ،بیشترین رشد معادل  7/1درصد متعلق به بخش
حملونقل ،انبارداری و ارتباطات بوده است .پس از گروه خدمات ،گروه صنایع
و معادن با سهم  1/1واحد درصدی از رشد کل ،دومین گروه اثرگذار بر رشد
ثبت شــده در این مدت بوده است .در بین زیرمجموعههای این گروه ،بخش
ســاختمان پس از  10فصل متوالی انقباض ،در تابستان و پاییز با رشد مثبت
همراه بوده و در نه ماهه نخست به قیمتهای ثابت  0/8درصد افزایش ارزش
افزوده داشــته است .گروههای نفت و کشاورزی نیز هر کدام  0/3واحد درصد
از رشد اقتصادی این دوره را موجب شدهاند .جدول  1جزئیات رشد اقتصادی
در سال  1395و نه ماهه نخست سال  1396را نشان میدهد.
برآوردهای مقدماتی بانک مرکزی از سمت تقاضا در نه ماهه نخست 1396
از رشــد  3/1درصدی هزینه ناخالص داخلی به قیمتهای ثابت سال 1390
حکایت دارد )1(.در فصل پاییــز ،مصرف بخش خصوصی که نزدیک به نیمی
از تقاضای اقتصاد کشور را تشکیل میدهد ،به قیمتهای ثابت با  3/2درصد
کاهش مواجه بوده و مصرف بخش دولتی  7/7درصد افزایش داشته است .در
این فصل  697هزار میلیارد ریال ســرمایه ثابت ناخالص به قیمتهای جاری
تشــکیل شده که معادل  18/7درصد از هزینه ناخالص داخلی است .در پاییز
 ،1396تشــکیل ســرمایه به قیمتهای ثابت در هر دو بخش ماشینآالت و

ساختمان با افزایش همراه بوده که در فصول چند سال گذشته به ندرت اتفاق
افتاده اســت .همچنین در این فصل با افزایش  5/8درصدی واردات و کاهش
 6/9درصــدی صادرات به قیمتهای ثابت ،خالص صادرات افت شــدیدی را
تجربه کرده است .جدول  2نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی و اجزای آن را در
فصول مختلف سالهای  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶نشان میدهد.
عالوه بر بانک مرکزی ،مرکز آمار ایران هم گزارش حسابهای ملی ایران در
نه ماهه نخست سال  1396را منتشر کرده است .بر اساس گزارش مرکز آمار،
رشــد اقتصادی در این مدت به قیمتهای ثابت سال  1390با احتساب نفت
 4/4درصد و بدون احتساب نفت  4/7درصد بوده است .با وجود یکسانسازی
سالهای پایه در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ،اختالف در آمار اعالمی
به خصوص در ســطح گروهها و زیرمجموعههای آنها قابل توجه است و این
دو نهــاد تصویر متفاوتی از اقتصاد ایران ارائــه میدهند .برای مثال در پاییز
 1396تأمین آب ،برق و گاز طبیعی طبق محاســبه بانک مرکزی  7/1درصد
رشــد داشته ،در حالی که در محاسبات مرکز آمار  13/0درصد منقبض شده
اســت .رشد مصرف بخش خصوصی نیز در گزارشهای بانک مرکزی و مرکز
آمار به ترتیب منفی  3/2درصد و مثبت  7/4درصد اعالم شده است .این نوع
تفاوت در آمار واردات نیز وجود دارد و در حالی که بانک 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 منتشرشده برای سالهای
گذشــته است .اگرچه به طور معمول ارقام اعالمشده برای چند سال آخر هر
گزارش مقدماتی بوده و به مرور با اندکی تغییر نهایی میشوند ،در گزارشی که
در اســفند  1396منتشر شده حتی ارقام سال  1391هم دستخوش بازبینی
و تغییــر قرار گرفتهاند .جالب آن که نرخ رشــد ســال  1395که مرکز آمار
پیش از این  10/8درصد اعالم کرده بود ،پس از بازبینی دقیقاً برابر نرخ رشد
محاسبهشده توسط بانک مرکزی و برابر  12/5درصد اعالم شده است.
صنــدوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود رشــد اقتصادی ایران در
ســال  ۱۳۹۶و  ۱۳۹۷را به ترتیب  4/۳و  4/0درصد پیشبینی کرده اســت.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز در گزارشی بر اساس برآورد هزینههای عمرانی و
جاری دولت ،تحوالت مورد انتظار از بخش نفت ،آخرین آمار و اطالعات وزارت
جهاد کشــاورزی ،برآورد شرکتهای صنعتی مختلف شامل خودروسازیها و
پتروشــیمیها از میزان تولید محصوالت خود تا انتهای سال و سایر اطالعات
مرتبط ،رشد اقتصادی سال  1396را  4/4درصد پیشبینی کرده است .در این

جدول  - 1نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و زیرمجموعههای آن به قیمتهای ثابت سال ( 1390درصد)
1395

4/2

4/2

3/9

4/2

4/1

4/1

گروه نفت

67/1

61/6

5/9

5/7

-7/3

1/3

گروه صنایع و معادن

0/8

2/2

4/2

5/3

4/2

4/6

معدن

-0/7

2/1

3/7

1/5

0/8

1/9

صنعت

6/0

6/9

4/4

6/0

3/9

4/7

برق ،گاز و آب

5/1

6/8

8/3

6/3

7/1

7/2

-15/3

-13/1

-3/5

3/1

1/4

0/8

3/1

3/6

3/9

4/1

3/1

3/7

ساختمان

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه

12/4

12/5

4/5

4/8

1/0

3/4

تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت)

2/5

3/3

4/1

4/5

3/6

4/1

گروه خدمات

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

سال

بهار

تابستان

پاییز

نه ماهه نخست

گروه کشاورزی
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جدول  - 2نرخ رشد هزینه ناخالص داخلی و اجزای آن به قیمتهای ثابت سال ( 1390درصد)

1396بخش نفت ،آخرین آمار و اطالعات وزارت
جاری دولــت ،تحوالت مورد انتظار از
خودروسازیها و
شــامل
مختلف
شرکتهای صنعتی
ماهه نخست
نه
پاییز
کشــاورزی ،برآوردتابستان
جهاد بهار
1/4سایر اطالعات
 -3/2انتهای ســال و
تولید محصوالت خود تا
میزان
از
ها
پتروشــیمی
3/2
4/1
مرتبط ،رشد اقتصادی ســال  ۱۳۹۶را  4/4درصد پیشبینی کرده است .در این
4/8
7/7
4/1
2/6
گزارش ،برای ســال  ،۱۳۹۶رشد ارزش افزوده گروه کشاورزی  ۳/8درصد ،گروه
1/4
4/0
1/4
خدمات  ۵/۳درصد
درصــد و گروه
صنایع و معادن 4/۱
-1/9درصد ،گروه
نفــت ۳/۱
4/4رشــد اقتصادی0/9
نیز سطح پایین
-0/8چالش پیش روی
-1/0شــده و مهمترین
پیشبینی
است.
1/6
خصوصی عنوان شده3/8
گذاری دولتی و 2/1
سرمایه-2/5

1395
ملی ایران در
عالوه بر بانــک مرکزی ،مرکز آمار ایران هم گزارش حســابهای
آمار،
اساس
گزارش مرکزسال
نخست
نه ماهه نخســت سال  ۱۳۹۶را منتشــر کرده است.نهبرماهه
نفت
احتســاب
با
۱۳۹0
این مدت به قیمتهای ثابت ســال
رشــد اقتصادی در
3/8
3/0
مصرف خصوصي
 4/4درصد و بدون احتســاب نفت  4/۷درصد بوده اســت .با وجود یکسانسازی
3/0
5/5
مصرف دولتي
سالهای پایه در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار ،اختالف در آمار اعالمی به
-3/7
-6/5
تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
نهاد
توجه است و این دو
زیرمجموعههای آنها قابل
خصوص در سطح گروهها و
5/7در پاییز 5/6 ۱۳۹۶
نآالت
تأمین
اقتصاد ایران ارائه میدهند .برای مثال
ماشياز
تصویــر متفاوتی
-7/4در
درصد رشــد داشته،
طبیعی طبق محاســبه بانک مرکزی ۷/۱
-11/3
آب ،برق و گازساختمان
مصرف
حالی که در
0/4
-6/9
7/3
1/3
شده است .رشد 41/3
مرکز آمار  ۱۳/0درصد منقبض45/2
محاســباتخدمات
صادرات کاالها و
بخــش خصوصی نیز در گزارشهای بانک مرکــزی و مرکز آمار به ترتیب منفی انرژی :حجم تولید ماهانه نفت خام ایران در  ۱۱ماه نخســت ســال ۱۳۹۶
9/2
14/9
6/1
6/2
واردات کاالها و خدمات
بین  ۳/8تا ۳/۹
5/8روزانــه آن تنها
8/2گرفت و متوســط
ســطح باثباتی قرار
واردات تقریباً در
 ۳/2درصد و مثبت  ۷/4درصد اعالم شــده است .این نوع تفاوت در آمار
بر اساس آخرین 0/5
4/6
میلیون 4/2
13/4
12/5
تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار
3/1منابع مستقیم،
گزارشهای اوپک از
بشکه در نوسان بود.
نیز وجود دارد و در حالی که بانک مرکزی رشــد مثبت برای واردات اعالم کرده،
1396روزانه تولید نفت خام ایران در بهمنماه ۳/8 ،میلیون بشــکه بوده که
متوســط
مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،خالصه گزارش تحوالت اقتصادی ایران در بخش واقعی ،نه ماهه نخست سال
مرکز آمار روند واردات را کاهشــی دیده اســت .نکته قابل توجه دیگر ،بازبینی
مرکز آمار در ارقام رشــد منتشرشده برای سالهای گذشته است .اگرچه به طور  ۶0هزار بشــکه کمتر از بهمن ســال  ۱۳۹۵است .بر اســاس آخرین آمار بانک
نفتخام و
شاملنفت
شــامل
ایران،
صادرات
۱۳۹۶
ســال
نخســت
مرکزی ،در
ایران،
نفتنفت
صادرات
1396
ســال
نخســت
نیمهنیمه
مرکزی ،در
گروهبا بانک
مقدماتی3/8
گزارشکشاورزی
افزوده گروه
ارزش
اعالمسال
ارقام برای
گزارش،
درصد،مرور
بوده و به
آخر هر
رشدسال
،1396چند
شده برای
معمول
۱۳/۱کهدرصد
که
بوده
روز
در
بشکه
میلیون
2/۳
حدود
نفتی،
های
فرآورده
خالص
حتی خــام و خالص فرآوردههای نفتی ،حدود  2/3میلیون بشــکه در روز بوده
شدهدرصد
منتشر5/3
۱۳۹۶خدمات
اسفندگروه
4/1دردرصد و
درو معادن
صنایع
درصد،میگروه
گزارشی که
شــوند،
3/1نهایی
نفتتغییر
اندکی
نفت در
صادرات
اگرچه به
مدت۱۳۹۵
مشابهازسال
مدت
بیشتر از
رسد
رسدنظر نمی
نمی به
است.نظراگرچه
است1395 .
مشابه سال
بیشــتر
درصد
نرخ 13/1
پایین
اقتصادی نیز
دستخوشچالش
شدههمو مهمترین
سالبینی
ارقامپیش
سطحکه
جالب آن
رشدگرفتهاند.
رویقرار
پیشتغییر
بازبینی و
۱۳۹۱
مدت رو
باشد،این
نفت در
قیمت
مالحظهای
افزایشدومقابل
سال
است.درصد اعالم کرده بود ،پس نیمه
شده۱0/8
عنوان این
خصوصیپیش از
دولتی ومرکز آمار
 ۱۳۹۵که
ســال
رشــد
قیمت
داشته
باشد،های
داشتهمالحظ
افزایش قابل
ســال
در نیمه
صادراتدومنفت
گذاری
سرمایه
نفتیقیمت
صادراتباشد.
رشــد کرده
نفتی
صادرات
ارزش
رود
می
انتظار
لذا
و
بوده
افزایش
 ۱2/۵به
بانک مرکزی
توسط
خامشــده
محاسبه
تولیدرشــد
برابر نرخ
از بازبینی
نفت در این مدت رو به افزایش بوده و لذا انتظار میرود ارزش
برابر1396
نخســت وسال
 11ماه
ایران در
ماهانه نفت
دقیقاًحجم
انرژی:
نفت خام ســنگین ایران که در خرداد  ۱۳۹۶معادل بشکهای  44/۶دالر بود ،در
اعالمدرشده
درصد
تقریباً
است.باثباتی قرار گرفت و متوسط روزانه آن تنها بین  3/8تا  3/9رشد کرده باشــد .قیمت نفت خام سنگین ایران که در خرداد  1396معادل
ســطح
بهمنماه به  ۶2/۳دالر رســید که  ۱۷/۱درصد باالتــر از قیمت آن در بهمنماه
میلیون بشکه در نوســان بود .بر اســاس آخرین گزارشهای اوپک از منابع بشکهای  44/6دالر بود ،در بهمنماه به  62/3دالر رسید که  17/1درصد باالتر
صندوق بینالمللی پول در آخرین گزارش خود رشــد اقتصادی ایران در ســال ســال  ۱۳۹۵است .روند تحوالت تولید و قیمت نفت خام ایران در نمودار  ۱قابل
است .بهمنماه سال  1395است .روند تحوالت تولید و قیمت نفت
مشاهده آن در
مرکز از قیمت
اســت.بشکه
کردهمیلیون
ماه3/8 ،
پیشن
درصددر بهم
 4/0ایران
نفتو خام
بــهروزانه
متوسط
مستقیم،
بینی
تولید4/۳
ترتیــب
 ۱۳۹۷را
 ۱۳۹۶و
آمارو خام ایران در نمودار  1قابل مشاهده است.
آخرین
اساس
است .بر
بهمنبرسال
بشکهدرکمتر از
 60هزار
بوده که
عمرانی
هــای
هزینه
1395برآورد
اســاس
گزارشــی
مجلس نیز
هــای
پژوهش
*
ایران
سنگین
متوسطنفت
متوسط قیمت
نفت خام
روزانه
متوسطتولید
نمودار  -- 1۱متوسط
سنگین ایران
نفت
قیمت
نفت وخام و
روزانه
تولید
نمودار

*

مسکن :بــازار مسکن تهران تقریباً از اوایل پاییز  ۱۳۹۶شرایط رکودی را پشت
سر گذاشت و این رونق در زمستان هم ادامه داشت .متوسط قیمت مسکن سریعتر
از قیمت ســایر کاالها رشد کرد و تعداد معامالت نیز افزایش یافت .از آنجا که آمار

تعداد معامالت هم رکوردهای جدیدی را در مقایسه با چند سال اخیر به ثبت رساند.
در آذرماه  ۱۳۹۶تعداد معامالت  ۵0/2درصد نســبت به آذرماه ســال قبل از آن
و  20/4درصــد نســبت به ماه قبل از آن افزایش داشــت و بــه بیش از ۱۷.۷۷۶

اقتصاد کالن

نفت نفت
بازار بازار
اوپک از
ماهانه
هایهای
گزارش
اوپک از
ماهانه
مأخذ:گزارش
مأخذ:
جایگزین شده
طور تقریبی
های
گزارش ماه
میالدیاین
هایبوده و در
میالدی
بر ماههای
اساس
ماهانه اوپک
گزارشهای
موجود در
داده
اند .جایگزین شدهاند.
تقریبی
شمسی به طور
شمسیماهبههای
گزارش
این
بوده و در
اساس ماه
ماهانهبراوپک
گزارشهای
موجود در
هایهای
داده
**

5
دربرای
شدهماه
در هر
شده
معامالت ثبت
تعداد
واحدمسکونی و
مربع واحد
قیمت
متوسط
نمودار - 2
تهرانشهر تهران
شهر برای
هر ماه
ثبت
معامالت
تعداد
مسکونی و
هرهرمترمترمربع
قیمت
متوسط
نمودار - 2
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ماههای مختلف
تهران در
مسکن
بازار
تحوالت
گزارشگزارش
ایران ،ایران،
اسالمیاسالمی
جمهوری
مرکزی
مختلف
شهرماههای
تهران در
شهر
مسکن
تحوالت بازار
جمهوری
بانکمرکزی
مأخذ:بانک
مأخذ:

همــراه با افزایش نســبی قیمت و تعــداد معامالت ،تحرکاتی در ســمت عرضه مشــارکت مثبت رقم خورد .یکی از مهمترین علل افزایش مستمر نرخ مشارکت،
مسکن :بــازار مسکن تهران تقریباً از اوایل پاییز  1396شرایط رکودی را ابتدای ســال ( 1392بجز  ۲فصل) به طور مســتمر در حــال انقباض بوده،
بازار مســکن نیز قابل شناسایی است .بر اســاس آخرین اطالعات بانک مرکزی ،فارغالتحصیل شــدن افرادی اســت که در ســالهای قبل با ورود به دورههای
در تابســتان  1396با رشــد  5/5درصدی همراه شد .این رشد عمدتاً مربوط
ادامهکلداشت.
زمســتان
بخشاین رونق
گذاشت و
پشــت
قیمت تحصیــالت تکمیلی در واقع ورود بــه بازار کار را به تعویــق انداخته بودند و با
متوسطابتدای
کشور که از
همهای
ساختمان
در در
خصوصی
گذاریسرحقیقی
سرمایه
ه
نیم
ن
ل
تکمی
ن
و
بوده
تمام
های
ســاختما
آن
از
پس
و
شده
های
ســاختما
به
افزایش
نیز
معامالت
تعداد
و
کرد
رشد
کاالها
سایر
قیمت
از
تر
ع
سری
مســکن
ســال ( ۱۳۹2بجز  2فصل) به طور مســتمر در حال انقباض بوده ،در تابســتان اتمام دوره تحصیلی به مرور وارد بازار کار میشــوند .طی یک ســال منتهی به
قیمت
ی
سرمایه
جاری نیز
های
شدهبهحت 
۹۷2شرو
خالصنهای
ساختما
مسکنبهشهرستان
این برای
اتکایی
روز و
که آمار به
یافت .از
رشد عمدتاً
افزودهدرشــد
کشــور
کار
عرضهبهبازار
هزارعنفر
گذاریبهدرطور
،۱۳۹۶
در پاییز
ساختمانهاهای
معامالتمربوط
قابلشد.
همراه
درصدی
آنجا۵/۵
رشــد
 ۱۳۹۶با
ه
پروان
های
تعداد
توجه
قابل
رشد
به
توجه
با
اســت.
داشــته
کاهش
فصل
این
است.
ســرمایهشده
تهران بررسی
هایبازار
معامالت
اینجا تنها
شــده ونیست،
دسترس
در که افزایش  ۹۵8هزار نفری جمعیت شــاغل و  ۱4هزار نفری جمعیت بیکار را به
گذاری
مسکنبوده و
نیمهتمام
ســاختمان
پــسدراز آن
تکمیل
سرمایه
انتظار می
صادر
گذاری
دوم سال
نیمه
شده در
ســاختمانی
های آذر
تهران در
هایمسکن
قیمت
متوسط
شــدهنقطه
نقطه به
رشــد
نرخ
این ماه
نفر که
میلیون
رود۳/۱
بودند و
،1395شاغل
میلیون نفر
2۳/۳
فصل
در این
داشــت.
کاهشتا همراه
فصل
جاریدرنیز در
قیمت
حتی به
شروع
ســاختمانهای
انجامشرو
تواناییهای
ســاختمان
ماه در
همراهنرخشده
شــغلرشد
 1396با
دومبهسال
داشــتند،نیمه
شده نیز از
بیکاری
نشدند.
یافتن
موفق
کارع را
تمایل و
ن در
شده
ساختمانی
تعداد
توجه
باالترین قابل
توجه به رشد
است .با
رسید .در
های1393
پروانهسال
ابتدای
خود از
مقادیر
 1396به
داشتهبهم 
صادربهم
ن
طور معمول در بین جمعیت جوان کشــور باالتر از ســایر بازههای سنی بوده
میلیون به
شروعشده
تهرانهای
ساختمان
گذاری در
سرمایه
یکرود
انتظار می
سال
نیمه دوم
باشد.
55/۱
مسکونی در
واحد
مترمربع
 ،۱۳۹۵قیمت
متوســط
،۱۳۹۶
مقایسهساله،
 ۱۵تا 2۹
هایبازهبازارسنی
صدر
شاخکار
متقاضی
 ۱۳۹۶از
در پاییز
 5/1و  22/3درصدی به ترتیب اســت.
توجــهباشد.
همراه شده
رشد
با
۱۳۹۶
سال
دوم
نیمه
کار در
نفرمترین
چهار مه
پاییزهر1396
انسانی :در
نیروی
نیز ازریال بود که حاکی از رشــدهای قابل
0/4حدود
شود.
می
محسوب
باالیی
رقم
که
است
نشده
شغل
یافتن
به
موفق
نفر
یک
نســبت به ماه گذشته و ماه مشابه سال گذشته است .روند افزایش قیمت در با پاییز  ۱۳۹۵با بهبود نســبی همراه بودند .در این فصل نرخ بیکاری با
خواهان
این که
نیز با
شاغل
نرخکل
درصد از
میلیون نفر،
رشد 2/۵
نیروی
مقایسه با
بازارباکار
شاخصهای
مترترین
۱۳۹۶هرمهم
انسانی :در
افزایش
درصد
واحد
جمعیت1/2
مشارکت با
۱0/8درصد و
معادل11/9
کاهش به
واحد درصد
۶/۴دردرصد
مسکونی
مربع واحد
پاییز کرد و
ادامه پیدا
اسفندماه نیز
ساعت در
44
از
بیش
کار
با
شغلی
موقعیت
نتوانستند
بودند،
بیشــتر
کار
آماده
و
واحد
0/4
با
بیکاری
نرخ
فصل
این
در
بودند.
همراه
نســبی
بهبود
با
۱۳۹۵
پاییز نسبت به بهمنماه به  ۶/۵۷میلیون ریال رسید .تعداد معامالت هم رکوردهای به  40/1درصد رســید .این ســیزدهمین فصل متوالی بود که رشد نقطه به
درصــد کاهش به  ۱۱/۹درصد و نرخ مشــارکت با  ۱/2واحــد درصد افزایش به هفته پیدا کنند .جدول  ۳مهمترین شــاخصها و آمار بازار کار را در ســالهای
نقطه نرخ مشــارکت مثبت رقم خورد .یکی از مهمترین علل افزایش مستمر
جدیدی را در مقایسه با چند سال اخیر به ثبت رساند.
 40/۱درصد رسید .این سیزدهمین فصل متوالی بود که رشد نقطه به نقطه نرخ  ۱۳۹۵و  ۱۳۹۶نشان میدهد.
در آذرماه  1396تعداد معامالت  50/2درصد نسبت به آذرماه سال قبل از نرخ مشــارکت ،فارغالتحصیل شدن افرادی است که در سالهای قبل با ورود
بیشترواقع ورود به بازار کار را به تعویق انداخته
تکمیلی در
۱۷,۷۷۶
مهم و به
افزایش -داشت
ترینبیش از
تحصیالت ساله و
هایجمعیت ۱0
دورهبرای
آمار بازاربه کار
شاخصها و
آن و  20/4درصد نسبت به ماه قبل ا ز آنجدول ۳
معامله رســید .این رقم در دی ماه به  ۱۹,004واحد بالغ شــد که حتی در بودند و با اتمام دوره تحصیلی به مرور وارد بازار کار میشــوند .طی یک سال
۱۳۹۶
عرضه بازار کار کشور
 ۱۳۹5منتهی به پاییز  ،1396به طور خالص  972هزار نفر به
دوران رونق گذشته هم کمنظیر بود .از سطح باالی معامالت صورتگرفته در
افزایــش  958هزار بهار
سال
زمستان
تابستان
پاییزنفری
تابستان و  14هزار
نفری جمعیت شــاغل
شــد که
پاییزتا افزوده
تقاضای بالقوه
بهار آمار بخش عمده
آذر و دی اینگونه برداشــت میشد که این
(درصد)
مشارکت
40/۶فصل 4۱/023/3
۳۹/۵
40/4نماه نیز تقریباً
40/۱بودند
میلیون نفر شاغل
 ۳۹/4داشت .در این
 ۳8/۹بیکار را به همراه
۳8/۹در جمعیت
معامالت در بهم
شده است ،اما تعداد
اقتصادیشامل
سال را هم
نرخ آخر
میلیون نفر که ۱2/4
۱2/۵
۱2/۷یماه ،به ۱2/۳
ی ماند و تنها با اندکی۱2/2
۱۱/۹شغل
۱۱/۷موفق به یافتن
 ۱2/۶کار را داشتند،
تمایل و توانایی انجام
 18,۳۹۲و 3/1
کاهش نسبت به د
(درصد)باق 
بیکاریســطح
نرخ همان
نرخ بیکاری جمعیت  2۹-۱5ساله (درصد)
طور معمول در2۶/4
2۵/۵نرخ بیکاری به2۵/۹
2۶/4
2۶/۷
24/۹
2۵/0سایر
 24/4کشور باالتر از
بین جمعیت جوان
کمتری نشدند.
خرید و فروش
طور معمول
واحد رسید .در آخرین ماه سال نیز که به
سهم اشتغال ناقص (درصد)
۱0/8
۹/2
۱0/2
۱0/۳
۱0/۹
۱۱/۳
۹/۵
8/۵
صورت میگیرد ۱۲,۳۰۷ ،معامله ثبت شد که نسبت به اسفندماه  5/0 ،۱۳۹۵بازههای ســنی بوده است .در پاییز  1396از هر چهار نفر متقاضی کار در بازه
جمعیت شاغل (هزار نفر)
2۳.۳۳۱/2
2۳.82۷/2
2۳.۳08/4
22.۵88/۱
22.۳42/4
22.۳۷۳/4
2۳.0۳۱/۶
22.۶04/۷
باالیی
است که رقم
۳.۳۶۷/0شغل نشده
 ۳.20۳/4موفق به یافتن
 29۳.۱۹8/8ساله ،یک نفر
 ۳.۱2۷/۷سنی  15تا
معامالت ثبت شده در
نفر)نمودار  2روند تحوالت قیمت
(هزاربود.
بیشتر
درصد
بیکار
جمعیت
۳.۱4۱/۷
۳.۱۵۶/۱
۳.۱4۹/۷و تعداد ۳.۳۳۷/4
()2
محسوب میشود .حدود  2/5میلیون نفر ،معادل  10/8درصد از کل جمعیت
شهر تهران را نشان میدهد.
مأخذ :مرکز آمار ایران ،چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار ،شمارههای مختلف
همراه با افزایش نسبی قیمت و تعداد معامالت ،تحرکاتی در سمت عرضه شاغل نیز با این که خواهان و آماده کار بیشتر بودند ،نتوانستند موقعیت شغلی
ها و
شاخص
زنان3درمهم
جدول
نرخکنند.
اســت.پیدا
در هفته
ساعت
کار بیش از
های اساس
است .بر
بندینیز قابل
مسکن
باالتر و
اخیر
تریندهه
چنــد
بیکاری
مردان
نامناســب44تر از
مرکزی ،بازنان
بانکبیشترین
اطالعاتاخیر
آخرین دو دهه
اقتصادی ،در
شناساییبخش
شــاغلین در
بازاردسته
از نظر
دهد.
ی
م
نشان
۱۳۹۶
و
۱۳۹۵
های
ل
سا
در
را
کار
بازار
آمار
ن
ه
سهم ســرمای
از
که
کشور
کل
های
ســاختما
در
خصوصی
بخش
حقیقی
گذاری
شاغلین متعلق به بخش خدمات بوده که طی سالهای اخیر افزایش داشته نرخ مشــارکت آنها پایینتر از مردان بوده اســت .اما در سالهای اخیر این روند
اســت .برای مثال ،در پاییز سالهای  ۱۳۹2و  ۱۳۹4سهم بخش خدمات از کل اندکی تعدیل شده است .از پاییز  ۱۳۹2تا پاییز  ۱۳۹۶حدود  ۳/2میلیون نفر به
شــاغلین به ترتیب  48/0و  4۹/8درصد بوده که در پاییز  ۱۳۹۶به  ۵0/۱درصد جمعیت فعال کشور اضافهشده که سهم مردان و زنان برابر و معادل  ۱/۶میلیون
جدول  - 3مهمترین شاخصها و آمار بازار کار برای
بیشترکه از  2/۵میلیون نفر اضافهشده به جمعیت شاغل،
ساله واست
جمعیتدر10حالی
است .این
افزایش یافته اســت .از پاییز  ۱۳۹2تا پاییز  ۱۳۹۶نزدیک به  2/۵میلیون نفر به نفر
1396
 ۱/4 1395میلیون نفر زن و  ۱/۱میلیون نفر مرد بودهاند .این امر به معنای افزایش نرخ
جمعیت شاغل کشور افزوده شده که  ۱/۷میلیون نفر ،معادل  ۶8/۵درصد آن به
زنان از 20/۳
درصد به ۱0/۱بهاردرصد و کاهش
پاييز بیــکاری
صنعت از ورودی
بخش خدمات اضافه شدهاند .این در حالی است که
نرخ بیکاریپاییز
تابستان
مردان از 8/۵سال
زمستان
بهارسهم بخشتابستان
هر دو گروه
برای
نیز
مشــارکت
نرخ
اســت.
مدت
این
در
درصد
۱۹/۱
به
درصد
اســت.
بوده
درصد،
۱۶/۹
معادل
مدت تنها
مشارکت این
نرخ کار طی
بــه بازار
40/1
41/0
40/6
39/4
38/9
38/9
40/4
(درصد) 4۱۷هزار نفر39/5 ،
اقتصادی
در نتیجه بخش عمده متقاضیان تازهوارد به بازار کار به بخشهای خدماتی وارد افزایش یافته ،اما سرعت افزایش در بین زنان بیشتر بوده است .این نرخ طی بازه
11/9
11/7
12/6
12/4
12/5
12/3
12/7
12/2
نرخ بیکاری (درصد)
زمانــی پاییز  ۱۳۹2تا پاییز  ،۱۳۹۶برای زنــان از  ۱۱/۳به  ۱۵/۹درصد و برای
شدهاند و بخشهای دیگر در این امر سهم کمتری داشتهاند.
25/0
24/4
26/4
25/9
25/5
26/7
24/9
نرخ بیکاری جمعیت  15-29ساله (درصد)
است.
درصد رسیده
 ۶2/۱به ۶4/۱
 26/4مردان از
9/5در ایران برای
شاخصهای بازار کار
(درصد) به طور معمول
جنسیتی،
از نظر دســتهبندی
10/8
9/2
10/2
10/3
10/9
11/3
8/5
سهم اشتغال ناقص
جمعیت شاغل (هزار نفر)

22,604/7

23,031/6

22,373/4

22,342/4

22,588/1

23,308/4

23,827/2

23,331/2

جمعیت بیکار (هزار نفر)

3,149/7

3,337/4

3,127/7

3,198/8

3,203/4

3,367/0

3,156/1

3,141/7

اقتصاد کالن

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

بسیار کمی در نوسان بود که نهایتاً در آخر اسفندماه به  ۹/۶درصد رسید و برای
دومین سال متوالی تکرقمی باقی ماند.
نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده نیز به روند افزایشی که از پایان پاییز ۱۳۹۶

بعد ،نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده از نرخ تورم نقطه به نقطه مصرفکننده
باالتر بوده که این به معنی سرعت بیشتر افزایش قیمت کاالهای تولید شده درب
کارخانه نسبت به قیمت بازاری محصوالت مصرفی است.

 1395و
درلهای
کننده سا
کننده در
کنندهووتولید
مصرففکننده
تورم مصر
های
نرخ نرخ
نمودار - 3
۱۳۹۶ 1396
 ۱۳۹5و
سالهای
تولید
تورم
های
نمودار - ۳
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تولیدمختلف
شمارههای
قیمتوتولید
شاخص
مصرفی و
خدمات
کاالها و
گزارش بهای
گزارش شاخص
اسالمی ایران،
جمهوری
مرکزی
مأخذ:بانک
مأخذ:
کننده ،شمارههای مختلف
کننده،قیمت
شاخص
مصرفی
خدمات
کاالها و
بهای
شاخص
اسالمی ایران،
جمهوری
مرکزی
بانک

قیمتها و تورم

از نظر دســتهبندی شــاغلین در بخشهای اقتصــادی ،در دو دهه اخیر
بررســی نرخ تورم مصرفکننده به تفکیک کاالهای قابل تجارت و غیرقابل تجارت گروه دخانیات بوده است .با توجه به وزن باالی گروه خوراکیها و آشامیدنیها در
بیشــترین سهم شاغلین متعلق به بخش خدمات بوده که طی سالهای اخیر
نقطهبهبه10/0
تورم1396
پایاننرخپاییز
کــه در
کننده
کاهش نقطه مصر
تورمونقطه به
پاییز سبدنــرخ
نقطه این
درصدی
واحد
چشــمگیرف۷/۳
مصرفی
حاکی از آن است که نرخ تورم نقطه به نقطه کاالهای قابل تجارت از ابتدای
افزایش داشته است .برای مثال ،در پاییز سالهای  1392و  1394سهم بخش
در پایان
کاهشی شد و
روندی
زمستان وارد
پایان بود ،در
درصددررسیده
رقمنقطه
اسفندتورم
کاهش نرخ
بخشی از
پایان پاییز،
نسبت به
زمستان ۱۳۹۶
 ۱۳۹۶وارد روندی افزایشــی شــده و از  8/۹درصد در مهرماه به  ۱0/2درصد در گروه
پاییز 1396
درصدبهبوده که
48/0
ترتیب
شاغلین به
رسیدهکل
خدمات از
ماه نیز
ایندرامرپایان
کننده
مصرف
تورم
کرد.درنرخ
مصرفثبت
درصد را
الزمدربه ذکر
هرداد.
نسبت
توان به
ساالنه می
اسفند را
پایان
کننده
8/3نقطه
مالحظه به
تضعیفدرقابل
49/8حدی
میوتوان تا
نرخ را
افزایش
است .این
بهمنماه
به
نزدیک
1396
پاییز
تا
1392
پاییز
از
اســت.
یافته
افزایش
درصد
ریال بهدر50/1
پیرامون
گروهو مانند
نقطهکرد
باثباتیبهرا طی
نرخروند
زمستان
مقابل سایر ارزهای خارجی در پاییز و زمستان ،حذف برخی اقالم وارداتی فصل
10ها نیز
سوخت
قبلگازاز وآنسایر
فصلبرق،
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شماره  96فروردین 97

تورم کاالهای غیرقابل تجارت نیز از ابتدای پاییز  1396شروع به افزایش نمود در حدود  17/6درصد به  48/6دالر رسیده است .این در حالی است که روند
افزایشــی قیمت نفت خام ایران که از دی  1394آغاز شده بود ،از خردادماه
و از  8/0درصد در مهرماه به  9/2درصد در بهمنماه رسید.
گزارش منتشرشــده از سوی بانک مرکزی از نرخ تورم اقالم سبد مصرفی سال  1396شتابی دو چندان گرفت و در آذرماه به حدود  60/9دالر به ازای
کاالها و خدمات در پایان اســفند  1396نشان میدهد که در میان  12گروه هر بشکه رسید که باالترین نرخ از اردیبهشتماه  1394محسوب میشود .در
اصلی در ســبد کاالها و خدمات مصرفی ،بیشترین کاهش نرخ تورم نقطه به نتیجه این تحوالت ،ارزش صادرات نفتی کشور در  ۶ماه نخست سال  1396با
نقطه در طول زمســتان  ۱۳۹۶مربوط به گروه خوراکیها و آشــامیدنیها و  20/5درصد افزایش به  29/9میلیارد دالر بالغ شده است .همچنین در دوره 7
بیشترین افزایش آن مربوط به گروه دخانیات بوده است .با توجه به وزن باالی مذکور واردات نفتی با  4/9درصد افزایش به  654میلیون دالر رســیده است.
گروه خوراکیها و آشامیدنیها در سبد مصرفی و کاهش چشمگیر  7/3واحد بدین ترتیب ،تراز بازرگانی نفتی کشــور در نیمه نخست سال  1396با 20/9
درصدی نرخ تورم نقطه به نقطه این گروه در پایان زمستان  1396نسبت به درصد رشد به  29/2میلیارد دالر رسیده است.
ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه نخست سال  1396با  7/8درصد رشد به
پایان پاییز ،بخشــی از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه مصرفکننده در پایان
اســفند را میتوان به این امر نسبت داد .الزم به ذکر است که نرخ تورم نقطه حدود  14/4میلیارد دالر رســیده است .این در حالی است که ارزش واردات
آمار مربوط به اجزای حســاب کاال نشان میدهد که حجم تولید نفت و صادرات نیمه نخست سال  ۱۳۹۶با  20/۹درصد رشد به  2۹/2میلیارد دالر رسیده است.
به نقطه گروه مســکن ،آب ،برق ،گاز و سایر سوختها نیز که دارای باالترین غیرنفتی در همین مدت با افزایش قابل توجه  22/4درصدی روبهرو شده و به
نفتی پس از رســیدن به اوج خود در پاییز  ،۱۳۹۵با اندکی کاهش مواجه شــده
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دهد .چشمگیری روبرو نشده است .جدول  ۵تراز
تغییرات
1394-96کاال با
هایتراز حساب
نتیجهلآن
میلیارد
2۹/۹
به
افزایش
درصد
20/۵
با
۱۳۹۶
سال
نخست
ماه
۶
در
کشور
نفتی
سال 1396
فصل
هایکه در
دهد
نشان می
۱۳۹4-۹۶
دومهای
سال
مختلف
فصل
سرمایهرا در
حســابهای آن
مربوط وبهزیربخش
آمار جاری
حســاب
افزایش
نفتی
اجزایدر دوره
همچنین
آمار است.
دالر بالغ شده
درصدتولید
4/۹حجم
دهدبا که
وارداتمی
مذکورنشــان
حســاب کاال
مربوط به
خالص حدود  5/0میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده که حدود
نشانطور
نفت و به
میدهد.
به  ۶۵4میلیون دالر رســیده اســت .بدین ترتیب ،تراز بازرگانی نفتی کشور در
صادرات نفتی پس از رســیدن به اوج خــود در پاییز  ،1395با اندکی کاهش  14/8درصد از رقم مشــابه سال قبل کمتر است .در مجموع در نیمه نخست
مواجه شده و طی  ۳فص 
ل بعد از آن به ترتیب به طور میانگین در سطح  3/9سال  1396خالص خروج سرمایه با  41/9درصد کاهش به حدود  6/3میلیارد
جدول  -5تراز حساب جاری و زیربخشهای آن (میلیون دالر)
و  2/3میلیون بشکه در روز قرار داشتند )3(.روند این تغییرات نشان میدهد که دالر رسیده است .نمودار  4تحوالت فصلی خالص حساب سرمایه را در فصول
۱۳۹۶
۱۳۹5
در  ۶ماه نخست سال  ،139۶تولید نفت خام و صادرات
تغییرات حساب
 1393-96نشان میدهد .با در نظر گرفتن
۱۳۹4نفتی به ترتیب با رشد مختلف سالهای
زمستان
پاییز
بهار
تابستان
بهار
زمستان
پاییز
تابستان
بهار
نفت
قیمت هر بشکه
تابستانمیانگین
اند .از سوی دیگر
 7/9و  13/1درصد روبهرو شده
جاری ،حساب سرمایه ،و همچنین حدود  6/7میلیارد دالر مربوط به اشتباهات
۵.۶۶۷
۵.0۵۹
4.80۷
۵.۳8۷
4.۱2۷
۶.۵22
۳۷۷
4.2۵8
2.۷۶۵
4.۷۷8
حساب کاال
تراز خام
ســنگین ایران در بازارهای جهانی در نیمه نخست سال  1396با رشدی و از قلم افتادگیها در محاسبات تراز پرداختها که بخشی از آن ناشی از ورود

 .۳تراز پرداختها

تراز  پرداختها

تراز حساب خدمات
تراز حساب درآمد
تراز حساب انتقاالت جاری
تراز حساب جاری

-۱.20۶
2۳۷
۱۳8
۳,۹4۷

-۱.0۷۷
۳۶0
۱42
2,۱۹0

-2.428 -۱.۱84
-۱.۶۱0
-۱.4۳0
-۷۵۹
۱2۷
۳۶0
۱۹8
-2۳
۱8۹
حساب جاری و زیربخش
جدول
(میلیون دالر) ۱۳۹
۱2۱های آن ۱۵۶
 -5۱28تراز ۱۳۹
1394
۳,2251395 ۳,45۹
5,2۳۱
-۹۳۷
۳,8۱۶

پاييز
بهار
تابستانهای مختلف
نماگرهای اقتصادی ،شماره
مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران،
تراز حساب کاال

4.778

2.765

4.258

زمستان
377

 ۱۳۹۶به طور
- 1.206که در فصل
سرمایه نشان میدهد
حســاب
آمار مربوط به
-1.430
دوم سال-759
-1.077
خدمات
تراز حساب

خالص حدود  ۵/0میلیارد دالر سرمایه از کشور خارج شده که حدود  ۱4/8درصد
189
360
237
تراز حساب درآمد
از رقم مشابه سال قبل کمتر است .در مجموع در نیمه نخست سال  ۱۳۹۶خالص
139
128
142
138
تراز حساب انتقاالت جاري
خروج سرمایه با  4۱/۹درصد کاهش به حدود  ۶/۳میلیارد دالر رسیده است .نمودار
-937
3.947فصول 2.190
حساب
 4تحوالتتراز
۱۳۹۳-۹۶3.816
مختلف سالهای
جاريحساب سرمایه را در
خالص
فصلی
مختلف
هاي
ه
شمار
اقتصادي،
نماگرهاي
ايران،
اسالمي
جمهوري
مرکزي
بانک
مأخذ:
دهد .با در نظر گرفتن تغییرات حساب جاری ،حساب سرمایه ،و همچنین
نشان می
-23

بهار

تابستان

پاييز

زمستان

بهار

تابستان

6.522

4.127

5.387

4.807

5,059

5,667

محاســبات
اشــتباهات و
دالر مربوط به
 ۶/۷میلیارد
حــدود
افتادگیها در-2,297
 -719از قلم -1,713
-2.428
-1.184
-1.610
تراز پرداختها که بخشــی از آن ناشــی از ورود و خروج کاال از مبادی غیررسمی
238
263
243
127
360
198
اســت ،مانده ذخایر بینالمللی کشــور در پایان نیمه نخست سال  ۱۳۹۶با حدود
110
114
142
139
156
121
میلیارد دالر کاهش نســبت به پایان سال  ۱۳۹۵در حدود  ۱۱۵میلیارد دالر
۵/۶
3,718
3,723
4.473
3.225
3.459
5.231
زده میشود.
تخمین

سرمایه
خالصحساب
فصلی خالص
-4 -4
نمودار
سرمایه
حساب
تحوالتفصلی
تحوالت
نمودار

اقتصاد کالن

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

-۷۱۹
24۳
۱42
4,4۷۳

-2.2۹۷
-۱.۷۱۳
2۳8
2۶۳
۱۱0
۱۱4
۳,۷۱81396 ۳,۷2۳

 .4بازار ارز

بازار ارز

بازار ارز ایران در زمستان  1396نسبت به چهار فصل قبل از آن به مراتب
پر نوسانتر بود .نرخ برابری دالر آمریکا در مقابل ریال در ادامه روند افزایشی
هزار
 1396از
فصل دوم
چهار هفته
کردهبهبود ،از
شــروع
تابســتان
بازار ارزکه از
 40پر
مراتب
پاییزآن به
قبل از
نسبت
۱۳۹۶
ابتدایزمستان
ایران در
بهمنازبه
رونددر اواسط
ادامهنرخ
نیامد .این
مقابلنتر
سطح پایی
دالراز این
برابریدیگر
نرخکرد و
بود.عبور
نوسانترریال
افزایشی که
ریال در
آمریکا در
هزار
48/۳
روزهای ازسال
واپسین
شــد و
نزدیک
تابستان ریال
ابتدای  50هزار
عبور
پیرامونریال
 40هزار
پاییز ۱۳۹۶
هفتهدردوم
بود ،از
شروعنیزکرده
زمستان
آزاد در
آمریکا در
میانگین
سطحبود.
نوســان
کرد و ریال
هزار ریال
بازار ۵0
بهمن به
دالراواسط
برابری در
نرخاین نرخ
نیامد.
پایینتر
دیگر ازدراین
نیز نزدیک شد و در واپسین روزهای سال پیرامون  48/۳هزار ریال در نوسان
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و خروج کاال از مبادی غیررسمی است ،مانده ذخایر بینالمللی کشور در پایان
نیمه نخست سال  1396با حدود  5/6میلیارد دالر کاهش نسبت به پایان سال
 ۱۳۹۵در حدود  115میلیارد دالر تخمین زده میشود.
بر اســاس گزارشهای گمرک ،مجموع ارزش صادرات غیرنفتی ایران( )4در
 11ماه نخست سال  1396به حدود  41/7میلیارد دالر رسید که رشدی 5/0
درصدی را نشان میدهد .اقالم عمده صادراتی طی این مدت به ترتیب شامل
میعانات گازی به ارزش  6/3میلیارد دالر ،گاز طبیعی مایعشده به ارزش 2/5
میلیارد دالر ،پروپان مایعشــده بــه ارزش  1/3میلیارد دالر ،متانول به ارزش
 1/1میلیارد دالر و روغنهای ســبک و فرآوردههــا بجز بنزین به ارزش 1/0
میلیارد دالر بوده است .شایان ذکر است که مجموع ارزش صادرات محصوالت
پتروشــیمی در دوره مذکور حــدود  14/2میلیارد دالر بــوده که حکایت از
کاهشی  4/0درصدی دارد .همچنین ارزش صادرات میعانات گازی نیز حدود
 5/4درصد افت کرده اســت .بیشــترین صادرات ایران از لحاظ ارزش در این
مدت به ترتیب به کشورهای چین با سهم  19/7درصد ،امارات متحده عربی
با ســهم  14/1درصد ،عراق با سهم  13/4درصد ،ترکیه با سهم  9/3درصد و
کره جنوبی با ســهم  9/1درصد بوده است .نکته مهم در این زمینه رشد قابل
توجه  41/0درصدی صادرات به کره جنوبی ،افزایش  11/3درصدی صادرات
8
به چین و افت  14/0درصدی صادرات به امارات متحده عربی بوده است.
از ســوی دیگر ،در  ۱1ماه نخست ســال  1396حدود  47/7میلیارد دالر
کاال از مبادی گمرکی وارد کشــور شــد که  23/6درصد رشد نشان میدهد.
صادرات
اینارزش
مجموع
اقالمگمرک،
ترینهای
گزارش
بر اساس
 ۱۱ماه
ایران 4در
عمده
جهت
منفصله
غیرنفتیقطعات
ترتیب شامل
مدت به
وارداتی طی
درصدی
۵/0
رشدی
که
رسید
دالر
میلیارد
4۱/۷
حدود
به
۱۳۹۶
سال
نخستتولید خودرو به ارزش  1/6میلیارد دالر ،ذرت دامی به ارزش  1/4میلیارد دالر،
را نشان میدهد .اقالم عمده صادراتی طی این مدت به ترتیب شامل میعانات
برنــج به ارزش  1/0میلیارد دالر ،لوبیای ســویا به ارزش  838میلیون دالر و
گازی به ارزش  ۶/۳میلیارد دالر ،گاز طبیعی مایعشده به ارزش  2/۵میلیارد
وســایل نقلیه موتوری با حجم  1500-2000سیسی به ارزش  739میلیون
دالر ،پروپان مایعشده به ارزش  ۱/۳میلیارد دالر ،متانول به ارزش  ۱/۱میلیارد
چین
۱/0ترتیب
مذکور به
کشور طی
هایاست.
روغنبوده
دالر و دالر
کشوربوده
میلیارداز دالر
مدتارزش
بنزین به
وارداتها بجز
عمدهفرآورده
سبک و
دورهکره
درصد،
18/4
سهم
با
عربی
متحده
امارات
درصد،
24/2
ارزشــی
سهم
است .با
شایان ذکر است که مجموع ارزش صادرات محصوالت پتروشیمی در
5/5
درصدیسهم
4/0آلمان با
درصد و
ســهماز6/0
ترکیه
ســهم 6/9
دارد.
کاهشی
که باحکایت
درصد،بوده
میلیارد دالر
جنوبی با۱4/2
مذکور حدود
رشد
توان به
زمینه
در این
نکاتنیزقابل
اســت .از
صورت
درصد
است.
افتمیکرده
درصد
توجه۵/4
حدود
گازی
گرفتهمیعانات
صادرات
ارزش
همچنین
چینبه
کشورهاینسبت
این  ۱۱ماه
عربی
اماراتاینمتحده
واردات از
درصدی
50/7
طی به
ترتیب
مدت به
ارزش در
ارزشلحاظ
ایران از
صادرات
بیشترین
عربی با سهم  ۱4/۱درصد ،عراق با سهم
سالامارات
درصد،
متحدهکرد.
 ۱۳۹۵اشاره
 ۱۹/۷اول
با سهم ۱۱ماه
 ۱۳/4درصد ،ترکیه با سهم  ۹/۳درصد و کره جنوبی با سهم  ۹/۱درصد بوده
است .نکته مهم در این زمینه رشد قابل توجه  4۱/0درصدی صادرات به کره

 1396نســبت به پاییز این سال حدود  12درصد و نسبت به زمستان 1395
حدود 18درصد رشد کرده است .نمودار  5نرخهای روزانه برابری دالر آمریکا
در مقابل ریال را در پاییز و زمستان سال  1396نشان میدهد.
روند افزایشی نرخ برابری دالر آمریکا در بازار آزاد از زمستان  1396شدت
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 سفتهبازی در بازار ارز و همچنین
شــکلگیری انتظارات مبنی بر افزایش بیشتر نرخ ارز منجر شد .شکلگیری
صفهای طویل دریافت ارز در مقابل صرافیها گواهی بر این واقعیت بود.
به منظور مقابله با روند افزایشی نرخ برابری دالر آمریکا در بازار آزاد ،بانک
مرکزی با شدت عمل بیشتری در بازار ارز وارد شد و عالوه بر عرضه مستقیم
اسکناس دالر در بازار آزاد در اواسط بهمنماه ،به مدد نیروهای انتظامی اقدام
به دستگیری برخی واســطهگران بازار ارز و همچنین پلمپ چندین صرافی
غیرمجــاز نمود .در پی این اقدام تنها چنــد روز نرخ دالر آمریکا در بازار آزاد
بــه زیر  46هزار ریال کاهــش یافت و دوباره با جهــش قابل مالحظهای در
مدت بســیار کوتاهی در اواســط بهمن تا مرز  50هزار ریال پیش رفت .البته
در زمان بروز این جهش بســیاری از صرافیها از هر گونه خرید و فروش ارز
۱۳۹۷
| ۱0درفروردین
بانکشماره
ایران |
اینتحوالت
فصلی
واپســین
مرکزی
اقتصادارز،
جهش نرخ
ارش پی
خودداری میکردنــگد.ز در
روزهای بهمنماه نسبت به ارائه بسته سهگانه خود در جهت کنترل نوسانات
بازار ارز اقدام کرد .بر اساس محتوای این بسته ،بانکها از  28بهمن به مدت
صادرات
درصدی
گواهی و افت
اوراقبه چین
صادرات
افزایش
جنوبی،
نرخ سود
۱4/0ساله با
سپرده یک
درصدیفروش
 ۱۱/۳اقدام به
توانستند
هفته می
2
است.
بوده
عربی
متحده
امارات
به 20درصد کنند ،اوراق سپرده ریالی مبتنی بر ارز بفروشند ،یا به پیشفروش
این سه
بپردازند .از
سکه طال
سویماهه و
از شش
کاال از
بیندالر
میلیارد
منتخب4۷/۷
شعب حدود
برخی۱۳۹۶
در سال
نخست
یکساله ماه
دیگر ،در ۱۱
ترین
دهد .عمده
نرخ می
ســپرده بانشان
درصد رشد
اوراق2۳/۶
فروش که
کشور شد
مبادی
درصدی
سود 20
گواهی
واردیعنی
گمرکی اول
گزینه ،گزینه
خودرو
تولید
منفصله
دیگرقطعات
شامل
ترتیب
متقاضیاینرا مدت
وارداتی طی
اقالم
تهای
جهتسیاس
تکمیل
داشت .در
گزینه
نسبتبهبه دو
بیشترین
ماه به
برنج
میلیارد دردالر،
ارزش ۱/4
ذرتدالردامی به
میلیارد دالر،
اسفند
بانک مرکزی
آمریکا توسط
سفارش با
۱/۶ارز ،ثبت
ارزش بازار
بهکنترل
نقلیه
وسایل
دالر و
بانکمیلیون
8۳8
بستهبه ارزش
ارائه سویا
لوبیای
دالر،
ممنوعمیلیارد
ارزش ۱/0
شدن
اجرایی
مرکزی و
پیشنهادی
دنبال
شــد .به
نیز
است.
بوده
دالر
میلیون
۷۳۹
ارزش
به
سی
سی
۱۵00-2000
حجم
موتوری با
اواخر بهمن ،کمی از التهابات بازار ارز کاسته شد و نرخ ارز رو به کاهش
آن از
عمده واردات کشور طی مدت مذکور به ترتیب از کشور چین با سهم ارزشی
گذاشــت و همگام با عرضه ارز مداخلهای ،قیمت دالر آمریکا به زیر  45هزار
 24/2درصد ،امارات متحده عربی با سهم  ۱8/4درصد ،کره جنوبی با سهم ۶/۹
ریال رســید .البته طی اجرای این طرح دو هفتهای ،برخی صرافیها تعطیل
درصد ،ترکیه با سهم  ۶/0درصد و آلمان با سهم  ۵/۵درصد صورت گرفته است.
ارزشنپایید و
درصدیدیری
وضعیت باز هم
دادند.به این
انجــام نم
ارزی
از بودند
واردات از
رشد ۵0/۷
مییتوان
این زمینه
معامالت در
نکات یاقابل توجه
شد.
تبدیل
نرخی
سه
بازاری
به
اســفند
دوم
هفته
در
آمریکا
دالر
فروش
بازار
امارات متحده عربی طی این  ۱۱ماه نسبت به  ۱۱ماه اول سال  ۱۳۹۵اشاره کرد.
به بیان دیگر به جز نرخ مبادلهای و نرخ مداخلهای ،نرخ جدیدی با عنوان نرخ
"کف بازار" شــکل گرفت .نرخ مداخلهای همان نرخ دستوری بانک مرکزی به
صرافیهای منتخب بود که حدودا ً  3هزار ریال از نرخ کف بازار کمتر بود .این
طوالنی برای
تشکیل ص
گیر بین
چشــم
بود.تفاوت
دریافت به
 ۱۳۹۶نسبت
هایزمستان
آزادفدر
موجبدر بازار
نرخآمریکا
برابریدودالر
نرخ
میانگین
روزانه یک هزار دالر از صرافیهای منتخب برای هر نفر شــد و عم ً
افراد
به
ال
پاییز این سال حدود  ۱2درصد و نسبت به زمستان  ۱۳۹۵حدود ۱8درصد رشد
امتناع از
مقابلعالوه
ببرند .به
قیمتی سود
روزانهشکاف
هایاز این
راحتی
است.یداد
امکان م
پاییز
ریال را در
آمریکا در
برابری دالر
که ۵به نرخ
نمودار
کرده
تخصیص ارز مسافران سفرهای خارجی به صورت
اشخاص و
زمستاندالر
و فروش
نیزمیدهد.
نشان
به ۱۳۹۶
سال
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نمودار  -5نرخ روزانه برابری دالر آمریکا در مقابل ریال در بازار آزاد و بازار رسمی در نیمه دوم سال 1396
سال ۱۳۹۶
نمودار  -5نرخ روزانه برابری دالر آمریکا در مقابل ریال در بازار آزاد و بازار رسمی در نیمه دوم

روند افزایشی نرخ برابری دالر آمریکا در بازار آزاد از زمستان  ۱۳۹۶شدت گرفت.
برخالف نظرات رسمی مبنی بر موقتی بودن روند افزایشی این نرخ در نتیجه
افزایش تقاضای فصلی ارز ،این روند نه تنها تغییر جهت نداد ،بلکه با شدت
بیشتری ادامه یافت و به افزایش سفتهبازی در بازار ارز و همچنین شکلگیری

بسته ،بانکها از  28بهمن به مدت  2هفته میتوانستند اقدام به فروش اوراق
گواهی سپرده یک ساله با نرخ سود  20درصد کنند ،اوراق سپرده ریالی مبتنی
بر ارز بفروشند ،یا به پیشفروش ششماهه و یکساله سکه طال در برخی شعب
منتخب بپردازند .از بین این سه گزینه ،گزینه اول یعنی فروش اوراق گواهی

اقتصاد کالن

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

نرخ مبادلهای دالر آمریکا نیز که از ابتدای تابستان به طور قابل مالحظهای
توسط بانک مرکزی افزایش یافته بود ،در اواخر سال از  ۳۷هزار 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،

و خارجی ،ارزش واقعی ریال افزایش یافته و به کاهش رقابتپذیری کاالهای
صادراتی منجر خواهد شد .نمودار  ۶نرخهای تورم و رشد قیمت دالر آمریکا در
بازار آزاد و بازار رسمی را نشان میدهد.

بازارورسمی
بازار آزاد
آمریکا در
قیمتدالر
میانگین قیمت
رشد میانگین
نرخنرخ
ساالنه و
تورم تورم
نرخ -6نرخ
نمودار
بازار رسمی
بازار وآزاد
آمریکا در
دالر
رشد
ساالنه و
نمودار -۶

شماره  96فروردین 97
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محاسبات تحقیق
جمهوری
بانکمرکزی
مأخذ:بانک
مأخذ:
محاسبات تحقیق
ایران؛ ایران؛
اسالمیاسالمی
جمهوری
مرکزی

 .5متغیرهای پولی و اعتباری

مشروط از جمله اقداماتی بود که در آخرین روزهای سال برای کنترل بازار ارز ســایر اقالم  ۹/۶درصد افزایش یافتهاند .اجــزای پایه پولی در فصول مختلف
و محدود کردن فعالیتهای ســوداگرانه انجام شد .با این حال شکاف  3هزار سالهای  1395و  1396و دیماه این دو سال در جدول  6آمده است.
های
ی
خالص
اقالم،
خالص سایر
مؤسساتپس از
در ودی ۱۳۹۶
هایاین آمار،
طبق
است21
نیاورد و در
پولینرخبر کف
پایهای و
مداخله
بین نرخ
ریالی
دارای در  ۱2ماه
مرکزی
بانک
غیربانکی به
اعتباری
غیردولتی
اســفند بانک
که در دی
دوام از آن
چندانحاکی
بازارمنابع
حسب
مختلف
اجزای
بررسی
دلیل
به
طرفی
از
است.
بوده
پولی
پایه
رشد
اصلی
عامل
مرکزی
بانک
خارجی
تاریخ
این
از
مرکزی
بانک
تر
ق
دقی
بیان
به
شدند.
نزدیک
یکدیگر
به
نرخ
دو
اینسه جزء پایه پولی در جهت افزایش و یک جزء در جهت کاهش آن عمل منتهی به این ماه ،بدهی بانکها به بانک مرکزی  ۷/۶درصد افزایش یافته که
،۱۳۹۶
مرکزی
بانک
میبه
غیربانکی
مؤسسات
غیردولتی و
پیگیریبانکهای
رشد بدهی
منتخب
های
دهد،بازار به
قیمت
قیمتی بسیار
اند.را با
کردهارز
خالصصرافی
مرکزینزدیک
مدت با
در این
کند.
اعتباری آشکار
بیش از پیش
بانکی را
اصالحات نظام
کرد .لزوم
عرضهبانک
دولتی به
بخش
بدهی
نشانبهمی
آمار بانک
مرکزیبه۷/۶
بانکها به
هایبدهی
بانکماه،
بدهیبه این
منتهی
 ۱۲ماه
ای در
هایبه طور
تابستان
حالیکه
آمریکا نیز
افتدالر
درصدهای
 4/۶مبادل
مرکزی نرخ
مالحظه
افزایش۵۵/۳
درصد میزان
ترتیب به
بانکدولتی
تخصصی
تجاری و
کاهش
وجود
مرکزی
قابلبانک
خارجی
ابتدایدارایی
کهازخالص
کرده در
غیربانکی
اعتباری
مؤسسات
غیردولتی
بانک
درصد ،بدهی
درصد و
اقالم ۹/۶
37سایر
خالص
درصد و
مرکزی
مرکزی به
بانک بانکها
توســطبدهی
 4/۷درصد،
کند .در
آشکار می
بیش واز پیش
هایبانکی را
نظام
اصالحات
2۷/4پیگیری
که لزوم
عبور یافته
هزار ریال
ســال از
۷/۶اواخر
بود ،در
بانکیافته
افزایش
مرکزی
دولتیبهبهبانک
بانکها
کل بدهی
بدهیها از
بدهی این
کاهشو سهم
رشد کرده
 ۱۳۹۵و
سالهای
پولیکهدر
اجزایاز پایه
یافته
افزایش
ترتیب
تخصصی
تجاری و
بانکهای
درصدوجود
۹۷/۳مدت با
در این
دالر آمریکا
مختلفبرابری
فصولرشد نرخ
سرعت
آنجایی
ایناند.افزایش،
وجود
درصدکرد .با
مؤسسات رشد
غیردولتی ویافته است.
 ۱۳۹۶افزایش
دی
در
درصد
۵۷
به
۱۳۹۵
دی
در
درصد
۳2
از
است.
آمده
۶
جدول
در
سال
دو
این
ماه
دی
 ۱۳۹۶و
مقابل ریال در بازار آزاد نسبت به رشد این نرخ در بازار رسمی به مراتب بیشتر به میزان  ۵۵/۳درصد و  ۲۷/۴درصد ،بدهی بانکهای
بدهیاسفند
نسبتاز بهکلپایان
۱۳۹۶
دی
در
مرکزی
بانک
به
ها
بانک
بدهی
درصدی
۱8
کاهش اعتباری غیربانکی  ۹۷/۳درصد رشــد کرده و سهم این بدهیها
حدود 16
تابستان به
اواخر
نرخ ازکه در
بین این
طبق بود،
درصدخارجی
داراییهای
خالص
سایر اقالم،
خالص
۱۳۹۶دوپس
شــکافدی
این آمار ،در
1395بوده
دی زمانی
درصدایندربازه
پولی در
بانــک رشد
عامل اصلی
یافته بود تا پایان ســال به بیش از  25درصد رســید .به این ترتیب احتمال ۱۳۹۵
است.درصد در دی
بــه ۵۷
پایهاز ۳۲
مرکزی
بانکهــا به
بانک مرکزی عامل اصلی رشد پایه پولی بوده است .از طرفی به دلیل رشد بدهی
اجرای برنامه یکسانســازی نرخ ارز که با شروع به کار دولت یازدهم از سال  ۱۳۹۶افزایش یافته است .رشد  ۱۸درصدی بدهی بانکها به بانک مرکزی در
دی  1396نســبت به پایان اسفند  1395عامل اصلی رشد پایه پولی در این
 1392وعده داده شده بود ،باز هم کمتر شده است.
جدول  -۶اجزای پایه پولی بر حسب منابع (مانده در پایان دوره  -هزار میلیارد ریال)
خ تورم تولیدکننده در ماههای اخیر ادامه داشته است .با بازه زمانی بوده است.
روند افزایشــی نر 
دی  ۱۳۹۶نسبت به دی ۱۳۹5
۱۳۹۶
۱۳۹5
از ســوی دیگر ،بررسی آمار نقدینگی نشــان میدهد از مجموع ۱۴,۶۳۱
توجه به اثرگذاری با وقفه این نرخ بر نرخ تورم مصرفکننده ،احتماالً نرخ تورم
سهم از رشد
نرخ رشد
پاییزکشور دردی
صورت بهار
زمستان
پاییزافزایش دی
تابستاننقدینگی
هزار میلیارد ریال
(واحدمیلیارد
 ۱,۸۰۰هزار
دی  ،۱۳۹۶حدود
خواهد یافت .در
مصرفکننده در ماههای ابتدایی سال 1397
درصد)
(درصد)
۱۶/4در دی
است .نقدینگی
 ۱.۹۹۵/0قالب شــب
پول و مابقی در
۱.8۵۱/۹بهشــکل
داخلی ریال
تفاوت تورم
متناسب با
تکرار رویه بانک مرکزی و عدم تعدیل نرخ ارز
2.0۹۵/۳هپول بوده۱۶/4
۱.۹۶4/۹
۱.۷۹8/۳
۱.۷۹8/۷
۱.۷04/۷
پایه پولی
افزایش 4/۷ ۴
۱.۹۷0/8
۱.8۷4/4
کاالهای ۱.8۵۳/۹
۱.88۱/۶پذیری۱.۹24/۶
درصدی پول و 4/۹۱درصدی
۱.۹۱۳/8در نتیجه
ماه قبل از آن
 ۱۳۹۶نسبت به
افزایش یافته و به
خارجی،
و
۱.8۹8/2کاهش رقابت
ریالمرکزی
واقعی بانک
ارزشخارجی
دارایی های
خالص
نرخ رشد -0/۶
-4/۶
2۷۹/۹
آمریکا 282/0
202/۶
دولتی به
خالص
نقدینگی در
2۱8/2با وجود این،
کرده اســت.
2۹2/2درصد رشد
شــبهپول ۱/۲
228/8قیمت دالر
 2۳۳/۱تورم و رشد
مرکزی نرخهای
بانکنمودار 6
شــد.
بخشخواهد
بدهیمنجر
صادراتی
 ۷/۶که کمتر از4/۵
۱.0۱۳/۷
۹۹۶/۹
۱.0۹2/0
۱.04۷/۹
بانک ها
نرخ رشد
 ۱.۱۷4/8درصد بوده
۱.۱۳0/۷معادل ۱۶/۷
۱.0۹۷/۱ســال ۱۳۹۶
ماه نخســت
۱۰
مرکزی را نشان میدهد.
بانک رسمی
به بازار
آزاد و
بدهیبازار
در
۷/۶
۹/۶
-۱.2۶8/۵ -۱.۳2۹/4 -۱.2۹8/8 -۱.2۹۷/۷
-۱.۳2۵/8 -۱.40۳/۷ -۱.4۷4/۵
اقالم
سایر
خالص
 ۱۷/۶درصدی دوره مشــابه ســال قبل از آن است .در نیمه اول سال ،۱۳۹۶
مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی ،شمارههای مختلف
نرخ رشد شبهپول از پول پیشی گرفته اما از ابتدای پاییز با افزایش شتاب رشد
()5
ت گرفتن نرخ
پول ،ســرعت انبساط پول از شبهپول بیشتر شده است .سبق 
بررســی اجزای مختلف پایه پولی بر حسب منابع حاکی از آن است که در رشــد نقدینگی از نرخ رشد پایه پولی نشان میدهد در دیماه  ،۱۳۹۶ضریب
دی  ،۱۳۹۶ســه جزء پایه پولی در جهت افزایش و یک جزء در جهت کاهش فزاینده نقدینگی افزایش یافته است.
آن عمل کردهاند .آمار بانک مرکزی نشان میدهد ،خالص بدهی بخش دولتی
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان دی  ۱۳۹۶با رشــد  ۷/۷درصدی به 7/۰
ت اسکناس و مســکوک در دست اشخاص به کل
به بانک مرکزی  ۴/۶درصد افت کرده در حالیکه خالص داراییهای خارجی واحد رســید .کاهش نسب 
بانــک مرکزی  ۴/۷درصد ،بدهی بانکها به بانک مرکزی  ۷/۶درصد و خالص سپردهها و همچنین کاهش نسبت سپردههای دیداری (ذخایر اضافی) بانکها

متغیرهای پولی و اعتباری

جدول  -6اجزای پایه پولی بر حسب منابع (مانده در پایان دوره  -هزار میلیارد ریال)
1395

پايه پولي

1396

پاییز

دی

زمستان

بهار

تابستان

پاییز

دی

دی 1396
نسبت به دی 1395
نرخ رشد سهم از رشد
(درصد) (واحد درصد)

1,704/7

1,798/7

1,798/3

1,851/9

1,964/9

1,995/0

2,095/3

16/4

16/4

1,898/2

1,881/6

1,924/6

1,853/9

1,874/4

1,913/8

1,970/8

4/7

4/9

233/1

228/8

202/6

282/0

292/2

279/9

218/2

-4/6

-0/6

بدهي بانک ها به بانک مرکزي

1,047/9

1,092/0

996/9

1,013/7

1,097/1

1,130/7

1,174/8

7/6

4/5

خالص ساير اقالم

-1,474/5

-1,403/7

-1,325/8

-1,297/7

-1,298/8

-1,329/4

-1,268/5

9/6

7/6

خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي
خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي

اقتصاد کالن

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی ،شمارههای مختلف

جدول  -7ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای تشکیلدهنده نقدینگی (مانده در پایان دوره  -هزار میلیارد ریال)
1395

نقدينگي

سپردههاي ديداري
شبه پول (سپردههاي غيرديداري)

پاییز

دی

زمستان

بهار

تابستان

پاییز

دی

11,848/6

11,966/0

12,533/9

13,149/1

13,899/5

14,453/1

14,631/2

22/2

22/2

1,540/7

1,509/7

1,630/3

1,647/1

1,682/4

1,737/4

1,801/6

19/3

2/4

327/7

324/1

393/3

340/1

344/7

348/6

358/1

10/5

0/3

1,213/0

1,185/6

1,237/0

1,307/0

1,337/7

1,385/8

1,443/5

21/8

2/1

10,307/9

10,456/3

10,903/6

11,502/0

12,217/1

12,715/7

12,829/6

22/7

19/8

7/0

6/5

7/0

7/1

7/1

7/2

7/0

7/7

-

ضريب فزاينده نقدينگي

مأخذ :بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران ،گزيده آمارهاي اقتصادي ،شمارههاي مختلف

نزد بانک مرکزی به کل ســپردهها اثر افزایشــی بر ضریب فزاینده نقدینگی
داشــته است .در این میان ،حجم اســکناس و مسکوک در دست اشخاص با
رشد  ۱۰/۵درصدی و ســپردههای دیداری با رشد  ۲۱/۸درصدی بهترتیب
 ۰/۳واحد درصد و  ۲/۱واحد درصد در رشد نقدینگی سهم داشتهاند .جدول 7
ضریب فزاینده نقدینگی و اجزای تشکیلدهنده نقدینگی را در فصول مختلف
سالهای  1395و  1396و دیماه این دو سال نشان میدهد.
خالصه عملکرد بازار بینبانکی کشــور در یازده ماهه نخست سال ۱۳۹۶
نشان میدهد تعداد و متوســط ارزش روزانه کل معامالت انجامشده در این
بازار بهترتیب  ۱۹/۸درصد و  ۸۸/۲درصد رشــد کرده و به  ۳۴,۸۵۹فقره با
متوسط ارزش روزانه  ۲۰۷هزار میلیارد ریال رسیده است .از این آمار میتوان
نتیجــه گرفت تعمیق بازار بینبانکی بهعنوان یکی از اهداف بانک مرکزی در
حال تحقق است .در این دوره  ۳۰بانک و مؤسسه اعتباری در بازار بینبانکی
فعالیت داشــتهاند که نسبت به دوره مشابه سال قبل یک واحد کاهش نشان
میدهد .وضعیت بازار بینبانکی در یازده ماهه نخســت ســالهای  ۱۳۹۵و
 ۱۳۹۶در جدول  8مقایسه شده است.
بررسی معامالت بازار بینبانکی بهتفکیک سررسید نشان میدهد در یازده
ماهه نخســت سال  ۹۸/۴ ،۱۳۹۶درصد از ارزش معامالت مربوط به معامالت
یکشبه بوده که با تأمین مالی کوتاهمدت بازار بینبانکی سازگار است .تحلیل
نرخ سود موزون ماهانه بازار بینبانکی در مقاطع ماهانه نشاندهنده آن است
که روند افزایشی نرخ سود موزون که از ماههای پایانی سال  ۱۳۹۵شروع شده
بود ،از مرداد  ۱۳۹۶معکوس شده و با روند نزولی به  ۱۸/۱درصد در بهمن این
سال رســیده است .بخشی از این کاهش به دلیل منظمتر شدن انتشار اوراق
بدهی دولت بوده است.
در بخش نظامهای پرداخت و طبق گزارش شــرکت شــاپرک از عملکرد
صنعــت پرداخت در بهمــن  ،۱۳۹۶ارزش تراکنشهای این شــرکت در آذر
 ۱۳۹۶برابــر با  ۱۰/۴درصد از کل نقدینگی بوده و نســبت به آبان  ۱۳۹۶به
مقدار  ۰/7درصد افزایش داشــته است .نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به
نقدینگی( )6در یک روند افزایشــی از  ۶/۶درصد در فروردین  ۱۳۹۲به ۱۰/۴
درصد در آذر  ۱۳۹۶رسیده 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  ۶/۰درصد به  ۲/۴درصد رسیده است .بهعبارت دیگر ،گسترش

نفوذ ابزارهای پرداخت الکترونیــک یکی از دالیل کاهش  ۳/۶واحد درصدی
نسبت اســکناس و مســکوک به نقدینگی در بازه مورد بررسی بوده است و
پیشبینی میشود این روند کاهشی همچنان ادامه داشته باشد.
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حجم پول
اسکناس و مسکوک در دست اشخاص

1396

دی 1396
نسبت به دی 1395
نرخ رشد سهم از رشد
(درصد) (واحد درصد)
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وضعیت مالی دولت

 .1عملکرد ده ماهه نخست سال 1396
درآمدهای مالیاتی که در نیمه نخســت سال  1396رشد منفی را تجربه
کرده بودند ،در نیمه دوم سال افزایش یافتند و در مجموع ده ماهه نخست این
سال رشد اسمی  6/8درصدی را به ثبت رساندند ،اگرچه همچنان رشد واقعی
این درآمدها منفی است .درآمدهای مالیاتی دولت در این مدت  18/3درصد
کمتر از ارقام پیشبینی شــده در قانون بودجه بودند .سایر درآمدهای جاری
نیز با رشــد اندک  5/3درصدی ،تنها  62/2درصد از ارقام پیشبینی شده در
قانون بودجه را پوشش دادند .این در حالی است که پرداختهای جاری دولت
با رشــد  14/8درصدی ،معادل  85/1درصد از ارقام پیشبینی شده در قانون
بودجه را محقق کردند .رشد اندک درآمدهای جاری در مقابل رشد قابل توجه
پرداختهای جاری موجب تشدید کسری تراز عملیاتی شد ،به نحوی که در
ده ماهه نخست سال  1396کســری تراز عملیاتی با رشد  28/0درصدی به
 757/0هزار میلیارد ریال رسید.
در همین مدت درآمدهای نفتی با وجود رشــد  46/0درصدی ،تنها 75/2
درصد از ارقام مصوب قانون بودجه را پوشش دادند .پرداختهای عمرانی نیز
با رشد قابل توجه  80/0درصدی به سطح  299/8هزار 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  19/1درصد و کمتر از رشــد  20/4درصدی کل هزینههای دولت در
همین مدت بود و به این ترتیب کســری بودجه دولت با رشد  27/7درصدی
به  335/1هزار میلیارد ریال رســید .عالوه بر این کسری بودجه ،دولت برای
بازپرداخــت بدهیهای قبلــی یا همان تملک داراییهــای مالی در ده ماهه
نخســت ســال  1396معادل  272/1هزار میلیارد ریال متحمل هزینه شد و
به این ترتیب سطح واگذاری داراییهای مالی به رقم قابل توجه  607/2هزار
میلیارد ریال رســید .بخش عمده واگذاری داراییهای مالی مربوط به انتشار

جدول  -8وضعیت بازار بینبانکی در یازده ماهه اول سالهای  ۱۳۹۵و ۱۳۹۶
شرح
تعداد اعضای فعال
تعداد معامالت

یازده ماهه اول سال ۱۳۹۵

یازده ماهه اول سال ۱۳۹۶

بهمن ۱۳۹۶

تغییرات یازده ماهه اول ۱۳۹۶
نسبت به یازده ماهه اول ۱۳۹۵

۳۱

۳۰

۲۹

 -۳/۲درصد

۲۹,۰۹۱

۳۴,۸۵۹

۳,۶۳۷

 ۱۹/۸درصد

متوسط ارزش روزانه معامالت (هزار میلیارد ریال)

۱۱۰

۲۰۷

۳۳۸

 ۸۸/۲درصد

نرخ سود موزون (درصد)

۱۸/۶

۱۸/۷

۱۸/۱

 ۰/۱واحد درصد

سهم ارزشی معامالت یک شبه (درصد)

۹۷/۴

۹۸/۴

۹۹/۱

 ۱/۰واحد درصد

سهم ارزشی معامالت دو روزه و بیشتر (درصد)

۲/۶

۱/۶

۰/۹

 -۱/۰واحد درصد

اقتصاد کالن

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گزارش عملکرد بازار بینبانکی کشور در یازده ماهه نخست سال ۱۳۹۶

جدول  - 9وضعیت مالی دولت در سال ( 1396هزار میلیارد ریال  -درصد)
بهار
مبلغ
درآمدها

رشد

مبلغ

رشد

ده ماهه نخست
رشد
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426/1

66/8

590/5

1/7

579/2

22/3

1.819/8

19/1

74/1

درآمدهای مالیاتی

181/9

-1/6

249/3

0/4

252/6

13/8

797/7

6/8

81/7

سایر درآمدهای جاری

54/5

107/0

82/1

-36/9

132/9

80/1

300/4

5/3

62/2

188/9

333/2

257/8

27/9

193/0

9/2

718/5

46/0

75/2

0/8

13/5

1/4

40/9

0/7

-30/0

3/1

-12/۹

7/2

درآمدهای نفتی
سایر درآمدهای سرمایهای
هزینهها
پرداختهای جاری
پرداختهای عمرانی
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تابستان
مبلغ

پاییز

مبلغ

رشد

درصد تحقق عملکرد ده ماهه
نخست  1396نسبت به مصوب
ده ماهه قانون بودجه

600/8

44/4

596/9

-11/5

783/4

60/5

2.154/9

20/4

79/0

548/8

48/8

526/1

-9/6

560/3

24/7

1.811/4

14/8

85/1

523/0

8/2

489/0

70/0

-42/2

224/0

299/8

80/0

50/1

-174/7

8/9

-6/4

-93/2

-335/1 1.288/0 -204/3

27/7

124/3

تراز عملیاتی

-356/2

75/8

-195/6

11/1

-174/0

11/1

-757/0

28/0

113/2

تراز سرمایهای

181/4

329/8

189/2

130/1

-30/3

-121/4

421/9

28/2

105/8

184/4

11/7

68/9

-37/0

348/1

399/4

607/2

77/9

134/9

9/7

111/4

62/4

302/8

143/9

162/1

272/1

244/8

150/5

تراز بودجه (تراز عملیاتی و سرمایهای)

واگذاری داراییهای مالی
تملک داراییهای مالی

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی ،شمارههای مختلف
یادداشت :اختالف بین هزینهها و مجموع پرداختهای جاری و عمرانی به دلیل تنخواهگردانهای پرداختشده است.

اوراق بدهی دولتی اســت و این واگذاریها در ده ماهه نخســت سال 1396
معادل  34/9درصد 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  1396تملک داراییهای مالی رشــد  244/8درصدی 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 میشود این رقم در حال
حاضر به حدود  45درصد رسیده باشد .این رقم اگرچه در مقایسه با بسیاری
از کشورهای پیشرفته دنیا چندان باال نیست ،لزوم برنامهریزی بلندمدت دولت
برای مدیریت بدهیهایش را گوشــزد میکند .در حال حاضر هیچ برنامهای
برای رســیدن به مازاد بودجه و بازپرداخت بدهیهای ناشــی از کسریهای
مزمن بودجههای ســالهای گذشــته وجود ندارد و دولت بیمحابا نسبت به
ایجاد بدهی جدید اقدام میکند .این در حالی است که قیمت نفت چشمانداز
مناسبی ندارد و با کاهش ســهم نفت از بودجه دولت ،احتماالً شاهد تشدید
ی بودجه در ســالهای آینده خواهیم بود .نفت که در سالهای نه
کسریها 
چندان دور سهم عمدهای در کل درآمدهای دولت داشت ،در ده ماهه نخست
سال  ۱۳۹۶تنها  39/5درصد از کل درآمدهای دولت را پوشش داده است.
ل  1396نشان میدهد.
جدول  9عملکرد مالی دولت را در سا 
در ده ماهه نخســت ســال  1396برخالف ســال پیش از آن سهم عمده
درآمدهای مالیاتی مربوط به مالیاتهای غیرمســتقیم بوده است .رشد منفی
 8/6درصدی 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 مالیاتهای 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 مالیاتهای غیرمســتقیم ،مالیات بر
واردات رشد  30/1درصدی و مالیات بر کاالها و خدمات رشد  14/7درصدی
را تجربــه کردهاند .مالیات بر ارزش افــزوده به تنهایی بیش از یکچهارم کل
درآمدهای مالیاتی را در ده ماهه نخســت سال  1396به خود اختصاص داده
و در ســالهای 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  16/5درصد بوده اســت .جدول  10اجزای درآمدهای مالیاتی دولت را
در ده ماهه نخست سالهای  1395و  1396نشان میدهد.
 .2قانون بودجه سال 1397
در واپســین روزهای ســال  1396قانون بودجه ســال  1397به تصویب
مجلس شورای اسالمی رسید .این قانون تغییرات قابل توجهی نسبت به الیحه
تهیهشــده از سوی دولت تجربه کرده و بودجه کل کشور  2/3درصد بیش از
رقم پیشنهادی دولت تصویب شده است .با این حال رشد  6/1درصدی بودجه
کل کشور در سال  1397نسبت به قانون بودجه سال  1396کمتر از نرخ تورم
انتظاری اســت .بودجه عمومی دولت نیز  4/3درصد بیشتر از رقم پیشنهادی
الیحه دولت به تصویب رسیده و رشد  11/1درصدی را نسبت به قانون بودجه
سال  1396تجربه کرده است .جدول  11ارقام کالن قانون بودجه سال 1397

جدول  - ۱۰اجزای درآمدهای مالیاتی (هزار میلیارد ریال  -درصد)
ده ماهه نخست 1395

درآمدهای مالیاتی
مستقیم

ده ماهه نخست 1396

مقدار

سهم

رشد

مقدار

سهم

رشد

746/9

100/0

28/4

797/7

100/0

6/8

385/۰

51/6

23/9

368/8

46/2

-4/2

اشخاص حقوقی

245/4

32/9

23/3

224/2

28/1

-8/6

بر درآمد

118/5

15/9

26/2

122/5

15/4

3/4

بر ثروت
غیرمستقیم

21/2

2/8

18/6

22/1

2/8

4/3

361/8

48/4

33/6

428/9

53/8

18/5

بر واردات

90/2

12/1

31/4

117/3

14/7

30/1

بر کاالها و خدمات

271/7

36/4

34/4

311/5

39/1

14/7

23/1

3/1

201/1

25/2

16/5

بر ارزش افزوده

172/6

اقتصاد کالن

مأخذ :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،گزیده آمارهای اقتصادی ،شمارههای مختلف

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

منابع
قانون 1397

رشد نسبت
به الیحه

رشد نسبت به
قانون 1396

درآمدها

2,155/9

11/5

23/8

واگذاری داراییهای سرمایهای

جمع منابع عمومی
درآمدهای اختصاصی

هزینهها

2,933/9

6/1

15/6

1,075/6

0/9

-9/6

تملک داراییهای سرمایهای

620/0

2/6

-13/1

630/4

-7/4

17/4

تملک داراییهای مالی

307/9

-1/3

42/8

3,861/9

4/9

11/4

جمع مصارف عمومی

3,861/9

4/9

11/4

570/7

0/4

9/5

از محل درآمدهای اختصاصی

570/7

0/4

9/5

منابع بودجه عمومی دولت

4,432/6

4/3

11/1

مصارف بودجه عمومی دولت

4,432/6

4/3

11/1

منابع شرکتهای دولتی

8,391/2

3/1

4/8

مصارف شرکتهای دولتی

8,391/2

3/1

4/8

12,225/5

2/3

6/1

مصارف بودجه کل کشور

12,225/5

2/3

6/1

منابع بودجه کل کشور
مأخذ :قوانین بودجه سنواتی کل کشور

29
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  143/8هزار
میلیارد ریال کاهش دادهاند و آن را از حالت بازگشــت از منابع به تسهیالتی
تبدیل کردهاند که دولت موظف است در بودجههای سنواتی سالهای 1398
تا  1403نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند .توسعه سواحل مکران ،ساماندهی
حمل و نقل عمومی ،حمل و نقل ریلی ،کمک به تســویه بدهی پاداش پایان
خدمت بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش و کمک به ساماندهی بافتهای
فرسوده و بازســازی مناطق آسیب دیده از زلزله از جمله مواردی بودهاند که
از الیحه حذف شــدهاند و دیگر مشــمول دریافت منابع صندوق توسعه ملی
نیستند و در عوض تولید واکسن سینهپهلو و عفونت کودکان به قانون بودجه
سال  1397برای 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  240میلیون 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  276میلیون
ریال ســاالنه تا سه برابر آن معادل  10درصد ،از سه برابر تا چهار برابر معادل
 15درصد ،از چهار برابر تا شــش برابر معادل  25درصد و بیش از شش برابر
معادل  35درصد تعیین شده است ،در حالی که نرخ مالیات بر درآمد حقوق
در الیحه بودجه برای درآمد بیش از  240میلیون ریال ساالنه تا پنج برابر آن
معــادل  10درصد و بیش از پنج برابر معادل  20درصد در نظر گرفته شــده
بود .تغییرات مصوب مجلس عــاوه بر این که درآمدهای مالیاتی دولت را از
این محل افزایش میدهد ،اثرات بازتوزیعی مناســبتری دارد .همچنین یکی
از روشهای مورد اســتفاده برخی از شرکتها برای فرار مالیاتی ،ثبت بخشی
از سود در قالب پرداخت حقوقهای باال است و قانون بودجه مصوب مجلس،
انگیزه این نوع فرار مالیاتی را کاهش میدهد.
شاید مهمترین تغییر قانون بودجه سال  1397نسبت به الیحه پیشنهادی
دولت مربوط به هدفمندی یارانهها باشــد .در الیحه بودجه پیشنهاد شده بود
که سازمان هدفمندی یارانهها به یکی از زیرمجموعههای 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
قرارگیرد .در قانون بودجه مصوب مجلس الحاق سازمان هدفمندی یارانهها به
وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی منتفی شده ،اما منابع و مصارف هدفمندی
یارانهها طبق جدول  12لحاظ شده است.
در الیحه بودجه ســال  ،1397کل مصارف هدفمندی یارانهها معادل 370
هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که مجلس آن را به  440هزار میلیارد
ریال افزایش داده اســت .این اختالف ناشــی از افزایش پرداخت یارانه نقدی و
غیرنقدی خانوارها از  230هزار میلیارد ریال به  300هزار میلیارد ریال اســت.
در حال حاضر حدود  95درصد از مصارف هدفمندی یارانهها به پرداخت یارانه

اقتصاد کالن

را نشان میدهد.
در پایان ســال  1396نرخ دالر رسمی حدود  37.700ریال بوده است .در
نیمه نخست این سال به طور متوسط روزانه  2/4میلیون بشکه در روز خالص
صادرات نفت ،فرآوردههای نفتی و میعانات گازی رقم خورده اســت .آخرین
آمــار موجود قیمت نفت ایران مربوط به آذرماه ســال  1396و معادل 60/9
دالر در هر بشــکه بوده اســت .با لحاظ کردن این دادهها برای سال ،1397
سهم دولت از کل درآمد صادرات نفت و فرآوردههای نفتی کشور  1.076هزار
میلیارد ریال در سال خواهد شد .البته انتظار میرود نرخ رسمی دالر در سال
 1397بیشــتر از  37.700ریال شــود که این افزایش ممکن است با کاهش
قیمت نفت خنثی شود .با این حال دولت در الیحه بودجه درآمدهای نفتی را
معادل  1.010/1هزار میلیارد ریال در نظر گرفته بود و مجلس این رقم را در
قانون بودجه  1397به  1.007/1هزار 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  30هزار میلیارد
ریال به نســبتهای مشخص بین دســتگاههای اجرایی با اولویت تأدیه بدهی
دستگاههای مذکور به شرکتهای تولید قیر است .توزیع قیر رایگان در قوانین
بودجه سالهای اخیر با هدف کمک به پیمانکاران طرحهای نیمهتمام گنجانده
شده است .این مسأله فارغ از این که زمینه فساد و رانتخواری را فراهم میکند،
موجب شده است دستگاهها از قیر به عنوان وسیله تسویه حساب مالی استفاده
کنند .به این ترتیب پیمانکارانی که بابت طلب خود قیر دریافت میکنند ،آن را
با قیمتی کمتر از قیمت واقعی و عرضهشده در بورس کاال میفروشند و متعاقباً
جنگ قیمتی بین صادرکنندگان رســمی و غیررسمی بازار صادرات قیر شکل
میگیرد .دولت به درستی در الیحه بودجه سال  1397این 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 دستگاهها به شرکتهای
تولیدکننده قیر استفاده شود .توزیع قیر رایگان در قانون بودجه سال  1396به
حدی زیاد بود که در آذرماه این سال به منظور تهاتر بدهی دستگاههای اجرایی
به پیمانکاران از طریق تحویل قیر ،طرحی به تصویب مجلس شــورای اسالمی
رسید که نشان میدهد قیر عرضهشده بسیار بیشتر از نیاز پروژههای عمرانی بوده
است .اصوالً این شیوه بودجهریزی شفافیت و انضباط بودجهای را مختل میکند.
همچنین در الیحه بودجه ارائهشــده از ســوی دولت ،معادل  40هزار میلیارد
ریال تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی برای خرید تجهیزات و بهروزرسانی
آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها 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 کردهاند .فارغ از این بحث که آیا تأمین منابع دانشگاه آزاد اسالمی
از محل صندوق توسعه ملی طبق تکلیف قانون بودجه با اساسنامههای صندوق
توسعه ملی و دانشگاه آزاد اسالمی و اصول بودجهریزی مطابقت دارد یا خیر ،این
دانشگاه جزو دستگاههای دولتی محسوب نمیشود و بنابراین درآمد اختصاصی
ندارد که محل بازپرداخت این تسهیالت باشد.
دولت در بند "و" تبصره  4الیحه بودجه ،برداشت  203/2هزار میلیارد ریال

شماره  96فروردین 97

واگذاری داراییهای مالی

رشد نسبت به
الیحه 1397
قانون 1396

رشد نسبت به برآورد
عملکرد سال *1396

جدول  - 12منابع و مصارف هدفمندی یارانهها در قانون بودجه سال ( ۱۳۹۷هزار میلیارد ریال)
دریافتیها (منابع)

پرداختیها (مصارف)

مبلغ

مبلغ

حاصل از فروش فرآوردههای نفتی

 572/4مالیات بر ارزش افزوده فرآوردههای نفتی

50/0

حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی

 176/0سهم  5/14درصدی شرکت ملی نفت از فروش داخلی فرآوردههای نفتی

37/0

حاصل از فروش داخلی و صادراتی برق  217/8هزینه حمل و نقل ،توزیع و فروش فرآوردههای نفتی
شماره  96فروردین 97

22/2

حاصل از فروش آب

واردات فرآوردههــای نفتی ،ســهم  5/14درصدی شــرکت ملی نفت از صادرات فرآوردههای نفتــی ،بازپرداخت تعهدات
طرحهای گازرسانی و بهینهسازی مصرف انرژی و افزایش بهرهوری و کاهش شدت انرژی

هزینه تولید ،انتقال ،توزیع و فروش گاز طبیعی

60/0
73/3

کارمزد جایگاههای سیانجی

9/2

عوارض گازرسانی سیانجی

3/3

مالیات بر ارزش افزوده سیانجی

2/7

هزینه تولید ،انتقال ،توزیع ،فروش و خرید برق از نیروگاههای خصوصی

30

72/8

212/3

واردات برق

5/5

هزینه تولید ،انتقال ،توزیع و فروش آب

22/2
مصارف هدفمندی

پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها

کاهش فقر مطلق از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)
و سازمان بهزیستی کل کشور است.
بخش سالمت

یارانه نان و خرید تضمینی گندم
جمع کل دریافتیها

70/0
37/0
33/0

جمع
988/3

300/0

440/0
جمع کل پرداختیها

988/3

مأخذ :قانون بودجه کل کشور سال 1397

نقدی اختصاص پیدا میکند و اگرچه دولت در قوانین بودجه سالهای گذشته
ســعی در محدود کردن پرداخت یارانه نقدی داشــته ،اما در عمل هرگز موفق
نشده اســت .هماکنون بیش از  76میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکنند و
این مهم ساالنه حدود  415هزار میلیارد ریال از مصارف هدفمندی یارانهها را به
خود اختصاص میدهد .تالشهای قبلی دولت معطوف به حذف افراد پردرآمد
از دریافت یارانه نقدی بودند ،اما دولت در الیحه بودجه سال  1397قصد داشت
رویکرد مناسبتر پرداخت یارانه به افراد نیازمند را در پیشگیرد .شناسایی افراد
نیازمند از لحاظ اجرایی نسبت به شناسایی افراد پردرآمد بسیار کارآمدتر است.
دولت امید داشت با این تغییر رویکرد بتواند یارانه حدود  33میلیون نفر را قطع
کند .اما مجلس در قانون مصوب دوباره رویکرد شناسایی افراد پردرآمد را تکلیف
کرده و حذف افراد را به حدود  21میلیون نفر کاهش داده است.
نکته جالب اینجا است که به دلیل ایراد شورای نگهبان قانون اساسی ،عبارت
حذف ســه دهک باالی درآمدی به این تبصره اضافه شــده است و با توجه به
جمعیــت بیش از  80میلیون نفری ایران ،طبق قانون باید بیش از  24میلیون
نفر از دریافت یارانه نقدی محروم شوند ،در حالی که اعداد و ارقام این تبصره از
حذف حدود  21میلیون نفر حکایت دارند .در عین حال مفهوم دهک خاصیتی
پویا دارد و افــراد حاضر در دهکهای درآمدی مختلف در طول زمان بین این
دهکها جابهجا میشوند .نکته دیگر این است که به غیر از دهک اول و دهک
آخر درآمدی جامعه ،سایر دهکهای درآمدی فاصله بسیار نزدیکی با دهک قبل
و بعد از خود دارند و حذف یا پرداخت یارانه نقدی میتواند جای این دهکها را
با یکدیگر عوض کند .بنابراین استفاده از مفهوم دهک درآمدی در قانون بودجه
سال  1397برای حذف برخی از یارانهبگیران ،مشکالتی را به همراه دارد.

بازارسرمایه

اقتصاد کالن

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

 1396از لحاظ بازده اندکی بهتر از بورس بود و شــاخص آن در پایان ســال
به  1.097رســید که نسبت به ابتدای ســال  24/6درصد و نسبت به ابتدای
زمستان  1/4درصد افزایش داشته است .حدود یکسوم ارزش بازار فرابورس
ایران که در انتهای سال  1396به حدود  1.490هزار میلیارد ریال رسیده بود
به انواع اوراق بدهی شامل اسناد خزانه اسالمی ،اوراق مشارکت ،اوراق مرابحه
و اوراق رهنی تعلق دارد .این اوراق بخش عمدهای از معامالت فرابورس را نیز
شــامل میشوند .نمودار  7روند تحوالت شاخص بورس و شاخص فرابورس را
نشان میدهد.
در سال  1396بیش از  225هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسالمی در 15
مرحله و با  11سررسید متفاوت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر
و در فرابورس ایران پذیرش شــد .هدف از انتشار این اوراق تسویه بدهیهای
موضوع تبصره  5و تبصره  16قانون بودجه سال  1396کل کشور بوده است.
مبلغ اسمی هر ورقه از این اسناد یک میلیون ریال است که در تاریخ سررسید
به حســاب آخرین مالک آن واریز میشــود ،از این رو قیمت روزانه این اوراق
که در ســازوکار بازار فرابورس مشخص میشود ،سود یا بازده آنها در انتهای
دوره را تعیین میکند .در هفته پایانی سال  1396قیمت 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  25درصد منجر شــد .بازده این اوراق
که کمریســکترین روش سرمایهگذاری در کشور محسوب میشود ،به نوعی
نمایانگر نرخ بهره انتظاری اســت و نشان میدهد 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 نقدشــده 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 میتوانست 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  27اســفندماه قیمت این اوراق دوباره به روند افزایشی بازگشت و لذا
تورم انتظاری رو به کاهش گذاشــت .نمودار  8نرخ بازده اسناد خزانه اسالمی
منتشرشده در سال  1396با سررسیدهای مختلف را با توجه به قیمت آنها
در روزهای  26اسفندماه  1396و  ۶فروردینماه  1397نشان میدهد.

دیگرتحوالت اقتصادی

 ۱8۱/۵هــزار میلیارد ریال و ارزش معامالت بــازار بدهی به  24/۳هزار میلیارد
ریال رسید که نسبت به فصل قبل از آن به ترتیب  ۳4/۹و  22/۱درصد افزایش
داشتهاند ۷.ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران در انتهای سال  ۱۳۹۶به ۳.8۵0
هزار میلیارد ریال رســید .وضعیت فرابورس ایران در سال  ۱۳۹۶از لحاظ بازده

حدود  ۱.4۹0هزار میلیارد ریال رســیده بود به انواع اوراق بدهی شــامل اسناد
خزانه اسالمی ،اوراق مشارکت ،اوراق مرابحه و اوراق رهنی تعلق دارد .این اوراق
بخش عمدهای از معامالت فرابورس را نیز شامل میشوند .نمودار  ۷روند تحوالت
شاخص بورس و شاخص فرابورس را نشان میدهد.

1396
ایران
تهرانو وفرابورس
بهادار تهران
شاخص
نمودار - 7
۱۳۹۶
سالسال
در در
ایران
فرابورس
اوراقبهادار
بورساوراق
هایبورس
های
شاخص
نمودار - ۷
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 http://new.tse.irو
دسترسی در
تهران،
بهادار
اوراق
بورس
سایتاینترنتی
مأخذ:سایت
مأخذ:
http://fbi.ir
دسترسی در
ایران ،قابل
فرابورس
 http://new.tse.irو
دسترسی در
قابلقابل
تهران،
بهادار
اوراق
بورس
اینترنتی

است.
داشته
شدیدی
افزایش
پایان سال
انتظاری
دهد
نشان می
مبنی
هایی
که زمزمه
حالی است
است.دراین در
تورمکرده
محروم
برجام
اســتاز ومزایای
کامل
البته بخشــی از این افت قیمت به دلیل نیاز به نقدینگی در انتهای ســال بوده
بر خروج کامل آمریکا از برجام و اعمال تحریمهای غیرهستهای از سوی اتحادیه
اســت .از آنجا که طبق قوانین بازار سرمایه کشور ،مبلغ نقدشده از طریق فروش
اروپا علیه ایران نیز به گوش میرسد.
ســهام یا اوراق بدهی بعد از دو روز کاری قابل انتقال به حساب فروشنده است،
تنها مبالغ حاصل از فروش تا قبل از  2۶اسفندماه میتوانست پیش از تعطیالت
پینوشتها------------------------------------------------ :
افزایش
مرکزی،یکی
این رو،
شــود.
جدید
ســال
حســا
خزانه،عرضه
اسناداز سمت
قیمتداخلی
افتناخالص
دالیلتولید
برایازمحاسبه
ملیازبانک
نقدبهای
گزارش
 .۱در
دوباره
 ً)Basicوازاز2۷
(Pricesو دقیقا
تاریخ بود
قیم تا
عرضه ازآنها
یاحجم
اوراقبازار
اینتهای
قیمتاز قیم
اسفندماهمصارف
سمت تقاضا یا
این پایه
تهای
ارزش افزوده
برخالف قیمت
مالیات و
های بازار،
تورمتهای پایه
لذادر قیم
شود.
 )Marketاستفاده م
یارانه8درنرخ
نمودار
گذاشت.
کاهش
انتظاری رو به
بازگشتی و
( Pricesافزایشی
به روند
سررسیدهای قیمت با
شده بر حسب این دو
سالمحاسبه
اقتصادی
دلیل نرخ
به همین
شوند و
گرفته نمی
نظر
مختلف را
 ۱۳۹۶با
رشد در
هایشده
منتشر
اسالمی
خزانه
اســناد
بازده
هم متفاوت است .مرکز آمار در محاسبات حسابهای ملی فقط از قیمتهای بازار استفاده میکند و
۱۳۹۷
با توجه به قیمت آنها در روزهای  2۶اســفندماه  ۱۳۹۶و  ۶فروردینماه
لذا رشد اقتصادی محاسبهشده آن از هر دو سمت عرضه و تقاضا با هم برابر است.
میدهد.
فرآیند زمانبر خرید مسکن و از آنجایی که تعداد نمونه ثبتشده در هر ماه به اندازه
نشاندلیل
 .۲به

۱۵
اســالمی در
مالی اســناد
تأمین ریال
هزاربامیلیارد
قانون22۵
بیش از
۱۳۹۶
در ســال
ســال
خزانهدر بهمنماه
تروریســم"
"مبارزه
تصویب
پس از
مرحله و با  ۱۱سررســید متفاوت توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر و
 ،13۹۴کارگروه ویژه اقدام مالی ( )FATFدر بیانیه تیرماه سال  13۹۵از تعلیق
در فرابورس ایران پذیرش شد .هدف از انتشار این اوراق تسویه بدهیهای موضوع
یک ســاله اقدامات مقابلهای علیه ایران خبر داد .این تعلیق پس از اتمام مهلت
تبصره  ۵و تبصره  ۱۶قانون بودجه سال  ۱۳۹۶کل کشور بوده است .مبلغ اسمی
آخرین آن در
تاریخشد که
تمدید
بعدی این
های
نشســت
هر یک
حساب
سررسید به
نیز در
کارگروه که
ریال اســت
میلیون
یک
سالهایندراســناد
ورقه از
ایران
ناقص
اقدامات
از
کارگروه
این
آخر
بیانیه
در
البته
بود.
1396
سال
ماه
ن
بهم مالک آن واریز میشــود ،از این رو قیمت روزانه این اوراق که در سازوکار
آخرین
عنوان شده
اقدامات
تکمیل
هایی برای
درخواست
نگرانی شده و
بازارابراز
تعیین
دوره را
سریعدراینانتهای
بازده آنها
ســود یا
شــود،
مشــخص می
فرابورس
خود
کاهشی به
روندی
خزانه
انگاریاسناد
قیمت
۱۳۹۶
میکند.
تروریسم
تأمین مالی
برای
مناسب
جرم
ســالها به
پایانیخواست
هفتهاین در
است.دریکی از
برخی
مالی حتی در
تأمین آنها،
خریدبا جدید
حاصل از
توجه
مربوط مبهیافزایش
گرفت که
تروریسم ایران
مبارزه
ســوددر قانون
انگاری
قابل جرم
شــود .این
روش
ایرادترین
ریسک
این کم
اوراق که
بازده این
شــد.
کارگروه منجر
 2۵درصد
انجام بیش
موارد به
وارد کرده
قانون
تبصرههای
برخی از
مزبور به
شــدهاز اما
انتظاری
بهره
نرخ
نمایانگر
نوعی
به
شــود،
می
محسوب
کشور
در
گذاری
سرمایه
است .برای مثال در تبصره  2ماده  1این قانون عنوان شده است که اعمال افراد
کافی بزرگ نیســت ،مقایســه مجموع معامالت در بازههای کوتاه مثل بــازه ماهانه ،دقت کافی
برای مقابله با اموری از قبیل ســلطه و استعمار از مصادیق اقدامات تروریستی
نــدارد و به همین دلیل در این نمودار میانگین متحــرک  ۳دورهای تعداد معامالت نیز نمایش
موضوع این قانون نیست .حذف این استثنا یکی از درخواستهای این کارگروه
داده شده است.
 .۳در این بخش هرجا حجم صادرات نفتی ذکر شــده اســت منظور مجموع حجم صادرات نفت
در بیانیه آخر بوده است .لوایح "اصالح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم" و
خام و خالص صادرات فرآوردههای نفتی است و هرجا به ارزش صادرات و واردات نفت اشاره شده
اما
"اصالح قانون مبارزه با پولشویی" در آبانماه سال  1396تقدیم مجلس شد،
منظور مجموع ارزش نفت خام ،فرآوردههای نفتی ،گاز طبیعی ،میعانات و مایعات گازی است.
تا زمان تهیه این گزارش به سرانجام نرسیده است .شناسایی و توقیف داراییهای
 .۴بدون احتساب نفت خام ،نفت کوره ،نفت سفید و تجارت چمدانی
 .۵باال بودن نرخ ســود به رشد غیرمعمول ســپردههای غیردیداری از محل پرداخت سود به این
متعلق به تروریســتها مطابق با قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل،
سپردهها انجامیده است .یکی از مؤلفههای افت کیفیت نقدینگی ،افزایش نسبت شبهپول به پول
نشان دادن این که مقامات چگونه ارائهدهندگان فاقد مجوز خدمات نقلو انتقال
در ترکیب نقدینگی اســت که بر ســرعت گردش نقدینگی اثر میگذارد .کاهش مداوم کیفیت
وجود است.
تفکیک شده
سبببدهی
نقدینگیاوراق
کیفیتگذاری و
کاهشسرمایه
صندوقهای
معامالت
اختیار،
بازار اوراق
است که از
)Equity
(Market
تهران ،بازار
بهادار
بورس
منظور ازرا "بازار نقد" در
پالرمو و
های
کنوانسیون
سهاماجرای
تصویب و
کنند،
اوراقمی
تنبیه
شناســایی و
 .۷پول
رشدهای باالی
شده است با
آتی،از مسیر
بانکی
های نظام
دارایی
نقدینگی در سطح کالن ،شاهد تنگنای اعتباری باشیم.
مقابله با تأمین مالی تروریســم و روشن کردن توانمندیها در ارائه کمکهای
 .۶این شــاخص میزان تأثیرگذاری صنعت پرداخت الکترونیک را در تسهیل مبادالت اقتصادی
متقابل حقوقی ،برخی دیگر از درخواستهای کارگروه ویژه اقدام مالی از ایران
کشور نشان میدهد.
 .۷منظور از "بازار نقد" در بورس اوراق بهادار تهران ،بازار ســهام ( )Equity Marketاست که
است .این کارگروه اگرچه بررســی اقدامات اتخاذشده از سوی ایران و اقدامات
از بازار اوراق اختیار ،معامالت آتی ،صندوقهای سرمایهگذاری و اوراق بدهی تفکیک شده است.
بعدی خود را به تیرماه سال  1397موکول کرده ،اما از اعضای خود خواسته است
که همچنان اقدامات احتیاطی را در روابط و تراکنشهای تجاری با اشــخاص
تهیه شده در مدیریت تحقیقات اقتصادی بانک خاورمیانه15
حقیقی و حقوقی ایرانی لحاظ کنند .چنین توصیههایی ایران را از بهرهبرداری
۱۳۹۷
فروردین
 ۱۳۹۶و۶ ۶
اسالمی
خزانه
نمودار -8
۱۳۹۷
فروردین
اسفند ۱۳۹۶و
2۶اسفند
های۲۶
تاریخخهای
اسالمیدردر تاری
خزانه
اسناداسناد
بازده بازده
منحنی منحنی
نمودار -8
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 .8دیگرتحوالت اقتصادی
پس از تصویب قانون "مبارزه با تأمین مالی تروریسم" در بهمنماه سال ،۱۳۹4

تهیه این گزارش به سرانجام نرسیده است .شناسایی و توقیف داراییهای متعلق

اقتصاد ايران در يک نگاه
پاییز ۱۳۹۵

شاخص

زمستان ۱۳۹۵

سال 1395

بهار 1396

تابستان 1396

پاییز 1396

زمستان 1396

مشارکت و بيکاري (درصد)
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نرخ مشارکت جمعيت  10ساله و بيشتر

38/9

38/9

39/4

40/6

41/0

40/1

-

نرخ بيکاري جمعيت  10ساله و بيشتر

12/3

12/5

12/4

12/6

11/7

11/9

-

نرخ بيکاري جوانان  15تا  24ساله

30/4

28/1

29/2

28/8

27/3

28/4

-

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و زیربخشهای آن به قیمتهای ثابت سال ( 1390درصد)
توليد ناخالص داخلي

16/8

12/9

12/5

4/5

4/8

1/0

-

نفت

77/7

47/1

61/6

5/9

5/7

-7/3

-

کشاورزي

5/0

4/4

4/2

3/9

4/2

4/1

-

صنايع و معادن

4/1

6/4

2/2

4/2

5/3

4/2

-

6/0

4/9

3/6

3/9

4/1

3/1

-

توليد ناخالص داخلي بدون نفت

5/4

5/6

3/3

4/1

4/5

3/6

-

تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (به قيمت بازار)

-9/5

3/1

-3/7

-1/9

1/4

4/0

-

خدمات

32

*

نفت (هزار بشکه در روز)
توليد

3.963

3.909

3.761

3.880

3.867

3.833

صادرات

2.426

2.316

2.224

2,344

2,367

-

-

رشد شاخص بهاي مصرف کننده ()1395=100

8/9

10/5

9/1

11/4

8/8

9/3

8/8

رشد شاخص بهاي توليد کننده ()1390=100

5/2

8/8

5/0

8/9

9/9

11/2

10/2

صادرات نفتي

15.070

15.875

55.752

14.166

15.736

-

-

صادرات غيرنفتي

7.078

7.811

28.226

7.176

7.200

-

-

واردات کاال

16.761

18.879

63.135

16.283

17.269

-

-

تراز حساب کاال

5.387

4.807

20.843

5.059

5.667

-

-

تراز بازرگاني غيرنفتي

-9.135

-10.851

-33.521

-8.814

-9.708

-

-

تراز حساب جاري

3.225

4.473

16.388

3.723

3.718

-

-

تراز حساب سرمايه

-3.298

-4.154

-18.288

-1.338

-4.956

-

-

-231

209

-7.666

-1.585

-3.968

-

-

**

-

نرخ تورم (درصد)

تراز پرداختها (ميليون دالر)

تغيير در ذخاير بينالمللي

نرخ برابري دالر آمريکا با ريال (متوسط طي دوره)
در بازار آزاد

36.987

38.581

36.487

37.494

38,236

40.719

45.548

در بازار بين بانکي

31.845

32.380

31.458

32.445

32,900

34.800

36.842

1.704/7

1.798/3

1.798/3

1.851/9

1.964/9

1.995/0

-

1.047/9

996/9

996/9

1.013/7

1.097/1

1.130/7

-

متغيرهاي پولي و اعتباري (هزار ميليارد ريال  -در انتهاي دوره)
پايه پولي
بدهي بانکها به بانک مرکزي
خالص بدهي بخش دولتي به بانک مرکزي
نقدينگي
حجم پول

233/1

202/6

202/6

282/0

292/2

279/9

-

11.848/6

12.533/9

12.533/9

13.149/1

13.899/5

14.453/1

-

1.540/7

1.630/3

1.630/3

1.647/1

1.682/4

1.737/4

-

سپردههاي ديداري

1.213/0

1.237/0

1.237/0

1.307/0

1.337/7

1.385/8

-

سپردههاي غيرديداري

10.307/9

10.903/6

10.903/6

11.502/0

12.217/1

12.715/7

-

473/5

892/7

2.202/7

426/1

۵۹۰/۵

579/2

-

درآمدهاي مالياتي

221/9

359/7

1.014/7

181/9

۲۴۹/۳

252/6

-

درآمدهاي نفتي

176/8

316/9

738/8

188/9

۲۵۷/۸

193/0

-

ساير درآمدها

وضع مالي دولت (هزار ميليارد ريال)
درآمدها

74/8

216/1

449/1

55/3

۸۳/۵

133/6

-

488/2

912/4

2.491/2

600/8

۵۹۶/۹

783/4

-

پرداختهاي جاري

449/2

670/0

2.070/2

548/8

۵۲۶/۱

560/3

-

پرداختهاي عمراني

36/0

262/7

421/0

8/2

۷۰/۰

224/0

-

-14/7

-19/7

-288/6

-174/7

-۶/۴

-204/3

-

هزينهها

***

تراز بودجه

بورس اوراق بهادار تهران (در آخرين روز دوره)
شاخص کل

80.123

77.230

77.230

78.736

85.832

95.509

96.290

شاخص مالي

151.049

131.865

131.865

130.664

129.604

134.057

119.176

شاخص صنعت

67.466

66.100

66.100

67.681

74.823

74.078

86.082

ارزش بازار (هزار ميليارد ريال)

3.374

3.220

3.220

3.201

3.396

3.946

3.847

مأخذ :گزارشهاي مختلف بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران و مرکز آمار ايران

اقتصاد کالن

* بر اساس گزارشهای بانک مرکزی و به قیمت پایه
** بر اساس گزارشهای اوپک (منابع مستقیم)
*** اختالف بین کل هزینهها و مجموع پرداختهای جاری و عمرانی به دلیل تنخواهگردانهای پرداخت شده است.
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اباذر براری
مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد سیاسی

اقتصاد کالن

شاید هیچ مسئله ای در ایران به اندازه اقتصاد
دارای پیچیدگی نباشــد و در ایــن میان به نظر
میرسد چشمانداز اقتصاد ایران در سال  97یکی
از مبهمترین و پرچالش ترین ســالهای دهههای
اخیر باشد .برای تبیین اقتصاد ایران در سال آتی
میتوان از منظر اقتصاد سیاســی به آن نگریست
و یکی از مهمترین مســائلی که از حوزه سیاست
خارجی بــه اقتصاد ایران ورود یافته ،سرنوشــت
برجــام و میــزان پایبنــدی و تعهد کشــورهای
غربی بهویژه در ابعاد اقتصادی آن اســت .یکی از
مهمترین موضوعات ذیل برجــام امکان تبادالت
بانکی با کشــورهای جهان است که پس از اعمال
تحریمها ،یکی از مهمترین موانع رشــد اقتصادی
و گســترش تجارت بین المللی ایران بوده است.
از این منظر و با عنایــت به رویکردهای خصمانه
دولــت آمریکا بهنظر میرســد در بهترین حالت
با توجه بــه تمدید برجام توســط رئیسجمهور
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 میشود.
از دیگر چالشهای اقتصاد سیاسی سال آینده
نحــوه تعامل با کشــورهای همســایه بخصوص
کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس است .در سال
جاری این روابط بســیار پرنوسان و با حاشیههای
بسیار همراه بود و روشــن است که این تعامالت
میتواند تغییر ملموسی در تجارت بین الملل ایران
به همراه داشــته باشد ،اگرچه این تغییر در میان
مدت اتفاق میافتد.
فارغ از این دو رویکرد ،اقتصاد سیاسی شاخصها
و مولفههای کالن اقتصادی ایران نیز قابل بررسی
و واکاوی است .در این میان استراتژی دولت برای
خــروج از رکود در عین تــاش برای کنترل نرخ
تورم یکی از مهمترین مســائلی است که اقتصاد
ایران در سال  97با آن روبهروست از سال  92که

دولت اول روحانی تالش کرد به کاهش و کنترل
نرخ تورم اقدام کند اقتصاد ایران به تدریج در یک
روند رکود شــدید دچار شــد و رفتهرفته میزان،
شــدت و تبعات آن از کنترل دولت خارج شــد.
اگر چه در ابتدای امر بهواســطه شیرینی کاهش
تورم این رکــورد قابل تحمل و پذیرفتنی بود ،اما
رفتهرفته با واکنشهای جدی در سطح بنگاههای
اقتصادی و حتی عموم مردم مواجه شد .بنابراین
یکی از مهمترین اقدامات دولت تالش برای خروج
از رکود اســت .امری که باید با تزریق نقدینگی
به رگهای اقتصادی محقق شود .این نقدینگی و
تأمینسرمایه به سه شکل اصلی قابل وصول است.
یکی جذب سرمایه خارجی که بهنظر نمی رسد با
ب وکار در ایران چندان قابل
توجه به محیط کســ 
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 کوچک که در بخشهای غیرمولد و غیررسمی
اقتصاد حضور دارد که این امر هم بهنظر نمی رسد
در کوتاهمدت موثر باشــد .برهمیــن مبنا دولت
شرایط ســختی برای خروج ار رکود شدید حاکم
بــر اقتصاد دارد و چشــمانداز اقتصادی دولت که
در ســند بودجه متبلور میشود نیز تصویر مثبتی
از اقدام عملی برای خــروج از رکود را به نمایش
نمیگذارد .کاهش سهم بودجه عمرانی کشور در
بودجه سال  97شاهدی بر این مدعاست.
از ســوی دیگر یکی از مهمترین مســائلی که
کشور در سال  96با آن مواجه شد نوسانات شدید
نرخ ارز بود و افزایش چشــمگیری که بوجود آمد.
نوساناتی که میتواند آثار مخربی بر روند تولید و
سرمایهگذاری در کشور داشته باشد .اقدام دولت
برای ایجاد ثبات به شــکل دستوری هم نتوانست
تأثیر چشــمگیری بر این بازار بگذارد ،چرا که این
بازار متاثــر از دو عامل اصلی اســت یکی فضای

کلی اقتصاد کشــور و نماگرهای کالن اقتصادی
که ســیگنالهای اصلی را به ایــن بازار میدهد و
دیگری ســرمایههای ســرگردانی که هر از گاهی
یکی از بازارهای عمده را تحت تاثیر قرار میدهند.
رویکرد اصلی دولت بهنظر میرســد تالش برای
برگرداندن آرامش و ثبات به اقتصاد کشــور باشد
تا در نتیجــه آن ،بازار ارز هم از نوســانات کمتر
تأثیر پذیرد.
مسئله خصوصیسازی و افزایش سهم و نقش
بخش خصوصی در اقتصاد هم از موضوعاتی است
که در اســناد باالدستی و پاییندستی به کرات به
آن اشاره شــده و یکی از مهمترین راههای نجات
اقتصاد کشور محسوب میشود .باوجود تاکیدات
دولت الاقل در ســطوح ارشــد اتفــاق جدی در
سالهای گذشته رقم نخورده و برخی تجارب تلخ
و ناموفق ،اصل موضوع را تحت الشــعاع قرار داده
است؛ در سال  97هم نیز به نظر نمی رسد در این
زمینه اتفاق خاصی روی دهد.
وضعیت مســکن به عنوان یکی از بخشهای
زنجیره ای و پیشران و نظام بانکی کشور که سال
پرحاشــیه ای را پشت سرگذاشــتند ،نیز منتظر
شــرایط سال آینده هســتند .عده ای سال  97را
ســال خروج از رکود بازار مسکن میدانند ،بدون
آنکه دیتا یا نشــانههایی برای خروج از این رکود
مطرح کنند .بهنظر میرســد این بــازار بیش از
آن که منتظر سیاســتگذاری و تصمیمات دولت
باشد ،تحتتاثیر حرکت ســرمایههای سرگردان
است که آیا وارد این بازار میشوند یا نه .در مورد
نظام بانکی نیز بهنظر نمی رسد چشمانداز چندان
روشنی پیش روی آنها باشد.
در مجموع سال  97بنظر میرسد سالی پر ابهام
و چالشهای زیاد باشــد و در صورتیکه اقدامات
عاجل و عاقالنه ای از سوی دولت در پیش گرفته
نشود بر مسائل اقتصادی ایران افزوده خواهد شد.
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عملکرد سیاستگذار در تورم
بیکاریو رشد اقتصادی چگونه بوده است؟

رصد  سهمتغیرکالن
درسال1396
مجید حیدری
خبرنگار

مختصات اقتصاد هر کشــور با رصد ســه نرخ بیکاری ،اشتغال و تورم میسر
میشود .آمارها نشان میدهد که در سال  1396وضعیت این سه ،تقریبا در شرایط
مطلوبی بوده ،اما آیا این روند در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت؟
نرخ تورم در هر کشور ،به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای سنجش تغییر
سطح عمومی قیمتها است .اصوال در کشورهای دنیا ،بانکهای مرکزی اولویت
نخســت خود را هدفگذاری برای کنترل نرخ تورم قرار میدهند و ســایر امور
بانک مرکزی در حاشیه این هدف اصلی قرار میگیرد .بررسیها نشان میدهد
که نرخ تورم در کشورما در سالهای 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 بانکهای مرکزی ،به
دلیل استقالل کاملی که دارند ،توانســتهاند برنامه جامعی را برای کنترل نرخ
تورم و تنظیم آن برای برنامههای اقتصادی خود داشــته باشــند .در بانکهای
مرکزی پیشرفته نرخ تورم هدف ،به مخاطبان اقتصادی از قبل اعالم میشود و
به دلیل قدرت بانک مرکزی ،نرخ تورم کشــور نیز در اطراف آن (با کمی خطا)
محقق میشــود .این در حالی اســت که در کشور ما چشم انداز روشنی از نرخ
تورم سال آینده وجود ندارد ،اگر چه ممکن است اظهارنظرها یا گزارشهایی در
خصوص نرخ تورم ارائه شــود .نرخ تورم در ایران ،توسط دو نهاد بانک مرکزی و
مرکز آمار ایران منتشر میشود ،که البته در برخی ماهها اختالف این دو عدد به
شــکلی است که مخاطبان اقتصادی را دچار اشتباه میکند ،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 تصمیمگیری روبهرو خواهد ساخت .نرخ
تورم ،از تغییرات شاخص بهای کاال و خدمات مصرفی محاسبه میشود.
به گزارش بانک مرکزی ،شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی ( )CPIمعیار
سنجش تغییرات قیمت کاالها و خدماتی است که توسط خانوارهای شهرنشین
ایرانی به مصرف میرسد .این شاخص به عنوان وسیلهای برای اندازهگیری سطح
عمومی قیم 
ت کاالها و خدمات مورد مصرف خانوارها ،یکی از بهترین معیارهای
سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور ،به شمار میرود .نرخ تورم منتهی
به هر ماه از محاسبه درصد تغییر متوسط شاخص  CPIدر دوازده ماه منتهی به
ماه مورد نظر نسبت به دوره مشابه قبل به دست میآید .بدیهی است چنانچه ماه
مورد نظر اسفندماه باشد ،به آن نرخ تورم سال مورد نظر میگویند.

نرخ تورم در سال 1396

اقتصاد کالن

بانــک مرکزی شــاخص بهــای مصــرف کننــده را در هر ماه منتشــر
میکنــد کــه در آن شــاخص مصرف کننــده بــرای مناطق شــهری ارائه
می شود .آخرین گزارش شــاخص بهای مصرف کننده در سال  1396مربوط
به بهمن ماه است .آمار تورمی اسفند ماه ،در هفته نخست فروردین
سال  1397منتشر میشــود و این آمار نشان میدهد که وضعیت
به چه شــکل بوده است .از
نرخ تــورم در این ســال
تغییــرات شــاخص بهای
مصرف کننده میتوان 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  1396معادل با  0/6درصد بوده است که نشان
میدهد که سال  1396یکی از سالهای کم تورم بوده است.
نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تقریبا دو نقطه عطف داشــته اســت ،در
فروردین ماه سال  1396این نرخ در سطح  12/7درصد قرار داشت ،اما به مرور
در نیمه نخســت سال  1396از سطح آن کاسته شد ،تا به مقدار  8/4درصد در
مهرماه سال  1396برسد .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  10درصد بازگردد ،اما آخرین آمار بانک مرکزی در بهمن ماه نیز
حکایت از کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح  9/4درصد در بهمن ماه سال
 1396است .به نظر نمیرسد که نرخ تورم نقطه به نقطه تا پایان سال  1396از
محدوده تک رقمی خارجی شود .اما نرخ تورم میانگین یا دوازده ماهه ،سومین

پیشبینی تورم در سال 1397

در حالی که متوسط نرخ تورم در اقتصاد کشور ،در سطح  18درصد قرار دارد،
اما دو سالی است که نرخ تورم در حدود  10درصد یا کمتر نوسان میکند .این
در حالی است که از شدت متغیرهای تورم زا ،یعنی رشد نقدینگی کاسته نشده
است .بنابراین احتمال افزایش نرخ تورم در سالهای 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 سپردههای بلندمدت در
بانکها حبس شده است.
خروج این پول از بانکها میتواند بر روی نرخ تورم اثرگذار شود ،همچنین
افزایش نرخ ارز ممکن است بر روی سطح عمومی قیمتها اثرگذار باشد و هزینه
تولید را برای بنگاههای کشــور افزایش دهد .در مجموع باید گفت که میتوان
پیشبینی کرد نرخ تورم در ســال آینده روند افزایشی داشته باشد ،اما به نظر
نمیرسد شرایط به گونهای رقم بخورد که این افزایش به شکل افسارگسیختهای
تبدیل شود .در حال حاضر سیاستگذار با بهرهگیری از نرخ سود بانکی ،توانسته
از شدت اثر رشد نقدینگی بر نرخ تورم بکاهد .در نتیجه میتوان انتظار داشت که
نرخ تورم در سال آینده نیز رقمی در سطح  10تا  13درصد باشد .این پیشبینی
است که نهادهای معتبر بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
نیز بر آن صحه میگذارند .البته اگر خللی در روند برجام در ســال آینده ایجاد
شود ،دیگر نمیتوان سناریو مشــخصی برای نرخ تورم در نظر گرفت و در این
شــرایط احتمال افزایش قابل سطح عمومی قیمتها به دلیل انتظارات تورمی
وجود دارد.

حرکت زیگزاگی نرخ بیکاری
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انبساط اقتصاد در نیمه نخست

متغیر سوم مورد بررسی در سال  ،1395آمارهای رشد اقتصادی است .به علت
پیچیدگی محاسبات رشد اقتصادی نسبت به تورم یا بیکاری ،آمار رشد اقتصادی
با تاخیر منتشر میشود .آخرین آمارهای رشد اقتصادی برای تابستان سال 1396
بوده و آمار پاییز و زمستان منتشر نشده است.
بر اســاس محاسبات بانک مرکزی رشد اقتصادی در بهار سال 1396معادل
 ۴ /۴درصد و در تابستان رقم  ۴ /۶درصد بوده است .با این آمار میتوان عنوان
کرد رشــد اقتصادی در نیمه نخست ســال ۴ /۵ 1396درصد ثبت شده است.
همچنین بر اســاس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در نیمه
نخســت سال  1396نیز  ۴ /۱درصد بوده است .این رقم در فصل بهار معادل ۴
درصد و در فصل تابستان نیز  ۴ /۳درصد بوده است .همچنین مرکز آمار ایران،
رشــد اقتصادی نیمه نخست  1396را  ۵ /۶درصد اعالم کرده بود .اما بر اساس
آمارهای بانک مرکزی ،در ســال  ،1395رشد اقتصادی فصل بهار معادل ۷ /۵
درصد و رشــد اقتصادی فصل تابستان  ۱۲ /۹درصد ثبت شده بود .این آمارها
نشان میدهد 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 1396نسبت به سال قبل قابل پیشبینی بود زیرا در سال
 ،۱۳۹۵رشد اقتصادی دورقمی به دلیل استفاده از ظرفیتهای بخش نفتی پس
از لغو تحریمها بوده است.
طبیعی اســت که با توســعه صادرات نفتی ،میزان تولید اقتصادی رشــد
قابلتوجهی در ســال  ۱۳۹۵نسبت به ســال  ۱۳۹۴یابد ،اما ادامه این رویه در
ســال  ۱۳۹۶ممکن نبود ،زیرا اثرگذاری بخش نفتی در رشــد اقتصادی تقریبا
تمام شده و باید این افزایش در سایر بخشها صورتگیرد .مراکز معتبری مانند
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی رشــد اقتصادی را در سال  1396کمتر
از  4درصد پیشبینی کردند .کارشناســان داخلی معتقدند که این رشــد برای
اقتصاد ایران کافی نیست ،در سند ششم توسعه نیز برای حصول رشد  8درصدی
هدفگذاری شــده است .اما کارشناسان معتقدند که شرایط کنونی اقتصاد ایران
ظرفیت رسیدن به رشد  8درصدی را ندارد ،مگر این که در آمار سرمایهگذاری
اقتصاد و بهرهوری تغییراتی ایجاد میشود .به نظر میرسد در سال  1397نیز در
خوشبینانهترین حالت نرخ رشد اقتصادی در سطح  4درصد قرارگیرد.

اقتصاد کالن

یکی دیگر از شــاخصهای مهم کالن اقتصاد نرخ بیکاری است که این آمار
توســط مرکز آمار ایران به شکل فصلی و ساالنه منتشر میشود .آمارهای سال
 65نشان میدهد که نرخ بیکاری یک روند مشخص نداشته است ،به نوعی که
این نرخ در بهار ســال  12/6 1396درصد بوده ،اما در تابســتان به نرخ 11/7
درصد کاهش مییابد .در جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران ،نرخ بیکاری را در
پاییز سال 1396منتشر کرد .براساس آمارهای این گزارش نرخ بیکاری در پاییز
ســال 1396به  ۱۱ /۹درصد رسیده است .بررسیها نشان میدهد که این نرخ
نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن یعنی پاییز  ،۱۳۹۵به میزان  ۰ /۴درصد
کاهش و نسبت به فصل گذشته یعنی تابستان ۰ /۲ ،1396درصد افزایش یافته
ل  ۴۰ /۱ ،1396درصد از
اســت .از سوی دیگر آمارها نشان میدهد در پاییز سا 
جمعیت  ۱۰ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بودهاند که در گروه شاغالن یا
بیکاران قرار گرفتهاند .این نرخ نسبت به پاییز سال  ۱ /۲ ،۱۳۹۵درصد افزایش
و نسبت به فصل تابستان گذشــته  ۰ /۹درصد کاهش داشته است .نکته قابل
توجه این است که با توجه به افزایش  ۱ /۲درصدی نرخ مشارکت طی یک سال،
منتهی به پاییز سال ،1396نرخ بیکاری کاهش  ۰ /۴درصدی را ثبت کرده است.
این روند نشان میدهد که روند اشتغالزایی در بازه یکساله روند صعودی را طی
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متغیر تورمی است که بیشتر مدنظر مسووالن قرار میگیرد .وقتی عنوان میشود
که نرخ تورم در اقتصاد تک 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 یک ماه مشخص را نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن در نظر
میگیرد .نرخ تورم میانگین در فروردین ماه سال  96به میزان  9/5درصد ثبت
شــد که البته به دلیل افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه ،این نرخ در میانه ســال
 1396به سطح دو رقمی نیز رسید ،اما آخرین آمارها نشان میدهد که در بهمن
ماه سال  1396نرخ تورم میانگین باز به سطح تک رقمی بازگشته است .آخرین
بررسیها حاکی از آن است که نرخ تورم میانگین در پایان سال  1396تک رقمی
خواهد ماند و این دومین ســال پیاپی است که این نرخ تورم در پایان سال تک
رقمی میشــود .آخرین بار که نرخ تورم برای دو سال پیاپی تک رقمی شد به
ابتدای دهه  50بازمی گردد ،حال این رخداد پس از حدود نیم قرن در آمارهای
رسمی کشور مشاهده میشود.

کرده است .نکته قابل توجه دیگر این است که در سال 1396نرخ بیکاری پاییز
نسبت به تابستان ،بیشتر بوده ،این در حالی است که در دو سال  ۱۳۹۴و ،۱۳۹۵
نرخ بیکاری در تابستان نسبت به پاییز رقم بیشتری بوده است.
در این آمار ،نرخ بیکاری جوانان ۱۵ ،تا  ۲۹ساله نیز حاکی از آن است که ۲۵
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 میدهد که این شاخص نسبت
به فصل مشابه در ســال  ۱/۴ ،1395درصد کاهش و نسبت به فصل قبل ۰/۶
درصد افزایش پیدا کرده است.
همچنین براســاس گزارشهای مرکز آمار ایران ،بررسی سهم اشتغال ناقص
نشان میدهد که در پاییز  ،١٣٩٦به میزان ۱۰/۸درصد جمعیت شاغل ،به دالیل
اقتصادی (فصل غیرکاری ،رکود کاری ،پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و )...کمتر
از  ٤٤ســاعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بودهاند .براساس
مواد  ۵۱و  ۵۲قانون کار ،میزان ســاعت کار برای کارگران شــاغل در کارهای
سخت ۳۶ ،ساعت و  ۴۴ســاعت برای سایر کارگران در نظر گرفته شده است.
این در حالی اســت که  ۳۷/۱درصد از شاغالن  ١٥ساله و بیشتر ٤٩ ،ساعت و
بیشتر در هفته کار کردهاند .بررسی اشتغال در بخشهای عمده فعالیت اقتصادی
نشــان میدهد که بخش خدمات با  ۵۰ /۱درصد بیشترین سهم اشتغال را به
خود اختصاص داده است .در رتبههای بعدی بخشهای صنعت با  ۳۲ /۶درصد
و کشــاورزی با  ۱۷ /۲درصد قرار دارند .به نظر میرسد که سیاستگذار در سال
 1397نیز با مشــکل افزایش نرخ بیکاری مواجه است ،هر چند پیشبینی نرخ
بیکاری در ســالهای آتی به راحتی نیســت ،زیرا جمعیت جویای کار در حال
افزایش است.

مرتضیبانک،مشاوررئیسجمهورودبیرشورایعالیمناطقآزادتجاریصنعتیوویژهاقتصادیتاکیدکرد:

شماره  96فروردین 97

تداوم رشد 100درصدی
صادرات مناطقآزاد

ساره صابری
خبرنگـار
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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 پیادهسازی اهداف کالن ،فعالیتهایی 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 میکنند ،هدفگذاری شده است .به عنوان نمونه در چهارسال اخیر حرکت خوبی انجام
شده است .البته تداوم این حرکت ادامه دارد یعنی فرصتهایی 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 بخش�ی از دیدگاههای مرتضی بانک مش�اور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و
ویژه اقتصادی است .فرصتی فراهم شد تا با ایشان پیرامون تشریح جزییات مسایل مذکور و سایر موارد مرتبط در مناطق آزاد
گفتوگویی انجام دهیم که در ادامه میخوانید.

اقتصاد کالن

ارزیابی شما درباره این دیدگاه چیست؟
باید در نظر داشــت که بخش زیادی از ،امکانات ســرمایهگذاری ،شرایط
مناسب برای سرمایهگذاری و پتانسیلهای اقتصادی در پیرامون است ،بنابراین
باید این حوزهها را نیز جزو برنامههای توسعهای قرار داد.
با توجــه به حضوراقــوام و قبایل مختلــف در پیرامون
کشورمان،ســاماندهی این گروه با توجه به دیدگاه مذکور،
چگونه باید صورتگیرد؟
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 برنامهریزی اقتصادی مرکزگراســت،اقلیتهای مختلف قومی
و مذهبــی که در پیرامون حضور دارند ،درمقوله توســعه اجتماعی ،مورد بی
توجهــی قرار میگیرند .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.

برای رســیدن به این جایگاه و تحقق دیــدگاه مذکور
چه باید کرد؟
برنامهریزیها در ســطح کالن کشور تدوین میشــود .در نتیجه توسعه
باید به صورت توســعه همه جانبه و باتوجه به سیاست خارجی تنظیم شود.
یکی از آرمانهای انقالب اســامی استقالل بوده که کشور به حد مطلوبی به
این هدف رســیده است .در این صورت بدیهی است که چارچوبهای مرسوم
روابط بینالملل و مناسبات اقتصادی بینالمللی برای ما متفاوت است و لذا در
مشارکت فعال با کشورها دچار محدودیتهایی میشویم چرا که در توافقات و
اتحادیههای سیاسی بینالمللی تعهدات متقابلی ایجاد میکنند که در مواردی
با آرمانهای اســتقاللی ما هماهنگی ندارد .به همین دلیل طبیعی است که
محدودیت اقتصادی به تبع آن نیز ایجاد شــود و همچنین ارتباطات سیاسی
که میتواند بطور عادی و طبیعی ایجاد شود دچار مشکالت میشود .به عنوان
مثال میتوان به تحریمها اشــاره نمود ،ما نمیتوانیم اســتقالل خود را فدای
برخی مناسبات نماییم لذا بدیهی است محدودیتهای رویه مالی و اقتصادی
به ما تحمیل میگردد .و همین مســائل سیاست توجه به اقتصاد پیرامونی را
تقویت مینماید .به همین دلیل قانونگذار در شرایط مناسبی به این موضوع
توجه داشته و همچنین سیاست درست و فهیمانهای اتخاذ شده که از دل آن
مناطق آزاد بیرون آمد که البته از طرفی هم کشور محدودیتهای مالی زیادی
داشــته است و نمیتوانست 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.
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ایجاد مناطق آزاد در کشورمان با چه اهدافی صورت گرفت؟
یکی از راهبردهای آمایش سرزمینی و برنامههای 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
حاشیهای 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 برنامهریزی اقتصادی اســت .به عنوان نمونه
عمده فعالیتهای شــرکتهای فوالدی در اصفهان متمرکز شده در صورتی
که همه میدانســتند این نوع فعالیتها 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 جهتگیریها 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 فعالیتهای توسعه اقتصادی درون
گرا ،متمرکز بوده است.

بــه آن طرف مرز صورت خواهد گرفت که این نکته اســتراتژیک مهمی به
شمار میآید.
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اســتراتژیک بودن موقعیت مناطق آزاد را چگونه ارزیابی
میکنید؟
هفت منطقه آزاد در مرزها ونقاط اســتراتژیک کشورمان فعالیت دارند.به
عنوان نمونه چابهار یک مرز آبی بســیار اســتراتژیک است .اگر بحث کریدور
شمال-جنوب را که یکی از بحثهای ارتباطاتی و حمل و نقل بینالمللی است
و در سطح جهان به آن توجه شده مد نظر قرار دهیم ،این مسئله میتواند از
دریای عمان ارتباطات با هند،کشورهای آسیایی مرکزی ،چین،روسیه و از آن
طریــق به اروپا برقرار کند .چابهار یــک نقطه مرزی و محروم و در عین حال
اســتراتژیک در این خصوص به شمار میآید .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 یک ضرورت اســت .اگرچه در پیادهسازی
اهداف کالن ،فعالیتهایی صورت گرفته اما باید کارهای اساســی دیگری نیز
انجام شود و در مجموع راه زیادی پیش رو قرار دارد.

دلیل این نوع تفکر در آن زمان چه بود؟
یکــی از دالیــل اتخاذ این نوع سیاســت ،مربوط به دوران جنگ ســرد
میشــود ،وحشــت و نگرانی از سیستم کمونیستی و همســایگی با کشور
شــوروی سیاست و اقتصاد مارا متاثر ساخت و به منظور کاهش تاثیرپذیری
امتیازات عمده قوانین مناطق آزاد که باعث جذب سرمایه
از جریان کمونیستی و یا حمله نظامی شوروی گرایش به مرکز شدیدا مورد
میشود را بیان فرمایید؟
توجــه قرار گرفت .امــا امروز که راهبرد اقتصاد پیرامونی در سیاســتهای
مهمترین محورهایی که در قانون مناطق آزاد پیشبینی شــده و امکانات
آمایش ســرزمین مورد توجه قرار گرفته اســت باوجود  15کشور همسایه
برای ما ،قدرت مانور و رقابت پذیری در صحنه خارجی و بینالمللی بســیار خوبی را برای ســرمایهگذار فراهم میکند،عدم وجــود مالیات برای فعالین
اقتصــادی در مناطــق آزاد اســت.همچنین کلیه
متنوعی بوجود آمده اســت ،کــه از آن میتوان در
اگرچــه صادرات مناطــق آزاد در
واحدهایی کــه در منطقه آزاد درحوزههای مختلف
حل مسائل و مشکالت کشور به خوبی بهره برد .در
گذشته روند چشمگیری نداشت و
تجاری اقتصادی ،گردشــگری و کشاورزی فعالیت
عین حال این مسئله مناسب هم فرصت است و هم
میکنند تا  20سال از مالیات معاف هستند .مزیت
تهدید،اگر در پیرامون ما توســعهای اتفاق نیفتد اما
در سال  92حدود  190میلیون دالر
دیگر ،بحث گمرک است یعنی تمامی کاالهایی که
در کشورهای همســایه که در پیرامون ما قراردارند
بود اما در سال  96این رقم به باالی
به مقصد مناطق ازاد وارد میشــود و برای مصرف
رشد اقتصادی بوجود آید ناخداگاه باعث تاثیرپذیری
یک میلیارد دالر رسید
واحدهای صنعتی و واحدهای داخل منطقه است از
ما از آنها خواهد شد .در این صورت ،انتقال سرمایه

اقتصاد کالن
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عوارض گمرکی معاف هستند.همچنین برای فعاالن اقتصادی و سرمایهگذاران
واگذاری زمین به صورت صدر در صدی و به طور قطعی امکان پذیر اســت.
عالوه بر این موارد ،ســهولت درصدور مجوزها،پروانهها ،تایید طرحها ،تردد
آسان و بدون هیچ گونه محدودیت و اعطای تسهیالت ویزایی را باید مد نظر
قرار داد .بر این اســاس افراد خارجی بــدون ویزا میتوانند وارد مناطق آزاد
شوند به جز آن چند کشوری که روابط ایران با آنها منتفی است.

درســایر نقاط مناطق ازاد مورد توجه است .البته در خصوص توسعه صنایع
فوالد ،نساجی،پتروشیمی و زنجیرههای تکمیل آنها در مناطق آزاد ،امکان
حضور ســرمایهگذاران بسیار مطلوب است و تاکنون نیز در خواستهایی در
این خصوص داشتهایم.

برخی از ظرفیتهای که در مناطق آزاد عملیاتی شــده را
بیان فرمایید.
باتوجه به مســایلی که مطرح شــد باید به حوزه ارایه خدمات دریایی از
چرا با توجه به این همه امتیاز ،درجذب سرمایههای کالن و
جملــه اقتصاد دریا محور ،احداث بندر ،تعمیر و نگهداری و خدمات دریایی
ساما ندهی مناطق آزاد ،خیلی موفق نبوده ایم؟
ما شــرایط متفاوتی داریــم .در عمل دارای محدودیتهای سیاســی و و حتی تولید کشــتی اشاره داشــت .امروزه در برخی مناطق کارخانههای
بینالمللی هســتیم که تعامالت عادی اقتصادی که دیگران میتوانند انجام تولید شــناورهای کوچــک و بزرگ را داریم و حــدود 1000واحد صنعتی
در مناطق  7گانه فعالیت دارند .البته حوزه دیگری
دهند نمیتوانیــم انجام دهیــم .همچنین معموال
که در مناطــق آزاد ظرفیتهای مهمی دارد بخش
باید زیرســاختها در مناطق ازاد با سرمایهگذاری
ایجاد بانکهای آفشور ،مراکز مالی
کشاورزی است از جمله مناطق ارس و قشم ،اروند و
دولت شــکل بگیرد و چون دولت اعتبارات الزم را
و بورس بینالمللی در مناطق آزاد،
ماکو که موقعیت بسیار ویژهای در بخش کشاورزی
برای احداث زیرســاختها نداشــته است به موقع
از جمله مواردی به شمار میآید که
و صنایع تبدیلی داشــته و شــرایط بســیار خوبی
فعالیتهای مناطق نتوانســت بصــورت کامل اجرا
برنامههای راهبردی برای تحقق آنها
برای ســرمایهگذاران وجود دارد .بــه عنوان نمونه
شود اما با شــرایط اشاره شــده امروز در مجموعه
است
شده
تدوین
در ارس یک مجموعــه  50هکتاری گلخانه در زیر
مناطــق آزاد حدود هزار واحــد صنعتی کوچک و
یک سقف اســت که کل محصوالت آن به خارج از
بزرگ داریم که حدود  265هزار نفر اشــتغال ایجاد
کرده اســت .مســاحت مناطق آزاد ما حدود  6هزار و  500کیلومتر مربع کشور صادر میشــود .تصور انجام این در کشور سخت بوده ،چراکه معموال
اســت که حدود  200کیلومتر مرز دارد و جمعیت آن کمتر از یک میلیون پروژههای گلخانهای کشــور حدود یک یا دو هکتار است .همچنین درحوزه
اســت .برای مقایسه باید تمامی عوامل سیاسی منطقهای را در نظر داشت با پرورش آبزیان،شــیالت ،میگو تولید برق و آب شیرین پروژهایی انجام شده
همه ی این محدودیتها در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی حدود  450و همچنان امکان حضور ســرمایهگذاران داخلــی و خارجی وجود دارد .به
هزار شــغل مستند به فرم تأمین اجتماعی ایجاد شده است که خود نشانگر عنوان نمونه چندی پیش برای ســاخت نیروگاه خورشیدی 10مگابایتی در
قشــم با یک شرکت ایتالیایی توافق حاصل شــد و افتتاح پروژه هم توسط
موفقیتهای نسبی است
ریاســت محترم جمهور انجام شد .البته توسعه این پروژه در آینده هم ادامه
در شرایط کنونی چه پتانسیلهایی برای حضور سرمایهگذاران دارد .همین شــرکت تا حــدود  100مگابایت ســرمایهگذاری در منطقه را
در مناطق آزاد وجود دارد؟
متعهد شده است.
اگرچــه برخی فعالیتهــای عمرانی و پروژههای بســیارمتنوع در حوزه
زیرســاختهای مناطــق آزاد از جمله آب ،برق ،،خیابــان بندی وغیره هم
درخصــوص تحقق دیدگاه مناطق آزاد به عنوان ســکوی
صادرات چه اقداماتی انجام شده است؟
توســط منطقه انجام میشــود.اما برای انجام برخــی پروژههای صنعتی و
بحث افزایش تولیــدات صادراتی برای همه صنایعی که درمناطق فعالیت
اقتصادی احتیاج به ســرمایهگذاری داریم .به عنــوان نمونه در بندر انزلی
موج شــکن عظیمی با ســرمایهگذاری منطقه ســاخته شــده اســت ولی میکنند ،هدفگذاری شده اســت .بهعنوان نمونه در چهارسال اخیر حرکت
اســکلهها توسط بخش خصوصی اجرا گردیده است .همچنین در حوزههای خوبی انجام شــده و ادامه دارد .اگرچه صادرات مناطق آزاد در گذشــته روند
ســاخت جاده ،راه آهن و ایجاد شــرکت هواپیمایی شرایطی وجود دارد که چشــمگیری نداشت و در ســال  92حدود  190میلیون دالر بود اما در سال
سرمایهگذاران میتوانند در این بخشها حضور یابند .در این گونه فعالیتها  96ایــن رقم به باالی یک میلیارد دالر رســید .البته تداوم این حرکت ادامه
میتوانیم مشارکت داشته یا اینکه به طور مستقل سرمایهگذار جذب کنیم .دارد یعنی فرصتهایی جدید در مناطــق آزاد برای صادرات کاالهای ایرانی
ســاخت راه آهن در برخی از مناطق جز ضرورتها به شمار میآید و نیازبه ایجاد خواهد شد .تجار اگر بتوانند کاال را به مناطق آزاد بیاورند و از آنجا صادر
ســرمایهگذاری زیرســاختی دارد .میتوان انجام اینگونه پروژهها را برعهده کنند ،الزمه این عمل داشتن امکانات زیاد نیست .آنها میتوانند با استفاده
سرمایهگذاران و افراد مختلف داخلی و خارجی گذاشت .درحوزه فعالیتهای از سیستمهای الکترونیک به راحتی نسبت به پذیرش و معرفی نوع کاالبرای
گردشــگری ازجمله ایجاد هتل ،امکانات تفریحی و ســرگرمی و رفاهی که صــادرات از مناطق اقدام کنند .این یک ایده جدید اســت مثل کارهایی که
مربوط به گردشگران است .ظرفیت مناسبی برای سرمایهگذاران وجود دارد .به صورت الکترونیک انجام میشــود .همچنین یکی از مهمترین مسائلی که
اگرچه در برخی از مناطق بســتههای سرمایهگذاری مشخصی را داریم ،اما در مناطق آزاد داریم بحث توســعهای روابط پولی و مالی اســت .این یکی از
گسترش سرمایهگذاری در منطقههای گردشگری مانند قشم ،ارس ،کیش ،اهدافی به شــمار میآید که به نظر میآید بتوانیم با توجه به شرایط مطلوب
اروند و انزلی مراحل اجرایی را میگذراند .این مســایل در حالی اســت که کشورمان پس از بر جام ،تسهیالت خوبی رابگیریم .اگر بتوانیم در این بخش
فرصتهای ســرمایهگذاری در حوزه فعالیتها ی صنعتی به صورت خیلی یعنی گســترش فعالیتهای بینالمللی پولی و مالی ،نیاز بازار را تأمین کنیم
گســترده فراهم است به عنوان نمونه با تقســیم بندیهایی انجام شده در تحولی بنیادین در جذب ســرمایهگذار خارجی و داخلی مناطق آزاد به وجود
قشــم ،زمینههای مطلوبی برای توسعه فعالیتهای نفتی،گازی،پاالیشگاهی میآید .بر این اساس ایجاد بانکهای آف شور ،مراکز مالی و بورس بینالمللی
وپتروشیمی به وجود آمده .همچنین در این روند ساخت اسکلههای حمل و در مناطق آزاد،از جمله مواردی به شمار میآید که برنامههای راهبردی برای
نقل دریایی ،انجام کشــتیرانی و خدمات مربوط ،ایجاد حمل و نقل تفریحی تحقق آنها تدوین شده است.
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ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲﺭﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻛﻨﺪ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ،ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﮔﺮﺍﻣﻲ ،ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ
ﻃﺮﺡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺭﺩ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﻜﻦ ،ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻤﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺍﺷــﺘﺮﺍﻙ »ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ« ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ ،ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻓﺮﻡ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭﺕ  6104 3377 7012 3055ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺷﺮﻛﺖ »ﻧﻴﻜﺎﻥ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ« ﻧﺰﺩ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ،ﺍﺻﻞ ﻭ ﻛﭙﻰ ﺭﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ
ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﻰ ﺑﻪ ﻧﺸــﺎﻧﻰ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻬﺮﻭﺭﺩﻯ ﺷﻤﺎﻟﻰ ،ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﻬﺮﻯ ﻭ ﺑﻬﺸﺘﻰ ،ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﺳﻘﻰ ،ﭘﻼﻙ  ،5ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ:
 1577945414ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺍﻣﻮﺭ ،ﻓﺮﻡ ﻭ ﻓﻴﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻓﻜﺲ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷــﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻜﺲ  41674000ﻳﺎ ﺍﻳﻤﻴﻞ  eshterak.nikan@gmail.comﺑﻪ ﻟﻴﺴــﺖ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ
»ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ« ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ .ﺑﺮﺍﻯ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻭ ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺍﺳﺖ.
ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ

6ﻣﺎﻫﻪ

ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ

ﺗﻚ ﻧﺴﺨﻪ

 100, 000ﺗﻮﻣﺎﻥ

 200,000ﺗﻮﻣﺎﻥ

ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ

 160,000ﺗﻮﻣﺎﻥ

 320,000ﺗﻮﻣﺎﻥ

ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻰ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﻠﻐﻰ ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻯ ﺑﺎﻻ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﻰﺷﻮﺩ.

»YfYÖZ¬f»cZz
ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔــﻰ:

ﺳﻤﺖ /ﺷﻐﻞ:

ﻋﻨﻮﺍﻥﻣﺆﺳﺴﻪ/ﺷﺮﻛﺖ:

ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ:

ﻛﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ )ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ(:

ﺩﻭﺭﻧﮕﺎﺭ:

ﻧﺸﺎﻧﻰﭘﺴﺘﻰ:
ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ:
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ /ﺑﻪ ﺣﺮﻭﻑ:

ﺍﻳﻤﻴﻞ:
ﺑﻪ ﻋﺪﺩ:

»Ö°¿Z]|ÌcZz
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺳﺮﻳﺎﻝ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ:
ﻣﺒﻠﻎ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﺷﺪﻩ )ﺑﻪ ﻋﺪﺩ(:
ﻛﺪ ﻳﺎ ﻧﺎﻡ ﺷﻌﺒﻪ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ )ﺷﻤﺎﺭﻩﭘﻴﮕﻴﺮﻯ(:

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭﺟﻪ:
ﺭﻳﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺮﻭﻑ:

ﺭﻳﺎﻝ

امیدهاوناامیدیهادر
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اقتصـادايـران
حميد پاداش

40

عضو هيأت علمي دانشگاه تهران

اقتصاد ایران همواره در بــرزخ امید و ناامیدی
بوده و هست؛ گاهی چشم انداز رشد بهتر میشود
و گاهی نااطمینانی سراسر اقتصاد را فرا میگیرد.
اینکه وضعیت اقتصاد کشور ،امیدها و ناامیدیهای
آن چیست موضوعی اســت که در اینجا میتوان
محل بحث قرارداد.
ابتدا ببینم که اقتصاد كشور از نظر پارامترهاي
سه گانه اقتصادكالن يعني رشد اقتصادی ،تورم و
بيكاري چگونه بوده و چه چشــم اندازی برای آنها
متصور اســت؛ بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی
ایران در  6ماهه اول ســال  ،1396رشد اقتصادی
 5.6درصدی در اقتصاد ایران اعالم شــده اســت.
طبــق آمار مرکز آمار ایران ،در  9ماهه اول ســال
 ،97ایــن نرخ  4.4درصد بوده اســت .علت عمده
این رشد مربوط به رشد بخش خدمات بوده است.
پيشبيني مي شــود در ســال  97رشد اقتصادي
به شــدت كند شــده و به  3.7درصد و در ســال
 1401به  4.1درصد برسد .البته ،پيشبينيها بر
اساس تداوم شــرايط موجود و روند گذشته انجام
مي شود بنابراين ،با وقوع رويدادهاي جديد حتما
اين پيشبينيها تغيير خواهد يافت .پرواضح است
که کلیه پیشبینیها درباره رشــد اقتصاد کشور
نأامید کننده اســت و با رشد  12.5درصدی سال
 95اختالف بســیار زیادی دارد .در آن سال هم،
رشد اقتصادی ما مدیون فروش بسیار
زیاد نفت بود به طوری که

 74درصد رشــد سال  95ناشــی از فروش نفت
بوده است.
صندوق بینالمللــی پول در آخرين پيشبيني
خود ،تورم  11.2درصــدی را برای  2017برآورد
کرده است .در طي سالهاي گذشته ،دولت موفق
شــده نرخ تورم را از  35درصد در سال  92به 8.3
درصد در سال  96كاهش دهد و يكي از بزرگترين
دستاوردهايي كه مكررا توســط دولت بيان شده
همين موضوع بوده است .باالترين سطح تورم پس
از انقالب مربوط به سال  1374با  49.5درصد تورم
بوده اســت .پيشبينيهاي موجود حاكي از تداوم
روند كاهشي تورم در حول و حوش  9درصد است
اما به نظر مي رســد حداقل در نيمه دوم سال 97
شاهد افزايش تورم به سطح دو رقمي باشيم؛ مهم
ترين دليل اين امــر ،تأثير با وقفه افزايش نرخ ارز
است كه معموالً  6ماه تا يكسال طول مي كشد اثر
خودش را بر نرخ تورم بگذارد .با افزايش حدود 30
درصدي نــرخ ارز در ماههاي اخير ،انتظار مي رود
حداقل  5درصد نرخ تورم در سال آينده نسبت به
نرخ موجود افزايش يابد .با اين حال ،اين تحليل به
شدت به رويدادهاي سياسي مانند تعليق برجام و
انجام تعهدات بين المللي كشور به قوانين مبارزه با
پولشويي وابسته است.
نرخ بيكاري كشــور در ســال  96طبق آخرين
اطالعات موجــود 11.9 ،درصد بوده و پيشبيني
ميشود اين عدد حتي از  12درصد هم بيشتر شود.
باالترين ميزان نرخ بيكاري در  20ســال گذشته
مربوط به سال  79با  14.3درصد
بوده ،در

ســال  89به  13.5درصد رسيده و سپس بتدريج
روند كاهشــي بخود گرفته است .در سال  95نرخ
مشاركت اقتصادي كشور  39.4درصد بوده كه در
سال  96هم تقريباً همين رقم بوده است .میانگین
جهانی نرخ مشارکت اقتصادي بیش از  ۶۲درصد
اســت و نرخ مشــاركت زنان تقريباً با مردان برابر
اســت .يكي از نقاط قوت بازار كار كشور ،افزايش
تعداد شــاغلين زنان نســبت به مردان و يكي از
مهمترين آســيبهاي كنونــي آن ،افزايش تعداد
جمعيت غيرفعال ميباشــد .جمعيت غيرفعال نه
شاغل محســوب ميشوند و نه بيكار .بخش عمده
جمعيــت غيرفعال را جوانان و نيروي تحصيلكرده
تشــكيل ميدهند .لشكر بيكاران جوان و تحصيل
كــرده مي تواند دامنه اعتراضات و آشــفتگيهاي
اجتماعــي را گســترش داده و موجب بحرانهاي
اجتماعي گردد .بدین ترتیب ،چشــم انداز رشــد
اقتصاد کشور کاهشی ،چشم انداز نرخ تورم و نرخ
بیکاری ،هر دو افزایشی است .بنابراین ،سال  97از
منظر پارامترهای اقتصاد کالن سال چالشی خواهد
بود .همزمان با تغییر ســه پارامتر اقتصادی فوق،
افزایش چشمیگر در نرخ ارز(حدود  30درصد در 4
ماهه منتهی به اسفند  )96یکی 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 سیاســتگذاریهای دولت به شدت تأثیر
میپذیرد .برخالف ادعای دولت ،به نظر میرســد
تحلیل عموم مردم درباره ریشــه تغییرات نرخ ارز
درست باشد.

اقتصاد کالن
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نرخ دالر در خردادماه  1396حدود  3700تومان
و در اواخــر بهمن ماه در حدود  4900تومان بوده
است .در  20سال گذشته ،نرخ ارز به طور متوسط
 11درصد رشد کرده است .دیگر از ارز 180تومانی
سالهای  71-70و ارز  800تومانی سال  81هیچ
اثری نیست .متأسفانه سیاستگذاران پولی کشور با
توجیه مهار تورم ،سیاست درست یکسانسازی نرخ
ارز را اجرا نکردهاند و بعید است که در سال آینده
هم اجرا شود .عالوه بر یکسانسازی نرخ ارز ،یکی
از مهم ترین چالشهای بازار ارز کشــور این است
که همواره نرخ ارز کشور دو و یا چند نرخی بوده و
هیچگاه دولتها قادر نبوده و یا نخواستهاند 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 میشود .به همین دلیل،
یکــی از منابع توزیع رانت در کشــور همین مابه
التفــاده ارز دولتی و ارز بازار آزاد اســت .حتی اگر
دولتها 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  40سال 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 میرسد
این نظر بیشــتر یک تبلیغ رسانه ای است تا یک
پیش بینی علمی .درباره ماهیت رسانه ای تبلیغ به
نفع بازارهای بزرگی مانند مسکن در کشور ،نکات
فــراوان زیادی میتوان مطرح کرد که جای آن در
این نوشتار نیســت و احتماالً در آینده نزدیک به
این موضوع خواهم پرداخت .کافی است دقت کنیم
تیتر صفحات اول برخی روزنامههای 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
مییابد .جــدای از این موضوع ،به نظر میرســد
چنانجه دولت سیاستهای اواخر سال  96مبنی بر
انتشار اوراق سپرده ریالی را با همین نرخ  20درصد
دنبال نماید و رشد نقدینگی کشور رشد متعارف را
داشته باشد خیلی بعید است که
قیمت مسکن افزایش یابد.

افزایش قیمت در ســال  96هم 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 میشود،
چشمانداز رشد نامتعارف را در سال  97ندارد .هنوز
فرصتهای بسیار زیادی برای سرمایهگذاری وجود
دارد که جذاب تر از بازار مســکن هستند .بخش
عمده سکه و اسکناس مردم و سپردههای دیداری
به سمت سپردهها و سرمایهگذاریهای باالی 20
درصدی بانک متمایل هســتند .بعید هم است که
دولت در سال  97بتواند 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 بانک ،بازار طال و بازار سرمایه نیز عوامل
جذب ســرمایههای خرد مردمی باشند .بازار طال
تحت تأثیر نرخ ارز و روندهای جهانی و قیمت نفت،
چشمانداز رو به رشدی دارد .اینکه این رشد چقدر
خواهد بود قابل پیشبینی اســت .در بازار سرمایه
متوسط نرخ رشد ســال  96نزدیک به  18درصد
بوده اســت که البته بیشتر این رشد در نیمه دوم
سال اتفاق افتاده است .پایبندی بانکها به اعمال
نرخهای ســود باال ،رشد نرخ ارز و تأثیر مثبت آن
بر بنگاههای 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  60دالر و افزایش قیمت
فلزات اساسی ،مهم ترین عوامل رشد بازار سرمایه
بویژه در نیمه دوم سال بوده است.
هنوز از  2موضوع کلیدی دیگر در مورد اقتصاد
ایران نباید چشم پوشــید؛ رقابتپذیری و فضای
کســب و کار .ایران در رقابتپذیری جهانی طبق
گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال  2018رتبه
 69را در میان  137كشــور كسب كرده است .این
رتبه در مقایسه با سال گذشته  7رتبه بهبود نشان
میدهــد؛ از  12ركن رقابتپذیری ،بهترین امتیاز
ایران در بهداشت و آموزش ابتدایی( 6از  )7است؛ در
ارکانی مانند اندازه بازار و ثبات اقتصادکالن وضعیت
متوسط(تقریباً  5از  )7و در سایر حوزهها وضعیت
به مراتب بدتر اســت؛ بازارهای مالی غیرمتشکل،
ســطح پایین نوآوری و آمادگــی تکنولوژیک در
بنگاههای اقتصادی کشور ،چسبندگیهای بازار کار
و بازار کاال و کیفیت نهــادی ضعیف از مهمترین
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 شاخصهای فضای

کسب و کار ،وضعیت خیلی متفاوت است؛ فضای
کسب و کار نه مســاعد است نه امن .کارآفرینانی
که به کســب و کاری وارد شدهاند با مشقتهای
زیادی دست به گریبان هستند؛ بر اساس شاخص
سهولت انجام کسب و کار (بانک جهانی،)2018 ،
هم رتبه کشــور نسبت به ســال گذشته  4رتبه
سقوط کرده(رتبه  124در سال  2018در مقایسه
با رتبــه  120در ســال  )2017و هــم وضعیت
چند شاخص(شــامل انعقاد قراردادها ،حمایت از
ســرمایهگذاران اقلیت ،تجارت و ورشکستگی) در
طی سالهای گذشته یا تغییری نکردهاند 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  505روز میباشــد.
همچنین ،ثبت شرکت در کشور به طور متوسط
 15روز زمــان میبــرد اما همین شــرکت را اگر
بخواهید ورشکســته اعالم کنید از زمان این اعالم
تا تصفیه و خروج کامل از شــرکت  4.5سال طول
میکشــد .واضح است که در چنین شرایطی هیچ
کارآفرینی مایل نیست به کسب و کاری وارد شود
که میداند خروج از آن بسیار سخت است.
فضای کسب و کار برای سرمایهگذارانی داخلی
و خارجــی کــه میخواهند وارد کســب و کاری
شوند امن نیست؛ ریسک کشــوری بویژه از نگاه
سرمایهگذاران خارجی بسیار باال ارزیابی میشود و
بیخود نیست که علیرغم گشایشهای برجام و لغو
تحریمهای ثانویه ،نتوانستیم اعتماد سرمایهگذاران
خارجی را به کشــور جلب و جذب کنیم .هر چند
از منظر ایدئولوژیک ،هنوز تکلیف اقتصاد کشــور
با سرمایهگذاری خارجی مشخص نیست و تعداد
مخالفان آن بیشــتر از تعداد موافقان آن اســت؛
بــا این حال حتــی اگر این تکلیف معلوم شــود
ریسکهایی مانند ریسک سلب مالکیت و ریسک
سیاســی باعث میشود ســرمایهگذار 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
چینیها ،به رسمیت شــناختن تمامیت مالکیت
برای ســرمایهگذاران خارجی و تضمین آن بوده
اســت .از نظر اقتصادی ،میتوان ادله بسیاری آورد
که ســرمایهگذاری خارجی در حال حاضر یکی از
مهمترین عوامل تعیین کننده برای خروج کشور از
رکود اقتصادی است .همچنین ،اگر سیاستگذاران
بخواهنــد اثر تحریمها و محدویتهای بینالمللی
را کاهش دهنــد ناگزیر باید ســرمایهگذاری در
خارج از کشــور را افزایش دهنــد .در حال حاضر
کل سرمایهگذاری ایران در خارج از کشور حدود
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سرمایهگذاری مستقیم خارجی حدود  2میلیارد دالر
اســت که در مقایسه با تولید ملی کشور بسیار ناچیز
محسوب میشــوند .سهم سرمایه خارجی از تشکیل
سرمایه ثابت ناخالص کشور زیر  4درصد است.
می توانیم ریسک کشوری را از منظر سه نوع ریسک
اقتصادی ،سیاسی و مالی (بر مبنای شاخص )ICRG
ارزیابــی کنیم؛ تقریباً همه ابعاد ریســک اقتصادی را
در همین گزارش ذکر کردیم؛ در ریســک سیاســی،
مهمترین ریسک اقتصاد ایران ابهام درباره بقای برجام
و احتمال بازگشت تحریمهای آمریکا است .در ریسک
مالی ،عدم ارتباط و اتصال بانکهای ایرانی با سیستم
بانکداری جهان و زیان ده بودن بسیاری از بانکهای
کشور و احتمال تشدید بحران بانکی در سال آینده از
ریسکهای کلیدی اقتصاد کشور است .تداوم نرخهای
باالی ســود سپرده ،بلوکه شــدن داراییهای حجیم
بانکی و در نتیجه عدم اثربخشی نقدینگی موجود در
رشــد تولید و نیز حجم زیاد معوقات شواهدی دال بر
تداوم ریسک مالی در کشور است.
اگــر بخواهيم بــه عنوان جمع بنــدی ،مهمترین
محدودیتهای پیش روی اقتصاد کشور را احصا كنيم،
مي توانيم عدم امنيت ســرمايهگذاري ،فقدان شرايط
مســاعد و رويههاي تسهيل گرانه فضاي كسب و كار،
باالبودن ريسك كشوري ،و بسياري عوامل ديگر را بر
شماريم كه نه تنها عوامل و مسايل جاري بلكه گاهي
عوامل و مسايل سالیان گذشته هستند .هنر مديران
و سياســتگذاران اقتصاد كشــور ،انباشت اين مسايل
بوده است .گاهي حتي مديران و سياستگذاران دچار
سياست نادرست تك هدف محوري مي شوند .متأسفانه
دولتمردان ما هنوز هم فكر مي كنند كه با مهار تورم،
ثبات را به اقتصاد هديه داده اند در حالي كه با اين كار،
دوره ركود را طوالني كرده اند و ادامه چنين سياستي،
منجر به تشــديد ركود و شــوكهاي ناگهاني مانند
جهش نرخ ارز و جهش قيمتي برخي كاالهاي اساسي
و سرمايه اي مانند خودرو ميشود؛ اتفاقي كه در سال
 96بوضوح همه مردم آن را ديدند و حس كردند.
عجيب اين اســت كه وقتي مزيت نسبي كشورها
در صــادرات كاالهاي متنوع را بر حســب شــاخص
مزيت نســبي آشــكار( )RCAمي ســنجيم ،كاري
كه در دانشــگاههاروارد از ســال  2013شروع شده،
مشاهده مي كنيم كه در مزيت نسبي آشكار  8تا 10
واحــدي ،آمريكا هيچ مزيتي در صادرات هيچ كااليي
ندارد ولي ايران هنوز در صادرات فرش ،زعفران ،نفت
و مواد معدني و پتروشــيمي مزيت دارد .حقيقت اين
اســت كه اقتصاد كشور دچار نفرين منابع شده است
و مديريت منابع كشور به سمت مديريت رانت جويانه
حركت كرده است .بعيد است مردم بخواهند پول نفت
را ســر سفرههايشــان بياورند .مردم دوست دارند در
هر كشــوري كه هستند شغل و درآمد مناسب داشته
باشــند در اينصورت حتي اگر تــورم باال برود هم در
جامعه بيشتر پذيرش خواهد داشت .براي مردم بيكار و
فاقد درآمد حتما هر يك درصد تورم ،به معناي فقيرتر
شــدن آنها خواهد بود .بنابراين ،سياستگذاران ما بايد
بدانند كه چه سياستي و چه نوع مديريتي براي اقتصاد
اين كشور اولويت دارد.

اقتصادیکه
کمتربوینفتمیدهد
میالد نوربخش
خبرنگار

نفت شــاه کلیــد حل مشــکالت اقتصادی
در دولتهــای اخیــر ایران تلقی میشــود که
معموال راحت به نظر میرســد امــا به صورت
موقت اســت و زیانهایی که بعد از خود بجای
میگذارد خیلی بیشــتر از فواید آن به حساب
مــی آید .به لطف خدا ایران از وجود نعمتهای
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
میرود ،زمینهای حاصل خیز ،وجود ذخایر آب
شــیرین و موارد دیگری که هــر کدام میتواند
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 ظرفیتهای داخلی معطوف
کند .در واقع کارشناســان ،اقتصاد منهای نفت
را تمایل نشــان میدهند کــه در این گزارش
میخواهیم اقداماتی که مسئولین اجرایی کشور
در راســتای کنار گذاشتن نفت از اقتصاد ایران
قدم برداشتهاند مطالبی را ارائه کنیم.
دســتگاهها و نهادهای اجرایی باید برنامهها
را طوری کنار یکدیگر چیدمان داشــته باشند
که اقتصــاد ایران از نفت فاصلــه بگیرد .اولین
گام مســلما بودجهبندی ســاالنه است چراکه
بودجهبندی کشور براساس درآمدهای دولت و
برنامههای اجرایی کشور شکل میگیرد .به این
ترتیب عمده درآمد کشــور از مالیات و فروش
نفت خواهد بود و کمتر مشــاهده میشــود تا
دولتی بتواند نفت را از لیســت برنامههای خود
حذف کند .در دولــت دوازدهم هم این مطلب
بیش از پیش دیده میشــود اما متاسفانه حتی
پول نفتی که ایران به فروش میساند ،به دلیل
تحریمهای بانکی به کشور باز نمیگردد .در واقع
هم نفت میفروشــیم و هم پول آن را دریافت
نمیکنیم و بجای آن کاالهای مورد نیاز خود را
دریافت میکنیم.

اجناس بنجل
به جای نفت فروخته شده
اروگوئــه ،بزرگترین صادرکننــده برنج به

کشــورهای آمریــکای التین بــه تازگی اعالم
کرده قصد دارد به جای پول نفت به ایران برنج
بدهد .البته این موضوع تازهای نیســت چرا که
تحریمهــای اعمالی آمریــکا و متحدانش علیه
جمهوری اســامی روند پرداختهای 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 میبرند.
همین سال گذشته بود که نیکاراگوئه اعالم
کرده که برای پرداخت بدهی نفتی چند دههای
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 سالهاست که کاالهای
بیکیفیــت خود را روانه بازار ایران میکند و در
ماههای اخیر با توجه به شدت گرفتن تحریمها،
این روند نیز تشدید شده است .به گفته بسیاری
از کارشناســان ،هجوم کاالهای چینی به ایران،
نقش چشمگیری در کاهش تولید و ورشکستگی
کارخانههای ایرانی داشته است ،اما در مقابل این
آسیب اقتصادی که چین به ایران وارد میکند،
بشــکههای نفتی که در پوشــش قرارداد بیع
متقابل از ایــران وارد میکند به نیروی محرکه
رشد اقتصادی این کشور تبدیل میشوند.
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 میکند .این
در حالی است که به بهانه دور زدن
تحریمها ،شیر ،سویا و گندم نیز در
روابط نفتی پاکستان و روسیه با
ایــران جایگزین ارز شــده
است .اما تحلیلگران

اقتصاد مقاومتی برنامه اصلی ایران
برای رهایی 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 تولیدکنندگان
ایرانی است چیزی باقی خواهد ماند؟ عالوه بر آن
با اینکه وکالی ایرانی و مقامات ما در مصاحبههای
خــود اعالم کردهانــد که بجــای ارز نفت ،طال از
کشــورهای بدهکار مطالبه میکنیــم ،اما چیزی
جز واردات اجناس بنجل کشورهای بدهکار دیده
نمیشود و در این بین چین بهترین استفاده را از
وضع کنونی ایران کرده است .مقام معظم رهبری
از سال  1389چهارچوب اقتصادی ایران را برپایه
اقتصاد مقاومتی بنا نهادند و طی سالها 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 میتوان با استفاده از آن به
قدرت اول اقتصادی جهان تبدیل شد که متاسفانه
فاصله زیادی از آن داریم.
نگاهی به سیر واردات و صادارت ایران
از سال  95تا96
گمــرک ایران گــزارش میدهد کــه مجموع
تجارت خارجی ایران در سال گذشته  ۲۷میلیارد
و  ۶۳۵میلیــون دالر بود .این گــزارش میافزاید؛
در چهارماهه اول ســال جاری تمایل کشــورهای
صادرکننــده کاال برای افزایش صــادرات به ایران
رشد داشته و در نهایت در مدت یادشده به میزان
 ۱۵میلیــارد و  ۸۱۳میلیون دالر انواع کاال وارد
کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال
قبل به میــزان ۲۳.۹۷درصد افزایش
نشــان میدهد .عمدهترین
دالیل افزایش واردات
به خودرو و قطعات
منفصله خودرو،
کا ال هــا ی
سرمایهای

عمدهترین کاالهای صادراتی

اقالم عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده
به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش  ۲میلیارد
و  ۳۱۵میلیون دالر ،ســایر روغنهای ســبک و
فرآوردههــا به جز بنزین با  ۵۱۲میلیون دالر ،پلی
اتیلن گرید فیلم با  ۴۸۵میلیون دالر ،پروپان مایع
شــده به ارزش  ۴۴۶میلیون دالر و متانول با ۴۲۶
میلیون دالر بوده است.

اقالم عمده وارداتی

اقالم عمده وارداتی در چهارماهه ابتدای ســال
جــاری نیز به ترتیب شــامل برنج با  ۶۰۳میلیون
دالر ،ذرت دامی به ارزش  ۴۸۴میلیون دالر ،وسایل
نقلیه موتوری با حجم سیلندر  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰سی
ســی به ارزش  ۴۲۶میلیون دالر ،لوبیای سویا با
 ۳۳۸میلیــون دالر و قطعات منفصله جهت تولید
خودروی سواری با  ۳۱۱میلیون دالر بوده است.

عمدهترین خریداران
کاالهای ایرانی
عمدهترین خریــداران کاالهای
ایرانی در چهارماهه اول سالجاری
به ترتیب شامل چین به ارزش

کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران

کشــورهای عمده صادرکننده کاال به ایران در
مدت یادشــده به ترتیب شامل کشورهای چین با
۳میلیارد و  ۴۹۵میلیون دالر ،امارات متحده عربی
با  ۲میلیارد و  ۹۹۲میلیــون دالر ،جمهوری کره
با یک میلیارد و  ۷۴میلیــون دالر ،ترکیه با ۹۵۸
میلیون دالر و هند با  ۸۹۱میلیون دالر بوده است.
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بر این باورند که این روند به کاهش بیش از پیش
ارزش ریال منجر میشود و این در شرایطی است
کــه تهران میکوشــد از دالر و یورو برای حمایت
از ریال اســتفاده کند اما قراردادهای بیع متقابل
جمهوری اسالمی را ناگزیر میکند میلیاردها دالر
از درآمدهای نفتی را برای خرید کاال هزینه کند.

و برخی کاالهای اساسی مربوط میشود .همچنین
در مدت یاد شده متوسط قیمت کاالهای وارداتی
کشــورمان به ازای هر تن به یکهــزار و  ۳۹۹دالر
افزایش یافت که در مقایســه با پارســال  ۹درصد
افزایش داشته اســت .در این مدت شاهد افزایش
صادرات پنج کشــور عمده طــرف معامله با ایران
هم بودهایم .مجموع صــادرات غیر نفتی ایران در
چهارماهه اول ســال جاری به  ۱۳میلیارد و ۴۵۹
میلیون دالر رســید که در مقایسه با مدت مشابه
ســال قبل به میزان  ۵۴/۹درصد کاهش داشــته
است .ســهم عمده کاهش صادرات به سایر کاالها
با  ۹۹/۱۴درصد مربوط میشود و سهم پتروشیمی
 ۷۲/۳درصد و ســهم میعانات گازی  ۱۷/۴درصد
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  ۳۵۸دالر رسید که  ۵/۲درصد
افزایش داشت و در میان کشورهای عمده خریدار
کاالهای ایرانــی بهترین عملکرد را جمهوری کره
بــا مثبت  ۱۶درصد و عراق بــا ۵/۶درصد به خود
اختصاص دادهاند.

 ۲میلیارد و  ۸۴۱میلیون دالر ،عراق با  ۲میلیارد و
 ۵۲میلیون دالر ،امارات متحده عربی با  ۲میلیارد
و  ۳۷میلیــون دالر ،جمهوری کره با یک میلیارد
و ۴۰۰میلیــون دالر و هند بــا  ۹۲۶میلیون دالر
بوده است.
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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
سیاســتهای کلی اقتصاد مقاومتی گفت :فاصله
گرفتــن اقتصــاد از نفت در بودجهبندی ســاالنه
مشخص میشود که برنامههای اجرایی دولت چه
میزان روی نفت حساب باز کردهاند و چقدر برروی
نیروهای درونی کشور که در این خصوص نمیتوان
تنها دولت را تاثیرگذار 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 پیادهســازی
سیاســتهای کلــی اقتصادمقاومتــی 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 دستگاههای تاثیرگذار به اقتصاد
بــر میگردد .مثال نگاه فروش بــه نفت و یا توجه
به تولید کنندههــای ایرانی که هر دو تاثیرگذاری
بســیاری دارند .ستاد رســیدگی به سیاستهای
اقتصاد مقاومتی این فشــارها هم بر دولت بر نهاد
اجرایی میآورد تا نحوه سرمایهگذاریها و نگاهها به
سمت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی تحقق یابد.
وی با اشاره به برنامههایی که در ستاد رسیدگی
به امور سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نظر
گرفته میشود ،افزود :در ستاد دو نگاه در امر
بودجهریزی وجود دارد که با انجام عملیاتی
کردن آنها بخش اعظمی از بودجهبندیها
سالم میشــود .اول بودجهریزی بر اساس
عملکــرد خواهد بود کــه در این صورت
هزینهها کم میشود.
دوم شفافسازی در
امر بودجهریزی

اقتصاد کالن

اســت که تا قسمتی توانستهایم شفافسازی را در
حد کمالش پیش ببریم در حالی که بخش زیادی
از بودجهبندیها تکلیف چندان مشخصی ندارد که
کجا استفاده میشود.
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حذف نفت و پیش رفتن
به سمت خصوصی سازی
رئیس امور اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه توجه
به اصل  44قانون اساسی از اصلیترین موضوعات
برای فاصله گرفتن اقتصاد از نفت است عنوان کرد:
یکی از مشکالتی که باعث شده دولت برنامههای
اقتصــادی خود را کند پیش ببــرد ،به دلیل نبود
مشــارکت شــرکتها و نهادهای خصوصی است.
متاسفانه همه کارهای اجرایی توسط دولت انجام
میشــود و خود در همه کارها نظارت دارد که این
میتوان برای رســیدن به اصل  44قانون اساسی
مضر باشد .خصوصیسازی در سیاستهای اقتصاد
مقاومتی بســیار حائز اهمیت است چراکه سامان
دادن به جبهه تولیدی کشور در گروی پیادهسازی
اصل  44قانون اساســی به شمار میرود .خالصی
تاکید کرد :کشــور باید به سمتی رود که بانکها
و مؤسســاتی که میتوانند تأمین مالی یک پروژه
را بــه عهــده بگیرند ،برود .به همیــن دلیل اصل
سرمایهگذاری در اقتصاد مقاومتی مطرح میشود.
در حال حاضر بخشــی از این ســرمایهگذاریها
را بــا اســتفاده از منابــع صندوق توســعه ملی
تأمین میکنند.
درون گرا و برون محور

اقتصاد کالن

ســام امینی ،عضو کمیســیون انرژی مجلس
شورای اسالمی درباره غلو کردن دولت در بودجه
بندی  97بیــن نفت و مالیات کــه از درآمدهای
اصلی دولت به شــمار میگفت :ورودیهای دولت
بیشــتر به دو عامل نفت و مالیات وابسته است و
برای آن برنامهریزی میکند .برای وصول مالیاتی
که در بودجه بندی ساالنه تعیین میکنند ،دولت از
نهادهایی که مستقیم با دولت کار میکند میتواند
این مالیات را وصول کند اما متاســفانه دولت در
وصول مالیاتی که نهاد غیرمســتقیم کار میکنند
و منابع آنها چندان مشخص نیست کارنامه خوبی
ندارد .شــرکتهای بزرگ در بیشتر مواقع تمایلی
بــرای پرداخت مالیات ندارند بــه همین دلیل در
زمان پرداخت دولت را به مشکل میاندازند.
وی بــا بیان اینکــه اقتصاد منهــای نفت باید
اقتصادی درون محور باشــد ،افزود :برای باال بردن
سطح صادرات خود و حمایت از تولیدکنندهها باید
به اصل واردات توجه ویژهای کرد .کشوری که نگاه
ویژهای به اقتصاد درون محور و برونگرا دارد باید از
امر واردات حتیاالمکان جلوگیری کند یا با افزایش
تعرفهها جبهــهای که با واردات به بازارهای ایرانی
لطمه میزند ،توانایی کمتری برای فروش داشــته
باشد .این سبب افزایش انگیزه میان تولید کننده
و همچنین باعث ایجــاد رقابت میان تولیدکننده
ایرانی و رقبای ایرانی میشود.

بودجه  ،97مالیاتی بسته شد
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی
در خصوص آمــار کاهش صــادرات نفت خام در
بودجه بندی سال  97عنوان کرد :بودجه عمومی
کشــور  400هزار میلیارد تومان است که بخشی
از آن مربوط به اســتانها و مؤسسات وابسته آنها
اختصاص داده میشــود و عددی نزدیک به 380
هــزار میلیارد تومان هم مربــوط به بودجه اصلی
عمومی استنباط میشــود .از مبلغ اصلی بودجه
عمومــی  107هزار میلیارد تومــان آن مربوط به
نفت میشود .از این مبلغ  53درصد به دولت تعلق
میگیــرد و ما بقی آن به صندوق توســعه ملی و
شرکت نفت واریز میشــود در حالی که ایران در
یک دهه اخیر قدمی خوبی را برای فاصله گرفتن از
نفت داشته و طبق فرمایشات رهبر معظم انقالب
کشور حرکت میکند.
دولت کارنامه خوبی برای اجرای سیاســتهای
اقتصاد مقاومتی نمیگیرد
حمیدرضا فوالدگر ،عضو کمیســیون صنایع و
معادن مجلس شورای اسالمی و رئیس کمیسیون
تولید مجلس درباره بودجه سال  97مبنی بر اینکه
چــه میزان از آن براســاس سیاســتهای اقتصاد
مقاومتی بسته شده است،گفت :هم میتوان پاسخ
مثبت داد ،هم میتوان گفت نه! به عنوان مثال در
بودجه  97درآمد حاصــل از مالیات از درآمدهای
نفتی پیشــی گرفته و این قدم مثبتی از دولت به
سمت اقتصاد مقاومتی تلقی میشود .اما در ارتباط
برداشــتهای ضروری از صندوق توســعه ملی با
وجود اینکــه رهبری حکم آن را صــادر کردهاند،
بازهم ما را با سیاســتهای مدرن اقتصاد مقاومتی
فاصله میاندازد و مسئولین دولتی باید برای وصول
بدهیها یــا بازپرداختهای خــود منابع دیگری
را در نظــر بگیرند .وی افــزود 30 :درصد از فروش
نفت در ســال گذشته باید در صندوق توسعه ملی
ذخیره میشــد و امسال هم این نرخ به  32درصد
میرسید که این نرخ سالیانه  2درصد افزایش پیدا
میکنــد که با وجود این واریزیهــا در حدود 25
درصــد خواهد بود که کامال خالف سیاســتهای
اقتصاد مقاومتی است.
اصالح اخذ مالیات یکی از اصلهای مهم
درسیاستهای 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  90درصد مالیاتها 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 نهادها و مردم و افراد خاص مرتفع شود،
پارهای از مشکالت به خودی خود حل خواهد شد
و شفافسازی عظیمی در بحث تعیین داراییها به
عمل میآید.

کارشناسانمعتقدند:

چالشهایارز
اد  
مبادلهایوآز 
صنایع ارزبررا
بامشکلمواجه
کردهاست
مینا هرمزی
خبرنگار

افزایش نرخ ارز چــه آزاد و چه مبادلهای به
این دلیل بسیار حائز اهمیت است که به شدت
حاشــیه سود اكثر صنایع كشــور را كم كرده و
هزینههــای تولید آنها را افزایش میدهد .البته
با شدت گرفتن مشکالت در بخش ارز ،تولید و
صادرات همه تقصیرها متوجه تحریمها میشود
و برخی از مدیران تمام کاسه و کوزهها را بر سر
تحریم میشکنند.
اما بسیاری از کارشناســان بر این باورند که
بخش اعظمی از چالشهای به وجود آمده بر سر
نرخ ارز ،تولید و صــادرات ارتباطی به تحریمها
نداشته و تصمیمات اشــتباه مدیران به اقتصاد
لطمه وارد کرده اســت .كارشناســان و مدیران
معتقدنــد ،واحدهای صنعتــی نباید هم از عدم
مدیریــت صحیح در نــرخ ارز مبادلهای و نرخ
ارز آزاد و هــم از طــرف تحریمها مورد فشــار
هزینهای قرارگیرند .این اتفاق سبب خواهد شد
كه فشــار مضاعف به تولید و صنایع ارزبر كشور
وارد شود.
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مهیا نمودن شرایط مناسب
برای واقعی شدن نرخ ارز
مهدی طحانی
مدیرعامل شــرکت
مشاورهسرمایهگذاری
آوایآگاه:
صنایع ارزبر در کشــور
معمــوال صنایــع مادر
و صنعت دارو هســتند .در واقــع صنایعی که از
ارز مبادلهای استفاده میکنند 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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اقتصاد کالن

فقدان نرخ یکسان ارز
و شائبه رانت موجود
مجید رضا حریری
نائب رئیس اتاق ایران
و چین:
اینکه در کشــور حدود
 12نــرخ ارزی وجــود
داشته باشد ،در اقتصاد
مسئله خوبی به شــمار نمیرود .در حال حاضر
واقعا مشــخص نیســت که به چه گروهایی ارز
 3720تومانی تعلق میگیرد.
موضوع مهم اینکــه االن پرداخت نرخ مبادلهای
هم به حداقل رســیده اســت امــا فاصله حدود
هــزار تومان بیــن ارز آزاد و ارز مبادالتی نصیب
هر گروهی شــود یک رانت به حســاب میآید.
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
میآورد.
هر جایی کــه فاصلــه قیمتی بیــن قیمت ارز
طبیعی که در جریان است و ارزی که به صورت
مصنوعی دولت به بخشــی از تجــارت میدهد،
وجود داشــته باشــد ،قطعا فضای آماده فســاد
به وجود میآید.
دولت به دلیل عدم دسترســی مناسب به منابع
ارزی یکســری محدودیتها دارد اما در دو سال
گذشته به صورت اعالم نشــده بخشهایی را از
دریافــت ارز مبادلهای حــذف میکند و نرخ ارز
مبادلــهای را حدودا 20درصــد افزایش میدهد
که به نظر میرســد نــرخ ارز مبادلــهای فقط
برای محاســبات عددی و بودجهای دولت باشد؛
بنابراین اگر قرار باشــد ارز مبادلهای در واردات
خرج شــود بهتر اســت سوبســید روی کاالها
داده شود.
اما اصوال وقتی قیمــت ارز افزایش پیدا میکند
اتفاقــات زیــادی در صنایــع رخ میدهــد .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 میتواند از 20درصد تا 90درصد بستگی
به نوع صنعت اثرگذار باشــد ،امــا اثر واقعی آن
همان اثــر حداکثری میشــود 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 پیشبینی ما هم این اســت کــه ظرف  2ماه
آینــده اثر افزایــش نــرخ دالر را در نرخ کاالها
به شــکل مشــهود ببینیم که قاعدتا اثر تورمی
هم دارد.

نامناسب بودن سياست ارز دو نرخي
عليرضا خدايي
تحليلگر بازار سرمايه:
پــس از بحران ارزي در
ســال  ١٣٩٠سياست
چند نرخي بــه عنوان
اصليترين روش تعيين
نرخ ارز توســط بانك مركزي اعمال شد .درحال
حاضر بــازار ارز ايران داراي دو نــرخ ارز آزاد و
مبادله اي اســت كه نرخ ارز مبادله اي از طرف
دولت ( به عنوان عمــده ترين عرضه كننده ارز
بازار) تعيين ميشود.
نــرخ ارز آزاد نيز با توجه به نــرخ ارز مبادلهاي
و همچنيــن پارامترهایي همچون عرضه و تقاضا
و ساير سياســتهاي مالي و اقتصادي دولت در
بازار آزاد تعيين ميشــود كه خــارج از نظارت
دولت نيســت و قيمت آن گاه مورد حساسيت و
دخالــت دولت قرار ميگيرد .ارز مبادلهاي عمدتا
به كاالهاي ضــروري و كليه كاالهايي كه قيمت
آن براي دولت داراي اهميت ويژه است تخصيص
مييابــد و تاريخچه بهوجودآامدن ارز دونرخي يا
چندنرخي نيز به همين بهانه بوده است .بنابراین
معموال ايــن ارز به عنوان ابزاري بــراي يارانه و
پايين نگه داشــتن قيمت كاالهاي ضروري و يا
به نوعي حساســيت زا مانند خودرو داخلي مورد
استفاده برخي دولتها قرار ميگيرد.
به عبارتي ديگر ثبات قيمت اين نوع كاالها براي
اين نوع دولتها آنچنان مهم است كه از بهوجود
آمدن رانتهاي پنهان چشمپوشــي کند و حتي
هزينههاي سنگين و گزافي بابت نظارت براي آن
متحمل شــوند كه معموال اين نــوع نظارتها از
كارآمــدي و توان الزم بــراي جلوگيري از ايجاد
رانت برخوردار نخواهند بود.
در اين ارتباط در حال حاضر عمدتا شــرکتهاي
غذايي ،دارويي ،خودروســازي و گاه پااليشــي و
پتروشيمي در خصوص تأمین مواد اوليه خود از
ارز مبادلهاي بهره ميبرند.
همانگونه كه در فلســفه ارز دو نرخي و هدف از
ايجاد آن گفته شد قيمت محصوالت كليه صنايع
فوق (بجــز معدودي) با توجه بــه تخصيص ارز
مبادلهاي از ســوي دولت ،توسط دولت و يا ساير
مراكز وابســته به دولت تعيين ميشود .بنابراین
در دولتهايــي كه عدم افزايــش قيمت اين نوع
كاالها آنقدر مهم تلقي شده كه حاضر به اجراي
سياست ارز دونرخي با تمام معضالت ،رانتهاي
پنهــان ،مفاســد و هزينههاي گــزاف كنترلي و
نظارتي شــدهاند ،افزايش نرخ محصوالت ناشي
از تخصيــص ارز مبادله اي بســيار ســخت و با
تاخير چندين ســاله و با شيب بسيار كم صورت
خواهد گرفت.
اين نوع دولتها نرخ ارز مبادلهاي را تا آنجا كه
ميتوانند تغيير نميدهند و چندين سال مقاومت
و عدم افزايش نرخ ارز متناســب با تورم منجر به

جهش با شــيب بيشتر در يكســال و يا بيشتر
خواهد شــد كه متعاقب آن ارز در بــازار آزاد با
شيب تندتري نوسان مييابد.
همچنین پس از افزايش نــرخ ارز مبادلهاي
كه تاثير مســتقيم بر بهاي تمام شده شرکتها
و صنايع وابســته به اين ارز دارنــد افزايش نرخ
فروش محصوالت اين شرکتها معموال با تاخير
چند ســاله و با منتقل كردن اثر به شــرکتها و
صنايع مرتبط با اين نوع ارز توسط دولت صورت
ميگيــرد .افزايش بهاي تمام شــده و ثبات نرخ
فروش محصوالت موجب كاهش حاشيه سود اين
نوع صنايع میشود.
در اين خصوص با توجــه به تعيين نرخ ثابت
براي محصوالت ،رقابت پذيري شرکتها كاهش
و به كيفيت محصوالت صدمه جدي وارد خواهد
شد .شرکتها معموال به دنبال كاهش بهاي تمام
شــده و خريداري مواد با حداقــل كيفيت مورد
قبول اســتانداردهاي صنايع خود خواهند بود و
بنگاههاي كوچكتر به ســبب كاهش سود و توان
مالــي كمتر قادر به رقابت بــا بنگاههاي بزرگتر
نخواهند بود و به مرور از بازار حذف ميشــوند.
در صورت ادامه افزايش نرخ ارز مبادلهاي و ثبات
نــرخ محصوالت به مرور شــاهد كاهش كيفيت
و رقابت در اين صنايــع و حذف تعدادي زيادي
توليدكننده خواهيم بود.
اين موضوع در بورس به عنوان دماسنج اقتصاد
ايران به صورت كاهش ارزش بازار( )mvصنايعي
همچون دارويي و ساير صنايعي كه قيمت فروش
آنها ثابــت و بدون تغيير بوده اســت به صورت
محسوس در ســال  ٩٦قابل مشاهده است.يكي
ديگر از اثرات اين موضوع ،كاهش سرمايهگذاري
در اين نــوع صنايع چه از نوع ايجــادي و يا تو
سعهاي قابل مشاهده است .همچنين هزينههاي
تحقيق و توسعه حذف و اين نوع شرکتها براي
بقاء در بازار درحال مبارزه هســتند و پيشــرفت
متوقف مانده بنابراین به نظر ميرســد سياست
ارز دو نرخي در بلند مدت نه تنها مناسب نبوده
بلكه با وجود معضالت مذكور مورد انتقاد جامعه
هدف نيز در آخر واقع ميشود.
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هم به این شرکتها افزایش نرخ ساالنه میدهد.
این امر باعث میشــود که از تعداد شرکتهایی
که مشــمول ارز مبادلهای میشوند ،کاهش پیدا
کنــد .در حال حاضر کاالهای اساســی ،صنعت
دارو ،صنعت پاالیشــگاه و پتروشیمیها هم برای
تهیه خوراک از ارز مبادلهای اســتفاده میکنند
که یقینا باید نرخ ارز آزاد شود یا حداقل به سمت
تک نرخی شــدن پیش برود زیرا فاصله نرخ ارز
مبادلهای و نرخ آزاد ارز رانت بسیار بزرگی برای
بسیاری از صنعتها از جمله صنعت پتروشیمی
دارد .در واقع برای اجرای درســت سیاستهای
اقتصادی پیش نیازهایی وجود دارد.
اقتصاد ما یک اقتصاد بســته ،وابســته به خارج
و تک قطبی اســت که حتی بعــد از برجام هم
نتوانســتیم ارتباطات مالی درست بینالمللی و
بانکی برقرار کنیم .ما باید ارتباط سیاسی آرامی
با کشــورهای همسایه داشــته باشیم که در غیر
اینصورت نمیتوان درباره واقعی شــدن نرخ ارز
صحبت کرد.
زمانی نرخ ارز واقعی میشــود که ســمت عرضه
کننده و تقاضا در شرایط برابر با هم قرار بگیرند.
در حال حاضر ســمت عرضه دولت و تعداد کمی
از شرکتهای صادرات محور هستند که ارز وارد
میکنند و سمت تقاضا هم مردم ارز را به عنوان
پس انداز استفاده میکنند بنابراین نرخ واقعی به
معنای درست حاصل نمیشود.

اقتصاد کالن

افزایش قیمت ارز مبادله ای
علي نقيب
نایب رئيس کميسيون
فضاي کســب و کار
اتاق تهران و رئیس
هیأت مدیره شرکت
دکتر عبیدی:
در حال حاضــر ارز مبادلهای به تولیدکننده
پرداخت نمیشود و تولیدکننده باید برای واردات
مواد اولیــه ارز آزاد خریداری کنــد .یعنی برای
تولید کنندگان یک فشــار مضاعفی محســوب
میشود .از طرفی قیمت ارز مبادلهای هم افزایش
پیدا کرده است.
بــه گونهای که هــم ارز مبادلهای که مبنای
قیمتگذاری محصوالت داخلی اســت در  6ماه
گذشته رشد زیادی داشته و هم بسیاری از مواد
اولیــه که در قبل تولیدکننده قــادر بود تا با ارز
مبادلهای وارد کند ،دیگر دولت قادر به پرداخت
ارز مبادلهای به آنها نیســت و این موجب شــده
که تولیدکنندگان مجبور شــوند تا بــا ارز آزاد
مــواد اولیه وارد کنند و یــک مرتبه در برخی از
مــوارد تا  45درصد مــواد اولیه گرانتر از قیمت
قبل میشــود که قیمت فــروش را تحت تاثیر
قرار میدهد.
از طــرف دیگر برخی از محصوالت هم تحت
نظارت دولت و ســازمان حمایــت قیمتگذاری

میشود که کال آن شرکتها را به سمت مشکالت
تولید پیش میبرد.
در واقع نوسان در قیمت ارز برای تولیدکنندگان
داخل بســیار حائزاهمیت است و باید توجه شود
که تصمیماتی که در رابطه با ارز گرفته میشود،
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 میکنــد باید به
فکــر تولیدکننــده باشــد و اجــازه ندهد این
اتفاقات بیفتد.

افزایش نرخ ارز
براساس پارامترهای اقتصادی
محسن میرزایی
معــاون اقتصادی-
مالی گروه مپنا:
افزایش نرخهــای ارز
مبادالتــی قیمت تمام
شــده کاالها را افزایش
میدهــد .البته این موضوع به ســاختار درآمد و
هزینهای شرکتهایی که از این نوع ارز استفاده
میکنند بستگی دارد.
اگر برخی از شــرکتها فروش محصوالتشــان
به ریال باشــد اما مواد وارداتی آنها به ارز باشــد
مشخص است که درآمدهای چنین شرکتهایی
بعد از مدتی جوابگوی هزینههایشــان نیست ،اما
برخی شــرکتها که هزینهها و درآمدهایشــان
ارزی اســت از افزایــش نــرخ ارز مبادلــهای
متضرر نمیشوند.
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 میافتد
براســاس پارامترهای اقتصادی نیســت .به این
دلیل افزایش نرخ ارز مشکل ساز است.
در یک بیان ساده افزایش نرخ ارز واقعا براساس
واقعیتهــای اقتصادی رخ نمیدهــد زیرا وقتی
درهم امارات بســته یا با چیــن انتقال ارز دچار
مشــکل میشود و از طرفی تقاضا در داخل برای
ارز باالســت که به یک مرتبه قیمت ارز افزایش
پیدا میکنــد بنابرایــن براســاس پارامترهای
اقتصادی این امر رخ نمیدهد .در کشــور ما ارز
یک پس انداز محســوب میشــود نقدینگی که
بانکها به دلیل سود ســپرده پایین نتوانستند،
جذب کنند به ســمت بــازار ارز میرود و تقاضا
برای ارز را افزایش میدهد.

افزایشهای ناشی از این عوامل ،اقتصادی نیست.
هنوز آمــار دقیق از حجم نقدینگی و داراییهای
ارزی در کشور وجود ندارد.
بنابراین بدون وجود این آمار اگر نرخ ارز افزایش
پیدا کند مشخص نیست که جایگاهش کجاست.
زمانی که بانک مرکزی نرخ ســود را یک مرتبه
دســتوری 15درصد کرد ،نقدینگــی از بانکها
خــارج و مشــکالت ارزی به وجــود آمد و حال
نرخ ســود را  20درصد کردند طبیعی است که
تقاضا برای ارز کاهش پیدا میکند .این معادالت
غلط اقتصادی است که نباید در چنین اقتصادی
رخ دهد.

مشخص نبودن صنایع 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  1378در 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 واســطهای
اســت؟ که در این موضوع اختالف نظر شدیدی
وجــود دارد .اما طبــق تحقیقها ،خوراک دام و
طیور بیشــترین ارزبــری را دارد که  45میلیارد
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 میشود.
ضمــن اینکه به طــور طبیعی افزایــش نرخ ارز
قوت رقابتی تولیدکنندگان داخل را در بازارهای
خارجی افزایــش میدهد .در مجمــوع افزایش
منطقی نرخ ارز میتوانــد 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 میشوند.
البته واحدهای خودروســاز بــا وجود ادعای
تولید داخل حدود یــک میلیارد دالر قطعات از
چین وارد میکنند که این واردات هم کیفیتش
پایین اســت و هم به تولید داخل لطمه میزند.
افزایش منطقی نــرخ ارز میتواند کمک کند که
واحدهای خودروســازی که جزء ،فروش خودرو
بــی کیفیت ندارند ،حداقــل تولید قطعات را در
داخل انجام دهند و به رشــد صنعت قطعهسازی
کمک کنــد تا بتوانند بــا واردات قطعات چینی
رقابت کنند.
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فردین آقابزرگی
کارشناس بازارسرمایه

دســتیابی به هدف ســازنده حمایت از کاالی داخلی که شعار سال  1397است ،به معنای واقی
با متعادل شــدن و واقعیشدن نرخ ارز شکل خواهد شــدو از اینرو رقابت منصفانهتری بین کاالی
قاچاق و یا کاالهایی که بیرویه وارد کشــور میشــدند بهوجود خواهد آمد و میتوان 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 شفافسازی نرخ ارز اولین و مهمترین حمایت از تولیدات داخلی محسوب میشود
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 جزئیترین و غیرالزمترین محصــوالت هم از مجاری قانونی و غیرقانونی به
راحتی وارد کشور میشد و منجر به خارج شدن صنایع از ظرفیتهای تولیدی میشد.
انتظار بر این اســت هماکنون با بوجود آوردن زمینه رقابت ســالم بین کاالی ایرانی و مشــابه
خارجی ،بهبود و افزایش کیفیت در دستور کار تولیدکنندگان قرارگیرد .تداوم این سیاست میتواند
به افزایش سودآوری و بهرهوری صنایع و شرکتها منجر شود و مسلما اثرات مثبت و سازندهای در
بازارســرمایه و بورس خواهد داشت .باتوجه به کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز شرکتهای
صادرات محور که تعداد قابل توجهی از شــرکتهای بازارســرمایه را به خــود اختصاص دادهاند به
طور قطع صادرکنندگان محصوالت و فرآوردهها میتوانند نقش پیشــرو را بازار را در اختیار داشته
باشند ،ساماندهی و برقراری تعادل در عرضه و تقاضــای بــازار ارز میتواند منجر به شــکوفایی
اقتصاد شود.
حمایــت از کاالی ایرانــی و
اقتصاد مقاوتی با شرط آزادسازی
قیمتهــا و نظام کامل عرضه
و تقاضــا در بــازار ارز محقق
میشود ،هرچند ممکن است
در قدم اول فشــار تورمی برای
مردم ایجاد کند.

اقتصاد کالن

سوء استفاده از ارز مبادله ای
آرش نجفی
رئیــس انجمــن
بهینهسازی و مصرف
انرژی ایــران و عضو
هیأتمدیرهفدراسیون
صنعت نفت
افزایش نرخ ارز آزاد و مبادلهای بر شرکتهایی
که ارزبری دارند ،اثر منفی خواهد گذاشت و آنها
هم قیمت کاالی خــود را افزایش خواهند داد.
اما نکته این اســت که برخی از زمانها برخی از
بهره برداران ارز مبادلهای و اســتفاده کنندگان
از امتیــاز ارز مبادلــهای از این موضوع ســوء
اســتفاده میکنند و میزان اثرگذاری از افزایش
قیمت ارز را بیشــتر از آنچیزی که باید باشــد،
عملیاتی میکنند.
دغدغه این اســت که اگر دولت ارز مبادلهای
را افزایش میدهد که باید هم این اتفاق بیافتد
تا به ســمت تک نرخی شــدن قیمت ارز پیش
برود باید با یک 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 میشود 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.

بهبودکیفیتوافزایشتوانتولید
باشفافسازینرخارز
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شفافیت در بازار
مصطفی امیدقائمی
مدیرعامــل گروه
مالی مهرآیندگان:
نرخ ارز مبادلهای برای
کاالهای اساســی داده
میشــود و از آنجا که
افزایش نــرخ مبادلهای با افزایــش نرخ ارز در
بازار مواجه اســت ،درکل برای شرکتهایی که
صادرات محور هســتند و محصوالتشان مبتنی
بر بازارهای جهانی اســت خوب اســت و باعث
افزایش سهامشان میشود.
از طرفی برخی از صنایع هستند که قیمتهای
محصوالتشان براساس قیمتهای جهانی تعیین
نمیشــود و قسمتی از مواد اولیه را هم از خارج
وارد میکنند ،بنابراین این شــرکتها وقتی با
افزایش نرخ ارز مواجه میشوند طبیعی است که
هزینههایشــان افزایش پیدا میکند در صورتی
که درآمدهایشــان به همان نسبت افزایش پیدا
نمیکند .این شرکتها از افزایش نرخ ارز متضرر
میشوند بنابراین هرچه بازارها شفافتر شوند ،در
درازمدت شفافیت به نفع همه بنگاهها و اقتصاد
خواهد بود و به افزایش سود و شفافیت بنگاهها
کمک میکند.
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علی دینی ترکمانی در گفتوگو با بازار و سرمایه مطرح کرد  :

تشدیدجریاننقدینگیبنگاههایتولیدی
باهدفمندی یارانهها
نقدینگی در ایران همواره یکی از مفاهیمی بوده که با رشــد آن ،تن و بدن دولت و مردم لرزیده است .اما چرا کشورمان
همیشه با رشد نقدینگی با مشکالت عدیده مواجه شده است؟ علی دینی ترکمانی در این گفتوگوی تفصیلی مشکالت
رشد نقدینگی و راهکارهای استفاده صحیح از آن را بررسی میکند .او میگوید :تورم ساختاری اقتصاد ایران نه ناشی از
نقدینگی بلکه ناشــی از افت شدید تولید سرانه است که ریشه در افت شدید سرمایهگذاری سرانه در یک دوره تاریخی
بلندمدت دارد .دینی برای خروج از رکود نیز راهی جز سیاستهای انبساطی پیشنهاد نمیکند .این استاد دانشگاه در پایان
اینطور ادامه میدهد که برای خروج از رکود در زمانی سریع چارهای جز استفاده از ابزارهای کالسیک و شناخته شده پولی
و مالی انبساطی نیست ولو اینکه موجب کسری بودجه بشود.

اقتصاد کالن

تازهترین خبرها از بانک مرکزی نشــان میدهد که حجم
نقدینگی در پایان بهمن ماه  96به  14تریلیون و  896هزار و
 400میلیارد ریال رسید که از ابتدای سال 18.8 ،درصد و در
مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن 23 ،درصد رشد دارد.
با توجه به دیگر شاخصهای اقتصادی به ویژه تورم ،این میزان
رشد برای نقدینگی را چگونه ارزیابی میکنید؟ به عبارتی این
رشد را کم ،زیاد یا طبیعی میدانید؟
اجازه دهید در ابتدا نکتهای را یادآور شــوم .وقتی در توضیح تورم و رکود
تنها توجه ما به میزان رشــد نقدینگی معطوف میشــود ،دچار خطای روش
شناختی میشویم که همانا نادیده گرفتن عوامل مهم دیگر یا حتی مهمتر و
اثرگذارتر بر تورم و رکود اســت .تغییرات تولید در بخش واقعی اقتصاد یکی
از این متغیرهاســت .انتظارات تورمی ،چشــمانداز آینــده اقتصادی و درجه
نااطمینانی متغیر دیگر اســت .ترکیب نقدینگی جاری در اقتصاد بر حســب

حجت صالحی
خبرنگار

بخشهای اقتصادی ،توزیع درآمد و ثروت و برحسب ترکیب دولت و نهادهای
غیردولتی از جمله عوامل تعیینکنندهاند .اگر تولید به دالیلی چون جنگ یا
تحریم افت شــدید داشته باشــد و همزمان سطح عمومی قیمتها به همین
علتها افزایش شدید پیدا کند ،نقدینگی به ناچار باید رشد کند تا تولید دچار
مشکل بیشتری نشــود .برای مثال وقتی نرخ دالر از  1000به  3500تومان
طی ســالهای  1394- 1390افزایش پیدا میکند ،نقدینگی ریالی بنگاهها
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 میآید که پایه پولی
افزایش پیدا میکند ،اما به علت نااطمینانی ،نقدینگی چندان رشــد نمیکند
که ناشــی از کاهش میزان ضریب فزاینده پولی اســت .به بیانی دیگر ،شبکه
بانکی منابع بــرای ارائه اعتبار دارد ،ولی بنگاهها تمایل چندانی برای دریافت

یگیرد؟ و نتیجه قابل
رشد کنونی نقدینگی از کجا نشات م 
قبول کنترل نقدینگی را باید در کجا جستوجو کرد؟
در حالــي كه مدافعان نظريه مقداري پول ،معتقد به رابطه علي از ســوي
حجم پول به تورم هســتند ،منتقدان ،رابطه علي را از ســوي سطح عمومي
قيمتها به حجم پول ميبينند .ماركس نقد هستي شناسانه جالب توجهي بر
مدافعان اين نظريه وارد ميكند:
" اين توهم كه قيمت كاالها توسط مقدار وسيلهي گردش تعيين ميشود
و وسيله گردش نيز به مقدار پول موجود در آن كشور وابسته است ،در فرضيه
پوچي ريشه دارد كه نمايندگان اصلي اين ديدگاه اقتباس كردهاند .بنا به اين
فرضيه ،كاالها بدون داشــتن قيمت و پول نيز بدون داشــتن ارزش به فرايند
گردش وارد ميشوند و هنگامي كه وارد گردش ميشوند ،جزء صحيحي از كل
كاالها با جزء صحيحي از انبوه فلزات مبادله ميشوند".
منظور ماركس اين اســت كــه در ابتدا قیمت و ارزش شــكل ميگيرد و
ســپس بر مبناي آن ،حجم پول در گردش تعيين ميشود .براي روشن شدن
اين استدالل بهتر اســت فرض كنيم كه در اقتصادي قرار داريم كه مبادالت
به صورت كااليي و پاياپاي انجام ميشــود و نشانهاي از پول به عنوان وسيله
مبادله نيست .پرسش مطرح در اینجا اين است که اين مبادله چگونه صورت
ميگيرد؟ پاســخ از منظر ماركس اين است كه ارزش كاالها بر مبناي "مقدار
كار اجتماعا الزم" صرف شده براي آنها تعيين و سپس بر مبناي ارزش تعيين
شده با يكديگر مبادله ميشوند .بنابراين ،از اين منظر هستي شناسانه ،در ابتدا،
كار صرف شــده براي توليد كاال و خدمات و به دنبال آن قيمت (ارزش) كاال
پا به عرصه هســتي اقتصادي ميگذارند و بعد پول به عنوان وسيله مبادله و
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اقتصاد کالن

آیا در شرایط فعلی اقتصاد ایران ،رشد نقدینگی به خروج از
رکود و بهبود اوضاع اقتصادی کشورمان کمک میکند؟
خــروج از رکود تحت تاثیر عوامل مختلف اســت همانطور که علل آن نیز
مختلف اســت .اجازه دهید ابتدا به علل بپردازیــم .تعدیل قیمت حاملهای
انرژی در چارچوب سیاست هدفمندسازی یارانهها ،کاهش درآمدهای نفتی و
هزینههای عمرانی ،کاهش دستمزدهای واقعی و هزینههای مصرفی خانوارها
از جمله این علتها هستند .بســته سیاست هدفمندسازی یارانهها ،با هدف
اصالح نظام قیمتهای نسبی و افزایش کارایی اقتصادی ،در بهمن  1389اجرا
شــد و چنانچه انتظار میرفت با تعدیل قابل توجه قیمت حاملهای انرژی،
شــوک جدی بر عرضه اقتصاد بهویژه در بخــش بنگاههای انرژیبر وارد کرد.
لونقل و  0/2هزینه
افزایــش هزینه تولید از دو محل  0/1افزایش هزینه حم 
انرژی ،موجب افزایش هزینه تولید بنگاهها در مرحله اول اعمال این شــوک
شد .افزایش این هزینهها ،موجب افزایش قیمت کاالها و خدمات عمومی و در
نتیجه تورم شد و هزینه تولید دوباره افزایش یافت .در این شرایط ،تالش برای
کنترل قیمتها از طریق سازمان حمایت از مصرفکنندگان و شورای رقابت
در سویی و عدم تخصیص  30درصد از منابع اجرای این سیاست به بنگاههای
تولیدی از ســوی دیگر ،مشکل جریان نقدینگی بنگاهها را تشدید کرد .حتی
اگر اجازه افزایش قیمتها هم داده میشــد ،مشــکل کمبود نقدینگی پیش
آمده بر اثر شوک اعمال شده ،در زمان کوتاه مورد نیاز برای تأمین هزینههای
عملیاتی تولید قابل جبران نبود .جریان درآمدی مرتبط با فروش کاال جریانی
زمانبر است .بنابراین ،این امکان برای بنگاهها 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 میشــود 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 حاملهای انرژی ،بعد از یکی دو سال ،از طریق افزایش
کارآیی ،رفع شــود و میزان تورم به تدریج طی سالهای بعد کاهش یابد ،اما
در سال  1390شوک خارجی ناشی از اعمال تحریمها به شوک داخلی مذکور
اضافه شد و از طریق تشدید انتظارات تورمی ،نرخ دالر با جهشهای مختلف
از حدود هزار تومان در ابتدای ســال  1390به حدود  3800تومان در بهمن
 1391افزایش یافت .در نتیجه ،ضمن افزایش تورم ،رشــد اقتصادی در سال
 1391به میزان  6/8درصد و در سال  1392به میزان  2/2درصد منفی شد.
به این صورت ،معضل رکود – تورمی در اقتصاد ایران عمیقتر از گذشته شد.
در چنین شرایطی تأمین نقدینگی از محل اعتبارات بانکی در این شرایط
اجتنابناپذیر میشود 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
بنگاههای تولیدی است .شوکهای مذکور به معنای شکلگیری شرایطی در
اقتصاد است که نااطمینانی نسبت به آینده را بیشتر میکند .در این شرایط،
تمایل بخش خصوصی برای ســرمایهگذاری کمتر میشود .در نتیجه ،حضور
دولت باید پررنگتر شود تا جای سرمایهگذاری کاهشیافته بخش خصوصی و
همینطور هزینههای مصرفی کاهشیافته خانوارها را پر کند .اما وجهی از این
نااطمینانــی مرتبط با تحریمها بود که بر عملکرد دولت نیز تاثیر منفی جدی
داشت .تحریمها هم نااطمینانی را افزایش داد و هم با کاهشدادن درآمدهای
نفتی موجب کاهش هزینههای جاری و عمرانی دولت شد .به این صورت ،در
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اعتبارات ندارند .برای نمونه ،در آمریکا در حالي كه پايه پولي از ژانويه 2008
تا ژانويه  ،2011به ميزان  242درصد افزايش يافت ،بخش بزرگتر پول عرضه
شــده تنها  34درصد بيشتر شد .اما در مورد میزان رشد نقدینگی طی بهمن
ماه سال گذشته نسبت به سال قبل از خود ،آنچه میتوان گفت این است که
اگر طی ماههای بعدی هم به همین اندازه رشد کرده باشد و تا آخر سال ادامه
پیدا کند ،به حدود  20درصد میرسد که کمی پایینتر از میزان میانگین رشد
ساالنه نقدینگی یعنی  24درصد است.

حالی که شوکهای طرف عرضه موجب بروز مشکالت جدی در تولید کاالها
و خدمات شده بود ،کاهش هزینههای جاری و عمرانی دولت نیز مزید بر علت
شــد .تقاضا که بخشی از آن وابسته به هزینههای دولت است کاهش یافت و
مشکل نقدینگی بنگاهها را بیش از پیش تشدید کرد.
ابعاد کاهش تقاضا در شرایطی که اقتصاد با شوکهای طرف عرضه مواجه
شــد ،فقط محدود به مخارج دولت نشد .هزینههای مصرفی خانوارها چه در
کاالهای بادوام و چه در کاالهای نیمه بادوام نیز کاهش یافت .به این صورت،
از ســویی تولیدات ســرمایهای بنگاهای تولیدی باالدســت به دلیل کاهش
هزینههای عمرانی دولت کاهش یافت و از سوی دیگر تولیدات مصرفی نهایی
بنگاهها به علت کاهش تقاضای خانوارها کمتر شــد .این دو در کنار مشکالت
پیش آمده بر ســر صادرات ،فروش بنگاهها را بیش از پیش دچار محدودیت
کرد .نکته مهمی که دادههای آماری نشــان میدهد و معموال در تحلیلهای
متعارف اقتصادی از آن غفلت میشــود ،روند نزول دستمزد واقعی است که
علت اصلی کاهش هزینههای مصرفی خانوارها محســوب میشود .دادههای
مربوط به دســتمزد واقعی نشان میدهد که از سال  1389تا  1392دستمزد
واقعی کاهش یافته است و طی سالهای  1393و  1394نیز که کمی افزایش
یافته هنوز فاصله زیادی با سقف سال  1389دارد.
با این توضیــح ،میتوانیم درباره عوامل بر خــروج از رکود صحبت کنیم.
طبعا ،اولین عامل کاهش شدت تحریمها و افزایش درآمدهای نفتی از طریق
افزایش میزان صادرات نفت است .دومین عامل افزایش هزینههای عمرانی و
مصرفی دولت است .سومی نیز افزایش هزینههای مصرفی خانوارها و مخارج
سرمایهگذاری بنگاههاست .سرمایهگذاری بنگاهها تحت تاثیر نااطمینانی نسبت
به آینده است .به نظر میرسد نااطمینانی کمی کمتر شده و بنابراین احتمال
افزایش تمایل برای سرمایهگذاری وجود دارد .هزینههای مصرفی خانوارها نیز
از طریق سیاستهای محرک تقاضا بمانند کارتهای 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 سرمایهای
و واســطهای اســت .در این صورت ،میتوان امیدوار بود که از سویی با تأمین
مواد اولیه و کاالهای واســطهای و سرمایهای بنگاهها از خارج خطهای تولید
بنگاههای دوباره در طرف عرضه فعال میشــوند و از ســوی دیگر با تحریک
طرف تقاضا تمایل برای تولید و فروش بیشتر میشود.
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معيار و ذخيره ارزش ظاهر ،و بســته به ارزش خلق شــده در فرآيند انباشت
سرمايه و توليد ،ميزان پول در گردش تعيين ميشود .به زبان ماركس " مقدار
وسيله گردش توسط مجموع قيمت كاالهاي درگردش و ميانگين سرعت پول
تعيين ميشــود" و نه برعكس .اين برداشــت بهویژه در موقيعتهاي تجربي
خاصي مانند شرايط جنگي و يا شرايطي كه اقتصاد در معرض شوكهاي قوي
مانند افزايش قيمت جهاني انرژي يا تحريمها و افزايش نرخ ارز قرار ميگيرد،
صحيح به نظر ميرسد.
در چنين موقعيتهايي ،يا به دليل شكلگيري انتظارات تورمي و افزايش
هزينهها يا به دليل افت توليد و يا به دليل تركيبي از هر دو ،ســطح عمومي
قيمتها در ابتدا افزايش مييابد و موجب افزايش متوسط هزينه توليد كاالها
و خدمات ميشــود .بنگاهها كه نميتواننــد از طريق فروش كاالها و خدمات
به تأمین ســرمايه در گردش مورد نيــاز بپردازند ،با كمبود نقدينگي مواجه
ميشوند .چرا كه موجودي پول در گردش ،كفاف تأمین هزينه توليد پيشين
(خريد مواد اوليه و واسطهاي و سرمايهاي و همينطور پرداخت دستمزد نيروي
كار) در قيمتهاي جديد را نميدهد .افزايش متوســط هزينه توليد (فشــار
هزينه) در چنين شــرايطي و پاسخ به آن از طريق گشايش خطوط اعتباري
جديد ،به معناي اجتنابناپذير بودن سياست پولي و اعتباري انبساطي اسمي
(و نه واقعي) اســت .براي مثال ،زماني كه نرخ دالر از هزار به سه هزار تومان
افزايش پيدا ميكند ،هزينههاي ارزي بنگاهها ســه برابر ميشــود .اگر ساير
هزينهها نيز به همين نســبت افزايش پيدا كند ،ميزان ســرمايه در گردش
نيز بايد به همين نســبت بيشتر شود .اين به معناي افزايش تقاضاي بنگاهها
براي دريافت اعتبارات است .اگر اين نياز به نقدينگي از طريق ارائه تسهيالت
بانكي رفع نشــود ،ميزان توليد واقعي كاهش پيــدا ميكند .در نتيجه ،ركود
تشــديد و تورم نيز در دوره زماني بعد از محل كاهش عرضه داخلي بيشــتر
ميشود .همينطور اين بحث در مورد افزايش قيمتها و كاهش قدرت خريد
واقعي مصرفكنندگان و ضرورت جبران آن از طريق گشــايشهاي اعتباري
صدق ميكند .به اين صورت ،ميتوان اســتدالل كرد كه دست كم در چنين
شــرايطي ،رابطه علي از سوي تورم به افزايش حجم پول است و نه بر عكس.
در اصل ،در چنين شرايطي" ،فشــار هزينه" در طرف عرضه اقتصاد همراه با
فشــار انتظارات در طرف تقاضا ميشود و وقتي ايندو با عامل سومي به نام
بهرهوري پايين همراه شوند و در گذر زمان استمرار يابند ،تورم را به پديدهاي
ساختاري و درونزا تبديل ميكنند .وقتي تورم ساختاري شود فشار بر شبكه
بانكي براي تأمین نقدينگي مورد نياز بنگاهها و همينطور مصرفكنندگان ،از
طريق گشايشهاي اعتباري جديد ،نيز ادامه پيدا ميكند .مساله رشد پایدار
نقدینگــی در اقتصاد ایران به گمان بنده ریشــه در ضعف تولید دارد .جنگ،
انفجار جمعیت و سود مدیریت پروژههای سرمایهگذاری 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 یک میبینیم ،رونــد تولید کاالها و خدمات طی
سالهای  56-1338صعودی و بهطور متوسط  10/5درصد رشد در سال بوده
است .با شــروع مبارزات انقالبی در سال  ،1356این روند نزولی میشود و تا
سال  ،1368به استتثنای دو سال  ،62-136ادامه پیدا میکند .در این دوره
متوســط رشد اقتصادی ساالنه برابر  1/3درصد منفی میشود .طی سالهای
بعد از جنگ تا ســال  ،1390روند تولید صعودی و میزان رشــد ســاالنه به
متوســط پنج درصد در سال میرسد .از سال  1391به بعد اقتصاد دوباره در
روند نزولی تولید و رشــد منفی قــرار میگیرد .وقوع انقالب و جنگ دو علت
اصلی و اساسی هستند که چنان موجب کاهش میزان تولید ناخالص داخلی
میشــوند که سال  ،1380سطح تولید به ســطح تولید  ،1356باز میگردد.
یعنی  24سال 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  )2را در نظر میگیریم .همانطور که میبینیم در دو
مقطع انقالب و جنگ میزان رشــد منفی و طی سالهای بعد که کم و بیش
مثبت میشود ،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 ســالهای  1365-1355میرســد و انفجار جمعیت
رخ میدهد .میزان رشــد تولید سرانه ،منفی میشــود که به معنای افتادن
از یک موقعیت اقتصــادی همراه با تعادل به موقعیت اقتصادی همراه با عدم
تعادلهای ساختاری است .نمودار ســه ،روند تولید ناخالص داخلی سرانه را
نشــان میدهد .همانگونه که میبینیم ،این شــاخص مهم که تعیینکننده
میزان پساندازها و ســرمایهگذاری (عوامل اثرگذار در طرف عرضه اقتصاد) و
میزان درآمد (عامل اثرگذار در طرف تقاضا) اســت ،به رغم روند صعودی طی
سالهای  ،1390-1368میزان آن در سال  1390کمتر از میزان آن در سال
 1356بوده اســت .طی چند ســال اخیر نیز که کاهش یافته و فاصله بیشتر
شــده اســت .آنچه این منحنی بیان میکند این است که رشد ظرفیتهای
تولیدی در اقتصاد ما متناســب با روند مورد انتظار نبوده اســت .این موضوع
خود را به خوبی در روند تشــکیل انباشت سرمایه نشان میدهد .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 میشود،
بیشــتر شده است .هم موجودی سرمایه سرانه کاهش یافته و هم آن بخشی
از این ســرمایهگذاری که صرف جبران استهالک میشود 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 میبینیم ،نیز بیشتر شده است که به معنای عقب ماندگی فناورانه
ماشینآالت 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

نمودار .1روند تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1383

اقتصاد کالن
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نمودار  .2روند میزان رشد سالیانه تولید ناخالص داخلی
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نمودار  .4روند تشکیل انباشت سرمایه خالص و ناخالص سرانه واستهالک سرمایه

انباشت سرمایه خالص سرانه

انباشت سرمایه ناخالص سرانه

نمودار  .5روند تشکیل انباشت سرمایه در ماشین آالت و ساختمان
انباشت سرمایه در ماشین آالت
انباشت سرمایه در ساختمان

اقتصاد کالن
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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 کالسیک عرضه و تقاضای کل ،میتوانیم این وضع
را روشنتر بیان کنیم.
این دادهها نشــان میدهد که تورم ســاختاری اقتصاد ایران نه ناشــی از
نقدینگی بلکه ناشــی از افت شدید تولید سرانه است که ریشه در افت شدید
ســرمایهگذاری ســرانه در یک دوره تاریخی بلندمدت دارد .به همین صورت
رکود بلندمدت که خود را به صورت درآمد سرانه کمتر در مقایسه با کشوری
چون ترکیه نشان میدهد ناشی از همین عوامل است .در اصل ،طی سالهای
گذشته نقدینگی جاری در اقتصاد به عللی چون جنگ و سو مدیریت پروژههای
سرمایهگذاری نتوانسته سریع تبدیل به ظرفیتهای 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 میشود .اصل مساله جای دیگر است.
عملکرد ضعیف بخش واقعی اقتصاد.

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 نمیآید .مساله اصلی این است که اقتصاد ما به علت ظرفیت
جذب ضعیف نمیتواند منابع در دسترس که اعتبارت بانکی یکی از آنهاست
را در قالب پروژههای سرمایهگذاری تبدیل به پروژههای مولد در حداقل زمان
بکند .طول زمان اجرای پروژههای بسیار طوالنی است .این طوالنیبودن که به
صورت پروژههای ناتمام گریبان دولت را گرفته است موجب قفل شدن منابع
بانکی میشــود که در نهایت به صورت مطالبات معوقه ظاهر میشود .عالوه
بر این ،این منابع تزریق شده موجب افزایش تقاضا میشود حال آنکه تاثیری
یا تاثیر قابل توجهی بر عرضه کاالها و خدمات ندارند .بنابراین شــکاف میان
عرضه و تقاضای کل بیشــتر میشود و تورم ساختاری استمرار پیدا میکند.
اما چه باید کرد؟ اشــتباه گذشته را نباید تکرار کرد .در گذشته بدون طراحی
سیاســت صنعتی مشخصی که نقشه راه سرمایهگذاری را نشان دهد ،به طور
دیمی هزاران پروژه سرمایهگذاری تعریف و اجرا شد که بسیاری از آنها یا به
مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند یا اگر رسیدهاند بهرهوری 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 .عاجلترین کار طراحی و تدوین سیاست صنعتی
و سرمایهگذاری متناسب با آن است.

اقتصاد کالن

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که دولت برای ایجاد رونق
اقتصادی و از میان برداشتن رکود بر خالف سالهای گذشته
در اقتصاد ایران به سیاســتهای انبساطی روی آورده است.
شما این موضوع را چطور ارزیابی میکنید؟
سیاســت اعتباری برای خرید کاالهای بادوام مانند اتومبیل در سالهای
گذشــته و سایر کاالها در ســالهای بعد از آن ،مصداقی از سیاست اعتباری
انبســاطی اســت .این سیاست احتماال به علت گشــایشهای 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 سیاستهایی
برای شبکه بانکی نیز سودمند است که به علت رکود ،ممکن است منابعشان
چندان به چرخش نیوفتد .اعتبــارات مصرفی ،هم به مصرفکنندگان کمک
میکند و هم به شبکه بانکی که بتواند از این طریق بخشی از منابع را با ریسک
کمتر به گردش در بیاورد و از محل ســود حاصله بخشی از سود سپردهها را
پرداخــت کند .به هر حال ،برای خروج از رکود در زمانی ســریع چارهای جز
استفاده از ابزارهای کالسیک و شناخته شده پولی و مالی انبساطی نیست ولو
اینکه موجب کســری بودجه بشــود .یعنی میان دو گزینه تورم باالتر و رکود
عمیقتــر یکی را باید برگزید .به نظر من ،گزینه تورم دو رقمی با رکود کمتر
بهتر از گزینه تورم تک رقمی با رکود عمیقتر اســت .در بلندمدت ،اگر نظام
حکمرانی تقویت و مدیریت پروژههای ســرمایهگذاری بهتر شود که من ذیل
مفهوم "ظرفیت جذب" در جاهای مختلف به آن پرداختهام ،میتوان امیدوار
به کاهش رکود از طریق سیاستهای انبسطاتی بدون افزایش تورم بود .یعنی،
اگر بهرهوری افزایش پیدا کند ،میشود اثار تورمی چنینی سیاستهایی را تا
حد زیادی خنثی کرد .این البته ،نیاز به زمان بلندتر دارد.

در کشور ما اقتصاد به شــدت بانک محور است .در چنین
شرایطی که نقدینگی رشد داشته چگونه میتوان بانکها را
به سمت سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی سوق داد؟
برخالف تصور متعارف ،بانک محوربودن تأمین مالی سرمایهگذاری مساله
نیست .مساله اصلی ناتوانی در تبدیل این منابع به ظرفیتهای تولیدی مولد
اســت .آلمان و ژاپن دارای نظام تأمین مالی بانک محور هستند .بیش از 70
درصد منابع مالی بنگاههای تولیدی توســط بانکها تأمین میشود .در عین
حال ،هر دو جزو معجزههای اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم هستند .هر دو
در تولیدات و صادرات صنعتی و کارخانهای سرآمدند .مشکل این است که منابع
بانکی در پروژههای سرمایهگذاری ناتمام قفل شده است .این مشکل باید حل
شود .مادام که حل نشود ،بورس هم چندان رشد نمیکند .رشد بورس منوط
به وجود بخش واقعی قوی اســت .بخش واقعی قوی هم یعنی سرمایهگذاری
قوی .اما برای اینکه منابع اعتباری بانکها تبدیل به ظرفیتهای تولیدی مولد
بشوند که با تأمین جریان درآمدی قوی اعتبارات دریافتی را بازگردانند ،باید
ریسک اعتباری کاهش پیدا کند .کاهش این ریسک مستلزم پرهیز از تعریف
و اجرای پروژههای ســرمایهگذاری بدون وجود نقشــه راه صنعتی برای افق
بلندمدت اســت .اقتصادی که از امروز به فــردا بکند ،اقتصادی که به صورت
جزیرهای عمل بکند نمیتواند نگاه جامعه و بلندنگر داشــته باشد .در نتیجه،
نــه تنها منابع اعتباری بانکی بلکه منابع دیگر از جمله نیروی انســانی را نیز
هدر میدهد.

براســاس اعالم بانک مرکزی ،رشــد اقتصادی کشور به
قیمتهای ثابت سال  1390در  9ماهه سال  ،1396به عدد 3.4
درصد رسید .آیا دولت میتواند با توجه به این رشد اقتصادی،
نقدینگی را طوری کنترل کند که موجب بهبود فضای کسب
کار شود؟
احتماال نقدینگی حول و حوش  20درصد در ســال جاری رشــد دارد که
در مقایســه با سالهای پیشــتر کمی کمتر و در عین حال با توجه به سابقه
سالهای طوالنی گذشته طبیعی است .با توجه به اینکه در حال حاضر اوضاع
سرمایهگذاری و تولید داخلی خوب نیست برای هدایت این نقدینگی به سمت
سرمایهگذاری چه اقدامهایی باید صورت داد؟ نکته کلیدی همینجاست .مثال
سادهای بزنم .نقدینگی مانند آبی است که در زمینی جاری است و از نقطهای
به نقطهای دیگر حرکت میکند .اینکه محصولی با این آب بار میآید یا نه به
عوامل مختلفی بستگی دارد .آب یکی از آنهاست .خاک حاصلخیز عامل دیگر

در این میان ،کاهش نرخ ســود بانکی چه تاثیری بر هدایت
نقدینگی به سمت تولید میگذارد؟
کاهش میزان ســود بانکی ،میتواند تمایل به سرمایهگذاری را بیشتر کند.
میتواند تمایل به سرمایهگذاری در بخشهای مولدتر اقتصاد را بیشتر کند اما،
این فقط کافی نیست .سرمایهگذاری باید در چارچوب سیاست صنعتی قوی
صورت بگیرد .در صنعت ســلولزی  650کارخانه وجود دارد .بسیاری از اینها
نیمه فعال و برخی ورشکســته هستند .اگر به جای این تعداد زیاد حدود 10
کارخانه بسیار بزرگ و  50کارخانه کوچک و متوسط وجود داشت ،بهرهوری
باال میرفت و مشــکالت کنونی پیش نمیآمد .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 کوتاهتر است .ریسک سرمایه هم کمتر است .خوب ،در کنار کاهش
میزان سود بانکی باید کاری کرد که این ناموزونی رفع شود.
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بهار کالهی
خبرنگار

اقتصاد کالن

سالهاست سیاستمداران و تحلیلگران اقتصادی
میگویند 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 یک ســرمایه ملی اســت و ما نباید خام
فروشــی کنیم و این کاالی اســتراتژیک را ارزان
بفروشــیم و خرج رفاه هموطنانمان کنیم ،اما در
واقع رفتــار حاکمیت ،چه پهلوی و چه جمهوری
اسالمی همین پیام را به مردم میدهد.
ما سالهاست که نفرین شدهایم؛ نفرین نفت!
در اواســط دهه  90میــادی مطالبات تطبیقی
کمی اقتصاددانان از کشورهای مختلف نشان داد
کشورهایی که صادراتشــان از مواد خام تشکیل
میشــود ،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
نفرینهای نفــت نبود یا کمبود دموکراســی در
کشورهای نفت خیز است .علت آن را هم میتوان
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 دولتها امــکان توزیع خدمات

متفاوتی را به شهروندان میدهد .از جمله تحصیل،
بهداشــت رایگان یا ارزان و بســیاری از خدمات
عمومــی عمومی مانند یارانههــای نقدی .همین
باعث میشــود که خود به خود حاکمیت نقشی
پدرساالرانه پیدا کند؛ یعنی به شهروندان کشورش
بابت سیاستهای کالن اقتصادی پاسخگو نباشد
و به جای پاسخگویی به مردم یک سری خدمات
ارزان بــه آنها اعطا کند .اوایل دهه  90شمســی
آرام آرام قیمت نفت کاهش یافت تا در سالهای
بعد به قیمت هر بشــکه  35دالر هم رســید .اگر
از میانــه دهه  80شمســی از نفــت  70دالری
ســخن میگفتیم 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 افســانهای نفت 120
دالری نیســت و دولت مجبور است از مجراهای
دیگــر درآمدهای خود را تأمین کند .بر اســاس
آمارهــای بانک مرکزی ،درآمدهــای نفتی دولت
پس از افت  50میلیارددالری و رســیدن به 68
میلیارد دالر در سال  ،91دیگر افزایش نیافت .در
ســال  92درآمدها  64میلیارد دالر بود و از سال
 93به زیر  60میلیارد دالر ســقوط کرد .در سال
 ،94درآمدهای نفتی کمتر از  32میلیارد دالر بود!
تجربه در کشــورهای نفت خیز نشان داده بود که
تا دولتها مجبور نشوند به سمت دیگر محلهای
درآمدی مثل مالیاتها نمیروند ،اما ناگزیر باید به

تدریج به سمت دریافت مالیات برویم .از  16سال
پیش تاکنون درآمدهای مالیاتی هر سال با کمتر
از هزینههای جاری رشد کرده است.

تحقق مالیات  128هزار میلیاردی
با اخذ مالیات از فراریها!
قانون اخذ مالیاتهای مستقیم در سال 1345
تنظیم شد ،اما پس از انقالب این قانون دستخوش
تغییرات زیادی شد.
الیحــه اصالحیه ایــن قانون در ســال  76به
مجلس ارائه شــد و در اواخر سال  80به تصویب
رســید .در کشــورهای پیشــرفته نزدیک به 80
درصد درآمدهای دولتها را تشکیل میدهد .مثال
در ایاالت متحده مالیات بــه قدری اهمیت دارد
که میگویند یا بایــد مالیات بدهی یا بمیری! در
ایران اما هنوز به طور کامل فرهنگ مالیات دهی
همگانی به وجود نیامده و اقتصاد ما همچنان تک
محصولی اســت .سهم بودجه کشورمان از مالیات
میــان  28تا  30درصد تخمین زده میشــود که
ضرورت دارد این میزان به کشورهای توسعه یافته
نزدیک تر شود .آمارها و گزارشهای منابع رسمی
نشان میدهد 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  1391به  103هزار
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مالیات ستانی از طبقهای
با قدرت و ثروت الیزال!
وحیــد شــقاقی شــهری،
کارشــناس اقتصــادی درباره
اوضاع مالیات میگوید :وضعیت
مالیات در بودجه ســاالنه امســال حــدود ۱۱۰
میلیارد تومــان بود که برآوردها نشــان میدهد
بیش از  ۹۰هزار 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 میتواند
عواقب منفی به همراه داشته باشد .در حال حاضر
ظرفیت مالیاتی ایران بیش از  ۲۰۰هزار میلیارد
تومان است.
 ۱۲۸هــزار میلیارد تومانی که در الیحه دیده
شده فقط  ۱۰درصد تولید ناخالص داخلی را تأمین
میکند .در کشــورهای توســعه یافته این نسبت
درآمد مالیاتی به تولید ،بیش از  ۲۰درصد است و
میانگین دنیا  ۱۵درصد است .میخواهم بگویم ما
هنوز با میانگین دنیا فاصله زیادی داریم.
البته این عددی هم که دیده شــده و کمتر از
میانگین جهانی اســت ،محقق نمیشود .در عین
حال مهمترین نکته این است که دولت و مجلس
به سراغ پایههای مالیاتی و گسترش این پایهها ،به
ویژه پایههای 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 میشود ،ولی
در اقتصاد ایران متاســفانه به دلیل فساد گسترده
این پایههای مالیاتی توســعه پیدا نمیکند .یکی
مالیات بر مجموع ثروت بر درآمد اســت یکی هم
مالیات بر ســود سپردهها .سومی مالیات بر ارزش
افزوده اســت که اینها مالیاتهای مهمی به شمار
میآید .جالب اســت بدانید گندم کاران مالیات بر
ارزش افزوده پرداخت میکنند ،اما اصنافی مانند
صنف طال فروشــان که باید مالیات بدهند زیر بار
نمیرود .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  ۱۶ســال اســت که در کشور ما بین
مجالــس و دولتها رد و بدل میشــود و تصویب
نمیشــود .میخواهم بگویم کشور باید به سمت
گسترش پایههای مالیاتی برود ولی متاسفانه فساد
و طبقــه و دهک باالی درآمدی اجازه تصویب آن
را نمیدهند و همین موجب شده تا فشار مضاعف
بر تولیدکنندگان و حقوق بگیران وارد شــود؛ در
حالی که ما االن حداقل بیش از  ۸۰هزار میلیارد
تومان فرار مالیاتی داریم؛ به دلیل اینکه نتوانستیم
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میلیارد تومان در سال  1395افزایش یافته است.
همچنین براساس الیحه بودجه سال  ،۹۷دولت
در نظر دارد در ســال جاری ،بالــغ بر  ۱۲۸هزار
میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که این
رقم نســبت به ســال  ۹۶حدود  ۱۲هزار میلیارد
تومان بیشتر است .در این میان میزان رقم مالیات
در سال جاری رقم  ۱۱۶هزار میلیارد تومان بوده
است که نسبت به رقم  ۱۲۸هزار میلیارد تومانی
بودجه در سال  ۹۷رشد قابل توجهی
داشته است .البته نباید فراموش
کرد کــه رشــد درآمدهای
مالیاتی ثبت شــده در سال
جاری امســال در پایان شش ماهه
عملکــرد بودجه حاکی از آن اســت که
حــدود  ۴۳هزار میلیارد تومــان از مبلغ ۱۱۶
هزار میلیارد تومان مصوب محقق شــده اســت.
درآمدهای مالیاتی دولت روحانی در
ســال  94برای 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 سالها
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  1385یعنی
 69.6درصد بوده و کمترین میزان آن نیز مربوط
بــه بودجه ســال  1395با  25.5درصد 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 میمانــد ،اما به گفته
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس قرار نیســت
نرخ مالیاتها افزایش داشــته باشــد ،بلکه دولت
میخواهد از کســانی که تاکنون مالیات ندادهاند
مالیات بگیرد.
محمدرضــا پورابراهیمــی
میگوید :ســازمان مالیاتی در
بررسی چند مورد پرونده مالیاتی
در ماههای ابتدایی سال  ۹۶و با
بررسی تراکنشهای بانکی ،پنج
هزار میلیارد تومان مالیات وصول کرده اســت که
عمال این میزان مالیات مربوط به اشــخاصی است
که تاکنون یک ریــال مالیات پرداخت نکردهاند .او
ادامه داد :پیشبینی میشود معادل  ۴۰تا  ۵۰درصد
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 میشود با سیستمهای جامع اقتصادی
از فرار مالیاتی جلوگیری شود.

پایههای مالیاتی را خوب تعریف کنیم .فساد اجازه
نداده که این پایههای مالیاتی به اقشــار مختلف
جامعه به ویژه آن طبقــه ثروتمند جامعه تعمیم
پیدا کند .او درباره شــکاف طبقاتی ناشی از نبود
پایههای مالیاتی اظهار داشت :امروز صدک صدم
به صدک اول  ۸۶برابر شــده و دهک دهم هم به
دهک اول بیش از  ۱۵برابر شــده است .یعنی اگر
یک نفــر در صدک اول یک میلیون تومان درآمد
داشته باشد فرد دیگری از صدک صدم  86میلیون
تومان درآمد دارد! میخواهم بگویم این شــکاف
طبقاتی نشان دهنده این است که ما نتوانستهایم
در مالیات ســتانی عملکرد موفقی داشته باشیم.
معمــوال مالیات ابزاری اســت کــه میتواند این
شــکاف طبقاتی را یک مقدار کاهــش دهد .این
استاد دانشــگاه در ادامه افزود :در سه چهار سال
اخیر ،دو درصد جامعه ما سپردهگذاریهای بسیار
باالیی در نظام بانکی داشتهاند و سودهای کالنی
هم ماهانه به حســاب آنها واریز شــده است ،ولی
یک ریال مالیــات نداده انــد! در حالی که مردم
برای کوچکترین خرید شــان مالیات میدهند.
مالیــات بر مجموع ثروت میتوانــد توازن جامعه
را هــم ایجاد کند ،ولی متاســفانه این در اقتصاد
ایران تاکید نمیشــود .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 پایههای 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 نمیافتد .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 میرسد .ثروتمندان پول دارند و
با مکانیسم پول ،اجازه تصویب را نمیدهند .بررسی
کنید ببینید چه کســانی اجازه ندادند مالیات بر
سود سپرده در اقتصاد ایران تصویب شود؟ سوال
شــفاف این است که چگونه است که یک نفر ۲۳
میلیارد تومان سود از نظام بانکی در سال گذشته
گرفته ولی یک ریال هم مالیات نداده است؟ چرا
مثال من باید برای خــوردن یک پیتزای  ۲۰هزار
تومنی مالیــات ارزش افزوده بدهــم ،ولی صنف
طال فروشان یک ریال مالیات ارزش افزوده ندهد
و همین که بخواهنــد تصویب کنند به خیابانها
بریزند؟ چه کسی اجازه نمیدهد در اقتصاد ایران
مالیات بر مجموع ثروت درآمد تصویب شود؟
این باید مطالبه مردم و رســانهها از دولتها و
مجالس باشــد ،تا روزی که ما امیدواریم خالصه
این فشــار و مطالبه مردم و رسانهها ختم شود به
اینکه در اقتصاد ایران شفافیت برای مالیات ستانی
از طبقه ثروتمند جامعه حاصل شود..

چالشهایارزوطالدرسال97
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تحلیلگر طال و ارز

ارز و طال در ســال  97با چالشهای بزرگی همراه است و مدیریت ریسک و
مدیریت ســرمایه نقش بسیار کلیدی در موفقیت معاملهگران در این سال ایفا
میکند .در این مقاله کوتاه میخواهم با توجه به مدیریت ریســک چالشهای،
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،
یک معامله گر حرفهای که مدیر ریسک و مدیر سرمایه حاذقی است باید  5مورد
بسیار مهم را برای پیشبینی روند ارز و طال مورد بررسی قرار دهد.
 )1بانک کارگشایی
 )2بسته ارائه شده
الف) پیش فروش سکه از طریق بانک ملی
ب) سپرده ارزی
پ) سپرده ریالی
 )3عرضه سنگین دالر در بازار
 )4نهایی شدن تصمیمات در مورد برجام:
 )5نشست آمریکا و کره شمالی

بانک کارگشایی

در  11شهریور ماه سال  96سود 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 بانک 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 بانک 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 یک
بسته نسبتاً جذاب سرمایهگذاری ارائه کرد که شامل  3پارامتر بود.
الف) پیش فروش سکه از طریق بانک ملی :این پیش فروش به صورت
 6ماه (هر سکه  1400000تومان) و  12ماه (هر سکه  1300000تومان) ارائه
شــد و با توجه به قیمت  1520000تومان سکه نقدی در آن روز گذینه نسبتاً
جذابی بود.
ب) سپرده ارزی :ســپردهگذاری ارزی بــه صورت ریالی ،به این طریق که
معامله گرانی که تمایل داشتند در ارز سرمایهگذاری کنند میتوانستند معادل
ریالــی تعداد ارزی که میخواهند خریــداری کنند را به بانک پرداخت کنند و
یک 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 میگرفت تا دیگر
معاملهگران ،ارز مورد نیاز خود را از بازار نقدی تهیه نکنند.
پ) سپرده ریالی :سپردهگذاری یک ساله با سود  20درصد

اقتصاد کالن

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

دادن کارت ملی خود (فقط یک بار) میتوانست 2000 ،دالر خریداری کند.

نهایی شدن تصمیمات در مورد برجام
در حال حاضر برجام درهالهای از ابهام است و در اواخر اردیبهشت تکلیف برجام
روشن میشود.
نشست آمریکا و کره شمالی

در اوایل سال  97آمریکا نشستی با کره شمالی مبنی بر خلع سالح هستهای
دارد .با فهمیدن این مطالب چند ســؤال مهم برای یک معامله گر حرفهای
مطرح میشود:
 )1وقتی میبینیم عرضه سنگین سکه طال از بانک کارگشایی ،پیش فروش نسبتاً
جذاب سکه از بانک ملی ،ســپردهگذاری ارزی ،سپردهگذاری ریالی با سود 20
درصد و همچنین عرضه ارز زیر قیمت نقدی بازار نتوانست باعث افت قیمت ارز و
طال شود بلکه قیمتها رشد زیادی کردن و سقفهای تاریخی خود را شکستند
باید چه نتیجهای گرفت؟
 )2وقتی صورتهای مالی بانکها را بررسی میکنیم میبینیم تمام آنها زیانده
هستند ،این بانکها چگونه میتوانند سود  20درصدی به سپردهگذار بپردازند؟
 )3آیا بانکها برای پرداخت ســود سپردهگذاران گذینهای به غیر از استفاده از
پول چاپ شده دارند؟
 )4چاپ پول و هدایت کردن آن به سمت بازار باعث شد حجم نقدینگی  3برابر
شود و این تورم را به بازار تحمیل کند ،آیا چاپ مجدد پول باعث افزایش بیشتر
تورم و قیمتها نمیشود؟
 )5آیا احتمال باالی ندارد دولتهای جهان با توجه به متن برجام (ماشــه) آن
را بشکنند؟
 )6با توجه به اینکه تنها درآمد قابل اتکای کشور ما صادرات نفت است در صورت
شکست برجام قطعاً صادرات نفت به صورت قابل توجهی کاهش مییابد ،آیا با
این اتفاق کسری ،بودجه و ارز کشور بیشتر احساس نمیشود؟
 )7آیــا در صــورت ســازش احتمالی کره شــمالی فشــارها بــر ایران
بیشتر نمیشود؟
جواب منطقی این سؤالها میتواند مسیر ارز و طال را به ما نشان دهد.

نتیجهگیری
با توجه به شرایط فعلی ،رشد ارز و طال احتمال باالیی دارد و با توجه به مدیریت
ریسک و مدیریت سرمایه و المانهای مثل نقطه ورود ،انتخاب حدزیان مناسب،
انتخاب هدفهای قیمتی مناسب ،نقطه افزایش حجم ،مدیریت فعال ،نقطه خروج
اضطراری و  ...میتوانیم سرمایه خود را افزایش داده و از نابود شدن توسط
تورم نجات بدهیم.

چالشهای تمامنشدنی واگذاری  بنگاهها
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علی اصغر حیدری
خبرنگار

موضوع واگذاری شــرکتهای دولتی براســاس قانون اصل  44که سالها
در کشــور پیگیری میشود ،در سال  97با چالشهای بیشتری مواجه خواهد
شد .چرا که اکنون برنامه واگذاری شرکتها و امالک مازاد در سازمان تأمین
اجتماعی ،بانکها و بیمهها 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 برنامهها ،بدون بررســی امکان جذب این حجم
عظیم واگذاری در بازار سرمایه کشور صورت میگیرد ،حتی بازار مسکن هم
که بخش زیادی از امالک مازاد بانکها مربوط به این بخش اســت ،همچنان
درگیر رکود اســت و بانکها نیز همچنان با چالــش واگذاری امالک در بازار
رکودی مواجه هستند.

برنامه واگذاریها در بانکها

واگذاریهای اصل 44

در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،شرکتهای دولتی
در سه گروه تقسیمبندی شده اند؛ در گروه یک شرکتهایی قرار دارند که باید
 100درصد سهام آنها به بخش خصوصی واگذار شود؛ در شرکتهای گروه دو
دولت میتواند تا  20درصد سهام این شرکتها را در اختیار خود نگه دارد؛ اما
شرکتهایی که در گروه سه قرار دارند ،حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش
خصوصی نیستند .شرکت ملی نفت ایران و  31زیرمجموعه آن ،بانک مرکزی
و  8بانک دولتی ،ســازمان صنایع دفاع و  11شــرکت وابسته ب ه آن ،شرکت
ســهامی ارتباطات زیرساخت شــرکت تولید نیروی برق حرارتی شرکتهای
گروه  3هستند و نیز سازمانهای توسعهای از جمله سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران و  30شرکت استانی آن که سرمایهگذاری دولت در
آنها به استناد اصالحات قانون اجرای سیاستهای اصل  44محدودیتی ندارد(.
برای تعدادی از شرکتها نیز پیشنهاد انتقال آنها به گروه سه در فرآیند تصویب
قرار دارد ،همانند شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای گاز استانی ،شرکت مادر
تخصصی توانیر و شــرکتهای برق منطقه ای ،شرکت مادر تخصصی مدیریت
منابع آب ایران و شرکتهای آب منطقهای ،شرکت مادر تخصصی مهندسی آب
و فاضالب کشور و شرکتهای آب و فاضالب روستایی و غیره).
براســاس سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی ،سال  93آخرین مهلت
قانونی برای واگذاری شرکتهای دولتی تعیین شده بود ،اما این مهلت به دلیل
تاخیــر دولت در اتمــام واگذاریها در ســالهای  95 ،94و  96تمدید و قرار
شــد مطابق فهرست منتشر شده بنگاههای دولتی قابل واگذاری ،در سال 96
تعداد  337بنگاه واگذار و به این ترتیب پرونده خصوصیســازی بسته شود .با
وجود این ســازمان خصوصیسازی موفق به واگذاری این تعداد بنگاه در سال
گذشته نشــد تا واگذاریهای دولت امســال نیز ادامه داشته باشد .سبحانی
مشاور و سخنگوی سازمان خصوصیسازی در مصاحبههای اخیر خود به دلیل
اصلی ناکامی این ســازمان در اتمام واگذاری شــرکتهای دولتی اشاره کرد و
گفت :اغلب شرکتهای ســودده دولتی در سالهای گذشته واگذار شدهاند و
شرکتهایی که در فهرست واگذاریها باقی ماندهاند ،اغلب شرکتهای زیانده
هستند و یا خریداران چندانی ندارند.

اقتصاد کالن

فروش اموال و دارایی مازاد بانکها از سال  1394و پس از رکود عمیق بخش
مسکن و حبس نقدینگی بانکها در این بخش مطرح شده است ،بهطوریکه
بخش زیادی از مطالبات معوق بانکها نیز ناشی از سرمایهگذاران بخش مسکن
میباشــد .برای ساماندهی این وضعیت و آزادســازی سرمایه هنگفتی که در
امالک مازاد بانکها حبس شده است و همچنین تقویت توان تسهیالت دهی
بانکها" ،قانون رفع موانع تولید" در خرداد ماه سال  ۱۳۹۴تصویب شد که مواد
 ۱۶و  ۱۷این قانون صرفاً اشــاره به بحث واگذاری اموال و امالک مازاد بانکها
دارد .در ماده  ۱۶این قانون صراحتاً گفته شــده؛ بانکها موظفند ساالنه یک
سوم اموال و امالکی که به تشخیص بانک مرکزی مازاد تشخیص داده میشود
واگذار کنند و در ماده  ۱۷هم برای آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته است؛ به
این ترتیب که اگر بانکها طبق زمانبندی تعیین شده اموال مازاد خود را واگذار
نکردند ،بر درآمدهایی که از محل این اموال و امالک مازاد برای بانکها ایجاد
میشــود ،مالیاتهای تصاعدی تا  ۵۵درصد اخذ شود .برای این منظور حتی
شرکتی مستقل به نام "فام" (فروش اموال مازاد بانکها)تشکیل شده است که
کار مزایده و فروش اموال بانکها را بطور تخصصی پیگیری میکند.
اما ازآنجاییکه ابالغ دســتورالعمل واگذاری اموال و امالک مازاد بانکها با
تداوم رکود بازار مسکن همزمان شد عم ً
ال فروش داراییهای بانکی را با بنبست
مواجه کرد .بهطوریکه بانکها چندین بار مناقصه فروش امالک و داراییهای
خود را اعالم عمومی کردند اما بهواســطه رکود بازار عمده این اموال مازاد به
فروش نرسید ،چراکه بازار مسکن هنوز توان جذب امالک مازاد بانکها را ندارد.
از طرفــی هم بانکها در قیمتگذاری امالک خود انعطاف به خرج نمیدهند.
بنابراین باید ببینیم در سال  97که آخرین فرصت برای فروش امالک مازاد آنها
است آیا این گره گشوده خواهد شد و آیا دولت پس از این مهلت تکلیف قانونی
ماده  17برای بستن مالیات تصاعدی بر این امالک را اجرایی خواهد کرد.
طبق اطالعات موجود تا پایان ســال  1393تعداد امالک مازاد بانکها 15

هزار مورد با ارزش تقریبی  26هزار میلیارد تومان بوده است .همچنین بر اساس
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ،بیشترین اموال مازاد در اختیار بانکهای
ملی ،کشاورزی ،صنعت و معدن ،صادرات ،سپه و ملت است.
مسعود کرباســیان وزیر اقتصاد در دی ماه سال  96و در جمع نمایندگان
مجلس شورای اسالمی از فروش بیش از  10هزار میلیارد تومان از اموال مازاد
بانکهــا و برنامهریزی بانکها برای افزایش این رقم به  20هزار میلیارد تومان
تا خرداد  97خبر داد.
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ســبحانی در گفتگو با خبرنگار بازار ســرمایه به عملکرد سال  96سازمان
خصوصی اشــاره کرد و گفت :در ســال  96در مجمــوع  105عرضه از طرف
ســازمان خصوصیســازی صورت گرفت که بیش از  50درصد این عرضهها با
موفقیت به فروش رفت ،بهطوریکه که طی آن  53شــرکت دولتی به بخش
خصوصی واگذار شــد و حدود  65درصد اهداف بودجه ای سال گذشته محقق
شــد.بنابراین باید سال  97را برای سازمان خصوصیسازی سال پرچالش برای
واگذاریها دانســت؛ چرا که این بار سازمان تأمین اجتماعی و بانکها نیز در
زمین واگذاریها عرضههای زیادی خواهند داشت.

برنامه واگذاری سازمان تأمین اجتماعی
سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری نیز جهت جلوگیری
از بحرانهای احتمالی تأمین اجتماعی در آینده کشور موظف شده اند تا بخش
زیادی از بنگاههای خود را واگذار کنند.در این راســتا سازمان تأمین اجتماعی
اخیرا ً لیســت  39شــرکت قابل واگذاری خود در سال  97را اعالم کرد که در
جدول شماره  1لیست کامل این شرکتها و درصد تحت تملک سازمان تأمین
اجتماعی (ســرمایهگذاری تأمین اجتماعی – شســتا)آمده است .اما صندوق
بازنشســتگی کشوری که بخشی از سهام  178بنگاه را تحت تملک خود دارد
هنوز برنامه ای برای واگذاری اعالم نکرده است( .جدول یک)

جدول  –1لیست بنگاههای آماده واگذاری سازمان تأمین اجتماعی
صنعت

صنعت شیمیایی

صنعت کاشی و سرامیک

صنعت دامداری و زراعت

طراحی سامانه واگذاریها در فرابورس

چندی پیش مدیرعامل فرابورس ایران از راهاندازی «ســامانه مذاکره ادغام
و تملیــک» در بــازار فرابورس خبر داده بود و آغاز به کار این ســامانه را یک
اقدام عملی در راستای اطالعرسانی عمومی پیرامون شرکتهایی که در لیست
واگذاری هستند دانست.امیرهامونی درباره علت طراحی و راه اندازی این سامانه
گفت :دستور رئیسجمهوری برای سرعتبخشی به واگذاری شرکتهای دولتی
و شبه دولتی ،فرابورس ایران را بر آن داشت تا در این راستا وظیفه ذاتی خود
را که کمک 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 بنگاههای 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 واگذاریها
را جزو مهمترین مزایای راهاندازی این سامانه دانست.
مدیــر عامل فرابورس ایران با تاکید بر اینکه این ســامانه یک بازار مذاکره
و بازاریابی میان خریداران عمده و فروشــندگان سهام شرکتها است ،عنوان
کرد :توســط این سامانه جدید سازمانهایی که بنگاههای قابل واگذاری دارند،
از قبیل سازمان خصوصیسازی ،بانکها ،مؤسسات و نهادهای عمومی ،سازمان
تأمین اجتماعی و غیره میتوانند کل لیست قابل واگذاری را با مشخصات آنها
در اختیار فرابورس ایران قرار دهنــد ،تا پس از آنکه خریداران احتمالی آنها
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 پیشنویس آن نیز به ســازمان بورس ارسال شده است ،تا
انگیزه الزم برای واگذاری از طریق این سامانه ایجاد شود.
در یادداشــتهای زیر به بررســی اثر واگذاری شــرکتهای تحت پوشش
بانکها ،سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی بر بازار سرمایه و
ابعاد مختلف موضوع از جمله نقدینگی بازار ،ساختار و قوانین و محدودیتها و
همچنین راهکارهای اجرایی آن پرداخته شده است.

اقتصاد کالن

سرمایهگذاریهای بی برنامه و چالش واگذاری
علی اسالمی بیدگلی
رئیس هیأت مدیره آرمان آتی
سرمایهگذاریهای بی برنامه در صنعت بانکداری
و مشــکالت پیرامــون آن و اتالف منابع ناشــی از
ســرمایهگذاریهای نامناســب در صندوقهــای

صنعت محصوالت چوبی
و کاغذی

صنعت دارو

صنعت الستیک
و پالستیک

فلزات اساسی
و ساخت محصوالت فلزی

محصوالت کانی غیرفلزی
و سیمان

صنعت لوازم خانگی
خدمات فنی و مهندسی

اطالعات و ارتباطات

نام شرکت

سهام تأمین

پتروشیمی غدیر

90%

پتروشیمی آبادان

63.61%

کربن ایران

43.88%

دوده صنعتی پارس

65.63%

لعابیران

58.07%

کلرپارس

94.59%

فرآیندگسترتأمین (آب اکسیژنه)

100%

شیمی بافت

65.40%

سرام آرا

60.53%

کاشی سعدی

47.73%

کاشی الوند

89.92%

دامداری فکا

100%

مالرد شیر

100%

ایران چوکا

53%

چوب اسالم

46.86%

کاغذسازی کاوه

65.95%

چوب و خزر کاسپین

100%

کارتن البرز

54%

محصوالت کاغذی لطیف

100%

داروسازی زاگرس فارمد پارس

85.57%

شیرین دارو

54.23%

مجتمع صنایع الستیک یزد

36%

توسعه صنایع الستیک (نخ تایر)

51.20%

آلومینیوم دورال

92%

سولیران

87.20%

کرمانیت

33.97%

سیمان درود

49.08%

فارسیت اهواز

81.50%

گچ ماشینی فارس

100%

تهران بتون

98.65%

سیمان زنجان

81.10%

سیمان قائن

53.21%

سیمان سفید نی ریز

59.31%

سیمان ارومیه

66.61%

لوازم خانگی پارس

97.93%

مهندسی و نصب فیرمکو پارس

57.95%

بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو

65.46%

گسترش ارتباطات داتک

94.10%

فرابرد دادههای ایرانیان

30%
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موج دوم خصوصی سازی
فرهنگ حسینی
کارشناس سرمایهگذاری و استاد دانشگاه
خصوصی ســازی دهه  80و اجــرای اصل  44را
میتوان عمومی سازی دانست که از طریق واگذاری
شرکتها به صندوقهای بازنشستگی از جمله سازمان
تأمین اجتماعی ،صندوق بازنشســتگی کشــوری و
سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح محقق شد.
در کنــار این موضوع ،صندوقهای بازنشســتگی به طور گســترده ای در
حوزههــای مختلف اقتصادی ســرمایهگذاری نموده اند .اما بررســی عملکرد
ســرمایهگذاریهای صورت گرفته نشــان میدهد که ،نه تنهــا ارزش افزوده
اقتصــادی خلق نگردیده بلکه عملکردی ضعیف تر از ســرمایهگذاری در بازار
پول عاید شــده و در عمل ذی نفعان صندوقها ،یعنی شاغالن و بازنشستگان،
متضرر گردیدند.مساله عملکرد ضعیف این صندوقها دالیل متعددی دارد ،اما
این موضوع به همان دالیل ،کمتر مورد توجه قرار گرفت و در مســیر حرکت
صندوقهــا هیچ گونه اصالحی صورت نگرفت .اما امروز وضعیت متفاوت اس؛.
صندوقهای بازنشستگی با کسری گسترده مواجه هستند ،صندوق بازنشستگی
کشــوری عمال تمام پرداختیهای حقوق و مســتمری بازنشستگان خود را از
دولت دریافت میکند .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 صندوقهای 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  %3است) ،اصالح سرمایهگذاریها دیگر از راهکارهای موجود نمیباشد.
صندوقها در این وضعیت ،آنچنان کســری گسترده ای دارند که پرداختن به
دالیل کســری و وقوع این مشــکل از جمله عملکرد ضعیف سرمایهگذاری و
دالیل آن یا محاســبات اکچوئری اشتباه در مبانی دریافتی از بیمه شدگان یا
مزایای نامتناسب با اکچوئری و وضع قوانین مختلف ،صرفا میتواند برای مورد
کاوی مفید باشــد .تاخیر در پرداخت حقوقها ،بخشی از جامعه را که به امید
بازنشستگی سالها حق بیمه پرداخت کرده اند ،در تنگنا قرار میدهد .از این رو
بایستی به راهکار عملی فکر نمود .در این خصوص مهمترین راهکار استفاده از
حامی در حمایت از پرداختها 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 صندوقهای
بازنشســتگی بــا وجــود عملکــرد ضعیــف ســرمایهگذاری  ،فعالیتهای
ســرمایهگذاریهای خود را ادامه دهند؟ بدیهی است که پاسخ چنین سوالی
منفی است .صندوقهای بازنشســتگی که چه در سرمایه-گذاریهای مبتنی
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بازنشســتگی و تأمین اجتماعی ،باعث شــده است سیاســتگذاران اقتصادی
تصمیمات جدی اتخاذ نمایند و بــرای واگذاری بنگاههای آنها 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 میپردازیم:
 .1تغییر قاعده بازی :برای سالیان متمادی بیش از  90درصد منابع نقدی
ورودی به بازارسرمایه از طریق مازاد منابع صندوقهای بازنشستگی ،سازمان
تأمین اجتماعی ،بانکها (به صورت مســتقیم و غیرمستقیم) وارد میشد .در
آن سالها هنوز مشخص نشده بود که آنها در آینده ای نزدیک با چه حدی
از مشــکالت نقدینگی مواجه میشــوند ،بنابراین به صورت هیجانی اقدام به
سرمایهگذاری در بورس مینمودند و البته با حجم جریان نقدی ای که ایجاد
میکردند ،نقش موتور محرک بورس را نیز ایفا مینمودند .با ورود منابع آنها،
طرف تقاضا متورم میشــد و بازار روند صعودی را تجربه میکرد .به عالوه به
واسطه مشکالت اندک نقدینگی آنها ،معموال جریان نقدی ناشی از سودهای
تقســیمی را نیز مجدد در بازارسرمایه ســرمایهگذاری مینمودند .اکنون دو
سالی است که رویه برعکس شده است .عواقب سرمایهگذاریهای برنامه ریزی
نشــده آن روزها و شرایط کالن اقتصادی حاکم بر کشور ،باعث شده است آن
ســازمانها دیگر توان ورود منابع جدید به بازار را ندارند و همچنین سودهای
بیش از توان شــرکتها را در مجامع تقســیم مینمایند و آنها را نیز مجددا
وارد بازار نمینمایند .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.
.2بازده اندک داراییها :متاســفانه ســرمایهگذاریهای نامناســب این
ســازمانها در سالهای گذشته باعث شده است که در برخی از سالها آنها از
کل داراییهای خود بازده کمتر از  5درصد به دست آورند .بدیهی است که در
چنین شرایطی آنها مجبور شدند به منظور جبران کسری جریان نقدی ،عالوه
بر سود نقدی حاصل از سرمایهگذاریها ،اصل سرمایه را هم به فروش برسانند.
این مهم باعث شــد که آنها در سالهای گذشته داراییهای مطلوب تر خود را
به معرض عرضــه بگذارند و بعضا واگذار نمایند .تداوم این روند آنها را با این
مشــکل مواجه کرده است و خواهد نمود که به مرور کلیه داراییهای مطلوب
واگذار شــده است و منابع آن برای پوشش تعهدات جاری هزینه شده است و
آنچه که باقی خواهد ماند ،دسته ای از داراییها هستند که به اصطالح دارایی
بد ( )bad assetنامیده میشوند.
موضوع داراییهای بد و ســمی ( )toxid and bad assetمشکلی است
که گریبان گیر نظام پولی کشــور نیز شده است .بانکها با سرمایهگذاریهای
نامناسب در سالهای گذشته که از محل منابع خود و سپردهها انجام داده اند از
یک طرف و داراییهایی که از طریق اموال تملیکی ناشی از نکول وامگیرندگان
ایجاد شده است از سویی دیگر ،اکنون مواجه با حجم کثیری از داراییهای بد
و سمی هستند .متاسفانه عالوه بر بانکها و صندوقهای بازنشستگی ،برخی از
شرکتهای تابعه برخی از سازمانهای نظامی نیز در سرمایهگذاریها با همین
نوع مشکالت مواجه هستند.
این دو موضوع باعث شده است فشار نهادهای نظارتی بر بانکها ،صندوقهای
بازنشســتگی و سایرین مبنی بر واگذاری داراییها ،افزایش روزافزون یابد و به
نوعی تبدیل به یک ضرب االجل شــود .آمارها نشــان میدهد که حدود 80
درصد ارزش بازارسرمایه متعلق به تأمین اجتماعی ،صندوقهای بازنشستگی،
شــرکتهای وابسته به بانکها و دولت اســت ،و بدیهی است که چنانچه این
سازمانها تصمیم به عرضه سهام خود با روشهای متداول نمایند ،برای آنها
خریداری وجود نخواهد داشت .چراکه در گذشته خود این سازمانها ،بزرگترین
خریداران بلوکی سهام عرضه شده از جانب دولت و سایرین بوده اند.
بنابراین شایسته است به صورت کارشناسانه و با بررسی بر مبنای واقعیتها
و امکانات نســبت به نحوه و زمان بندی واگذاریها اقدام کرد .در زیر به برخی
از راهکارها (که البته باید در جای خود مورد کارشناسی موشکافانه قرارگیرد)،
به اختصار بیان شده است:

جابجایی داراییهای مدیریتی و با نسبت تقسیم سود پایین در صندوقهای
بازنشستگی و تأمین اجتماعی ،با سهام خرد و غیرمدیریتی و با قدرت تقسیم
ســود باالتر و یا سپردههای 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 میشود .ثانیا با دریافت سودهای نقدی ناشی از سهام میتوان کسری
جریان نقدی را تنظیم نمود و با این اتفاق جریان واگذاری داراییها را در برنامه
زمانی بلندمدت تری انجام داد.
تشکیل صندوقهای سرمایهگذاری مختلف و انتقال ترکیبی از داراییها
بــه آن صندوقها و واگذاری واحدهای آن صندوقها به ســرمایهگذاران؛ این
روش بــه ویژه بــرای داراییهای بانکها میتواند موثر باشــد .به عنوان مثال
بانکها میتوانند داراییهای ملکی خود را به صندوقهای زمین و ســاختمان
( )CONSTRUCTION FUNDیــا امالک و مســتغالت ( )REITsبه
ارزش منصفانه واگذار نمایند و ســپس واحدهای آن را به عموم مردم واگذار
نمایند .البته هریک از این راهکارها نیازمند مهندسی مالی و طراحی ابزارهای
مشتقه میباشد که طرح آن در این مجال نمیگنجد.
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بر تصمیم خود و چه در واگذاریهای دولت ،عملکرد و بازده نامناســبی دارند،
بایستی استراتژی خروج را در پیشگیرند .این خروج ،هم به نفع صندوقهای
بازنشستگی ،هم به نفع بنگاههای اقتصادی و هم به نفع اقتصاد ملی است.با این
حال چالش اصلی فرآیند و آثار واگذاری است .فرآیند اصلی واگذاری میتواند
از مسیر صندوقها عبور کند .صندوقها شرکت-هایی را برای واگذاری طراحی
کرده و اقدامات الزم را انجام میدهند.
با این حال اگر نگاهی به واگذاری در اقتصاد کشــور بیندازیم به ســادگی
میتوان سازمان خصوصیسازی را دید که بیش از  2دهه به صورت تخصصی
در این حوزه فعال اســت و سازمان و سیستم و نظام حقوقی و قانونی مناسبی
دارد .واگذاری داراییهای صندوق فوالد نیز به این سازمان واگذار گردیده و به
نظر میرسد که بایستی به جای تکثر در واگذاری ،از سازمان خصوصیسازی
بهره گرفت.
امــا مســاله دیگر آثار ایــن واگذاریها اســت؛ با توجه به ایــن که ارزش
داراییها بیش از  100هزار میلیارد تومان برآورد میشود ،واگذاری و خروج از
شرکتهایی که عمدتا عملکرد مناسبی نسبت به متوسط صنعت ندارند ،دشوار
است .از سوی دیگر شــرکتهای فوق با مازاد نیروی انسانی و عدم بهره وری
نیروی انسانی روبهرو هستند .از این رو واگذاری این شرکتها نیازمند اصالحات
ساختاری در سازمان این شرکتها نیز میباشد.
عالوه بر این بســیاری از شــرکتهای فوق در یک زنجیــره به هم تنیده
قرار دارند .ساختار سرمایهگذاری تضامین و عضویتهای مشترک هیأت مدیره
چالش اصلی این شرکتها است ،از این رو بایستی ساختارهای حقوقی و قانونی
این شرکتها نیز اصالح شود.
موضوع دیگر چالش ارزشــگذاری است ،موضوعی که در بدنه صندوقهای
بازنشســتگی به دلیل ســوگیری به عــدم واگذاری ،ســبب گردیده تا عمال
واگذاریها ناموفق بوده و باشد .مثال روش واگذاری در سازمان تأمین اجتماعی،
صرفا از طریق اعالم نام شرکتها 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
واگذاریهایی محتمل نیست.
موضوع دیگــری که اکنون در جو عمومی بازار نیز دیده میشــود ،تأمین
نقدینگی برخی از شرکتها برای خرید شــرکتهای در حال واگذاری است,
موضوعی که سبب کاهش سطح نقدینگی در بازار سرمایه شده است.
در مجموع واگذاری شرکتها و سرمایهگذاریهای صندوقهای بازنشستگی
امری اجتناب ناپذیر است و ضروری است که براساس فرآیند و ساختار تجربه
شده سازمان خصوصیسازی اجرایی گردد.
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اثرات واگذاری بنگاهها بر بازارسرمایه
سیدرضا علوی
مدیرعامل کارگزاری بانک توسعه صادرات
یکــی از ضرورتهایی که منجر بــه تمرکز دولتها
جهت توسعه بازارهای مالی میشود 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 دولتها 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 ســرمایهگذاري مستقیم خارجی ،آزادسازي تجارت ،افزایش درآمدهاي
ارزي ،ایجـاد تعـــادل اقتصادي ،اسـتفاده بهینه از امکانات کشور و همچنین
توسعه بازارهاي سرمایه میشود .
امروزه ســازمانهاي نظارتي و بين المللي (نظیر صندوق بين المللي پول و
بانک جهاني) و حتی بســیاری از سیاســت-گذاران با نگاهی متمایز به بحث
خصوصي سازي مینگرند و آن را یکی از برترین ابزارها برای توسعه اقتصادی،
اجتماعی و حتی سیاســی قلمداد مینمایند .نقش ویژه ای که بازار ســرمایه

در اجرای برنامههاي گســترده خصوصي ســازي در کشــورها ایفا مینماید
بدلیل كارآمدي عملكرد ناشــی از دارا بودن ساختار تنظيمي و نظارتي مدون،
زيرســاختهاي فني و نيروي انساني آموزش ديده ،منجر به موفقيت واگذاري
سهام شــرکتهاي دولتي به بخش خصوصي گردیده است ،تا در کنار اجرای
فرآیند خصوصی ســازی ،منجر به توسعه بيشتر بازار سهام هم از لحاظ حضور
سرمایهگذاران جدید و هم از نظر ارزش بازاری شود.
در حقیقت خصوصیســازی فرآیندی اصالحی در ساختارهای اقتصادی و
نظام اداری یک کشور است و نتیجه آن افزایش کارائی بنگاهها ،توزیع مناسب
درآمد ،کوچکســازی دولت ،توانمندســازی بخش خصوصی ،گسترش بازار
سرمایه ،افزایش رقابت و تأمین منافع مصرف کنندگان است.
از جملــه آثاری که واگذاری بنگاههای کالن اقتصادی و خصوصی ســازی
بر بازار ســرمایه دارد میتوان به رشــد ارزش بـــازار ،رشد ارزش معامالت و
نقـــدشوندگي ،توسعه زير ساختهاي فنی و مقرراتی بازار ،افـزايش تعـداد
سهامداران و بهبـــود مالكيت فردي ،ورود ســرمایهگذاران جدید و گسترش
سطح مالکیت شرکتها ،امکان مشــارکت فعــال سرمایهگذاران وشرکتهاي
خارجی که منجر به ورود تکنولوژی جدید به شــرکتها از طریق مشــارکت
خارجیها میگردد.
بهبــود حاکمیت شــرکتی ،عملکرد مالــی و عملیاتی شــرکتها ،اصالح
ســاختارهای مالی شرکتها براســاس اســتانداردهای بین المللی ،FATF
گسترش مالکیت صنعتی ،شفافسازی صورتهای مالی و عملکردی شرکتها،
حسابرســی شرکتها توسط شرکتهای حسابرســی معتبر زیر نظر سازمان
بورس و اوراق بهادار ،تخفیف مالیاتی شرکتهای پذیرش شده در بازار سرمایه
و گسترش و توسعه تأمین مالی بنگاهها و نیز بهبود وضعیت مالی دولت دیگر
مزایای خصوصی سازی است که باید به آن اشاره نمود.
البته چنانچه فرآیند خصوصیسازی و واگذاری بنگاهها به شیوه ای واقعی
انجام نشود نه تنها هیچ کدام از اهداف مذکور محقق نمی گردد بلکه منجر به
کاهش سودآوری شرکتها ،بیکاری نیروهای انسانی شاغل ،گسترش فسادهای
اقتصادی و در نهایت از بین رفتن بنگاه اقتصادی واگذار شده میگردد.
بایستی مراقبت زیادی از شرکتهای واگذار شده و سهامداران جدید آن
نمود ،هر چند توسـعه ي بـــازار سهام غالباً توسط دولتها به عنوان هدف
اصلي فرايند خصوصي سازي مطـرح شـده است و فروش شرکتهاي دولتي
از طريق انتشار سهام در بازار سهام منجر به افزایش نقدشوندگي و اندازه ي
بازار ســهام میگردد ،دولتها بایستی متعهد به حمایت از خصوصی سازی
بعــد از واگذاری بنگاههــا گردند و با تصمیمات یک شــبه و غیراقتصادی،
سودآوری شــرکتهای 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 هزینههای تعرفه ای بر صادرات و یا کاهش تعرفه بر
واردات و حقوق معادن از جمله ریسکهایی است که متوجه خصوصی سازی
در کشور شده است.
در مورد اثر خصوصی ســازی بر نقدشوندگی بازارسرمایه نیز میتوان گفت
که نقدشوندگي یکی از اساســيترين معيارهای مشارکت سرمایهگذاران در
بازارسرمایه است .خوشبختانه با تدوین و تغییراتی که در دستورالعملهای توقف
و بازگشــایی نمادها رخ داد تقریبا بازارسرمایه از نقدشوندگی باالیی برخوردار
شده است ،چون سرمايهگذاران بـه جـــاي انـدازه ي بـازار بـه نقدشـوندگي
بـــازار توجـه بیشتری دارنـد و علت آن ،تأثير مستقيم بر سود ناشي از انجـام
معامالت است.
اما در این مسیر محدودیتهایی که پیش روی خصوصی سازی و یا واگذاری
بنگاههای اقتصادی توسط دولتها و یا سایر نهادها نظیر بانکها و صندوقهای
بازنشســتگی وجود دارد ،میتوان به کیفیت صورتهای مالی بنگاههای قابل
واگذاری از نظر ســاختار تأمین مالی ،بهره وری نیروی انســانی و تکنولوژی،
شرایط اقتصادی و ریسکهای سیاسی کشور ،تغییر متعدد قوانین تاثیرگذار بر
آینده بنگاهها ،شرایط سخت واگذاری بنگاهها و الزام خریداران به پذیرش برخی
از شرایط غیراقتصادی ،عدم واگذاری بنگاهها به بخش خصوصی واقعی و عدم
تایید صالحیت آنها اشاره نمود.
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تحلیلگر اقتصادی

اقتصاد کالن

بازار طال درحالی ســال  1396را 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 یک میلیون و ششصد هزار تومان وارد شد که این امر
نویدبخش سالی پرنوسان برای فعاالن بازار طال به شمار میرفت.
ارزش طــا در بازار داخلی متاثــر از دو عامل اونــس جهانی و نرخ ارز
اســت .لذا برای پیشبینی بازار طال در ســال  1397باید به تحلیل این دو
عامل پرداخت .ســال  1396برای بازار ارز سالی پرنوسان و البته پرحاشیه
بود .نرخ ارز در شــش ماهه اول با شــیب مالیمی از کانال  3700تومان به
ســمت  4000تومان حرکت کرد .ولی به یکباره شاهد افزایش شیب صعود
نــرخ ارز در بازار آزاد بودیــم .جرقه این افزایش قیمت بعد از اغتشاشــات
دیماه  96شروع شد .ناآرامیها و البته دالیل بنیادی اقتصاد دست به دست
هم داد تا شــاهد افزایش نرخ ارز تا محدود  4900تومان باشــیم .افزایش
نقدینگی یکی از مهمترین دالیل افزایش نرخ ارز در ســال گذشته بود .بعد
از کاهش سود بانکی و خروج سرمایهها از سپردههای بانکی ،بازار ارز و طال
یکی از گزینههای جذاب برای سرمایهگذاران به حساب آمده و سرمایههای
سرگردان را به خود جذب کرد.
در همیــن خصوص بانک مرکزی ســعی کرد با ارائه بســته حمایتی با
افزایش نرخ بهره به  20درصد و البته پیش فروش سکه نقدینگی موجود در
بازار را جمعآوری نمایــد .اقدامی که میتواند بانکهای زیانده را با بحران
تازهای روبهرو کند .باید دید بانکهایی نظیر بانک صادرات با زیان  ٤هزار و
 ٥٥٦ميليارد تومانی در سال  ٩٦توان پرداخت سود سپردههای  20درصدی
را دارنــد یا خیر .هرچند بانک مرکزی اعــام کرده افزایش  5درصدی نرخ
سود سپردهها را جبران خواهد کرد.
از طرف دیگر بانک مرکزی با کمک نیروی انتظامی سعی در کنترل دالالن
ارز و تعطیلی بازارهای غیررســمی سبزه میدان و پاساژ افشار کرد ،با کنترل
و رصد حســابهای بانکی دالالن ارز و همچنیــن برخورد انتظامی تا حدود
زیادی از التهاب بازار ارز مرتفع شــد .در اقدامی دیگر بانک مرکزی با انتشار
اطالعیهای 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 مدتها پیش با حجم بســیار کمی صورت میگیرد و این
تصمیم نقش زیادی در کاهش تقاضا نمیتواند داشته باشد .بعد از اجرای این
بستههای اقتصادی نیز شــاهد ایجاد صفهای طوالنی در مقابل صرافیهای
میدان فردوســی بودیم .بهگونهای که در انتهای سال صرافیهای مجاز تنها
ارز دولتی را با قیمتی در محدوده  4500تومان ،تنها با ارائه پاسپورت و بلیت
میفروختند و از ســوی دیگر در بازار آزاد ،ارز در محدوده  4800الی 4900
تومان داد و ستد میشد.
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 گمانهزنیها را برای خروج آمریکا از برجام تقویت کرد .با توجه به
سابقه ضد ایرانی پمپئو وزیر امور خارجه جدید آمریکا به نظر میرسد در سال
آینده هم نوسانات ارز در بازار داخلی زیاد باشد .کارشناسان اقتصادی نرخ ارز
را برای ســال آینده افزایشی پیشبینی کرده که بازه قیمتی پیشبینی شده
ارقامی بین  5200الی  5700تومان اســت.پارامتر مهم دیگر در بازار طالی
داخلی قیمت اونس جهانی است .سیاستهای اقتصادی ترامپ رئیسجمهور
پرحاشیه و البته غیرقابل پیشبینی آمریکا در مورد کاهش مالیاتها ،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  1397خواهند بود.
بعد از انتخاب ترامپ در مبارزات انتخاباتی و اجرای سیاستهای اقتصادی
ترامپ شاهد انتشــار آمارهای امیدوارکننده اشتغال در آمریکا و کاهش نرخ
بیــکاری بودیم که این آمارها میتواند نقش زیــادی در تقویت ارزش دالر و
کاهش قیمت طال داشــته باشد .از طرف دیگر کاهش تنش بین آمریکا و کره
شمالی نیز میتواند فشار فروش طال را افزایش دهد .افزایش نرخ بهره فدرال
رزرو نیــز در صورت تحقق میتواند از عوامل کاهش قیمت طال به حســاب
بیاییــد؛ چراکه با افزایش نرخ بهره هزینه نگهداری طال افزایش مییابد و این
نکتــه باعث کاهش تقاضای اونس طالی جهانی خواهد بود .اما از طرف دیگر
جنــگ ارزی آمریکا و چین و همچنین افزایش تنشهــا بین آمریکا و اروپا
همگی از عواملی اســت که میتواند ارزش طالی جهانی را با افزایش روبهرو
کند .نگرانیها درباره تصمیم ترامپ برای اعمال تعرفههای واردات علیه فوالد
و آلومینیــوم و تقابل اروپاییها با ایــن تصمیم میتواند بر قیمتهای جهانی
تاثیرگذار باشد .بحرانهای منطقهای نظیر بحران انگلیس و روسیه نیز میتواند
باعث ایجاد نوسانات قیمتی در بازارهای جهانی باشد و نمیتوان به راحتی از
کنار آنها گذشت.
با توجه به مطالب عنوان شــده به نظر میرســد طــای داخلی در نگاه
بلندمــدت همچنان در یــک روند صعودی قرار دارد و هنوز هیچ ســیگنالی
مبنی بر نزولی شدن روند قیمت طال در بازار مشاهده نمیشود؛ هرچند امکان
اصالح قیمتی بعد از یک رالی قیمتی و رشد زیاد قیمتها دور از ذهن نیست.
از یــک 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 نمیتوان متصور بود لذا همچنان طال به عنوان یک دارایی امن
در مقابل نوســانات اقتصادی و حفظ ارزش دارایی مورد توجه سرمایهگذاران
خواهد بود .شاید یکی از جذابترین گزینههای سرمایهگذاری درحال حاضر
ثبتنام در پیش فروش سکه است.
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مهشید خیزان -
خبرنگار

در سالی که گذشت ،طال ،سکه و ارز با نوسانات زیادی به ویژه در روزهای پایانی سال همراه شدند؛ به طوریکه طبق آمارها ،روند رو به رشد این سه محصول از
ابتدای سال مشهود بود ولی بهطور مشخص بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ،بهطور ناگهانی روند حرکتیشان با رشد
روبهرو شد که تا پایان سال هم دست از این روند نکشیدند .به این ترتیب ،بسیاری از تولیدکنندگان از این موضوع متضرر شدند .از طرف دیگر هم با شروع سال
جدید ،نرخ دالر هم با افزایش قیمت همراه بود که در رنج  5000تومان معامله شد .حال باید دید امسال دولت چه تدابیری برای افزایش بیشتر قیمت طال ،سکه
و ارز میاندیشد .از آنجایی که نفت خام و فرآوردههای نفتی با نرخ دالر مبادلهای محاسبه میشود و سود پاالیشگاهها حاصل از محاسبه مابهالتفاوت نرخ نفت
خام و فرآوردههای تولیدی است ،افزایش نرخ دالر آزاد ،اثر مستقیم بر نرخ دالر مبادلهای خواهد داشت و با افزایش نرخ آن ،درآمد پاالیشگاهها افزایش خواهد
یافت.نکته دیگر در خصوص طال و ارز اینکه بازار طالی ایران ،تابعی از تغییرات قیمت دالر آزاد در بازار است .پیشبینیها نشان میدهد که در سال  ،97قیمت
جهانی طال نوسان زیادی نداشته باشد .در واقع فلز زردرنگ سال  96را آرام و باثبات شروع کرد اما در اواسط راه ،از افزایش قیمتها دوری کرد و با هیجانات
زیادی همراه شد که در نهایت شاهد یک حباب قیمتی بودیم و حتی هر سکه بهار آزادی تا یک میلیون و  700هزار تومان هم پیش رفت .حال با این شرایطی
که در بازار دالر ،سکه و طال رخ داده است ،باید منتظر ماند تا ببینیم دولت چه تدابیری برای جلوگیری از رشد بیرویه قیمتها خواهد گرفت.

مهار بازار ارز در گرو مذاکرات

اقتصاد کالن

سال  96درحالی آغاز شد که از میانههای سال  95بانکهای 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  95با
یک جهش حدود  15درصدی مواجه شود و بازار ارز که پس از روی کار آمدن
دولت دهم با آرامش همراه بود ،تا حدی ملتهب شود .نزدیک بودن انتخابات
ریاست جمهوری یازدهم و تمایل دولت برای کنترل بازار ارز در ماههای منتهی
به انتخابات باعث شــد تا با مذاکره با طرفهای چینی و آزاد شدن بخشی از
منابع خارجی ،مشــکل تا حدی به تعویق بیافتــد و نرخ دالر که در دیماه و
بهمنماه  95تا مرز  4200تومان پیش رفته بود ،عقبنشینی کرده و دالر سال
 96را با نرخ  3750آغاز کند .با وجود احتمال عدم انتخاب مجدد آقای روحانی
به عنوان رئیسجمهور و شوکهای 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 بانک مرکزی در شهوریورماه یکی از عوامل اصلی افزایش
تقاضای ارز و باالرفتن نرخ آن در نیمه دوم سال  96است اما واقعیت امر این
است که مشکل نقل و انتقالت ارزی در چین و امارات مهمترین دلیل افزایش
نرخ ارز در ســال  96بوده و سایر عوامل به علت افزایش نرخ ارز و رشد آن در
یک بازه کوتاه ،دلیلی جهت تشدید این روند بوده است.
همانطور که اشاره شد بانکهای چینی به بهانه شناسایی اصالت منشا ،نقل
و انتقالت ارزی از ایران را از ابتدای سال  96با مشکل مواجه کردند اما وجود
صرافیهای ایرانی در امارات کنترلکننده این نقصان بود تا آنکه با نزدیک شدن
به پایان ســال میالدی  2017و اجرایی شدن موضوع مالیات بر ارزش افزوده
در دبی از ابتدای سال  2018میالدی ،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 یک جهش  10تا  15درصدی مواجه
شود .البته این وقایع از اردیبهشتماه و حتی پیش از انتخابات قابل پیشبینی
بود و انتظار میرفت از همان زمان بانک مرکزی با یک 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 سرمایههایی که
پس از کاهش نرخ ســود بانکی به دنبال فرصتی برای کسب سود میگشتند
وارد بازار ارز و سفتهبازی آن شوند و این دقیقا همان زمانی بود که بازار به طور

کامل از کنترل خارج شــد و نرخ دالر تا آستانه
 5000تومــان در بهمنماه باال رفت و نتیجه آن
شد که بازار ارز که تا شهریورماه دوران آرامش را
ســپری میکرد در نیمه دوم سال با یک جهش
ابوذر نجمی
 25درصدی مواجه شد.
تحلیلگر مسائل اقتصادی
عدم اقدام به موقــع بانک مرکزی در کنترل
بازار و همچنین استفاده از روشهای فرصتسوز 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 نمیتواند برای بلندمدت پایدار بماند اما
ســبب شــد که بازار ارز در روزهای آخر سال  96قدری آرامگیرد و نرخ دالر
در آخرین روزهای اسفندماه در کانال  4900تا  5000تومان قرارگیرد .البته
بانک مرکزی جهت کنترل بازار ارز یک 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 تالشهای دولت و بانک 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  97تا مرز  5300تومان هم باال رفت
اما عدم کشش بازار سبب شد تا پس از تعطیالت نرخ در محدوده  5100تومان
قرارگیرد .تمام اتفاقات و تحوالت سال  96باعث شد تا دوباره حجم باالیی از
ســرمایهها به دالر و یورو تبدیل شود و از چرخه فعالیتهای اقتصادی خارج
گردد .در کنار این ،اگرچه آمار رســمیای وجود ندارد ،اما گفته میشود طی
سال ( 96و عمدتا در نیمه دوم سال) بیش از  20میلیارد 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 صرافیهای منتخب را دنبال میکند اما در کنترل بازار حواله که
ریشه مشکالت بازار ارز بود ،برنامه مشخصی ندارد.پیشبینی میشود در سال
جدید چنانچه بانک مرکزی و دولت بتوانند با مذاکره مشکل بانکهای چینی
را مرتفع و مسیر ارزی چین را مجدد فعال کنند و همچنین مسیر ترکیه را از
قبل فعالتر 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 تحریمهای قبلی یا حتی وضع تحریمهای
جدید علیه ایران خواهد گذاشت و نتیجه آن بر بازار ارز چه خواهد شد.

التهاب بازار ارز؛ سرمایهگذاری مطمئن در طال
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افتوخیزهای قیمت طال وابســته به عوامل و رویدادهایی هست که منجر
به افزایش تقاضا یا کاهش آن میشود .یکی از عمدهترین عواملی که بر قیمت
جهانی طال اثرگذار است ارزش دالر است.
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کهدورههای کوتاهمدت ،بهبود اوضاع بازار اشتغال و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو
سیاستهای پولی دولت ترامپ و افزایش تورم امریکا بهحساب آورد .البته باید در نظر داشت در دورههای
آمریکا ،تأثیر زیادی بر رشد ارزش دالر و کاهش قیمت جهانی طال داشته است.
کوتاهمدت ،بهبود اوضاع بازار اشتغال و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا ،تأثیر زیادی بر رشد ارزش دالر و
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در نمودار باال مالحظه میشود با افت شاخص دالر ارزش انس طال افزایش مییابد.
چندین دهه است که تراز تجاری بزرگترین اقتصاد جهان منفی است ،درواقع واردات آنها بیشتر از صادرات
است .افت ارزش دالر به نظر میرسد در راستای سیاستهای دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا برای افزایش
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سمت چپ نمودار فوق قیمت هر انس طال و سمت راست ارزش شاخص دالر را نشان میدهد .همانطور که

شماره  96فروردین 97

طــا در طول تاریخ همواره به عنوان یک ابزار مدیریت ریســک و ذخیره
ارزش دارایی و ســرمایه مطرح بوده اســت .بســیاری اعتقاد دارند که طال به
نگاهی بنیادی به فلز خوشرنگ طال
هنگام تالطمهای سیاســی و نظامی مهم در جهــان یکی از بهترین فرمهای
رسول محمدیپور -کارشناس مدیریت مالی
نگهداری ثروت اســت .برای ســالها آفریقای جنوبی کشور پیشرو در تولید
طال بود .ولی در چند ســال اخیر چین ،استرالیا ،روسیه به میزان زیادی از آن
است.
سرمایه
تریندارایی و
گارزش
بزرره
گذشته ذخی
سالت ریسک و
پنجمدیری
ک ابزار
همواره
پیشــیتاریخ
طال در طول
مطرحاینبودهفلز
کننده
مصرف
عنوان یدر
اند.بهچین
گرفته
بسیاری اعتقاد دارند که طال به هنگام تالطمهای سیاسی و نظامی مهم در جهان یکی از بهترین فرمهای
در دنیا بوده است و بعدازآن هند ،آمریکا و روسیه قرار دارند .در این یادداشت
نگهداری ثروت است .برای سالها آفریقای جنوبی کشور پیشرو در تولید طال بود .ولی در چند سال اخیر چین،
نگاهی خواهیم داشــت به روند قیمتی و متغیرهای بنیادی تأثیرگذار بر این
استرالیا ،روسیه به میزان زیادی از آن پیشی گرفتهاند .چین در پنج سال گذشته بزرگترین مصرفکننده این
فلز گرانبها.
فلز در دنیا بوده است و بعدازآن هند ،آمریکا و روسیه قرار دارند .در این یادداشت نگاهی خواهیم داشت به
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قیمت  1320دالر رســیده و عالوه بر این در طی سال باالترین و پایینترین
در ابتدای سال  69قیمت هر انس طال برابر  9426دالر و در اسفندماه به قیمت  9142دالر رسیده و عالوه بر
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شده
روبهرو
دیجیتال توجه داشــتهاند اما قیمت طال با رشد نسبی و معقولی روبهرو شده
باالترین
کمترین
است .فرودین

ســمت چپ نمودار فوق قیمت هر انس طال
و سمت راســت ارزش شــاخص دالر را نشان
میدهــد .همانطــور که در نمــودار مالحظه
میشــود با افت شــاخص دالر ارزش انس طال
رسول محمدیپور
افزایش مییابد.
کارشناس مدیریت مالی
چندین دهه است که تراز تجاری بزرگترین
اقتصاد جهان منفی است ،درواقع واردات آنها بیشتر از صادرات است .افت ارزش
دالر به نظر میرســد در راستای سیاســتهای دونالد ترامپ رئیسجمهوری
آمریکا برای افزایش تراز تجاری و کســری حســابجاری کشورش باشد .به
نظر یکی از استراتژیستهای ارشــد بانک «بیانپی پاریبا» فرانسه« ،آمریکا
با کســری حسابجاری مواجه اســت و میخواهد آن را خاتمه دهد .تنها راه
مسئله ،کاهش ارزش دالر است».
عالوه بر نکته فوق ،در بهمنماه اســتیو منوچیــن وزیر خزانهداری آمریکا
در اجــاس داووس مطرح کرد« :تا جایی که به تجارت و فرصتهای تجاری
مربوط است ،دالر کم ارزشتر برای آمریکا خوب است ».با اینوجود تداوم افت
شاخص دالر و بهتبع آن رشد قیمت طال نباید دور از ذهن باشد.
به نظر میرســد عامل دیگری که موجب افزایــش تقاضا و قیمت طال در
ســال گذشته شد تنشهای سیاسی بینالمللی بهخصوص اوضاع کره شمالی
بود .آزمایشهای موشــکی کره شــمالی و باال گرفتن تنشها با آمریکا باعث
افزایش ریســکهای ژئوپلیتیک گردید که موجب افزایش تقاضا در بازارهایی
نظیر طال شد.
با اینکه قرار اســت ترامپ وکیم جونگ اون ،رهبر کره شــمالی دیدار و
گفتوگو 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 میتوان به این نتیجه رســید که او
شــدیدا در تالش است تا از برجام خارج شــود و بر تنشهای خود با ایران
بیافزاید .این اقدام باعث رشد تقاضای طال بهعنوان یک سرمایهگذاری امن
خواهد شد.
عالوه بر مواد ذکرشده در فوق ترامپ با امضای حکم افزایش تعرفه فوالد و
آلومینیوم به نظر آغازکننده یک جنگ تجاری است.
یکی از تبعات مهم جنگ تجاری میتواند خروج سرمایه باشد ،بهخصوص
خروج ســرمایه از شــرکای تجاری بزرگ آمریکا .به دلیل آنکه شرکای بزرگ
تجــاری آمریکا درعینحال بزرگترین دارنــدگان بدهیها و اوراق قرضه این
کشور نیز به شــمار میروند ،آنها میتوانند برای تالفی
تعرفههای تجاری اقدام به دامپینگ اوراق
قرضه کنند.
در این صورت کاهش ارزش اوراق
قرضــه آمریکا میتوانــد درنهایت
موجب رشــد تقاضا برای
طال شود و قیمت این فلز
گرانبها را افزایش دهد.
بهطور خالصه تقاضای
جهانی طال طی سال جدید
تحت تأثیر ریسکهای سیاسی
و اقتصادی ،نوســانات نرخ ارز و
سیاستهای پولی بانکهای مرکزی
بزرگ جهان بــا تغییرات مهمی روبهرو
خواهد شد.
پیشبینی میشود شروع جنگ تجاری،
تداوم کاهش ارزش دالر ،اصالح شــاخص سهام
در بازارهای مالی بینالمللی ،افزایش رشد اقتصادی

چین و هند و تشدید تنش بین ایران و آمریکا از عواملی خواهد بود که تقاضا
جهانی را برای طال افزایش خواهد داد.
مهمترین ریسک علیه بازار طال را میتوان اوضاع اقتصادی آمریکا دانست
بهطوریکه کاهش نرخ بیکاری و افزایــش نرخ بهره از عمدهترین تهدیدها
هستند که افت قیمت طال را رقم میزنند.
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طال در بازار داخل

انتظاراتــی که از رونــد قیمت طالی جهانی میرود در مــوارد زیادی با
شکلگیری روند قیمت طال در داخل متفاوت است و دیده میشود که روند
تغییــرات طالی جهانی با طالی داخل در بعضــی مواقع همگرا و در برخی
مواقــع روند متفاوتی را پی میگیرند .عاملی که در اینبین مداخله میکند
نرخ برابری دالر و انتظارات از قیمت آتی آن اســت .درواقع قیمت سکه در
برابرینرخدالر
داخل باانس
اســتفادهدرازبازارارزش
داخل
حاصلحاصل
برابری دالر
نرخجهانی و
جهانی وطالی
طالیارزش انس
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میگردد .تغییرات نرخ دالر یکی از مهمترین مؤلفههای نوسانات قیمت سکه در داخل کشور
در داخل کشور است.
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دو روی متفاوت سکه
در سال 96
هر قطعه ســکه بهار آزادی در ســالی که
لیلی جعفری
سکه
کارشناس بازار آتی
گذشــت ،دو نیمه متفاوت از هــم را تجربه
کرد .در ابتدای سال  1396تا 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
( 29اردیبهشــت  )96چندان دور از انتظار نبــود .چراکه دولت یازدهم
درصدد بود تا از مهمترین دســتاورد خود که همان مهار نرخ تورم و تک
رقمی کردن آن بود ،محافظت نماید.
با انتخاب دوباره حســن روحانی به عنوان ریاست جمهوری و راحت
شدن خیال سرمایهگذاران بابت اوضاع اقتصادی و تداوم برنامههای 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  1,200,000تومان
مورد معامله قرار گرفت و بارشدی حدودا  1درصدی 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 ضربالعجل
بانک مرکزی برای کاهش سود سپردههای بانکی ،قیمت سکه با افزایش
همراه شد.
عالوه بر این ســخنرانی شــدیدالحن دونالد ترامپ نسبت به ایران،
در مجمع عمومی ســازمان ملل ( 28شــهریور) نگرانیها را درخصوص
برجام تقویت کرد .عوامل ذکر شــده دست در دست هم دادند تا سکه با
رشدی حدودا  2درصدی همراه شود و فصل تابستان را در انتهای کانال
 1،200،000تومان به پایان برساند.
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 95،112،222ریال در بازار تعیین گشت ،درحالیکه
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ذاتی ریوال و قی
ارزش29،662
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بهعنوانمثال در تاریخ  20اسفند  1396قیمت انس جهانی طال 1،323
دالر ،قیمــت هر دالر برابر  47،990ریال و قیمت ســکه بهار آزادی معادل
افزایش قیمت دالر را تا  54،522ریال در قیمت سکه لحاظ کرده است .برای کنترل عرضه و تقاضا ،رفع حباب
 15،830،000ریال در بازار تعیین گشت ،درحالیکه ارزش ذاتی سکه برابر
قیمتی بازار سکه و جمعآوری نقدینگی ،دولت طرح حراج سکه را اجرا کرد و با کاهش حباب و متعادل شدن
 14،445،390ریال ،یعنی  1،384،610ریال حباب قیمتی و از نگاهی دیگر
بازار این طرح متوقف گشت .بازگشت دوبار تالطم و ناآرامی به بازار ارز در اواخر اسفندماه ،منجر به افزایش
بازار انتظار افزایش قیمت دالر را تا  52،500ریال در قیمت سکه لحاظ کرده
سکه شد.
کنترلمجدد در
گیری حباب
قیمت و
تقاضا ،رفع حباب قیمتی بازار سکه و جمعآوری
عرضه و
شکلبرای
است.
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 شکلگیری حباب مجدد
در سکه شد.
و در آخر ،میتوان گفت التهاب بازار ارز کشــور و همچنین روند صعودی
انس جهانی ،سرمایهگذاری در طال را به یک انتخاب منطقی بدل کرده است.
تداوم این اتفاقات در ســال  97میتواند جریانات نقدی را از بازارهای موازی
به سمت این فلز خوشرنگ سوق دهد.

ارزش ذاتی سکه برابر  92،225،162ریال ،یعنی  9،112،992ریال حباب قیمتی و از نگاهی دیگر بازار انتظار

اقتصاد کالن

طبق مصوبات کنگــره آمریکا ،دولت آمریکا ملزم اســت هر  90روز
یک بار وضعیت پایبندی ایران به برجام را اعالم نماید .بر همین اساس،
ترامپ باید در تاریخ  23مهر ســال  96پایبندی ایران را نسبت به برجام
تایید میکرد .سخنرانی شهریورماه ترامپ ،این تصور را به اذهان عمومی
القا کرد که احتمال تایید پایبندی ،ضعیف اســت .در نتیجه ،یک هفته
مانــده به اعالم نظر دونالد ترامپ درخصوص برجام ،دالر با شــیبی تند
روند صعودی را در پیش گرفت.
درحالیکه طبق تجارب گذشــته انتظــار میرفت 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 نگرانیها 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 سرمایهگذاران به دلیل جذابیت بیشتر بازار ارز ،سرمایههای 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 ،تصمیمگیری 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 ،بانک
مرکزی اقدام به عرضه گســترده دالر در بازار طی ماه آبان کرد .افزایش
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وعدههاییکه محقق نشد
باوجود اینکه در فصل پاییز ،بازار ارز و ســکه بــا تالطم و التهاب همراه
بود ،مسئولین از موقتی بودن این التهابات دم میزدند .رئیس بانک مرکزی
بارها اعالم کردند با حذف تقاضای فصلی شــاهد افت قیمت دالر و سکه در
بازار خواهیم بود .اما بازار براساس حرفهای مسئولین و سیاستگذاران پیش
نرفت .در دیماه سال  96در پی اعتراضات خیابانی و نابسامان شدن اوضاع
کشور ،تقاضا برای ارز و سکه به عنوان مکان امن سرمایهگذاری تقویت شد و
قیمت سکه در این ماه ،وارد کانال  1،500،000تومان شد.
با فتــح مرز روانی  1،500،000تومانی توســط
ســکه طال ،بانک مرکزی به منظور مدیریت
و کنتــرل بازار ارز و ســکه طرح پیش
فروش ســکه را اعالم کرد .در این
طرح مبلغ  1میلیون تومان برای
پیش فروش هر سکه در نظر
گرفته شده بود.
سررســید تحویــل
سکهها با اختیار خریداران
مقاطع  6ماهه و  1ساله
بود و قیمت سکه نیز در
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عرضه دالر در بازار آزاد منجر به این شد که سرمایهگذاران سرمایههای 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 چشمگیری مواجه شد .افزایش
تقاضا در بازار ســکه طی آبان ماه ،چنان کم سابقه بود که بانک مرکزی به
منظور مدیریت هیجانات خرید ،خبر حراج ســکه از سوی بانک 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 علیرغم 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  250هزار تومان
نیز پیشروی کرد .با این حال با تداوم حراج سکه از سوی بانک کارگشایی،
خیال سرمایهگذاران بابت عرضه سکه طال راحت شد.
در نتیجه ،اســتقبال از این حراجها رفته رفته کمتر و حباب مثبت سکه
به طور کامل تخلیه شد.
بــا تخلیه حباب ســکه و عــدم وجود مکان مناســب و جــذاب برای
ســرمایهگذاری ،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
 4000تومان شد .سکه طال که پاییز را در انتهای کانال  1،200،000تومان
آغــاز کرده بود ،علیرغم افت قیمت طالی جهانی ،با فتح مرزهای مقاومتی
تا اواسط کانال  1،400،000تومان ارتقا یافت .در واقع قیمت سکه ،در پاییز
بیش از  10درصد رشد را تجربه کرد.
گفتنی اســت در نیمه دوم سال  96این دالر بود که سکان بازار سکه را
در دســت گرفته بود ،درحالیکه طالی جهانی در کنار قیمت دالر ،یکی از
عوامل موثر بر قیمت سکه بوده است.

روز تحویل به نرخ روز با تخفیف  9درصد برای پیش خریدهای یکساله و 4
درصد برای پیش خریدهای  6ماهه بود.
اما به دلیل عدم مشخص بودن قیمت سکه ،ریسک خرید این سکهها باال
رفت و این طرح با اســتقبال مواجه نشد .در اواخر بهمنماه بازار ارز و سکه
چنان آشفته و با افزایش تقاضا همراه بود که بانک مرکزی برای کنترل بازار
ارز و جمع آوری سرمایههای ســرگردان و همچنین مهار سفتهبازی ،بسته
سهگانه 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  ۲۰درصدکنند .نرخ بازخرید قبل
از موعد نیز  ۱۴درصد اعالم شد.
بســته دوم با تمرکز بر انتشار گواهی ســپرده ریالی با پایه ارزی استوار
بود .نرخ ســود برای سررسید یکســاله این اوراق  ۴درصد و برای سررسید
دو ســاله  4.5درصد تعیین شده است .در بسته سوم ،پیش فروش سکه نیز
برای سررســید  6ماهه با نرخ  1،400،000تومان و برای سررسید یکساله
 1،300،000تومان تعیین شد.
در واقع بسته اول ،بســان عقبگرد بانک 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 روبهرو شد.
با این حال این ســوال مطرح است که بانکها سودهای  20درصدی را
از محل چه سرمایهگذاری کســب و به خریداران پرداخت خواهند کرد؟ از
ســوی دیگر با اتمام مهلت انتشــار اوراق  20درصدی ،گزینه پیش فروش
ســکه با قیمت  1،400،00و  1،300،000تومان مورد توجه سرمایهگذاران
قرار گرفت .برخی از فعاالن اقدام به پیش خرید ســکه  6ماهه از بانک ملی
و اخــذ موقعیت فروش در شــهریور  97کردند 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
شرکتکنندگان در حراجها نزدیک به صفر رسید .به همین دلیل روز شنبه
 5اســفند حراجی برگزار نشد .اما این امر منجر به رشد قیمت سکه در بازار
نقدی شد.
به همین دلیل از روز دوشــنبه  7اسفند ،مجددا برگزاری حراج به روال
ســابق انجام شــد .تا  23اســفند  96در مجموع  46مرحله حراج سکه از
سوی بانک کارگشایی برگزار شد .با این حال در آستانه عید نوروز و افزایش
تقاضای ســنتی برای سکه ،علیرغم سرکوبهای شدید در بازار ارز و سکه،
قیمت سکه با افزایش همراه شد.
ســکه با ورود به کانال  1،600،000تومانی ،رشدی حدودا  15درصدی
را به ثبت رساند .رشد قیمت سکه و دالر در ماههای بهمن و اسفند برخالف
گفته مسئولین مبنی بر افت قیمت سکه و دالر در این ماهها بود.
بــا توجه به وجود انتظارات صعودی در میان معاملهگران ،در پی نگرانیها
درخصــوص برجام ،احتمال ادامه روند صعودی ســکه و دالر در
ســال  97باال است .عالوه بر این پرداخت سود ماهانه
اوراق سپرده میتواند 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 میرود در
شهریور ســال  97با عرضه
سکههای پیش فروش شده،
قیمت سکه تحت فشار قرار
گرفته و با افت همراه شود.
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پرونده بازار سهام در سال  96بسته شد

از  مخاطراتسیستماتیکبورس
تاایجادقلهایجدید
فاطمه اسماعیلی
خبرنگار

بورس تهران در حالی ســال  96را به پایان رســاند که میزبان تحوالتی
بود .در ابتدای ســال با نزدیک شــدن به زمان انتخابات ریاستجمهوری،
ســرمایهگذاران احتیاط را در صدر فعالیتهــای خود قرار دادند و به انتظار
نشســتند .در ادامه ریســکهای غیراقتصادی ناشــی از تصمیمگیریهای
چندباره آمریکا در خصوص برجام بر این بازار ســایه افکند و در برهههایی
سبب شد ،بازار سهام شاهد تردید و احتیاط در میان معاملهگران باشد .رشد
نرخ دالر ،ســطوح قیمتها در بازارهای جهانی ،گزارشهای ماهانه و فصلی
شرکتها و همچنین سیاستگذاری بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سود
سپردهها بیشترین اثرگذاری را بر معامالت سهام در سال  96داشت .برآیند
این موضوعات اما ثبت  19کانالشکنی در کارنامه بورس  96بود.

پایان دو درصدی بهار بورس

پرونده بازار ســهام کشــور در فروردین ماه ســال  ۹۶با ثبت رشد 1/8
درصدی شاخص کل بســته شد .بورس تهران ،در نخستین ماه سال ،تحت
تاثیر افت قیمتها در روزهای پایانی ســال  ،95نزدیک 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 بازارهای سرمایهگذاری کشور قرار گرفت .هرچند در جریان
معامالت فروردین ماه شاهد روند رشد نماگرهای مختلف بازار سهام بودیم،
امــا احتیاط برخی معاملهگــران در رابطه با انتخابات ریاســت جمهوری و
همچنین برخی ابهامات در روند آتــی قیمتها در بازارهای جهانی مانع از
رشد یکپارچه قیمت سهام شد.
نماگر بورس تهران از ابتدای ســال  96تا پایان اردیبهشت ماه ،رشدهای
ســریالی را تجربه کرد و پس از سه کانالشکنی در مسیر صعودی و کسب
بازدهی  3/2درصدی ،در سطح  81هزار و  194واحد ایستاد .به این ترتیب
در دومین ماه ســال ،بازار سهام پیشتاز دیگر بازارهای سرمایهگذاری کشور
شد .نرخ سود سپرده بانکی در این ماه ،بهطور رسمی حدود  ۱۵درصد و در
برخی بانکها بهصورت غیررسمی موسوم بر نرخ ترجیحی برای سپردههای
خاص تا  ۲۰درصد (ساالنه) اعالم شده بود .بر این اساس بازدهی سپردههای
بانکی از ابتدای ســال حتی با در نظر گرفتن نرخ باالتر یعنی  ۲۰درصد ،باز

هم در رتبه پایینتری از بازار سهام قرار میگیرد (بازدهی بازار پول از ابتدای
سال  ۹۶با احتساب نرخ  ۱۵درصدی حدود  2/5درصد و با احتساب نرخ ۲۰
درصدی 3/3 ،درصد بود) .بازار ســکه نیز با ثبت بازدهی  0/3درصدی رتب ه
ســوم بازارهای موازی را در اردیبهشــت ماه  96به خود اختصاص داد .بازار
ارز نیــز با ثبت زیان  0/7درصدی ،ضعیفترین عملکرد در بازارهای داخلی
را داشــت .بر همین اســاس تاکنون بورس اوراق بهادار تهران ،بازار جذاب
سرمایهگذاری در عرصه اقتصاد کشــور بوده است .در معامالت اردیبهشت
ماه ،همچون اولین ماه سال ،از یک سو خوشبینی به اثرگذاری مثبت نتایج
انتخابات ریاستجمهوری 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  96را پرشتاب
طی کرده بود و گوی سبقت
را از دیگــر بازارهای موازی
ربوده بــود ،خردادماه ،چهار
هفته متوالی منفی را تجربه کرد
و افت  3درصــدی 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  78هزار و 736
واحد متوقف شــد .در ایــن ماه اعالم
نتایــج انتخابات ریاســتجمهوری و
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تخلیه هیجانات ناشی از آن موجب تشدید فشار فروش در بازار شد .عالوه بر اوجگیری برگزاری مجامع شــرکتهای بورســی از دیگر تحوالت اولین ماه
این افزایش نگرانیها از تصویب تحریمهای جدید در ســنای آمریکا در کنار تابســتان بود .مجامعــی که با ارائه اطالعات از آخرین تحوالت شــرکتها،
افت قیمتها در بازارهای کاالیی و همچنین ابهامات صنایع بزرگ بورســی ســمت و سوی برخی بزرگترین صنایع بازار ســهام را شفافتر کرده و در
همچون بانکیها ریزش قیمتها را بازار ســهام را فراهــم آورد .به عبارتی ادامه با ایجاد شفافیت بیشتر از وضعیت نمادها به تصمیمگیری سهامداران
دقیقتر ،پس از عبور از هیجانات سیاســی ،بار دیگــر توجه فعاالن بازار به برای انجام دادوستد در بورس تهران کمک کردند.
پنجمین ماه سال برای بورس تهران ،توام با احتیاط و تردید بود .نشانههای
وضعیت کالن اقتصادی و همچنین مسائل غیراقتصادی پیرامون ایران جلب
شد .این شــرایط ،فضایی احتیاطی بر معامالت حاکم کرد به طوری که در این احتیاط در کاهش ارزش معامالت به سطوح زیر  ۱۰۰میلیارد تومان در
معامالت خردادماه ،به ویژه در نیمه دوم این ماه ،ارزش معامالت خرد سهام عمده روزهای معامالتی این ماه محســوس بود.گامهای محتاط معاملهگران
در همان روزهای نخست موجب شد ،شاخص سهام  ۱۷روز کاری متوالی در
و حق تقدم به زحمت به  70میلیارد تومان میرسید.
نیمه کانال  ۸۱هزار واحدی نوسانهای اندکی را تجربه کند .با وجود این دو
تابستان متفاوت بازار سهام
کانالشکنی در کارنامه این ماه ،ثبت شد و بازدهی ماهانه نماگر این بازار نیز
در معامالت تیرماه ،دو نیمه متفاوت در بازار ســهام مشــاهده شد .نیمه به  2/1درصد رســید .عمده رشد شاخص سهام در معامالت پنجمین ماه از
اول ماه ،نوســانات اندک قیمتها حول محدودهای مشخص همراه با رکود سال تحتتاثیر رشد قیمتها در بازارهای جهانی بهخصوص فلزات پایه بود.
معامالتی به چشــم میخورد و در مقابل نیمه دوم ،تحت تاثیر سیگنالهای جهش قیمت مس و روی و رســیدن به سقفهای چندساله موجب حمایت
مثبت ،تحرکات مناســبی به وجود آمد .برآیند این جریانات ،کسب بازدهی از وضعیت سودآوری صنایع وابسته در بورس تهران شد.
 2/5درصدی برای بورس تهران بود.
ضمن اینکه عملکرد عمده شرکتها در بهار سالجاری توجه معاملهگران
به این ترتیب در اولین ماه تابســتان  ،96اصالح نســبتا چشمگیر قیمت را به بورس تهران جلب کرده بود .از مهمترین اخبار منتشــر شــده در این
سهام و به دنبال آن قرار گرفتن ( P/Eنسبت قیمت بر درآمد) در سطح  6/9ماه ،کاهش نرخ سود در بازار پول بود .معاون اقتصادی بانک مرکزی آخرین
مرتبــهای ،فرصت خرید پیشروی فعاالن بازار قرار داد .در کنار آن عملکرد روز این ماه در رابطه با نرخ ســود بانکی گفت":ســود علیالحساب سپرده
مناسب سه ماهه شــرکتها و ظهور نشــانههای جدی از بهبود سودآوری مدتدار یکســاله براساس بخشــنامه حداکثر  ۱۵درصد و برای سپردههای
به ویژه در میان شــرکتهای زیرمجموعه گروه فلزات اساســی و همچنین عادی روزشــمار  ۱۰درصد (ســاالنه) خواهد بود" .این موضوع از آنجا مورد
برگزاری مجامع مناســب در میان پاالیشــیها پس از اعالم نرخهای جدید توجه معاملهگران قرار گرفت که کاهش نرخ سود بانکی میتواند به جذابیت
برای ســال  95از ســوی پاالیش و پخش ،در مجموع بازار سهام را در مدار بازار سهام برای ورود نقدینگی سرمایهگذاران بیفزاید.
مثبت قرار داد .در این شــرایط بهبود مناســب قیمت فلــزات در بازارهای
شاخص کل بورس تهران با افزایش  3هزار و  ۴۶۰واحدی ( 4/2درصدی)
جهانی و ارســال ســیگنالهای مثبت از معامالت بــورس کاال ،حلقههای و  3کانالشــکنی در مسیر صعودی آخرین ماه تابستان را پشتسر گذاشت
حمایتی از معامالت سهام را تکمیل کرد .بر همین اساس ،نماگر بازار سهام در حالی که بهطور ســنتی ،شــهریورماه اغلب یکی از ضعیفترین ماههای
کــه در ابتدای تیر در ســطح  ۷۸هــزار و  ۷۳۶واحدی قرار داشــت ،با دو بازار ســهام بهدلیل فشــار تســویه اعتبارات کارگزاریها بوده است .به این
کانالشــکنی در مسیر صعودی در دو هفته پایانی تیر ماه به سطح  ۸۰هزار ترتیب شــاخص سهام در آستانه ورود به کانال  86هزار واحدی قرار گرفت.
و  ۶۷۱واحدی رسید.
در معامالت شــهریورماه ،اقبال به گروههای معدنی -فلزی ادامه یافت .این
مهمترین اتفاق این ماه اما از ســرگیری عرضه اولیه سهام پس از حدود مهم در کنار تقویت تقاضا در نمادهای پتروشیمی و پاالیشگاهی حامی رشد
 5ماه بود .اســفندماه ســال گذشــته بود که طبق اظهارات مدیر نظارت بر شاخص سهام در مسیر صعودی شد.
بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار ،شاهد توقف عرضههای اولیه بودیم.
عرضه اولیه ســهام دو شرکت بورســی و همچنین آغاز عرضههای اولیه
علت اصلی این موضوع حمایت از ســهامداران و تقویت نقدینگی در گردش در بازار بدهی از مهمترین تحوالت شــهریورماه بورس تهران بود .نیمههای
بازار عنوان شــد .موضوعی که سبب شد تا سازمان بورس و اوراق بهادار از شهریورماه ،شرکتی از گروه ســاخت محصوالت فلزی قدم به بورس تهران
هرگونه عرضه اولیه سهام در بورس و فرابورس جلوگیری کند.
گذاشت .به این ترتیب  80میلیون سهم شرکت تولیدی چدن سازان در نماد
در این میان اما فهرســت بلندباالی 
ی از شــرکتهای آماده عرضه چه از «چــدن» به روش بوک بیلدینگ در بورس تهران عرضه شــد .تنها یک روز
کانال بورس و چه فرابورس تهیه شده بود.
پس از عرضه اولیه سهام «چدن» در بورس تهران ،معاملهگران شاهد عرضه
بــورس تهران در  27تیرماه شــاهد عرضه 5
یک شــرکت جدید در گروه اطالعات و ارتباطات
اما
96
ســال
ماه
آخرین
معامالت
در
درصد از سهام شرکت بهپرداخت ملت بود .برهمین
بودند .به این ترتیب  400میلیون از ســهام شرکت
اســاس  ۴۷میلیون و  ۵۰۰هزار سهم این شرکت
دادهگســتر عصــر نوین در نماد «هــایوب» وارد
بورس تهران تحتالشــعاع تحوالت
بهسازان
از ســوی شرکت گروه فنآوران هوشمند
گردونه معامالت بورس تهران شد و مورد استقبال
در بازارهای جهانــی قرار گرفت پس
بهعنوان پانصد و نهمین شــرکت پذیرفتهشده در
ســهامداران قرار گرفــت .عرضههایی که صفهای
از اعالم رسمی وضع تعرفه بر واردات
بورس عرضه شد .این عرضه به روش ثبتسفارش
چندمیلیونی به خود دید .در بازار بدهی نیز کاهش
برخی از محصوالت استراتژیک آمریکا
و توســط کارگزاری بانک ملت انجام شد .حداقل
نرخ موثر اوراق در سطوح کمتری نسبت به گذشته
همچون فوالد و آلومینیوم از ســوی
قیمــت ســفارش در این عرضــه  ۱۶۶۷تومان و
مورد توجه بود .در شهریور ماه اوراق خزانه اسالمی
رئیسجمهور این کشور ،نگرانیهای
حداکثر قیمت ســفارش نیز  ۱۷۵۰تومان درنظر
در سررسیدهای مختلف در بازار بدهی عرضه شد.
گرفته شــد و هر سهامدار حقیقی و حقوقی مجاز
جدی در زمینه احتمــال بروز جنگ
پاییز بهاری بورسیها
شــدند تا حداکثر 2هزار سهم در سامانه معامالتی
تجاری میان این کشــور و شــرکای
بورس تهــران در حالی قدم به پاییز گذاشــت
خــود وارد کننــد« .پرداخت» در ســقف قیمتی
تجاری آن به ویژه چین شکل گرفت
که هراس از ریســکهای سیاسی موجب افزایش
خود یعنی  1750تومان کشــف قیمت شــد و به
تاثیر این موضــوع بر معامالت بورس
ریســکگریزی فعاالن بازارها شــد .دونالد ترامپ،
هر کد معامالتی  730ســهم اختصاص پیدا کرد.
تهران نیز کامال محسوس بود به طوری
رئیسجمهــوری آمریکا در هفتــه پایانی مهرماه،
این شــرکت رایانــهای در  8روز اول حضور خود
که شاخص کامودیتیهای بازار سهام
ضمن ایراد اظهــارات تند علیه ایران ،سرنوشــت
در تابلوی معامالتی بورس تهران توانست بازدهی
در معرض اصالح قرار گرفتند
توافق هســتهای را به تصمیم کنگره ســپرد تا در
حدود  29درصدی نصیب ســهامداران خود کند.
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یــک مدت  ۶۰روزه 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 ســالجاری روز گذشــته در
شرایطی بسته شد که نماگر این بازار توانست با رشد  ۰/۸درصدی چهارمین
ماه متوالی مثبت بورس را رقم بزند .معامالت این ماه افت و خیزهای متوالی
را تجربه کرد که برآیند آن فتح کانال جدید  86هزار 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 گزارشهای
 6ماهه شــرکتها را رصد کنند .این گزارشها از آنجا برای سرمایهگذاران
و فعــاالن بازار از اهمیت برخوردار اســت که حاوی نکات مهمی از عملکرد
شرکتهاست.
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  174تا  176تومان 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 دستهجمعی بازارهای داخلی
همراه شد .در این میان ،شاخص بورس توانست رشدی  2/7درصدی را تجربه
کند .بهبود عملکرد اقتصادی ،افزایش قیمت جهانی کاالها و عدم ســرکوب
نرخ ارز ســه عامل اصلی بودند که سود مناسبی را عاید سرمایهگذاران 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  ۹درصد رساند .در سوی دیگر ،سکه
با جهش  9/6درصدی در این ماه همراه شد.
در هفته نخست آبان ماه که مصادف با انتشار گزارشهای  ۶ماهه بخش
مهمی از شــرکتها بود ،بازار ســهام تحت تاثیر محتوای این گزارشها در
مسیر صعودی حرکت کرد .در روزهای بعد از آن شاخص سهام با پیشتازی
گروه پاالیشــی از کانال ۸۷هزار واحدی عبور؛ در ادامه اما افزایش تنشهای
منطقهای فضای معامالت سهام را با احتیاط مواجه کرد .نتیجه این موضوع
نوسانات اندک شاخص سهام در کانال  ۸۷هزار واحدی بود.
در نتیجــه این نوســانات ،شــاخص کل  ۱۳روزکاری در این کانال قرار
داشــت.در ادامه اما اقبال دوباره معاملهگران به نمادهای بزرگ بازار به ویژه
فلزی  -پاالیشی شاخص کل را از کانال  ۸۸هزار واحدی عبور داد .بررسیها
نشــان میدهد که بیش از نیمی از رشد بازار سهام در معامالت ماه گذشته
تحت تاثیر رشد قیمتها در نمادهای پاالیشی رخ داده است.
بازار ســهام در نهمین ماه از ســال  ،96بیشترین رشد ماهانه در  22ماه
گذشــته خود را به ثبت رســاند .به این ترتیب رشد ماهانه بورس در آذرماه
به  7/6درصد رســید و عنوان پربازدهترین بازار سرمایهگذاری کشور در این
بازه زمانی را کسب کرد .عمده دالیل رشد شاخص سهام در این بازه زمانی
بــه روند قیمتها در بازارهای جهانی و رشــد نــرخ ارز بر میگردد ،ضمن
آنکه عبور شــاخص سهام از قله تاریخی و ضوابط سختگیرانه بانک مرکزی
برای کاهش نرخ ســود بانکی نیز در تداوم صعود قیمتها اثرگذار بود .این
شرایط سبب شد تا در همان روزهای ابتدایی قله تاریخی بورس ( 89هزار و
 500واحد) فتح شــود .شکست سطح مزبور به لحاظ روانی نقش مهمی در
افزایش تقاضای سهام داشت .برهمین اساس با جلب نگاهها به سمت بورس،
رونق بازار تداوم یافت.
بخشــی از این تقاضا نیز به موفقیت نسبی بانک مرکزی در کاهش نرخ
سود بانکی نسبت به دفعات قبل برمیگشت .در همین حال ،افزایش ارزش
روزانه معامالت خرد در بازار سهام به محدوده بیش از  ۲۰۰میلیارد تومانی
امیدها 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 سرمایهگذاران 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 ۶

هزار واحد ارتقا داد.
همچنیــن بورس تهران در این ماه میزبان یــک نماد جدید در زیرگروه
فعالیتهــای کمکی به نهادهای مالی واســط بود .بیســت و نهمین روز از
آذرماه ۴۹۰ ،میلیون برگه ســهم شــرکت تأمین ســرمایه امید برای اولین
بار در بورس تهران عرضه شــد .در جریان این عرضه بیش از  ۱۵۷هزار کد
معامالتی حضور داشتند که به هر کد  ۳۱۷۰سهم اختصاص پیدا کرد.

یخبندان زمستانی بازار سهام

نخســتین ماه از زمســتان  ۹۶با صعود دســتهجمعی بازارهای داخلی
به پایان رســید .معامالت بازار ســهام کشــور در دیماه سالجاری با ثبت
بازدهی  3/5درصدی شــاخص کل به پایان رسید .بررسیها نشان میدهد
ســطوح باالی نــرخ ارز و قیمت کاالها در بازارهــای جهانی بهخصوص در
حوزه نفــت و فلزات پایه مهمترین عوامل صعود قیمتها در این بازه زمانی
بهشمار میروند.
در این ماه باز ریسکهای سیستماتیک به اوج خود رسید .نزدیک شدن
بــه مهلت اعالم نظر ترامپ در خصوص برجام بــه عالوه افزایش تنشهای
داخلی ،بازار سهام را نیز تحت تاثیر قرار داد.
در ادامه اما در شــامگاه  22دیماه رئیسجمهور آمریکا ،بار دیگر تعلیق
تحریمها علیه ایران را تمدید کرد .در این میان صعود نرخ ارز و سطوح باالی
قیمتهــای جهانی بهعنوان دو عامل مهم حمایتی از ســهام کاالیی دوباره
توجههــا را به معامالت بورس به ویژه گروههــای مرتبط با بازارهای جهانی
جلب کردند .ضمن آنکه انعکاس گزارشهای عملکرد  ۹ماهه شــرکتها در
روزهای پایانی دی ماه ،انتظارات سهامداران را در مورد اثرگذاری این عوامل
در وضعیت سودآوری شرکتها تایید کرد.
همچنیــن در آخریــن روز پاییز ،معــاون نظارت بر بورسها و ناشــران
ســازمان بورس با صدور ابالغیهای که از  ۹دیماه الزماالجرا شد ،اعالم کرد
ناشــران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،مجاز به انتشار گزارش
پیشبینی عملکرد ســاالنه نیستند .با این حســاب ،در پی جایگزین شدن
گزارشهای تفســیری مدیریتی به جای پیشبینی درآمد هر سهم ،به نظر
میرسد سرمایهگذاران تحلیل را مبنای معامالت خود قرار دهند تا به تدریج
شــاهد حرکت بازار سهام به ســمت یک بازار حرفهای و تحلیلنگر باشیم.
وضعیتی که در بورسهای پیشرفته دنیا دیده میشود.
بورس تهران معامالت بهمن ماه را در فضای پیچیدهای پشت سر گذاشت
تا شــاخص کل پس از هفت ماه اولین ریزش ماهانه ( 0/7درصدی) خود را
ثبت کند .نوسانات نرخ ارز یکی از مهمترین مولفههایی بود که در معامالت
این ماه به دقت از سوی ســهامداران رصد میشد .نرخ دالر که در روزهای
پایانی ماه گذشــته تا  ۴۹۱۰تومان نیز رشد کرده بود ،در ادامه تحت تاثیر
بسته سرمایهگذاری جدید بانک مرکزی و مقابله با دالالن ارزی افت بیش از
 ۳۰۰تومانی را به خود دید .نوسانات چشمگیر این ارز مهم در معامالت این
ماه در حالی صورت گرفت که سهامداران دادوستدهای بورس را در فضایی
انتظاری و احتیاطی دنبال میکردند.
این احتیاط البته پس از انتشــار اوراق گواهی سپرده با نرخ  ۲۰درصدی
از سوی بانک مرکزی به عقبنشینی شاخص سهام منجر شد .به این ترتیب
در حالی که اوایل بهمن ماه شاخص کل سهام تا سطح  99هزار و  522واحد
پیش رفته بود ،در ادامه به اوایل دیماه بازگشت.
در معامالت آخرین ماه سال  96اما بورس تهران تحتالشعاع تحوالت در
بازارهای جهانی قرار گرفت .پس از اعالم رسمی وضع تعرفه بر واردات برخی از
محصوالت استراتژیک آمریکا همچون فوالد و آلومینیوم از سوی رئیسجمهور
این کشور ،نگرانیهای 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 کامودیتیهای بازار ســهام در معرض اصالح
قرار گرفتند.

کاهشخوشبینیها
به بورس97
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اوراق بهادار

تا قبل از شروع اسفندماه به دلیل رشد دالر و پایین بودن نرخ بهره ،خوشبینیها
به ســهام دالری باال گرفت و نمود این مســئله تا جایی بود که اکثر فعاالن بازار
یکی از راههای پوشــش ریسک و حفظ ارزش پول خود را در خرید سهام دالری
میدانســتند .اما با شروع اســفند و تصمیم بانکمرکزی برای کنترل دالر ،اوراق
گواهی ســپرده  20درصدی وارد بازار شد این موضوع اندکی از خوشبینیها 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 خوشبینیها نسبت
به بازار ســهام کاهش پیدا کرد .طرح اوراق گواهی ســپرده  20درصدی 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  72هزار میلیارد تومان اوراق با در آمد
ثابت ،احتمال کاهش نرخ بهره را کاهش داد و نسبت پی بهای بدون ریسک بازار
دوباره به عدد زیر  5برگشت .هر چند انتظار میرود نرخ بهره اوراقی با درآمد ثابتی
که به باالی  24درصد رســیده است اندکی کاهش یابد ولی بهنظر میرسد این
کاهش چشــمگیر نباشد و نرخ بهره دوباره به حالت قبل نمیگردد .بنابراین سال
 97پیبهای بدون ریسک حدود عدد  5خواهد بود در حالی که قبل از افزایش نرخ
بهره پیبهای بدون ریسک به باالی عدد  6رسیده بود.
افزایش نرخ بهره و کاهش پ 
ی برای بدون ریسک یکی از دالیل کاهش انتظاری
پی برای بازار سهام است .دالیل دیگری نیز برای کاهش پی برای بازار هست که
در ادامه به آن پرداخته میشود.
در طی چند هفته اخیر ،بازارهای جهانی نیز متزلزل نشان داد.
قیمت جهانی نفت و فلزات در طی این چند هفته عقبنشــینی کرد .نفت از
مرز  70دالر به زیر  65رسید و قیمت جهانی فلزاتی از جمله مس و روی کاهش
حدود 3تا نزدیک  10درصد 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 قیمتهای جهانی بود .قیمتهای جهانی که در طی ماههای
اخیر پرقدرت ظاهر شــده بودند با این کاهش ،ترس را به سهامداران شرکتهای
کامودیتی محور انتقال دادند .هر چند با این قیمتهای جهانی و دالر باالی 4800
تومان در سال  97سود شرکتهای کامودیتی محور از سال  96بهتر خواهد بود و
پی برای کارشناسی بعضی از این شرکتها بعد از مجمع سالیانه به زیر 3نیز خواهد
رسید ،ولی ترس از کاهش بیشتر قیمتهای جهانی سبب شده است فعاالن بازار
به این سهام با احتیاط بیشتری نگاه کنند و برای آنها پی برای پایینتری در نظر
بگیرند .در کنار این ریسکها میتوان برجام را هم اضافه کرد .اردیبهشتماه قرار
است آمریکا در مورد برجام تصمیمگیری کند ریسک لغو برجام نیز از جمله عوامل
کاهنده پی برای بازار است.
نتیجهای که میتوان از این بحث گرفت این است که عوامل باال در کنار برخی
ریسکهای دیگر باعث خواهد شد که سال  97سهام پی برای 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  97بازار سهام
بازدهی نخواهد داشت .به دلیل افزایش سودآوری شرکتها ناشی از افزایش قیمت
دالر ،انتظار میرود بعضی از سهام کامودیتی محور بازدهی مناسبی داشته باشند
ولی دیگر خوشبینی بهمنماه وجود ندارد و بازدهی ســال  97با شرایط حاضر،
مطابق انتظار بهمنماه نخواهد بود ،مگر اینکه سال  97اتفاق غیرمنتظرهای رخ دهد
و قیمت دالر افزایش بیشــتری را تجربه کند یا اینکه بصورت دستوری نرخ بهره
دوباره کاهش یابد که در اینصورت فروش  72هزار میلیارد تومان ارواق مشارکت
سخت خواهد بود.

شماره  96فروردین 97

رحیم جلیلزاده
کارشناس بازار سرمایه

شماره  96فروردین 97
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رونقمصرفکاالیایرانی
باگزارشگریشاخصکیفیت
سید محسن فاضلیان

مدیرعاملشرکت  
تأمین  سرمایه  امید   عنوانکرد

تأمینمالی
تولیدداخلیو
تحققشعار97

مدیرعامل شرکت تأمینسرمایه بانک مسکن

اوراق بهادار

مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود فرمودند امســال خطاب نامگذاری سال جدید بیشتر با ملت
ایران است .این نکته که مردم یک کشور میتوانند باعث رشد و بالندگی صنایع داخلی آن کشور باشند
نکته حائز اهمیتی اســت .بازارسرمایه از ساختار یافتهترین ســامانههایی است که میتواند توان تولید و
رقابت صنایع را تقویت و حمایت کند ،اما از طریقی غیرمستقیم .عوامل اولیه دخیل در مقوله حمایت از
کاالیایرانی در نگاه ســنتی ،مصرفکننده و تولیدکننده داخلی تعریف میشوند ،اما میتوان نقش مردم
را در ایــن چرخــه به گونهای دیگر تعریف کرد .یکی از مهمترین نیازهای یک واحد تولیدی و یا صنعتی
تأمینمالی مطمئن و قابل اتکاست .تأمینمالی به موقع با قیمت رقابتی امکانی است که میتوان آن را از
ظرفیتهای بازارسرمایه برشمرد.
همانطور که اطالع دارید تأمینمالی در کشــور ما بانک محور است .با توجه به مشکالت عدیدهای که
در سالهای اخیر و در در کلیت در ماهیت نوع تأمینمالی در سیستم بانکی وجود دارد ،تولیدکنندگان و
صنایع ایران همواره دچار مشکالت مزمنی در هنگام نیاز به تأمینمالی هستند.
مطابق پژوهشی که در شرکت تأمینسرمایه بانک مسکن انجام شده در سال  2015میالدی نسبت وام
پرداخت شده به تولید ناخالص ملی  46درصد و نسبت تأمینمالی از طریق اوراقبهادار 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 نمیشود.
نظام مالی و سرمایه کشور باید به سمت جذب سرمایهگذار برای توسعه بازارسرمایه و ایجاد رونق در
صنایع داخلی حرکت کند .تأمینمالی ارزان ،قابل اتکا در هر زمان با شرایط قابل قبول برای تولیدکننده
کاالی ایرانی میتواند باعث توانمندسازی تولیدکننده برای تولید کاالی درخورشان و منزلت ملت ایران و
همچنین ایجاد ظرفیت رقابت در بازارهای بینالمللی باشد.
شــاید بتوان یکی از کارکردهای دیگر بازارســرمایه برای رونق مصرف کاالی ایرانی را گزارشــگری
شــاخص کیفیت تولید محصوالت شرکتهای 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 شرکتها در مقایسه با شرکتهای هم گروه داخل و خارج بورس و رقبای خارجی
میتواند به مصرفکننده ایرانی و یا خارجی قدرت تحلیل و مقایسه داده و نسبت به انتخاب کاالی ایرانی
ترغیب بیشتری ایجاد کند.بورس نقش تأمینکننده مالی ارزان و قابل اتکا را بازی کند که مهمترین مولفه
تولید است .بورس میتواند 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 بینالمللی نقشآفرینی داشته باشد .یکی
از کارکردهای بازارسرمایه ایجاد شفافیت بیشتر بنگاههای تولیدی در مقایسه با شرکتهای خارج بورس
اســت .چراکه ســاختار مالکیتی این بنگاهها متفاوت بوده و مدیران شرکتهای بورسی به طیف وسیعی
از ســهامداران پاسخگو هستند .به نظر میرسد بازارسرمایه و سهامداران میتوانند از طریق ایجاد رقابت
بین شــرکتهای صادرکننده ،با استفاده از الزام به گزارشگری مختص صادرات ،شرکتهای صادرکننده
محصوالت را به صادرات بیشتر ترغیب کنند.

مژده ابراهیمی

خبرنگار

باتوجه به شعار ســال 1397که از
سوی مقام معظم رهبری سال حمایت
از کاالی ایرانــی نامگذاری شــده ،باید این
به صورت افزایش تولید
حمایــت در وهله اول 
قرار بگیرد تا با مصرف کاالهای ایرانی ،تولید
داخلی افزایش یابد .حمایت از کاالی ایرانی از
طریق رقابتپذیر کــردن آن با بهبود کیفیت
کاالها و خدمات داخلی میتواند تقاضای جامعه
را نسبت به اســتفاده از موارد مشابه داخلی
افزایش دهد.
همچنین میتوان گفت انتخاب شعار امسال به
عنوان حمایــت از کاالی ایرانی میتواند رونق
چشمگیری در معامالت کاالهای اساسی و در
نتیجه ایفای نقش بیشتر بورسکاالی ایران در
جهت دستیابی به اهداف تعیینشده سال باشد.
بنابراین در ســال جدید شرکتهای کوچک و
متوسط که از یکسو سهم در خور توجهی در
میزان اشتغال و رشد اقتصادی کشور دارند و
از سوی دیگر شرایط الزم برای حضور در بازار
ســرمایه را ندارند ،میتوانند سال پررونقی را
در ســال  1397تجربــه کنند.ماهنامه بازار و
ســرمایه در خصوص مهمترین نقش در تحقق
ســال حمایت از حمایت از کاالی ایرانی ،رشد
شرکتهای بورسی در سال جدید ،نقاط قوت
و ضعف بازارســرمایه درخصوص تأمینمالی،
وجه تمایز تأمینمالی از بازارســرمایه و بازار
پول و ...با حبیبرضا حدادی مدیرعامل شرکت
تأمینسرمایه امید به گفتوگو نشست که در
ادامه میخوانید.

با توجه به نامگذاری سال  97به عنوان "سال حمایت از تولید
کاالهای داخلی" مهمترین نقش در حمایت از کاالی ایرانی را
بر عهده چه نهادی میدانید؟
همانگونه که در پیام معظمله به مناســبت آغاز سال  1397و 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
به صورت افزایش تولید
مسئوالن هستند .حمایت از کاالی ایرانی در وهله اول 
اســت که بر عهده مسئولین دولتی قرار دارد که باید برنامهریزی کنند و سپس
برعهده خود مردم است تا با مصرف کاالهای ایرانی تولید داخلی افزایش یابد.
بیشک ،این رهنمود و سیاست کلی مشخصکننده اصلیترین نهادهای تاثیرگذار
در حوزه حمایت از کاالی ایرانی و تولید داخلی اســت .نهادهای سیاستگذار و
قانونگذار و همچنین بخش اجرایی کشــور در کنار مردم اصلیترین نقش را در
حمایت از کاالی ایرانی بر عهده دارند.
دستیابی به این مهم را منوط به رعایت چه عواملی میدانید؟
عوامل بسیاری در دستیابی به این مهم تاثیرگذار هستند .یکی از مهمترین
آنها ،حمایت از کاالی ایرانی از طریق رقابتپذیر 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 جنبههای مختلف اقتصادی و اجتماعی به خصوص
افزایش سطح اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نمود مییابد.
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فکر میکنید کدام شرکتهای حاضر در بورس میتوانند
روند رو به رشدی داشته باشند؟
باتوجه به شعار تعیینشده از سوی مقام معظم رهبری و نظر به حمایتهایی که
در راستای اجراییکردن این شعار در باالترین سطوح سیاستگذاری و اجرایی کشور
وجود دارد ،به نظر میرسد تمامی شرکتهای پذیرفتهشده در بازار سرمایه اعم از
تولیدی و خدماتی میتوانند به رشــد قابل توجهی از محل افزایش تقاضا داخلی
دســت یابند .عالوه بر این ،شرکتهای کوچک و متوسط که از یک 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 ،میتوانند 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 چرخهای اقتصادی کشور باشیم.
برای نتیجهگیری بهتر چه عواملی باید مدنظر قرارگیرد؟
یکی از مشــکالت عمده شــرکتها و بنگاههای داخلی در شــرایط فعلی،
تأمین منابع مالی ارزان برای توسعه کسبوکار و خرید تجهیزات و فناوریهای
نوین اســت .بنابراین در وهله اول حمایت مجموعه حاکمیتی و اجرایی به ویژه
سیاســتگذاران حوزه مالی و اقتصادی برای تأمینمالی ارزان بنگاههای بزرگ و
کوچک با جذب منابع ریالی و ارزی از بازارهای داخلی و بینالمللی میتواند گام
ل دادن سرمایههای سرگردان
مهمی تلقی شود .نکته با اهمیت آن است که گسی 
کشور به سوی بازار سرمایه و انتقال سریع و کمهزینه آن به بخش واقعی اقتصاد
از طریق انتشار سهام جدید توسط شرکتهای پذیرفتهشده و یا انتشار انواع اوراق
تأمینمالی با درآمد ثابت میتواند 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 بینالمللی
را میتوان از دیگر عوامل بااهمیت دانست که برای تحقق شعار امسال باید مدنظر
قرارگیرد .اما راهحلهای 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 میشود) ،همچنان وجود داشته باشد.
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بازارسرمایه خود جایگاهی برای عرضه کاالهای ایرانی است
بازتاب این انتخاب را در این بازار چگونه بررسی میکنید؟
بازار ســرمایه کشور در سالهای اخیر رشــد خیرهکنندهای را تجربه کرده
و توانســته است جایگاه مناسبی در اقتصاد کشــور و نظام تأمینمالی در کنار
بــازار پول به خود اختصاص دهد .در حال حاضر ،بنگاههای تولیدی و خدماتی
بزرگ که نقش بیبدیلی در رشــد و توســعه اقتصادی کشور ایفا میکنند ،چه

با توجه به تاکید وزیر اقتصــاد مبنی بر تالش دولت برای
اجرای شعار امسال ،در جهت حمایت از تولید صادرات محور
چه مواردی در تحقق این مهم باید مورد توجه قرارگیرد؟
بــدون تردید یکی از عوامــل مهم تاثیرگذار در تحقق ایــن مهم ،بازاریابی
محصوالت داخلی کشــور در بازارهای بینالمللی و به ویژه در بین کشــورهای
منطقه و همسایه است که میتواند با هماهنگی نهادهای ذیربط مانند وزارت
اقتصاد ،وزارت صنعــت ،معدن و تجارت ،وزارت امور خارجــه و اتاق بازرگانی
محقق شود .البته باید به این موضوع اشاره داشت که هدفگذاری برای صادرات
محصوالت داخلی به بازارهای بینالمللی بدون توجه به افزایش کیفیت محصوالت
داخلی امری بیهوده است؛ زیرا ،کیفیت باالی محصوالت در کنار قیمت مناسب،
اصلیترین نقش را در رقابتپذیری و افزایش فروش ایفا میکند.
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سهام و چه محصوالت تولیدی آنها در ارکان بازار سرمایه پذیرفته شده و مورد
دادوســتد قرار میگیرند .هرچه میزان تقاضا و مصرف کاالهای ایرانی در کشور
سهم باالتری نسبت به کل داشته باشد ،قطعا سرعت رشد اقتصادی افزایشیافته
و سایر متغیرهای بااهمیت اقتصادی و به خصوص میزان اشتغال افزایش مییابد.
همچنین بــورسکاالی ایران به عنوان محیطی کامال شــفاف و رقابتی ،محل
مناسبی برای کشف قیمت منصفانه انواع محصوالت تولیدی شرکتهای ایرانی
شامل محصوالت فلزی ،معدنی ،پتروشیمیایی ،کشــاورزی و امثال آن است و
انتخاب شعار امسال به عنوان حمایت از کاالی ایرانی میتواند رونق چشمگیری
در معامالت کاالهای اساسی و در نتیجه ایفای نقش بیشتر بورسکاالی ایران در
جهت دستیابی به اهداف تعیینشده سال باشد.
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از بعد تأمینمالی چطور میتوان در تحقق این شعار اثرگذار بود؟
همانطور که اشــاره شــد در حال حاضر ،تأمین نقدینگی یکی از اساســیترین مشکالت در صنعت
کشور اســت و بخش مهمی از الزامات حمایت از کاالی ایرانی مربوط به نحوه تأمینمالی شرکتها برای
ســرمایهگذاری جدید با هدف تولید محصوالت با طراحی جدید و باکیفیت است .به منظور کمک به این
شرکتها ،بازارهای مالی شامل بازار پول و بازارسرمایه میتوانند نقش مهمی ایفا کنند .در سالهای گذشته
و همزمان با معرفی ابزارهای تأمینمالی اســامی در بازارسرمایه ،بازار بدهی رشد مناسبی یافته و اکنون
توانسته است سهم قابل توجهی از تأمینمالی شرکتها را به خود اختصاص دهد .از آن جایی که نقش بازار
پول ،تأمین سرمایه در گردش کسبوکارهای مختلف است و بازار بدهی تأمینمالی بلندمدت را بر عهده
دارد ،همکاری و ارتباطات مناسب میان فعاالن این دو بازار میتواند تحقق شعار امسال را تسریع بخشد.
یکی ازمشــکالت در تولید ،بحث نقدینگی است ،فکر میکنید بازارسرمایه چگونه
میتواند در این خصوص موفق عمل کند.
بازارهــای ســرمایه در تعاریف کالســیک و جهانی برای ســرمایهگذاری بلندمدت تعریف شــدهاند و
ســرمایهگذاریهای کمتر از یک سال بر اساس همان تعاریف بر عهده سیستم بانکی و بازارهای پول است.
بنابراین در بحث تأمین نقدینگی بنگاههای اقتصادی ،دوره زمانی مد نظر برای در اختیار داشتن منابع مالی
اهمیت باالیی دارد .بازارسرمایه برای کمک به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای حمایت از بخش واقعی
اقتصاد و تولید کاال و خدمات ملی ،ابزارهای مالی نوینی را طراحی و راهاندازی کرده است که برای تأمینمالی
ن سرمایه به عنوان متخصصین امر
بلندمدت استفاده میشود .همچنین در سالهای اخیر شرکتهای تأمی 
تأمینمالی بلندمدت از طریق بازار سرمایه شکل گرفتهاند که با انجام فعالیتهای مهمی چون مشاوره عرضه
و پذیرش ،تعهد پذیرهنویسی ،تعهد بازارگردانی و امثال آن به بازار اوراق بهادار تأمینمالی در بازارسرمایه رونق
خوبی بخشیدهاند .همچنین پویایی و چابکی بازارسرمایه در بهروزرسانی قوانین و مقررات و تطبیق آنها با
شرایط روز کسبوکار بنگاههای اقتصادی ،تسریع در فرآیندهای انتشار اوراق تأمینمالی ،افزایش رقابت منصفانه
در کیفیت خدمات نهادهای مالی و بسترسازی مناسب در راستای کاهش هزینههای انتشار اوراق ،بازارسرمایه
را به عنوان راهکاری ،جایگزین بازار پول برای تأمینمالی بلندمدت شرکتهای متقاضی کرده است.
بسترهای موجود (نقاط قوت و ضعف) بازار سرمایه درخصوص تأمینمالی پروژههای
اقتصادی را چگونه ارزیابی میکنید؟
نظر به وجود ابزارهای تأمینمالی متنوع در بازارسرمایه اعم از سهام یا بدهی برای تأمینمالی پروژههای
سرمایهگذاری جدید ،به نظر میرسد این بازار میتواند گزینه بسیار مناسب در راستای تأمینمالی صنایع
بزرگ باشد .صنایعی که نقش زیادی در افزایش حجم صادرات غیرنفتی و تأمین منابع ارزی مورد نیاز کشور
ایفا میکنند و در کنار آن نیاز به واردات بخشی از محصوالت خارجی را مرتفع میسازند .عالوه بر این ،در
سالهای اخیر شاهد حمایت از کسبوکارهای نوپا در قالب ارائه طرح و تصویب ابزارهایی چون صندوقهای
سرمایهگذاری جسورانه برای حمایت از شــرکتهای دانشبنیان و راهاندازی بازار ایدههای نو برای عرضه
طرحهای مخترعان و نخبگان در بازارســرمایه کشور بودهایم که امید است در آینده نزدیک شاهد رشد و
شکوفایی اقتصاد از طریق بازارسرمایه باشیم .عمده مشکالت بازار سرمایه در فرآیند تأمینمالی بنگاههای
اقتصادی ناشــی از تصمیمات ناگهانی مقامهای ناظر بازارهای مالی و غیر قابل پیشبینی اکثر متغیرهای
اقتصادی تأثیرگذار مانند نرخ سود بانکی ،سیاستهای پولی و مالی ،سیاستهای ارزی و امثال آن است.
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وجه تمایز تأمینمالی از بازارسرمایه و بازار پول را بیان کنید و چرا در شرایط کنونی
بیش از  80درصد تأمینمالی ازطریق بازار پول انجام میشود ؟
وظيفه اصلي نظام مالي ،تجهیز و تخصيص بهينه مانع مالي جهت دستيابي به سطوح باالتر رشد و توسعه
اقتصادي است .بازارهای مالی عمدتا به یکی از دو سیستم مالی متکی هستند :مبتنی بر بانک و مبتنی بر
بازارسرمایه .در سیستم مبتنی بر بانک ،بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نقش مهمی در تجهیز و تخصیص
منابع مالی بنگاههای اقتصادی ایفا میکنند و تعیینکننده قیمت پول در سیستم اقتصادی کشور هستند و
تصمیمات آنان در حوزههای مالی میتواند موجب تغییرات بااهمیت در متغیرهای اقتصادی شود .در مقابل،
در سیستم مبتنی بر بازار ،بازارهای اوراقبهادار نقشآفرینی بیشتری میکنند و حتی نهادهای مالی در بازار
پول ،در بازار اوراقبهادار نقش پررنگی دارند .در سیســتم مبتنی بر بازارسرمایه ،انتشار اوراق بهادار روشی
کامال متداول برای تأمینمالی شرکتها محسوب میشود و در کنار آن مدیریت ریسک نیز انجام میگیرد.
باوجود نقش پررنگی که بازارسرمایه در سالهای اخیر در تأمینمالی بنگاههای اقتصادی و طرحهای زیربنایی
دولتی و خصوصی ایفا کرده است ،اما همچنان صاحبنظران و اقتصاددانان ،بازار تأمینمالی کشور را یک بازار
بانکمحور میدانند .زیرا عالوه بر آن که بانکها در حالت کلی سهم باالتری از بازار تأمینمالی را در اختیار
خود دارند ،به عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق تأمینمالی در بازارسرمایه نیز حضور فعال و تاثیرگذاری دارند،
به طوری که اگر مشارکت آنان در قبول تعهدات ناشر در پرداخت اصل و سود اوراق تأمینمالی نباشد ،عمال
ن در بازارسرمایه وجود نخواهد داشت.
امکان انتشار آ 

افزایشسود
شرکتهایبورسی
درسال97
مهدی نجفی
استاد دانشگاه

بررســي روند گذشته و شــناخت وضعيت
فعلي بازار و اينكه مقطــع زماني مورد تحليل
در كــدام نقطه از روند قــرار دارد ،به ما كمك
ميكند تــا ارزيابي واقع بينانه تري در خصوص
ســمت و سوي بورس در ســال  ٩٧و وضعيت
ســهام شرکتها داشــته باشــيم.بازار سرمايه
بعــد از جهش ســال  ٩٢وارد يــك فاز اصالح
فرسايشي و بلند مدت شد كه نزديك به  ٤سال
طول كشيد.
سال  ٩٦نيز چنان كمرمق شروع شد كه كمتر
تحليلگري براي بورس بازدهي بيش از بازار پول
متصور بود ،اما از سه ماهه دوم روند مثبت بازار
و بازدهي دو رقمي و گاه سه رقمي سهام شروع

عامل تاثيرگذار به وضوح قابل رويت
است :نرخ تســعير ارز و قيمتهاي

جهاني .در واقــع افزايش نرخ ارز و
قيمت جهاني فلــزات و محصوالت

پتروشــيمي موجب بهبود سودآوري
شرکتهاي مرتبط و عمدتا صادرات

محور شد به طور مشــخص صنايع

فلزات اساسي اســتخراج كانههاي

فلزي ،پتروشــيمي و پااليشي بسيار
از اين وضعيت منتفع شدند و اثر دو

متغير مذكور به سرعت در صورتهاي

مالي اين شرکتها نمايان شد
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شــد .در واكاوي علت رشد بازار تقريبا دو عامل
تاثيرگذار به وضوح قابل رويت اســت؛ نرخ تسعير
ارز و قيمتهــاي جهاني .در واقع افزايش نرخ ارز
و قيمت جهاني فلزات و محصوالت پتروشــيمي
موجب بهبود سودآوري شــرکتهاي مرتبط
و عمدتا صــادرات محور شــد.به طور
مشــخص صنايع فلزات اساســي
اســتخراج كانههــاي فلــزي،
پتروشيمي و پااليشي بسيار
از اين وضعيت منتفع شدند
و اثــر دو متغير مذكور به
ســرعت در صورتهــاي
مالــي ايــن شــرکتها
نمايان شــد.اينها اخبار
خوب بنيادي براي صنايع
صادراتــي بود كــه بر فاند
شرکتهاي گروه تاثير داشت
ولي به جز اين دو متغير ،ساير
شرايط تغيير مثبتي نكرده است.
ما شــاهد بهبــود در بهــروهوري
شــرکتها نيستيم ،ريســكهاي سياسي و
ابهامات برجامي همچنان پا برجاســت ،نرخ سود
اوراق و بطوركلي وضعيت نابسامان و نگرانكننده
نظــام بانكي همچنان بازارســرمايه و كل اقتصاد
كشــور را تهديد ميكند ،ريســكهاي داخلي و
بويژه ريسك نهاد ناظر و تغيير قوانين كه بهتازگی
نيز سيلي سرخي بر گونه ظريف بورس نواخت به
عنوان يك متغير كامال مســتقل و ناشــناخته بر
سختي كار تحليلگران افزود.
شرايط مذكور ،عمده مختصات بورس در سال
بعد را ترســيم ميكند .در ســال  ٩٧با توجه به
قيمتهاي فعلــي كاموديتي و همچنين نرخ ارز،
برآيند سود شــرکتها در صنايع بزرگ بازار كه
قيمت فروش محصوالت آنها جهاني است ،نسبت
به ســال  ٩٦از افزايش قابل مالحظهاي برخوردار
خواهد بود و در بســياري مــوارد با درجه اتكاي
بااليي  epsشــرکتها قابل محاسبه است ،كما
اينكــه از هماكنون نيز بســياري از تحليلگران و
فعاالن بورســي پيشبيني صورت ســود و زيان
سال  ٩٧اينگونه شــرکتها را انجام دادهاند كه
ميتوان نسبت به تحقق آنها نيز اميدوار بود.
اين بدان معناســت كه ريســكهاي مختص
شركت تا حد زيادي قابل برآورد است فعاالن بازار
نتيجه محاســبات خود را در تصميمگيري براي
خريــد و فروش لحاظ ميكنند ،اما ريســكهاي
سيستماتيك همانند ســال  ٩٦و شايد با شدت
بيشــتر در ســال  ٩٧وجود دارد كــه ميتواند
قيمتهــاي(و نه لزوما سود)شــرکتها را تحت
تاثير قرار دهد و اثر آن بر قيمت گاها آنقدر زياد
اســت كه ميتواند كل تحليل بنيادي و سودهاي
پيشبيني شــده را (حتي اگر بســيار نزديك به
واقعيت باشد) بيارزش كند.
به عنوان مثال اگر ســود يك ســهم فوالدي

 ٩٠تومان برآورد شــود ،در شرايط نرمال بورس
ما ميتوان به قيمت  ٥٠٠توماني اين ســهم هم
اميدوار بود ،امــا وضعيتي را تصور كنيد كه مثال
ترامــپ تصميم جديدي گرفته باشــد ،نهاد ناظر
مقررات جديدي وضع كرده باشد ،سپردهگذاران
مالباختــه و يــا جماعتي ديگر بــه داليلي ديگر
تجمع و اعتراض كرده باشند و خالصه اتفاقاتي از
جنس ريسك سيستماتيك حادث شده باشد؛ در
چنين شــرايطي شايد قيمت همان سهم فوالدي
تا ٣٥٠تومان هم كاهش يابد.
بنابرایــن ميتــوان اينطــور جمعبندي كرد
كه دو دســته از عوامــل يا متغيرهــا در تبيين
بازدهي بورس در ســال  ٩٧نقش دارند :عواملي
كه بر ســودآوري شرکتها تاثيرگذارند و عواملي
كــه وضعيت عمومــي و جو بــازار را تحتتاثير
قــرار ميدهنــد ،البتــه در كنــار همــه اينها
پارامترهاي ديگري نيز هســتند كه اثر ملموسي
بر قيمت دارند.
در اين زمينه بطور مشخص ميتوان به حجم
عرضه سهام توسط نهادهاي دولتي و شبه دولتي
اشــاره كرد .در چندماه اخير نيز شاهد بوديم كه
فروش مداوم ســهام توســط برخي حقوقيهاي
بزرگ بطور كلي روند قيمتها را متاثر ســاخته و
اصــوال پيشفرضهاي بازار رقابتي و عدم انحصار
در بازار را از اســاس زير سوال برده است .خوب
مســلم اســت وقتي كه قدرت خريد و يا فروش
يك شخص حقوقي بطور معناداري از ساير فعاالن
بازار بيشتر است خود به يكي از مولفههاي تعيين
قيمت تبديل ميشود.
بــا توجــه بــه عطــش نقدينگــي بيمهها و
صندوقهاي بازنشســتگي و همچنين سياســت
فروش شرکتهاي تابعه بانكها احتماال در سال
 ٩٧نيــز با حجــم بااليي از اين قبيــل عرضهها
مواجه خواهيم بــود ،البته با نقدينگي كنوني كه
عدد باالي  ١٥٠٠هزار ميليارد تومان است و روند
افزايش آن ادامه دارد .چنانچه بخشــي از آن به

بازارسرمايه هدايت شود ،آنگاه بورس كشش اين
عرضهها را خواهد داشت.
به هــر ترتيب با فــرض اينكه اثــر عوامل و
متغيرهاي ريسك سيســتماتيك را در حد سال
 ٩٦در نظر بگيريم ميتوان وضعيت بهتري براي
بورس در سال  ٩٧متصور شد.
همانطور كه ذكر شــد صنايــع بزرگي مثل
معدني و فلزي ،پااليشی ،پتروشيمي و شرکتهاي
بزرگ سرمايهگذاري وابسته به آن كه بيش از ٧٠
درصد ارزش بازار را تشكيل ميدهند با توجه به
قيمت جهاني محصوالت و نرخ ارز در حال حاضر
با افزايش قيمت فــروش و تعديلهاي مثبت در
سود مواجه هســتند كه اين روند براي سال بعد
هم محتمل است.
عملكرد ماهانه برخي از اين شرکتها در بهمن
ماه كه اخيرا در ســايت كدال منتشر شده است
حاكــي از افزايش حدود  ٢٠درصدي نرخ فروش
بهمنماه نســبت به ميانگين نــرخ فروش ١١ماه
ابتداي سال است.
اين بدان معناســت كه با تداوم شرايط فعلي
مبلغ فروش ســال  ٩٧براي شرکتهاي مذكور
نسبت به سال  ٩٦حدود  ٢٠درصد افزايش دارد.
اگر  ١٠درصــد از اين افزايش را به دليل افزايش
بهاي تمام شــده توليد و ســاير هزينهها حذف
كنيــم و فقط اثر  ١٠درصــد از افزايش قيمت را
بر سودآوري بررســي كنيم ،آنگاه هر شركت با
توجه بــه درجه اهرم مالي از ايــن افزايش نرخ
متاثر ميشود.
به عنوان مثال شــركتي كه درجه اهرم مال
آن  ٥اســت با افزايش  ١٠درصدي نرخ فروش،
افزايش  ٥٠درصدي ســود را تجربه خواهد كرد
و بطــور كلي متناســب بــا درجات اهــرم مالي
شاهد افزايش ســودآوري اين دسته از شرکتها
خواهيم بود.
ضمنــا ميتوان اميدوار بود برخي صنايع ديگر
مثل شــوينده ،دارويي ،توليــد روغن خوراكي و
صنايعي از اين دســت كه مصارف ارزي داشتند
و در ســال  ٩٦بــا افزايــش بهاي تمام شــده و
ثبات قيمت فروش مواجه شــدند نيز در ســال
 ٩٧با وضعيت بهتري مواجه باشــند ،چون تجربه
گذشته نشان داده كه اين صنايع نيز با يك وقفه
زماني كوتاه مجوزهــاي افزايش نرخ محصوالت
خود را از انجمنها و ســاير مراجع تعيين قيمت
دريافت كرده و افت حاشــيه سود خود را جبران
خواهنــد كرد.همچنين اثر افزايــش نرخ ارز كه
ابتدا در صنايع باالدســتي پتروشيمي بروز كرده
به تدريج به تمام زنجيرههاي پاييندســتي توليد
هم نفوذ كــرده و اثرات مثبت آن بر مبلغ فروش
و ســود شــرکتهاي انتهاي زنجيره هم نمايان
خواهد شد.
مجموعــه اين عوامــل بيانگر آن اســت كه
ميانگين ســود شرکتهاي بورســي در سال ٩٧
عددي باالتر از سال  ٩٦خواهد بود.

بازار و سرمایه گزارش میدهد:
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توقف نمادها امری طبیعی است که نه تنها در بورس ما که در بازار سرمایه
کشــورهای دیگر نیز اتفاق میافتد و امری متداول محسوب میشود ،اما وجه
تمایز ،مدت زمان اجرای این مهم اســت که اثرات منفی بر بازار سرمایه وارد
ی که به معضلی برای اهالی بازار سرمایه تبدیل شده و ریسک
میکند به گونها 
نقدشــوندگی از این وادی را بسیار باال برده اســت ضمن آنکه این بازار برای
افراد تازه وارد و ســرمایهداران خرد بسیار پرریسک است و جذابیت چندانی
نیز نخواهد داشــت .طوالنی بودن مدت توقــف نمادها در بورس باعث ایجاد
مشــکالتی برای سرمایهداران 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 میتواند
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 ســرمایهگذاری کارگزاری بانک خاورمیانه؛ اسمعیل فوادیان ،مدیرعامل
کارگزاری مهر آفرین؛ مهدی طحانی ،مدیرعامل مشــاور سرمایهگذاری آوای
آگاه و محسن خدابخش مدیریت نظارت بر بورسها کرده است.

توقف طوالنی مدت نمادها دور از منطق است

اوراق بهادار

مدیر ســرمایهگذاری کارگزاری بانک خاورمیانه در
گفتوگو 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 میشود .وی در خصوص لزوم انجام این کار گفت :توقف نمادها امری
بدیهی اســت ،نمیتوان زمانی که شرکت اطالعات کاملی را ارائه نکرده است
جلوی معامالت آن را نگرفت و آزاد گذاشــت .مدیر سرمایهگذاری کارگزاری
بانک خاورمیانه تغییرات ایجاد شــده در توقف نمادها را مثبت ارزیابی کرد و
گفت :باید توجه داشت که هر تغییری اگر با فکر صورت بگیرد میتواند خوب
و موثر واقع شود .در حال حاضر به نظر میرسد 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 نمیتوانیم 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  ۴۸ساعت
مدیرعامل کارگــزاری مهرآفرین دربــاره اینکه آیا
توقف نمادها در کشورهای دیگر نیز به همین منوال
اســت ،گفت :ما با کشورهای دیگر کاری نداریم ،ما
یک کشور اسالمی هستیم و قوانین اقتصادی خاص
خود را داریم .اســماعیل فوادیــان ادامه داد :توقف
نمادها تنها تا  ۴۸میتواند 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 جدید متفاوت نیست

مدیرعامل مشاور سرمایهگذاری آوای آگاه نیز توقف
نمادها را امری متداول دانست و گفت :توقف نمادها
به دالیل مختلفی طبق قانون بازار انجام میشــود.
یکــی از این مــوارد در زمــان برگــزاری مجامع
شرکتهاســت که این مجامــع میتواند به صورت
مجمع عادی ،مجمع فوق العاده و یا مجمع عادی به
صورت فوق العاده باشــد که بر اســاس آن مکانیزم نمادها بســته میشود و
ســپس باز خواهند شد و این روند هیچ مشــکلی ندارد .مهدی طحانی ادامه
داد :مســالهای کــه توقف نمادها را با مشــکل مواجه میکنــد مدت زمان
طوالنی توقف نمادهایی است که دارای تغییرات با اهمیت در اصالحات مالی
خود هســتند به عنوان مثال برخی از بانکها مانند تجارت ،صادرات و برخی
از بانکهای دیگر مشمول این مرور زمان شدهاند و مدت زیادی نمادهایشان
بسته بوده است.
وی در خصوص آخرین تغییرات ایجاد شــده در روند توقف نمادها گفت:
طبق تغییرات جدید شــرکتهایی 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 میدهند 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 مکانیزمهای قبلی هیچ فرقی ندارد ،به عبارت ســاده تر ظاهر
امر خیلی فرق نکرده است .در واقع تمام این مسایل برای این به وجود میآید
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
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اسما دزفولی
کارشناس سرمایهگذاری شرکت سمگا

بررســی بازارسرمایه در سالهای گذشته نشــان میدهد که بورس ایران
بیش از هر عامل دیگری از عوامل اقتصادی کالن و عوامل سیاســی تاثیرگذار
بر اقتصاد ،اثر میپذیرد .اولین عاملی که در سال 97مورد توجه سرمایهگذاران
است ،مسئله خروج آمریکا از برجام است .حتی اگر خروج آمریکا نمایشی باشد
و تحریمهای نفتی و بانکی بازنگردد ،بانکهای بینالمللی از ترس تحریمهای
آمریــکا روابط خود با ایران را قطع کرده و هزینه ورود ارز به کشــور افزایش
مییابد و همین عامل باعث کاهش درآمدهای نفتی و افزایش تورم اســت .به
نظر میرســد افزایش نرخ ارز که از دی ماه امســال رقم خورد بیشترین تاثیر
را بر قیمتها در ســال آتی داشته باشــد .پس بهتر است شرکتهایی برای
ســرمایهگذاری در بازارسرمایه انتخاب شــوند که رابطه مستقیمی با نرخ ارز
دارند .به بیان دیگر گرایش سرمایهگذارها به شرکتهای صادرات محوری که
محصوالت آنها به قیمتهای 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
قیمتهای جهانی کاالهایی مانند ،روی ،فوالد ،مس ،سنگ آهن و ...است .از
سوی دیگر باید از سرمایهگذاری در شرکتهایی واردات محور و شرکتهایی
که وامهای ارزی دارند اجتناب کرد.
سال آینده اقتصاد ایران رکود بیشتری را تجربه خواهد کرد .دولت به دلیل
افزایش هزینه جاری قادر نیســت به صنایع کمک کند و بنگاههای اقتصادی
بیشــتری با بحران مواجه خواهند شــد و این به معنای تولید و اشتغال کمتر
و رکود ،بیکاری و تورم بیشــتر خواهد بود .همین عامل بر بیشتر شرکتهای
بورسی بجز شرکتهای صادرات محور تاثیر میگذارد و در این زمان دولت باید
بیشــتر از گذشته بر وضع تعرفههای صادراتی دقت ورزد تا حداقل این دست
شرکتها بتوانند از شرایط رونق اقتصاد جهانی بهرهمند شوند.
بازگشت تحریمها و افزایش نرخ ارز همچنان میتواند باعث رونق شرکتهایی
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 آنرا افزایش میدهد و رونق را به این شرکتها باز میگرداند.
پس برای سرمایهگذاری موفق در سال  97باید به اخبار سیاسی تاثیرگذار
بر فاکتورهای اقتصادی ،نرخ ارز ،وضعیت اقتصادی چین و سیاستهای پولی
و بانکی این کشــور ،قیمت جهانی کاالها و عوامــل اثرگذار بر آنها و وضعیت
فروش ،بهای تمام شده و ساختار مالی شرکتها توجهی ویژه داشت .همچنین
نقدینگی یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر وضعیت شرکتهاســت .با توجه به
افزایش هزینه پول ،شرکتها باید به اصالح ساختار مالی خود پرداخته و سعی
در تأمینمالی از منابع داخلی به جای اســتقراض داشته باشند تا حاشیه سود
آنها و وضعیت نقدینگیشان به دلیل افزایش هزینه پول ،کاهش نیابد.

اوراق بهادار

مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق
بهــادار البته این طــرح را مثبــت ارزیابی کرد
وگفت :طبق دستورالعمل جدید نمادها در زمانی
کوتاهتر و به صورت اتوماتیک باز میشــوند که
خود مزیت با اهمیتی اســت .محسن خدابخش
در خصوص دیگر مزیتهای دستورالعمل جدید
توقف نمادها اذعان داشــت :دســتور العملهای جدید باعث میشود که
نقدشــوندگی باال برود و شفافســازیهای الزم نیز صورتگیرد .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 مزیتهای بازار
ســرمایه خواهد شــد.خدابخش با بیان اینکه کاهــش مدت زمان توقف
نمادها باعث افزایش نقدشــوندگی در بازار نیز میشود 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 میشود .مدیریت نظارت بر بورسها 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 میشــود .وی در خصوص دیگــر مزیتهای
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 ســاختهای الزم برای توقف نمادها در کشور فراهم است ،گفت:
زیر ســاختها فراهم شده اســت اما نیاز به توسعه وجود دارد که در حال
حاضر تدارک انجام و تکمیل این مهم هستیم.

چرخشسرمایهگذاران
به  سمتشرکتهای
صادرات  محور
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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 معلولهای بازار سرمایه
برنامهریزی میکنیم و قانون مینویســیم .طحانی گفت :به نظر من در باز
و بسته کردن نمادها اگر حداقل حجم و یا دامنه نوسان بازتر باشد خیلی
بهتــر از قبل میتوان این موضوع را مدیریت کرد و دیگر لزومی به نگارش
این همه قانون و تفسیر نخواهد بود.
مدیرعامل مشاور ســرمایهگذاری آوایآگاه 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 میآید 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 نمیتوان تناظر یک به یک را در ایــن مورد اجرا کرد،
هرچند داشتن نیم نگاه به قوانین بینالمللی الزامی است چرا که بازار شکل
یکنواختی برای حضور سرمایهگذار خارجی داشته باشد اما باید توجه کرد
که نمیتوان هر کاری که در بورس کشــورهای دیگر انجام میشود را در
ایران نیز پیاده کرد چرا که در کشــورهای توســعه یافته دامنه نوسان باز
است و سرمایهگذاران نمیتوانند قیمتسازی 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 یک بازار بینالمللی و بسیار گسترده است و به طور حتم
قوانین آنها بسیار پیشرفتهتر است بنابراین ما باید در ایران بر اساس قوانین
و محدودیتهای خود برنامهریزی کنیم.
مدیرعامل مشاور ســرمایهگذاری 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 میتوان گفت به استانداردهای
بینالمللی نزدیک شدهایم.

شماره  96فروردین 97

78

نقشبرگزارینمایشگاهها
در توسعه بازار سرمایه

آینده   صندوقهای
سرمایهگذاریدرتالطم
دستورالعملهایجدید
هدیه لطفی
خبرنگار

محمد علی احمد زاد اصل
کارشناس بازارسرمایه

اوراق بهادار

در روزها و ماههای اخیر دستاندرکاران ومسئوالن بازار مالی کشور اعم از
بازار پول و بازار سرمایه با اشتیاقی به فراخور دیدگاهها و انگیزههای سازمانی
خود را آماده برگزاری یازدهمین دوره نمایشــگاه بینالمللی بورس ،بانک و
بیمه (فانیکس  )۲۰۱۸کردند که بدون تردید اقدامی شایســته در راستای
اشاعه فرهنگ سهامداری و ارائه آخرین و بهروزترین دستاوردها و فنآوریها
و ابزارهای نوین در حوزه بازارهای مالی است .فرصت مناسبی که شرکتهای
کارگزاری ،تأمین ســرمایه به عنوان نهادهای مالی و نیز شــرکتهایی که
خدمات مالی و مشــاورهای تخصصی ارائه میدهند به صورت مستقیم و از
فضایی که برای آنها قرار داده شده به معرفی انواع خدمات مالی بهویژه نرم
افزاری برای فعاالن بازار سرمایه بپردازند .این شرایط برای بانکها و بیمهها
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 روزمرهای که بانکها و بیمهها همواره از طریق
رســانههای جمعی برای عموم مردم دارند ،این نمایشگاه میتواند با تمرکز
بر مخاطبــان خاص امکان بازاریابی به خصــوص بازاریابی بینالمللی برای
مجموعه خود بهرهمند شوند و به مقتضای امر ،مراودات بینالمللی را توسعه
داده و مشارکت در جذب سرمایههای بینالمللی برای توسعه سرمایهگذاری
و ارائه خدمات پولی ،مالی و بیمهای را در کشور به همراه داشته باشد.
در هر حال با توجه به ظرفیتهایی که در هر سه حوزه مالی ،پولی و بیمه
در کشــور وجود دارد ،هرگونه اقدام موثر و راهگشا در توسعه سرمایهگذاری
از طریق معرفی توانمندیهای نهادهای 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 بازارهای مالی چه
داخلی و چه بینالمللی با فضای شفاف فعالیت در بازارهای مالی ایران آگاهی
کامل پیدا کرده باشــند ،بهتر میتوانند برای مشــارکت در سرمایهگذاری
بهویژه از طریق بازار ســرمایه که بیشک ظرفیتهای پنهان و پیدای قابل
توجهی در خود دارد ،تصمیمهای خردمندانه و بر مبنای تحلیلهای واقعی
انجام دهند.
ناگفته نماند حضور موثر نهادهای خودانتظام بازار ســرمایه و بورسهای
اوراق بهــادار ،فرابــورس ،انرژی و کاال و شــرکتهای خدماتی که از ارکان
ی این بخش
ش اجرایی ،نظارتی و عملیات 
اساسی بازار هستند ،با توجه به نق 
از اقتصاد ایران با تعامالت سازنده و ارائه انواع خدماتی که برای فعاالن بازار
و بنگاههای تجاری و شرکتهای سرمایهگذاری و ...دارند ،اثربخشی برگزاری
نمایشگاه فاینکس  ۲۰۱۸را مضاعف کرد.

صندوقهــای ســرمایهگذاری با درآمــد ثابت به دنبال اجرایی شــدن
دستورالعمل بانک مرکزی مبنی کاهش نرخ سود بانکی از شهریور ماه سال
گذشــته ،دستخوش تغییرات زیادی شده و نوسانات قابل توجهی را تجربه
کردند .بهطوریکه به دنبال کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به  15درصد،
اقبال به این صندوقها افزایش یافت .به این ترتیب شــاهد ورود نقدینگی
جدید و جهش مناسبی در صدور واحدهای جدید این صندوقها بودیم .اما
این امر تداوم چندانی نداشــت و حدود یک ماه بعد دستورالعمل جدیدی
برای این نهادها ابالغ شد .بر این اساس سازمان بورس در نیمه مهرماه طی
بخشنامهای اعالم کرد که "صندوقهای سرمایهگذاری دیگر نمیتوانند در
اوراق خارج از بورس سرمایهگذاری کنند" ،همچنین صندوقهای با درآمد
ثابت از تضمین ســود و صندوقهای سرمایهگذاری از تضمین و پیشبینی
سود منع شــدند .ضمن اینکه حد نصاب جدید سرمایهگذاری درخصوص
سپرده بانکی و سهام برای آنها تعیین شد .بر این اساس باید اختصاص سبد
سهام خود به سپردههای بانکی را از  70درصد به  50درصد کاهش دهند.
امــا این پایان ماجرا نبود .دقیقا یک ماه بعد از آن یعنی در  15آبان ماه
دستورالعمل جدید دیگری به این نهادهای مالی اعالم شد .این بار از صدور
واحدهای ســرمایهگذاری صندوقهای 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 دســتورالعملهای مزبورکه بهمنظور نظارت هر چه بیشتر بر این
نهادهــای مالی صورت گرفت ،تنها یک هدف اصلی را دنبال میکند و آنهم
همسو شدن با نرخهای مصوب سود بانکی است؛ در واقع مصوبات مزبور از
ســوی نهادهای مربوطه (بانک مرکزی و سازمان بورس) در راستای کنترل
هر چه بیشــتر صندوقها با درآمد ثابت ابالغ شده است .گرچه این اقدام با
هدف کاهش نرخ سود میتواند تا حدودی تخطی بانکها از نرخهای مصوب
را کنترل کند ،اما باید توجه داشــت که برای دستیابی کامل به این مقصود
نمیتوان به قوانین و مقررات دســتوری متوسل شــد .به عبارت دقیق تر
کاهش واقعی نرخ بهره نیازمند اصالحات ساختاری در بانکهاست.

روند صعودی در صندوقها

بررســی آماری نشــان از آن دارد که در ســال  1392تنها  28صندوق
سرمایهگذاری با درآمد ثابت در بازار سرمایه فعال بودند که با خالص ارزش
دارایی آنها معادل  2/3هزار میلیارد تومان بود در حالی که اکنون تعداد این
صندوقها به  58عدد و ارزش آنها به حدود  130هزار میلیارد تومان افزایش

اوراق بدهی تبدیل شــود .این موضوع میتواند بهعنوان فرصتی طالیی برای
بازار سرمایه قلمداد شود.

ممنوعیت صدور واحدهای سرمایهگذاری در بانکها

یافته اســت .بر این اساس تعداد واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری درآمد
ثابت که عموما زیرمجموعه بانکها هســتند از اوایل سال  ۹۵روند صعودی
چشمگیری به خود گرفتند .این تاریخ تقریبا مصادف با نخستین توافق بانک
مرکزی برای کاهش سود سپردهها به  ۱۵درصد بود.
روند مزبور از مرداد ماه ســال  96و با زمزمههای کاهش سود سپردههای
بانکی ،به افزایش صدور واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری منتهی شد .این
امر در شــهریورماه و پس ازابالغ رســمی بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود،
موجی از صدور واحدهای جدید را در این صندوقها به دنبال داشــت .بر این
اســاس از  ۱۱شهریورماه سال گذشته ،بانکها براساس بخشنامه جدید بانک
مرکزی مکلف به اجرایی کردن نرخهای ســود ســپرده مصوب شورای پول و
اعتبار شدند به گونهای که حداکثر سود برای سپردههای بلندمدت  ۱۵درصد
و کوتاهمدت به حداکثر  ۱۰درصد کاهش یافت .بررسی آماری و تعداد صدور
واحدهای صندوقها در این برهه از زمان نشان از ورود نقدینگی جدید به آنها
دارد .پولی که در راستای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و به منظور حفظ
مشتری به صندوقها تحت تملک این بانکها منتقل شد.
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مصوبهای به نفع صندوقها
هر چند ممنوعیت صدور واحدهای صندوقها توسط شعب بانکی میتواند
کاهش استقبال از این نهادهای مالی را به دنبال داشته باشد ،اما هدف اصلی
آن یعنی کاهش نرخ ســود ســپردههای بانکی را دنبال میکند .البته نباید
این نکته را نیز فراموش کرد که از یکســو گســتردگی شــعب بانکی برای
خرید واحدهای صندوقها و از ســوی دیگر اطمینان عامه مردم به استفاده از
بانکها چه در قالب سپرده و چه صندوق ،منابع مهمی برای جذب واحدهای
صندوقها هســتند .بهطور قطع نبود این کانــال ،به کاهش صدور واحدهای
ن اســت ابطالهایی را نیز در بازه زمانی
جدید منجر خواهد شــد .حتی ممک 
بلندمدت به دنبال داشته باشد .اما در نهایت میتوان گفت که ترمز ورود پول
بیرویه به صندوقها کشیده خواهد شد.
بررسی آماری تاثیر مصوبات بر عملکرد صندوقها

بررســیهای صورت گرفته نشــان میدهد ممنوعیت صــدور واحدهای
ســرمایهگذاری صندوقها توسط شــعب بانکها ،باعث کاهش خالص ورود
وجه نقد به صندوقهای با درآمد ثابت شــده است .به طوریکه روند خالص
ارزش دارایــی صندوقهای با درآمد ثابت نیز احتمــاالً از این مصوبه تاثیر
گرفته اســت به طوری که شیب روند خالص ارزش دارایی صندوقها بعد از
این مصوبه کاهش یافته اســت .به عبارت دقیقتر پس از مصوبه  ۱۴آبانماه
ســال گذشــته از جانب ســازمان بورس در خصوص منع صدور واحدهای
صندوقهــای مزبور ،کاهش ورود وجه نقد به صندوقهای ســرمایهگذاری
به واســطه ممنوعیت صدور واحدهای سرمایهگذاری را محتمل کرده است
درحالی که خروج وجه نقد به واسطه ابطال واحدهای سرمایهگذاری به قوت
خود باقی مانده است .بهطوریکه طبق آمار شرکت پردازش اطالعات مالی
پارت (سامانه رسام) ،خالص ارزش داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری با
درآمد ثابت از  ۱۵شــهریورماه سال تا  ۱۵آبان ماه سال  96روند صعودی با
شیب تندی داشته است.
بر این اســاس طی این  ۶۰روز (  15شهریور تا  15آبان) به طور متوسط
روزانه بیش از  416میلیارد تومــان به خالص ارزش دارایی کل صندوقهای
ســرمایهگذاری افزوده شده است در حالی که بعد از این ابالغیه و از  ۱۵آبان
تا  ۱۵دیماه خالص ارزش دارایی صندوقهای با درآمد ثابت رشــد مالیمی
داشتهاند .در طی این مدت به طور میانگین روزانه حدود  39میلیارد تومان به
خالص ارزش دارایی صندوقها افزوده شده است .روند مزبور را میتوان به طور
دقیق در نمودار «روند خالص ارزش دارایی کل صندوقهای سرمایهگذاری با
درآمد ثابت» به طور دقیق مشاهده کرد.

اوراق بهادار

فیلتر دوم از کانال صندوقها
فضای بانکداری سایهای که با حضور صندوقهای سرمایهگذاری در کشور
به وجود آمد ،عم ً
ال منجر به دور زدن مصوبات نرخ ســود شورای پول و اعتبار
در زمینه نرخهای ســود شد .بر این اســاس سازمان بورس که بعد از کاهش
نرخ ســود بانکی ،تغییراتی را در صندوقهای ســرمایهگذاری با درآمد ثابت
مدنظر داشــت ،ســرانجام اقدام به ابالغ اصالحاتی در اساســنامه و امیدنامه
صندوقها کرد .ســازمان بورس در نیمه مهرماه طی بخشــنامهای اعالم کرد
کــه صندوقهای ســرمایهگذاری دیگر نمیتواننــد در اوراق خارج از بورس
ســرمایهگذاری کنند ،همچنین صندوقهای با درآمد ثابت از تضمین سود و
صندوقهای سرمایهگذاری از تضمین و پیشبینی سود منع شدند.
براساس مصوبه جدید ،صندوقهای بادرآمد ثابت مجاز شدند حداکثر ۵۰
درصد سپرده بانکی و گواهی سپرده داشته باشند .این درحالی بود که حدود
 ۷۵تا ۸۰درصد پرتفوی صندوقهای درآمد ثابت را سپردهها تشکیل میدادند.
با تحقق این موضوع باید بخشــی از ارزش این صندوقها که بهصورت سپرده
بوده ،خارج و به سهام یا اوراق بدهی تبدیل شود.
با توجه به اینکــه ارزش کل داراییهای صندوقهای با درآمد ثابت حدود
 ۱۳۰هزار میلیارد تومان اســت باید انتظار داشــت در صورت اجرایی شدن
مصوبه فوق حدود  ۳۰هزار میلیارد تومان از ســپرده خارج شده و به سهام یا
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صندوقهای ســرمایهگذاری با درآمد ثابت با ابالغیه منتشــر شده توسط
سازمان بورس اوراق بهادار در آبانماه ،مجدد دستخوش تغییرات شد .بر این
اســاس حق صدور واحدهای سرمایهگذاری این صندوقها از سوی بانکها و
مؤسســات اعتباری مسدود شد .در ابالغیه جدید سازمان بورس که بهمنظور
نظارت هرچه بیشــتر بر ایــن نهادهای مالی اعالم شــد ،از صدور واحدهای
ســرمایهگذاری صندوقهای 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 صندوقها همراســتا با سیاستهای بانک مرکزی بهمنظور
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 بانک مرکزی نیز با نظارت بیشتری بر
بانکها و مؤسسات اعتباری دنبال خواهد شد.
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ضمن اینکه بررسی روند ورود و خروج وجه نقد صندوقهای سرمایهگذاری
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 دیماه خروج وجه نقد بیشتر از ورود بوده و رقمی
در حدود  797میلیارد تومــان نقدینگی از صندوقهای با درآمد ثابت خارج
شده است .البته در این میان بیشترین حجم در صدور و ابطال واحدهای مزبور
مربوط به صندوقهایی است که مدیر ثبت آنها بانکها هستند.
بررسی دیگر مصوبه سازمان در خصوص اصالح پرتفوی صندوقها و کاهش
سهم وجه نقد و سپردههای بانکی از  70درصد کنونی به  50درصدی ،نشان از
تغییرات بسیار نامحسوس این موضوع دارد؛ بهطوریکه طبق آمار تهیه شده
توسط سامانه رسام ،پرتفوی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت قبل از
مصوبه مزبور نشان از وزن  3/6درصدی سهام در ترکیب داراییهای صندوقها
دارد .هر چند انتظار میرفت ابالغیه مزبور ،با شــدت بیشتری دنبال شود اما
در عمل خالف این موضوع رخ داد .در واقع ابالغیه مزبور تغییرات محسوسی
را در روند داراییهای صندوقها ایجاد نکرده و تنها یک درصد به وزن ســهام
موجود در پرتفوی این نهادها افزوده شــده اســت .به این ترتیب در مجموع
حجم سرمایهگذاری در بخش سهام صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت
با یک درصد افزایش به  4/5درصد رسیده است.

تغییر پرتفوی صورت نگرفته است

اوراق بهادار

ایــن درحالی بود که تا پیش از این حدود 80درصد پرتفوی صندوقهای
درآمد ثابت را ســپردهها تشکیل میداد و با این مصوبه باید بخشی از ارزش
این صندوقها که بهصورت 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 ســپردههای بانکی روانه تاالر شیشهای
میشــود؛ موضوعی که در عمل اتفاق نیفتاد و آمارها هم نشــان میدهند
کاهش پرتفوی سرمایهگذاری در سپردههای بانکی توسط این نهادهای مالی
صورت نگرفته است.
در هرصورت در حالی ســازمان بــورس و اوراق بهادار تاکنون چند مرحله
حد مجاز ســرمایهگذاری صندوقها را با هدف سوق دادن هر چه بیشتر آنها
به ابزارهای بازار ســرمایه تغییر داده اســت که بررســی روند ترکیب دارایی
صندوقهای سرمایهگذاری نشان میدهد الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار
در تغییر گرایش مدیران صندوقها به سرمایهگذاری در سپرد ه بانکی کاهش
مورد نظر را تجربه نکرده اســت .به عبارت دقیق تر عمال اجرای مصوبه مزبور
در راستای حدنصاب سرمایهگذاریها بسیار ضعیف بوده است .بهطوریکه رشد
سهام در پرتفوی صندوقها تنها یک درصد بوده است.
حال در این راستا کارشناســان و فعاالن بازار سرمایه به ارائه نظرات خود
پرداختهاند .این کارشناسان معتقدند که علت اصلی اجرای دستورالعملهای
جدید نبود نهاد ناظر یکســان در دو بازار پول و ســرمایه است که نمیتواند
اجماع یکسانی برای ابالغیههای خود داشته باشند و به این ترتیب شاهد تعدد
در این موارد هستیم .از سوی دیگر هر چنددر مجموع دستورالعملهای مزبور
گامی مثبت در جهت تعمیق بازار سرمایه بوده اما اجرای مصوبات بهخصوص
در زمینه دستورالعمل اصالح پرتفوی بسیار ضعیف بوده است .البته این گروه
معتقدند تغییر پرتفوی مزبور زمانبر است و نمیتوان 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 یک منبع تأمین کســری بودجه
دولت و بازپرداخت بدهی دولت به پیمانکاران تبدیل خواهد شــد.همچنین
منع صدور واحدهای ســرمایهگذاری در بانکها را نیز فرصت مناسبی برای
صندوقهای سرمایهگذاری میدانند تا بتوانند با جذب اعتماد سرمایهگذاران،
تا حدودی مســتقل از بانکها به تنظیم سیاستهای خود بپردازند .نتیجه
مستقیم این موضوع ایجاد منافع بیشــتری برای سرمایهگذاران و مدیریت
صندوق خواهد بود.

دستورالعملهایی در جهت تعمیق بازار سرمایه
در این راستا عظیم ثابت از کارشناسان بازار سرمایه
با اشــاره بــه نخســتین ابالغیه بانــک مرکزی در
شهریورماه برای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی
گفت :در یازدهم شــهریورماه با توجه به تصمیم و
اقدام بانک مرکزی شــاهد استارت ماجرای کاهش
نرخ سود سپردههای بانکی بودیم .این روند در ادامه
با ممنوعیت صدور واحدهای صندوقهای ســرمایهگذاری در شــعب بانکها
وارد فاز جدیدی شــد و در واقع شــرایط را برای صندوقهای سرمایهگذاری
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 بانکها را
از هــر بازار دیگری مطمئنتر و قابل اطمینان تر میدانند .این افراد به توصیه
بانکهــا نقدینگی خود را در صندوقهای وابســته به بانکها قرار میدانند و
شــاید هیچگونه اطالعات و شناخت دقیقی از شرکتهای کارگزاری و تأمین
ســرمایهها نداشته و صرفا به پشتوانه اعتماد به بانک و دریافت سود باالتر به
سپرده کردن نقدینگی خود در شعب صندوقهای بانکی میکردند.
ثابت ادامه داد :اما با توجه به دســتورالعمل جدید و منع صدور واحدهای
صندوقهای ســرمایهگذاری در شعب بانکی ،شک و شبهای درخصوص ادامه
روند مزبور ایجاد شد و به عدم صدور واحدهای جدید منجر شد.
وی در ادامه افزود :البته در این راستا برخی از صندوقها 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 صندوقهای مجهز به سامانه الکترونیکی
بســیار کم بوده و اکثریت این نهادها کــه بانک محور نیز بودند با محدودیت
همراه شدند.
ثابت در ادامه با اظهار این مطلب که چنانچه ســود ســپردههای بانکی و
صندوقهای ســرمایهگذاری هماهنگ شود ،به نفع اقتصاد کشور خواهد بود،
گفت :در این صورت شاهد چرخش نقدینگی از سمت بانکها به سمت تولید
واقعی خواهیم بود.این کارشــناس بازار ســرمایه در ادامه درخصوص مصوبه
دیگر سازمان نیز توضیح داد و گفت :اصالح پرتفوی صندوقها و کاهش سهم
ســپردهها از  70به  50درصد نیز خبر خوبی برای بازار خواهد بود؛ خاستگاه
صندوقها 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
صندوقها به سمت سهام پرپتانسیل و با  P/Eمناسب سوق داده شود ،شاهد
بازاری به مراتب عمیق تر و شفاف تر خواهیم بود.
اجرای ضعیف مصوبه

در ایــن زمینــه مهــرزاد منتظــری از تحلیلگران
کارگــزاری آگاه معتقــد اســت :مصوبــات و
دســتورالعملهای ابالغــی اخیر بــرای صندوقها
سرمایهگذاری در راســتای نظم بخشی و یکپارچه
شــدن نرخ سود بانکی در د بازار پول و سرمایه بوده
و در مجموع میتواند 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 صندوقهای
ســرمایهگذاری به ویژه با درآمد ثابت داشــت .این موضــوع با اعالم ابالغیه
درخصوص اصالحات اساسنامه و امیدنامه صندوقها دنبال شد.
وی در ادامه به تعیین حد نصابهای جدید سرمایهگذاری برای صندوقهای

81

تغییر پرتفوی زمانبر است
مدیر سرمایهگذاری تأمین سرمایه نوین در ادامه اظهاراتش به دیگر مصوبه
سازمان بورس مبنی بر اصالح پرتفوی صندوقهای سرمایهگذاری اشاره کرد
و گفت :هر چند شــاهد تحقق کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بودیم ،اما
تغییر پرتفوی صندوقها و کاهش سهم سپردهها از  70به  50درصد به سرعت
نخواهد بود و نیازمند زمان بیشــتری است.احمدی ادامه داد :در حال حاضر
حدود  140تا  150هزار میلیارد تومان منابع در اختیار این صندوقهاســت
که قرار اســت  20درصد آن کاهش یافته و دیگر بخشهای ســرمایهای بازار
سرمایه منتقل شود .ورود این حجم از نقدینگی با سختی و مشکالتی همراه
خواهد بود.
وی مقاومــت بانکها برای خروج این نقدینگــی را یکی از موانع موجود
برشــمرد و گفت :از یکســو بانکها 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 میکند .اما این پروسه به مرور زمان
و در بلندمدت 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 صندوقها
امکانپذیر نیست
در ایــن میان مهدی محمودی ،مدیر عملیات بازار
تأمین ســرمایه لوتوس پارســیان نیز با اظهار این
مطلب که صندوقهای سرمایهگذاری بخش زیادی
از رشــد فزاینده  ۳سال گذشــته خود رو مدیون
ارتباط با بانکها و محدودیتهای ایجاد شــده از
ســوی بانک مرکزی برای بانکها هســتند ،گفت:
رشد فزاینده جذب منابع این صندوقها عمدتا به علت سود باالتر نسبت به
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مشکل؛ نبود نهاد ناظر یکسان است
مرتضی احمدی ،مدیر سرمایهگذاری تأمین سرمایه
نویــن نیز با اظهار این مطلــب که فعاالن اقتصادی
کشور به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی عالقمند
هســتند و این امر را اقدامی مناســب برای اقتصاد
کشــور میداننــد ،گفــت :همــواره صندوقهای
ســرمایهگذاری بــا ماهیــت عملکرد خــود یک
چســبندگی نرخ را در بازار ایجاد میکنند .بر این اســاس متولیان بازار پول
معتقدند پرداخت ســود توســط صندوقهای با درآمد ثابت باعث شــده که
کاهش نرخ سودهای سپرده بانکی به سمت پایین چسبنده باشد.
وی ادامه داد :به این ترتیب بانک مرکزی در شهریور ماه اقدام به ابالغیهای
درخصوص کاهش نرخ سود سپردهها کرد .بر اساس آمار منتشر شده از سوی
بانک مرکزی مشخص شد که این امر کاهش حجم سپردههای کوتاه مدت و
در مقابل افزایش حجم ســپردههای بلند مدت بانکی را به دنبال داشته است.
در این میان بخشــی از ســپردههای بلند مدت بانکی از کانال صندوقهای
سرمایهگذاری تحت اختیار آنها مدیریت میشود.
احمدی در ادامه افزود :به این ترتیب یک سری از مشتریان بانکی اقدام به
انتقال نقدینگی و سپرده خود به صندوقهای وابسته به بانکها کرده و قرارداد
یکسالهای 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
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ســرمایهگذاری و همچنین اصالحات جدید در اساسنامه و فعالیت صندوقها
اشاره کرد و گفت :در حالی سازمان بورس ابالغیه را برای حد نصاب پرتفوی
صندوقها تعیین کرد که بر این اســاس باید حجم سپردههای بانکی در سبد
سرمایهگذاری صندوقها از حدود  70درصد کنونی به  50درصد 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،
ن تغییر با کاهش ســهم سرمایهگذاری در ســپردههای بانکی ایجاد
مهمتری 
خواهد شد ،گفت :اما متاسفانه بعد از گذشته حدود  4ماه از زمان این ابالغیه،
هیچ تغییر محسوســی را در پرتفوی صندوقهای ســرمایهگذاری مشاهده
نمیکنیم .بهطوریکه همچنان بیشــترین سهم در ســبد سرمایهگذاری این
صندوقها مربوط به سپردههای بانکی و وجه نقد است.
وی در ادامه با اشــاره به اختصاص حجم  75درصدی پرتفوی صندوقها
به وجه نقد و ســپردههای بانکی گفت :در این مدت رشــد سهام در پرتفوی
صندوقها تنها یک درصد بوده است .به این ترتیب مشاهده میشود که عمال
اجرای مصوبه مزبور بسیار ضعیف بوده است.
این کارشــناس بازار سرمایه در ادامه افزود :اما چنانچه مصوبه مزبور بتواند
رونــد اجرایی به خودگیــرد و با اصالح  75درصــدی پرتفوی صندوقهای
ســرمایهگذاری بادرآمد ثابت به  50درصد در زمینه سپردههای بانکی ،شاهد
ورود نقدینگی قابل توجهی از این محل به سمت سهام یا اوراق بدهی خواهیم
بود.وی در ادامــه ارزش کل داراییهای صندوقهای درآمد ثابت را در حدود
 130هزارمیلیارد تومان دانســت و گفت :چنانچه مصوبه مجبور اجرایی شود
در حدود  31هزار میلیارد تومان از این سپردهها به سهام یا اوراق درآمد ثابت
تبدیل خواهد شــود .در گام نخســت هدایت نقدینگی صندوقهای 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 صندوقها نیســتیم .بهطوریکه سهم ســهام فقط یک درصد در
پرتفوی این صندوقها اضافه شده است .این موضوع تاکیدی بر اجرای ضعیف
مصوبه مزبور دارد.

اساسی نبود نهاد ناظر یکسان در دو بازار سرمایهای کشور است؛ متاسفانه نهاد
ناظر بازار بانکی و نهاد ناظر بازار ســرمایه یکسان نیست و در این قبیل موارد
کنترلهای هماهنگی صورت نمیگیرد.
احمدی ادامه داد :این در حالی است که بازارهای مالی پیشرفته از نهاد ناظر
یکسانی برخوردارند .به این ترتیب کنترلهای بهصورت یکجا صورت میگیرد.
وی در دامه افزود :اما در کشور ما رده و جایگاه بانک مرکزی و سازمان بورس
بهعنوان نهاد ناظر دو بازار پول و سرمایه یکسان نبوده و در واقع بانک مرکزی
از قدرت باالتری برخوردار است .به این ترتیب بانکها زیر نظر بانک مرکزی و
صندوقها نیز تحت نظارت سازمان بورس مدیریت میشوند .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 سیاستهای
بین این دو بــازار میپردازند اما هر کدام از نهادهای ناظر (بانک مرکزی و یا
سازمان بورس) اهداف خود را در اولویت قرار میدهند.
این کارشــناس بازار سرمایه در ادامه افزود :در این راستا نمونه بارز همین
دستور العمل اخیر مبنی بر منع صدور واحدهای صندوقهای سرمایهگذاری
در شــعب بانکی است؛ هر چند اقدام مزبور برای کنترل نرخ سود و همچنین
نظارت بیشتر بر بازار پول صورت گرفته ،اماای کاش این نظارت بر مؤسسات
پولی و اعتباری فاقد صالحیت انجام میشد نه بر صندوقهای سرمایهگذاری
با این درجه شفافیت باال که از چندین جهت تحت نظارت قرار دارند.
به گفته احمدی ،در شــرایط کنونی برخی بانکهای مســتقل که تحت
نظارت صحیح بانک مرکزی قرار ندارند ،اقدام به پرداخت سودهای باالی 10
تا  15درصدی هم میکنند .به عبارت دقیق تر بهتر بود این نظارت و کنترلها
بر این قبیل مؤسسات صورت میگرفت.
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ســپرده به عنوان ابزار جایگزین و استفاده از اعتماد مردم به سیستم بانکی
بوده اســت .وی ادامه داد :رشــد فزاینده منابع این صندوقها و رسیدن به
حد نصاب  ۱۰درصد کل نقدینگی کشــور در کنار مصائب مؤسسات مالی،
فشــار زیادی به بانک مرکزی و سازمان بازرســی وارد کرد .این امر سبب
شد تا بحث ساماندهی صندوقهای بانکی مطرح شود .به این ترتیب بانک
مرکزی که در  ۳ســال گذشــته چراغ سبز به رشــد صندوقهای بانکی و
حتــی دور زدن مصوبات بانک 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
سرمایهگذاری در ســایر بخشهای اقتصادی هرچه بیشتر باشد ،نشاندهنده
بیماری در کل اقتصاد اســت .اتفاقی که در  ۵سال گذشته افتاد و نتیجه آن
تبدیل ســپردهکردن پول به عنوان مناسبترین سرمایهگذاری و در نهایت
دوری از تولید و سرمایهگذاری 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 بانک مرکزی در شهریور
ماه و پایین آوردن دســتوری نرخ ســود بانکی موافق هستم .این موضوع
کنترل بیشــتر بر صندوقها را به دنبال خواهد داشت.محمودی در ادامه با
اظهار این مطلب که اما متاسفانه دولت و بانک مرکزی علت باال بودن سود
بانکی را یا بدرستی متوجه نشده و یا تمایلی به درمان این مشکل نداشتند،
گفت :در شرایطی که حدود ۲۰درصد تسهیالت بانکهای بزرگ دولتی به
صورت بدهی دولت به بانکها در صورتهای مالی بانکها منعکس میشود
و مــاه به ماه طبق آمار بانک مرکزی در حال افزایش اســت و هیچ تالش
عملی برای کاهش بدهی دولت و یا حتی توقف آن دیده نمیشود .از سوی
دیگر بخش زیادی از منابع بانکی در ســالیان گذشته در پروژه و طرحهای
ملی و اســتانی و یا بصورت تسهیالت تکلیفی پرداخت شده و به علت غیر
بازده بودن این طرحها برگشت سود و اصل تسهیالت گاه غیرممکن است،
نمیتوان صرفا با فشار بر صندوقها و یا نامهنگاری انتظار کاهش پایدار نرخ
سود بانکی را داشت.

تبدیل بازار بدهی به منبع تأمین کسری بودجه دولت
این کارشــناس بازار ســرمایه در ادامه به تاثیر قابلتوجه 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 بانکها
بهعلت محدودیتهای قانونی توان تأمین مالی بیشــتر برای دولت ندارند،
بهنظر میرســد این مصوبه بیشتر برای کمک به تأمین مالی و خرید اوراق
دولتی باشد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه پیشبینی میشود افزایش حد نصاب اوراق
صندوقها از  ۳۰درصد به  ۵۰درصد بیشــتر برای تأمین منافع دولتی باشد،
گفت :چنانچه تأمین مالی بخش خصوصی در بازار سرمایه با روند کنونی ادامه
یابد ،بازار بدهی به یک منبع تأمین کسری بودجه دولت و بازپرداخت بدهی
دولت به پیمانکاران تبدیل خواهد شد.
فرصتی مناسب برای صندوقها
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مدیر عملیات بازار تأمین ســرمایه لوتوس پارسیان منع صدور واحدهای
سرمایهگذاری صندوقها از شعب بانکی را نیز تهدیدی دانست که از سالیان
گذشــته احتمال وقوع آن زیاد بود و گفــت :به همین دلیل بعضی از تأمین
ســرمایهها با ســرمایهگذاری بر روی بخش آی تی توانســتند بدون مشکل
به فعالیت صندوقهای تحت مدیریت خــود ادامه دهند.محمودی در ادامه
خاطرنشــان کرد:بهنظر میرســد منع صدور واحدهای ســرمایهگذاری در
بانکها فرصت مناسبی برای صندوقها خواهد بود تا بتوانند با جذب اعتماد
ســرمایهگذاران ،تا حدودی مستقل از بانکها سیاستهای خود را تنظیم و
منافع بیشتری برای سرمایهگذاران و مدیریت صندوق ایجاد کنند.

شكاف كمبود  
تأمینمنابعبراي
تقاضايسپردهگذاران
بهزاد گلکار
مدیرعامل هلدینگ بینالمللی رها

قصد و هدف اين يادداشــت به تصويركشيدن نيمهخالي ليوان نيست ولي
واقعيتهاي اقتصادي در كشور وجود دارند كه گريز و پرهيز از آنها امكانناپذير
اســت .براي ترسيم چشمانداز بازارسرمايه نياز است تا چشمانداز اقتصاد كالن
كشور به لحاظ برخي از متغيرهاي اقتصادي با اهميت ،روند تعليق تحريمهاي
هستهاي در برجام و سرنوشــت آن ،روند سودآوري شرکتهاي بورسي ،روند
درآمدهــاي ارزي ،عملكرد بودجــه دولت و سياســتهاي نهادهاي ناظر بر
بازارسرمايه و سيستم بانكي كشور مورد توجه قرار گيرند .با نگاهی اجمالي به
متغيرهاي اقتصاد كالن در پنجسال گذشته به روشني پيداست كه متغيرهاي
نرخ بهره ،تورم ،حجم نقدينگي و نرخ ارز براساس عرضه و تقاضاي بازار شكل
نگرفتهاند و كامال توســط مقام ناظر و سياستگذار ،مديريت شده است .اين
شكل از مديريت دستوري به دليل اينكه تغييرات آن متغيرها را از روند طبيعي
خود خارج کرده ،حال دچار فشار طبيعي براي تغيير شده است .به عنوان نمونه،
ميتوان به تغييرات نرخ ارز در ماههاي گذشته و يا تغييرات نرخ بهره سپردههاي
بانكي اشاره کرد.
در مورد نرخ ارز ،با تجميع تورمهاي ساالنه و با عدم تناسب تعديل نرخ ارز
متناسب با روند تجميع آنها در هفت سال گذشته ،در دو ماه اخير شاهد رشد
جهشي در نرخ ارز بودهايم .مديريت دستوري تورم در پنجسال گذشته و عدم
اجازه به تناسب تعديل آن طي اين سالها ،جمعشدن فنري را در برداشته كه
جهش را در پي خواهد داشــت .از سال قبل بارها اين موضوع توسط خبرگان
و كارشناســان بازار مالي كشور پيشبيني شــد ،ولي سياستگذاري انقباضي
براي عدم رشــد تورم ،بدون توجه به توانایي بخش توليد داخلي در تناسب با
شــكلگيري تقاضا ،فنر تجمي ع شده تورم را انقباضيتر کرد كه اين نمود براي
تغيير ،جهش خود را در نرخ ارز از دو ماه قبل به نمايش گذاشت .درست است
كه در حال حاضر نرخ ارز مجددا با پديده مديريت دستوري كنترل ميشود ،ولي
همين روند حكايت از رشد بعدي آن در سال پيشرو دارد .براي تحليل اجمالي
اين موضوع بايد به روند تورم اشــاره کرد كه در سال جاري و از ماههاي پاياني
ســال قبل رشدي تدريجي بهخود گرفته و احتمال اينكه به دليل فشار حجم
نقدينگي و جبران كسري بودجه در ســال آينده ،تورم را از اعداد در محدوده
13درصد به محدوده 18درصد و شــايد كمي بيشتر برساند ،انكارناپذير است.
بنابراین ميتوان انتظار داشت اين رشد تورم به هر شكل خود را در رشد قيمت
ارز در سال آتي ظهور و بروز خواهد داد كه اين هم يك حركت دو طرفه است،
يعني با فشار حجم نقدينگي بر رشد تورم و ظهور آن در رشد نرخ يا قيمت ارز،
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رشد نرخ ارز هم اثر برگشتي بر رشد مجدد تورم خواهد داشت.نمود همين رفتار
و سياستگذاري دستوري را ميتوان به سادگي در افزايش مجدد نرخ بهره بانكي
ديد .اين افزايش مجدد نرخ بهره بانكي با اينكه كوتاهمدت بود و بجاي تغييرات
نرخ در سپردهها ،افزايش خود را در انتشار مقطعي گواهي سپرده بانكي خود را
ظهور و بروز داد ،ولي از نگاه تخصصي نه تنها فرقي در اصل ماجراي رشــد بهره
بانكي ندارد بلكه در سال آينده با قدرت فشار از جانب تقاضا بازهم نيازمند تجديد
در بهترين حالت و حتي نيازمند رشد بيشتر در شرايط طبيعي خود خواهد بود.
توجه كنيم كه رشــد نقدينگي در پنج ســال قبل حجم آنرا به ميزان دو برابر
افزايش داده و رقم آنرا به رقم توليد ناخالص داخلي كشور نزديك کرده است.
با بررسي روند عملكرد بودجه در پنج سال گذشته قابل پيشبيني است كه
بودجه سال آتي در عملكرد داراي تراز كسري معادل حداقل 2درصد ميزان توليد
ناخالص داخلي است كه اين موضوع براي جبران كسري خود به فشار بيشتر به
رشد حجم نقدينگي و محبوس ماندن آن در خزانه بانك مركزي با هدف استمرار
سياســت انقباضي پولي جهت مديريت دستوري تورم و بنابراین فشار به رشد
بيشتر نرخ ارز كمك ميکند.
از سوي ديگر يكي از متغيرهاي اصلي و پايهاي در تحليل متغيرهاي كالن،
درآمد ارزي از محل صادرات كشــور است .در اين خصوص با فرض ادامه روند
وضع موجود در كســب درآمدها ،پذيرش واقعيت عدم امكان انتقال طبيعي و
عادي و راحت آن درآمدها به هر ميزان ،به كشــور ادامه كار را براي روند مثبت
متغيرهاي كالن اقتصادي با مانعي بزرگ همراه ميســازد .در اين رابطه رشــد
حجم نقدينگي در ســال آينده با تزريق ارز در داخل كشور به هر شكل نه تنها
قابل جذب نيست ،بلكه از دو مسير يكي كمبود ارز نقد و ديگري مازاد تقاضا و
ي و اعتباري در سال
جبران برخي كسريها و مشكالت بانكها و مؤسسات مال 
آينده ،بلكه امكان رشــد بيشتر تورم را از اعداد و ارقام قابل پيشبيني فعلي نيز
ب ه همراه خواهد داشت .توجه شود كه مارپيچ جذب سپرده ،افزايش نرخ بهره و
عد م تناسب بازده اقتصادي صنايع و فعاليتهاي اقتصادي در كشور ،يك مارپيچ
"ميراست" كه از بيش از يك دهه قبل آغاز شده و با مديريت دستوري تورم طي
پنج ســال گذشته ،شدت گرفته و راهي بجز نمود علنيتر در شروع بحرانهاي
سيستم بانكي و مالي در كشور را از سال آينده در پيش ندارد.
نكته ديگري كه بايد به آن توجه کرد ،كمبود منابع مالي و اعتباري در داخل
كشور براي آغاز رشد توليد و شروع رونق و توسعه صنايع در بخش اقتصادي بود
كه انتظار آن ميرفت بعد از توافق برجام با ورود ســرمايهگذاران خارجي شدت

گيرد .اما اين اتفاق به چند دليل عمده از منظر اقتصادي حاصل نشد .اول آنكه
با توجه به بحران مالي جهاني درســالهاي  2008و  2009موضوعات شفافيت
در پولشویی  ،AMLشناسایي مشتريان  KYCو پيروي دقيق از قوائد مربوط به
نظام بانكداري داخلي و بينالمللي  ،Complianceدر سطح بينالمللي بسيار
برجسته شده و همين امر به جهت دور بودن نظام بانكي كشور از نظام بينالمللي
طي دوران تحريم ،تطبيق و آشــنایي با ســاز و كار اين نظامات را در سيستم
بانكي كشور به تاخير انداخته است .بنابراین با نبود اين تطبيق امكان نقلوانتقال
منابع مالي هم براي ســرمايهگذاران خارجي دچار اشكال جدي شده و هم در
انتقال منابع ارزي كشــور عدم سهولت بوجود آورده است .در كنار اين تنگناها
و محدوديتها در سيســتم بانكي ،تغييرات در ميزان ريسك سرمايهگذاري در
كشور از نگاه بينالمللي بيتاثير نبوده است .از اینرو براي موضوع رونق اقتصادي
و توسعه بخش اقتصادي كشور آنطور كه انتظار بود با جذب سرمايههاي خارجي
حادث شود ،اتفاق نيفتاد و اين امر در سال آينده نيز پيشبيني نميشود بهبودي
در شــرايط آن ايجاد شود .از اینرو در چشمانداز اقتصادي سال پيشرو با نبود
ســرمايهگذاران و منابع مالي و اعتباري بينالمللي ،چشــمانداز رشد اقتصادي
در بخشهاي اقتصادي با ترديدهاي بســيار روبهرو است.البته روند رشد درآمد
شرکتها با رشد تورم در سال آينده و بخصوص براي شرکتهاي صادرات محور
با رشد نرخ ارز ،ميتواند با رشد احتمالي همراه باشد ،اما بايد توجه کرد به همان
ميزان هم ،قيمت تمام شده اين شرکتها با افزايش قطعي همراه خواهد بود كه
شــايد رشد سود را با پيشبينيها متفاوت ســازد .توجه به توان و قدرت خريد
داخلي در طبقات درآمدي پايين كشور كه حجم قابل توجهي از تقاضاي جاري
و اكثريتي از جمعيت كشــور را به خود اختصاص ميدهند ،بسيار حائز اهميت
است .بهطوريكه قطعا با رشد نرخ ارز اين بخش از تقاضاي داخلي بالقوه خواهد
ماند و اين امر حداقل براي ســال آتي گريزناپذير اســت و حتما سياستگذاران
براي آن راهكارهایي در پيش دارند .بنابراین روند سودآوري شرکتها بهخصوص
شــرکتهاي پذيرفته شده در بورسها و شــرکتهایي كه محصوالت خود را
در بورسكاال به فروش ميرســانند نميتوانند انتظار اينرا داشــته باشند كه با
رشدهاي بزرگ در روند سودآوريشان در سال مالي آينده مواجهشوند.
جا دارد در اين بخش از يادداشــت ،توجهي اجمالي به روند سياســتگذاري
نهادهــاي ناظر در بازار مالي كشــور کنیم .تغييــرات در بیتوجهی به برنامه
پيشبيني شده شرکتهاي بورسي بهخصوص در نتيجه عملكرد برنامههايشان
كه همان"ســود" است ،در واقع به مانند پاككردن صورت مسئله نقصانها در
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سيستمهاي كنترلي نهاد ناظر بازارسرمايه بود كه از مهمترين آثار احتمالي آن
شكلگيري حبابها در قيمت سهامها در سال آينده و قابل اتكا نبودن روند
عملكرد شرکتها در تحليلهاي بنيادين است .اين امر وقتي تاثير خود را در
سال پيشرو به شدت نشــان ميدهد كه در نبود رونق در بازارهاي بورس با
نجواها و شنيدهها در نبود معياري قابل اتكا براي تحليل ،قيمت سهام شرکتها
را حبابي کند! از سوي ديگر سياســتهاي انقباضي بيش از اندازه در جانب
تقاضا توســط مقام ناظر نظام بانكي كشور ،شرايط ادامه عملكرد جاري نظام
بانكي را درمقايسه پايين بودن بازده اقتصادي بخش اقتصادي و صنايع كشورو
پرهزينه بودن تجهيز منابع بانكي و باال بودن نسبت تسهيالت بازگشت نيافته
 Non Performance Loan Ratioيا  NPLدر برخي از بانكها ولي در
مقياس اعداد بزرگ ،با تنش و بحران روبهرو کرده اســت .اين اتفاق باتوجه به
سهم ارزش بازاري بانكها در بورسهاي كشور ،كاهش شاخص قيمتي سهام
بانكها را در بورس و ســپس در تخصيص و بازگشت اعتبارات ،شكاف بزرگ
كمبود تأمین منابع براي تقاضاي سپردهگذاران را در پي خواهد داشت.
بنابراين ميتوان پيشبيني کرد كه سال آينده سالي سخت براي تنش در
نظام بانكي كشور هم از جانب عرضه و هم از جانب تقاضا خواهد بود كه مسلما
آثار آن به ســرعت در بازارسرمايه پيشبيني و آشكار خواهد شد و در آخرين
نگاه اين يادداشت ،موضوع وضعيت برجام و سرنوشت تعليق تحريمها درسال
آينده كه ميتوان گفت مهمترين دستاورد اقتصادي -سياسي كشور طي 13
سال گذشته ،است.
به نظر نگارنده موضوع برجام موضوعي نيســت كه به سادگي قابل حذف
براي هر يك از طرفهاي آن باشد ،اما ميتوان گفت آثار اجراي برجام در اولين
انتظار خود توقع شــكلگيري ارتباطات بانكي را داشته كه هنوز موفق نشده
است .البته اين عدم شكلگيري فقط از جانب نظام بانكداري بينالمللي نيست،
بلكه نصقان در سيستم و نظام بانكداري داخلي نيز است كه همچنان در ضعف
باقيمانده و از ســوي ديگر در نبود اين ارتباط شفاف و مستمر ،خواستهها و
انتظاراتي از برخي طرفهاي برجام مطرح اســت كه نه خود سند برجام بلكه
محدوديتهایي ديگري را ممكن اســت پيش بكشد كه امكان اجراي حتي
نيمبند سند برجام فعلي را ممكن است با مشكل مواجه سازد .از مهمترين اين
ي و خارجي است كه
محدوديتها همان نبود ارتباط مستمر نظام بانكي داخل 
شــايد با جديت بيشتر به تاخير افتاده و محدودتر شود .اين موضوع شاهراه و
شاهرگ حياتي براي ادامه فعاليتهاي اقتصادي در كشور را از سال آتي به بعد
بيشتر دچار اشكال و محدودیت ميکند كه از مهمترين آثار آن بر روند ارتزاق
و نفس كشيدن شرکتهاست كه بيشتر اطاله كالم نميشود كه اين اتفاق چه
اثري به تبع خود براي شرکتهاي پذيرفته شده در بورسها خواهد داشت.
بنابراين در كل ،ســال آينده ممكن اســت در نــگاه اول و در ابتدا براي
بازارســرمايه كشورســالي رونق به برخي از داليل فوق از جمله رشد نرخ ارز
و تورم در رشد سودآوري شرکتها تشخيص داده شود ،ولي خيلي زود قابل
پيشبيني است كه اين رشدها نه تنها مفيد حال براي بازارسرمايه نيست ،بلكه
به خودي خود و دركنار ســاير شرايط متغيرهاي كالن اقتصادي و چشمانداز
اقتصادي و بينالمللي كشــور در سال  ،1397ممكن است موجبات سكون و
حتي ركود به سمت پايين تدريجي را در بازارسرمايه بوجود آورد .اين شرايط
نه تنها در قيمت ســهام شرکتهاي بورســي بلكه در ساير ابزارها و حتي در
معامالت بورسكاال و نيز در تجهيز و تشكيل سرمايه در بازارسرمايه ،شدت و
افول خود را نشان دهد.
البتــه بايــد توجه کرد اين پايان تاريخ نيســت ،بلكه نتيجــه تصميمات و
سياستگذاريهاي اقتصادي در بازار مالي اعم از بازارسرمايه و بازار پول و اعتبار
است كه در نگاه اقتصاد كالن ،نتايج خود را در سال آينده به ساير بازارها از جمله
بازار كار ،مســكن و ارز تسري خواهد داد كه اينهم بخشي از روند سيكلهاي
تجاري ايننوع بازارها قلمداد ميشود و قطعا بعد از آن ،در ميانمدت و بلندمدت
شــرايط رونق با تغيير روند سياستها و عوامل بازارها ،ميتواند در پيش باشد.
بر اين اســاس در صورت شــكلگيري تغييرات ،بازارسرمايه به عنوان دماسنج
اقتصادي بايد توانایي ديدن آنرا قبل از همه داشته باشد و آثار آن پيشبيني بايد
در نسبت "پيبهاي" بازار و روند معامالت در آينده خود را نشان دهد.

سایهالتهاباتسیاسی
و اقتصادی برسال97
مجتبی شهبازی
مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد

چشمانداز اقتصادی در ایران برای سال  1397بسیار پیچیده است .پیشبینی
میشود در سال پیشرو التهابهای سیاسی و اقتصادی زیادی هم در بعد داخلی
و هم در بعد بینالمللی داشته باشیم .اگر بخواهیم فضای سال  97را بررسی کنیم
در بعد سیاسی و بینالمللی گمانهزنیها حاکی از آن است که ادامه حضور آمریکا
در توافق برجام مورد تشکیک شدید است و پیشبینی میشود ترامپ درماههای
آینده توافق هستهای با ایران را لغو کند ،همانطور 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 بینالمللی انتظار آرامش وجود ندارد.
فاکتورهای اقتصادی که بیشترین تاثیر را در بازارسرمایه دارد شامل قیمتهای
جهانــی کاالها(نفت و فلزات) ،نرخ دالر ،نرخ ســود بانکی اســت .در این میان با
سیاستهای یکجانهگرایی 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 پیشبینی روند قیمتی کامودیتی دشوار
خواهد بود ،اما با توجه به مشکالت عرضه جهانی فلزات و تقاضای جهانی رو به رشد
میتوان حداقل به تثبیت قیمتها در سال جدید امیدوار بود .در رابطه با بازار نفت
جهانی نیز پیشبینی میشود با وجود ثبات درعوامل بنیادی بازار و نزدیک شدن
بسیار زیاد مقدار عرضه و تقاضا به هم ،قیمت این ماده خام استراتژیک بهطورکلی
در محدوده  50تا  60دالر پایدار باشد ،پس از دید قیمتهای جهانی کامودیتی و
نفت نسبتا سال خوبی را در پیشرو خواهیم داشت.
در فضای اقتصادی داخلی پس از کشــمکشهای فراوان بانک مرکزی و دولت
بر سر حل مشکل بازار ارز بسته ضدالتهاب ارزی که از سوی بانکمرکزی ارائه شد
که شامل سه محور اوراق ریالی با نرخ سود بانکی  ۲۰درصد ،اوراق مشارکت ارزی
و حراج سکه بود که البته تنها از نرخ سود  ۲۰درصد استقبال به عمل آمد .به هر
حال آنچه مشخص است با توجه به تجارب سالهای گذشته رشد غیرمنتظره دالر
و ایجاد تورم و از طرفی افزایش قیمت کامودیتیها موجب افزایش سود شرکتهای
عمدتا صادرات محور میشود 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 میتواند
برای برخی از شرکتها در بازارسرمایه خبر خوبی باشد.
بررســی صورتهای مالی شرکتهای فوق بیانگر پایینتر بودن میانگین نرخ
فروش ســال  96و قیمت دالر در بازار اســت که قطعا پتانســیل تعدیل سود در
اینگونه شــرکتها وجود دارد.در آخر پاشنه آشــیل بازارسرمایه همانطور که در
این چند ســال اخیر با آن مواجه بوده کمبود حجم معامالت اســت که کماکان
نشاندهنده عمقکم بازار و وضعیت نامناسب سهام شناور بازار است که به عنوان
یکی از عوامل رکود نســبی روزهای پایانی سال نیز محسوب میشود .به هر حال
سرمایهگذاران باید به تمامی فاکتورهای ذکر شده ،فرصتها و تهدیدها توجه کنند
و با بررسی دقیق و بنیادی اقدام به سرمایهگذاری در بورس اقدام کنند.
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بازارو سرمایه بررسی میکند:

سرمایهگذاریدربیتکوین

آری یاخیر؟

این روزهــا موضوع ارزهای دیجیتالی به خصــوص نوع مطرح آن یعنی
«بیتکوین» 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 واکنشهای متفاوتی نســبت به استفاده و قانونی
کــردن داراییهای مالی دارنــد با این وجود اما از ایــن واحد پولی گریزی
نیست و به اعتقاد کارشناسان دیر یا زود در همه نظامهای 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 سرمایهگذاران
و فعاالن بســیاری را برای استفاده از این امکان برای سرمایهگذاری 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 غیرقانونی هم نیست اما هنوز نهاد
متولی پول یعنی بانک 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 میپردازد .در
گزارش پیش رو به بررسی خوب یا بد بودن سرمایهگذاری در حوزه ارزهای
دیجیتالی و آینده این بازار تازه پرداختیم.

پشتوانه ارز دیجیتالی چیست؟

اوراق بهادار

یکی از مســایل مهم در خصوص هر نوع پولی ،پشــتوانه آن اســت .این
موضوع و قوتش ســبب میشود ،بتوان اعتماد بیشــتری به استفاده از آن
داشــت .معاون حوزه تکنولوژی شــرکت تأمینســرمایه تمدن در مقایسه

پشــتوانه پولهای رایج و ارزهای دیجیتالی به ماهنامه آینده روشــن گفت:
سیســتمهای پولی موجود در بانکهای مرکزی به طــور معمول پول را بر
اســاس پشتوانه طال انتشــار میدهند و بانکهای دیگر هم براساس عرضه
اولیهای که توسط بانکهای مرکزی انجام میشود ،شروع به سپردهگیری و
وامدهی میکنند که در نتیجه فرآیندهای بانکی پول ثانویه انجام میشــود.
چنین نظامی بر اساس قانون و دولت شکل میگیرد و به همین دلیل کسی
نمیتواند 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 آوردهاند ،پول منتشر میشود ،یعنی در هر بالکی ،مبلغ و
هزینه انجام به حســاب کسی که بالک را «ماین» یا ایجاد کرده است واریز
میشــود .ماینرها به صورت مشاع و در همه کشورها پخش هستند و توسط
نرم افزارها در شــبکههای 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 بالکها و نگهداری از آنها مصرف
میشــود ،هزینه سرمایهگذاری و توان محاســباتی سنجیده میشود .به این
معنی که شــما به چه میزان باید هزینههای اشاره شد را پرداخت کنید تا به
طور مثال یک بیتکوین را ایجاد کنید .این هزینه به مرور زمان و با توجه به
افزایش ماینرها رو به افزایش است.
یکــی دیگر از دالیل گرانی دورهای بیتکوین محدود بودن عرضههای آن
بود به این معنی که حداکثر تعداد بیتکوینی قابل انتشار در حال حاضر 21
میلیون اســت .البته باید در نظر داشت که اگر بخواهیم در مقیاسی جهانی

پــول جابه جا کنیم به دلیل زیاد بودن عرضه پول در دنیا هرچه جابه جایی
از طریق بیتکوین بیشتر استفاده شود ،زمانی که به عنوان یک ابزاری برای
پرداخت و تسویه استفاده شود ،خود به خود افزایش نرخ هم پیدا میکند و
باید درنظر داشت که اکنون دنیا به موضوع بالک چین و ارزهای دیجیتالی
توجه خاصی پیدا کرده است.
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امکان حذف تحریم 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
بیانضباطــی بانکها ،متصل نبودن بازار پولی ما به بازارهای جهانی نیســت.
باید در نظر داشــت که بازار جهانی زمانی که جایی فرصت سود پیدا کند در
انتقال پول به آنجا تردید نمیکند ولی فرصتهایی در کشــور وجود دارد که
به دلیل مشکالت بانکی در معرض سرمایهگذار خارجی نیست و از طریق این
ارزها میتواند در مسیر بهتری قرار بگیرد تا سرمایهگذاران بتوانند با استفاده از
ابزارهای بینالمللی 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
محدودیتهایی در زمینههای اقتصادی برای کشــور وجــود دارد که قابل
برداشته شدن نیستند.
حال با توجه به اینکه تســویه جهانی دالر محور اســت ،بانکهایی محل
تسویه مانند فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به محض اینکه متوجه شوند
بانــک مذکور با بانکهای ایرانی همکاری و تبادالت ارزی دارند ،با آن بانک
معامله نمیکنند و ارز در اختیارشان قرار نمیدهند.
این موضوع به دلیل وجود جرایم مختلف در ســالهای اخیر اســت که
توســط معاملهگران ایرانی انجام شده است و قابل توجه آنکه افراد متخلف
محکومیت قضایی هم نگرفتهاند (بــا تعهد به خزانهداری آمریکا و پرداخت
جریمه بخشــیده شــدهاند ).بنابراین با توجه به مشکالت و محدودیتهای
موجــود در زمینه روابط بانکی که به یکی از آنها در باال اشــاره شــد ،باید
گفت که بســیاری از گشایشهایی که باید برای ایران ایجاد شود به راحتی
امکانپذیر نیســت و چشــماندازی برای حل کامل این مسایل با آمریکا در
سالهای آینده هم وجود ندارد.

ارز دیجیتالی و جذب سرمایهگذار خارجی

و اروپا به ایجاد چنین شــرایطی و پرداختن به پولهای دیجیتالی نداشــته
باشند زیرا به اندازه کافی ارزهایشان در دنیا شناخته شده و حتی بانکهای
مرکزیشان توانســتهاند بدون پشتوانه هم به انتشــار پول در بازار بپردازند
بنابراین کشورما با وجود محدودیتهای زیاد میتواند جلوی محدودیتهای
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 میشوند

بنا بر گفته بانک مرکزی ،اکنون ایجاد شرایط برای استفاده از بیتکوین
ضروری اســت اما قرار شده که قوانین آن در سال  97تصویب شود .با توجه
بــه این موضوع «ســیدی» به ماهنامه آینده روشــن در خصوص چگونگی
عملکرد ســرمایهگذاران تا تصویب قوانین آن در کشور گفت :این موضوعی
اســت که نباید در رابطه به آن بیگدار به آب زد .اکنون بیتکوین بیش از
 200میلیارد دالر ارزش بازار دارد که در مجموع با ارزهای دیگر ارزش بازار
این ارزها به بیش از  300میلیارد دالر رسیده است .این رقم در برابر عرضه
اولیه پول در کشور تاثیرگذاری مانند آمریکا (حدود  4هزار دالر) مبلغ قابل
توجهی است .در حال حاضر این ارز در ابعاد بینالمللی ابزاری برای مبادله،
تســویه و پرداخت شده است که بر این اساس به نظر میرسد این تاخیر در
وضع قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال زمان زیادی باشد.
این فعال حوزه ســرمایهگذاری 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 بینالمللی نیست.
ضمن اینکه دچار محدودیتهای بســیاری در حوزه بینالملل هســتیم.
استفاده از این نوع ارزها بسیار مقرون به صرفه هستند ،همچنین باتوجه به
این که سیســتم بانکداری جهانی به سمت مقرراتهای سختگیریانه پیش
میرود و در مبادالت بینالمللی نیز همیشــه بحــث تطبیق (کامپالینس)
مطرح اســت به واسطه چنین ارزهایی نیاز به تطبیق از بین میرود که خود
از تحمیل هزینههای اضافی به کشور میکاهد.
ارزهای دیجیتالی با مزیای قابل توجهی که دارند اما اخیرا نوسانات زیادی
هم داشــتهاند .این موضوع برای برخی سرمایهگذاران مشکالتی ایجاد کرده
است .معاون تکنولوژی شرکت تأمینسرمایه 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 ســرمایهگذاری 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 میرود.

معاون تکنولوژی شــرکت تأمینســرمایه تمدن در ادامه به شرایط کنونی
ایران اشــاره کرد و افزود :باید آماده باشــیم که
شرایط به دست آمده کنونی در کم شدن برخی
محدودیتها را از دست ندهیم که در این مسیر
میتوان از امکان ایجاد شــده توســط پولهای
دیجیتالی مانند بیتکوین و  ...استفاده کند که با
وجود عمقــی که پیدا کردهاند در حال تبدیل به
مکانیزمی برای تسویه بینالمللی هستند.
به اعتقاد او این موضوع کمک زیادی در جذب
سرمایهگذاران خارجی به کشور دارد که مقدمه آن
ســیدی :پول در ارزهــای دیجیتالی
گذاران
وجود رگوالسیون و اعتمادزایی به سرمایه
بر اساس قدرت محاســبات و هزینه
در این رابطه اســت .حتی در این راستا میتوان
انرژی برقی که تولیدکنندگان اطالعات
شــرایطی را فراهم کرد تا سرمایهگذاران خارجی
دیجیتالی این ارزها در شبکه آوردهاند،
در مناطق آزاد جذب شــده و شرایط معامالت با
منتشر میشــود ،یعنی در هر بالکی،
ارزهای دیجیتالی برایشــان فراهم شود .در این
شــرایط ایران میتواند فضای بزرگی برای انجام
مبلغ و هزینه انجام به حســاب کسی
رقابت بــا بازیگران بزرگ این عرصه ایجاد کند و
که بالک را ایجاد کرده اســت ،واریز
پیشتاز عرصه ارزهای دیجیتالی باشد.
میشود
باید توجه داشت که شــاید هیچ گاه آمریکا

بیتکوین بخریم؟
تا چندی پیش ،رشد فزاینده بیتکوین به عنوان
یکی از ارزهای دیجیتالی معروف و پر کاربرد توجه
ســرمایهگذاران را بــه خود جلب کــرده بود .ابوذر
نجمی ،تحلیلگر اقتصادی و ســرمایهگذاری ضمن
اشاره به رشد بیست و پنج برابری قیمت بیتکوین
در ایــن برحه ،یعنی از ابتدای ســال قبل میالدی
(دی ماه  )95تا پایان ســال (دی )96گفت :در نگاه
نخست ،این رشــد خیلی جذاب به نظر میرسد و
همین سبب میشود افرادی بتوانند با سواستفاده از
این جهش قیمتی شــما را وسوسه کنند که فرصت
بینظیر و کمیابی را برای سرمایهگذاری یافتهاند و
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آیا الزاما گرانترین را میخرید؟

رشد بیتکوین حبابی بود

او در ادامــه افزود :بــا جهش چندی پیش قیمــت بیتکوین 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 بیســابقه و مخالفت
شدیدشان با بیتکوین.
«جوزف اســتیگلیتز» در مصاحبه با بلومبــرگ اعالم کرد که تنها علت
رشــد بیتکوین را پتانسل آن برای دور زدن قانون و عدم نظارت میداند و
با تاکید بر اینکه بیتکوین هیچ اثر اجتماعی مثبتی ندارد قاطعانه گفت که
بیتکوین باید غیرقانونی اعالم شود« .شیلر» هم معتقد است که بیتکوین
کامــا ضددولت و مقرارات اســت و قیمت آن یک حباب محض اســت و
نظرش در خصوص افزایش قیمتش این است که بیتکوین برای افرادی که
میخواهند بهتر از سیستم عمل کنند ،خیلی هیجانانگیز است چون به آنها
حس زیرکی و باهوشــی میدهد؛ او همچنین بیان کرده است :من نمیدانم
بیتکوین تا کجا میخواهد پیش برود و به نظر میرســد به مانند بازارهای
سهام در دهه  1920در حال باالرفتن باشد اما در نهایت به  1929خواهیم
رســید ولی به صفر نزدیک نمیشود بلکه بســیار کاهش پیدا خواهد کرد.
بعد از این صحبتها مدیران بانکها و شرکتهای بزرگ سرمایهگذاری هم
نســبت به حبابی بودن قیمت بیتکوین هشــدار دادند و تحلیلهای منفی
خودشان را اعالم کردند.

ایــن فعال حوزه پول ،بیتکوین را نخســتین ارز دیجیتال از میان دیگر
ارزهــای موجــود در دنیای بالکچیــن ( )Bock Chainعنــوان کرد و
افزود :بالکچین یک زیرســاخت فناوری اطالعات شبیه وب است که البته
ویژگیهــای منحصر به فردی دارد که آن را از وب متمایز میکند .در حال
حاضر بیش از  1200ارز دیجیتال در جهان در حال معامله است که حدود
 100ارز از این تعداد ،ارزشــی بیش از یک دالر دارند .اگر بخواهیم از نگاه
ســرمایهگذاری در خرید یک ارز دیجیتال به موضوع نــگاه کنیم باید این
پرســش را از خود بپرســیم که چرا بیتکوین؟ و چرا سایر ارزها نه؟ برای
مقایســه فرض کنید قرار است سهام یک شرکت بورسی را خریداری کنید.
آیا الزاما گرانترین سهم را خریداری میکنید؟
نجمــی در ادامه به نکات مهمی در خصوص خریــد و نگهداری ارزهای
دیجیتال پرداخت و اشــاره کرد:اگرچه در حــال حاضر بیتکوین 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
با پسانداز خانوار در ارزهای دیجیتالی سرمایهگذاری نکنید
میــادی بیش از  65برابر افزایش یافته اســت .همچنین از بین  1200ارز
نجمی با در نظر گرفتن جنبه دیگری به ســرمایهگذاری و کسب درآمد
موجود نزدیک به  100نوع آن بازده باالی  100درصد در یک روز داشتهاند،
بنابرایــن الزاما درگیر هیجانات بازار و اخبار شــدن بــه معنای پیدا کردن از بیتکوین یا ســایر ارزهــای دیجیتال گفت :دراین مســیر یکی از راهها
اســتخراج ( )Miningهســت .اســتخراج نیاز به تجهیزات کامپیوتری با
فرصت ویژه نیست.
مهمترین مســالهای که باید به آن توجه شــود این است که دلیل این تراشــههای قوی و صرف انرژی دارد که در حال حاضر برای اســتخراج هر
جهشها و ســقوطها نوپا بودن بازار این ارزهاست که حتی ثبات نسبی هم بیتکوین حدود  2000دالر هزینه تمام شده دارد .از آنجا که قیمت انرژی
ندارند .افزایش  10هزار دالری ( 150درصد) در یک ماه اخیر و کاهش( 3000چه برق و چه گاز برای تولید برق) در ایران پایین است ،یکی از فرصتهای
دالری (حــدود 20درصد) در چند وقت اخیر گواه این امر اســت که علت این حوزه ســرمایهگذاری در اســتخراج ارزهای دیجیتال یــا ارائه خدمات
بازده باالی این ارزها نوپا بودن و ریســک بسیار باالی سرمایهگذاری در این بــه خود بالکچین هســت .او افزود :از آنجا که این ســرمایهگذاری درآمد
حوزه اســت؛ اگر بنا به پذیرش ریســک است چرا نباید سراغ جایگزینهای پایدار ایجاد میکند و حتی با شکســت یک ارز میشود تجهیزات را به سایر
حوزههای زیرساخت بالکچین اختصاص داد ،به نظر میرسد سرمایهگذاری
بیتکوین رفت؟
ایــن تحلیلگر حــوزه ســرمایهگذاری ،ارزش
منطقیتر و پایدارتری باشــه البته باید این موضوع
را در نظر داشت که این ســرمایهگذاری هم برای
معامالت روزانه بیتکویــن را (در دوره زمانی یاد
شــرکتهای اســتارتاپی یا مجموعههای مالی و
شده) حدود  5میلیارد دالر دانست و گفت :کسانی
ســرمایهگذاری مناســب اســت و به عنوان یک
که در حوزه سرمایهگذاری و بازارهای مالی فعالیت
ســرمایهگذاری برای پساندازهای خانوار نباید در
دارند بــه خوبی میدانند که این اصال عدد بزرگی
نظر گرفته شود .جالب است بدانید توصیه مشاوران
در مقیاس جهانی برای یک دولت یا چند مجموعه
مالی و ســرمایهگذاری در آمریکا و اروپا این است
سرمایهگذاری نیست که کامال آن را تحت کنترل
که به فرض پذیرش ریســک ســرمایهگذاری در
بگیرند و هدایت کنند.
نجمی :اگرچه اکنون بیتکوین در صدر
ارزهای دیجیتال بهتر اســت حداکثر دو درصد از
به خوبی میدانیــم که دولتها به هیچ وجه از
اخبار است و به نظر با اقبال بیشتری
کل پورتفولیوی ســرمایهگذاری بــه این موضوع
رشــد بیتکوین و ارزهای مشــابه راضی نیستند
نسبت به ســایر ارزها مواجه است اما
تخصیــص یابد .نجمی به عنــوان توصیه نهایی
چرا که قدرت کنترل آنها را محدود میکند ،پس
قیمت اتوریوم ،دومین ارز دیجیتالی
در این خصوص یــادآوری جمله معروفی از «وارن
ممکن اســت به هر راهی متوســل شوند به طور
بافت ضروری به نظر میرســد که نخستین شرط
مثال با داغ کردن بــازار و افزایش قیمت و عرضه
سرآمد در ســال جاری میالدی بیش
سرمایهگذاری این است که اصل پول محفوظ بماند
یک دفعه آن و ســقوط قیمتی سبب بیاطمینانی
از  65برابر افزایش یافته اســت .پس
که در سرمایهگذاری بر روی بیتکوین به خصوص
در ذهن عموم مردم شــوند و قطعــا این موضوع
درگیر هیجانات بازار شدن به معنای
برای خانوادهها و کسانی که تخصص کافی روی این
میتواند ضرر زیادی به خریداران و سرمایهگذاران
پیدا کردن فرصت ویژه نیست
حوزه ندارد این اصل کامال نقض میشود.
ایــن ارز وارد کند پس بــه تحلیلهای خودتان و
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شما را متقاعد کنند که پسانداز خود را روی خرید بیتکوین سرمایهگذاری
کنید اما اگر نگاهی به تاریخچه رشــد بیتکوین داشته باشیم خواهیم دید
که در ســال ( 2013ســال  )92جهــش قیمتی این ارز بیــش از  75برابر
بوده است.
پس جهش قیمت بیتکوین 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 ســرمایهگذاری در خرید بیتکوین
درســت است یا نه ،نیازمند آن هســتیم که به برخی مفاهیم در این حوزه
بپردازیم تا به نتیجهگیری دقیقتری در این خصوص برسیم.

کسانی که که یک شبه خود را فرصتیاب و تحلیلگر سرمایهگذاری معرفی
میکنند زیاد دل نبندید.
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واکاویبازاروسرمایهاززیروبمارزهایدیجیتالی:

ارزهایدیجیتا 
لی
پایانیبرحاکمیتدالرند؟

لیلی شهیر
خبرنگار

پول در تعریف ابتدایی آن وسیله ،شی یا چیزیست که انسانها برای تبادل خدمات ،کاالها و
نیازها از آن اســتفاده میکنند .بر این اساس هر چیزی میتواند به عنوان پول مورد استفاده
قرارگیرد .در زمانهای قدیم معموالً کاالها به عنوان پول مورد اســتفاده قرار میگرفتند و در بسیاری
کشــورهای جهان هم طال و نقره به عنوان پول رایج بودند .با بررسی بیشتر سیر ایجاد پول ،اکنون به
جدیدترین نوع آن یعنی پولهای الکترونیکی که بیتکوین مصداق بارز یکی از انواع آن است ،میرسیم.
ارزهای دیجیتالی طرفداران و منتقدین زیادی دارند .این موضوع سبب شد تا در گفتوگویی با ابراهیم
نادری ،تحلیلگر مالی به واکاوی ماهیت ،مزایا و معایــب این ارز جدید بپردازیم .مديرعاملی هلدينگ
توسعه مالي و  ٢٣سال تجربه كار مالي حسابداري تنها برخی از سوابق این استاد دانشگاه است .او معتقد
است« :سرمايهگذاران بايد جانب احتياط در سرمايهگذاري حوزه ارزهای دیجیتالی را جدي بگيرند و از
اقدامات هيجاني بپرهيزند زيرا در حــال حاضر اينگونه ارزهاي ديجيتالي به طور كامل جاي خود را در
تجارت جهاني باز نکردهاند و واكنش بسياري از كسب و كارهاي دنيا در قبال آنها هنوز واضح نیست».
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ابتدا کمی راجع به ماهیت ارزهای
دیجیتالی و یکی از مطرحترینهای
آن یعنی بیتکوین بپردازیم.
همانطور که اشاره کردید ،بيتكوين يكی صدها
ارز ديجيتالي موجود اســت؛ ایــن ارزها برخالف
ارزهــاي رايج داراي نماد فيزيكــي بوده و تنها با
كدهاي رمزنگاري شــده در يك سيســتم بسته
كه همــان بالكچين  ))Block Chainاســت
قابل شناســايی و مبادله هستند .بيتكوين تمام
خصوصيــات يك پول را دارد و با توجه به قواعد و
سازمان شكل گرفته در بالكچين نمیتواند مورد
سوء استفاده و تقلب قرارگیرد .اين پول ديجيتالی
بدون نياز به كنترل سيستم مركزي (مانند بانك)
بين افراد مختلف رد و بدل شــده و وسيله مبادله
قرار میگيرد .به عبارت ديگر فردي كه داراي كد
مخصوص اســت در حقيقت مالك پول به ميزان
مشــخص شده در كد اســت و میتواند به همان
ميزان و بر اســاس قوانين (موجود در سيســتم

مبادلــهاي بالكچين) پولــش را از فردي به فرد
ديگر منتقل کند .در يك جمعبندي ساده ميتوان
گفت بيتكوين يك پول ديجيتالي رمزنگاري شده
اســت كه به صورت مستقيم قابل مبادله و انتقال
از فردي به فرد ديگر در سيســتم كنترلي به نام
بالكچين بوده كه سيســتم مذكور ضامن تاييد
اصالت پول و مالك پول است.
در ابتدا به دليل ناآشــنايي عمومي
با اين پديده نوظهــور تقريبا اغلب
كشورها با اجراي آن مخالفت كردند
ولي با گذشت زمان و با مشخص شدن
كليه ابعاد فني ،تكنيكي و اقتصادي
آن بســياري از كشــورها با اتخاذ
مقررات مختلف اجراي آن را قانوني
اعالم کردند

این سیستم چه کارکردی دارد؟
بالكچين همان سيستم پايگاه دادههاست .در
حقيقت تمامي فعل و انفعاالت مربوط به كدهاي
بيتكوين در اين سيستم ثبت ميشود .اين سيستم
به نوعي همان نقش بانكها را در سيســتم پولي
رايج فيزيكي ايفا ميكند يعني اصالت پول و مالك
پول و نهايتا ثبت عمليات مالي نقل و انتقال پول
را انجام میدهد با اين تفاوت مهم كه در سيستم
بانكي يك سيســتم متمركز با يك مكان مركزي
فرآيند كنترل ،نظارت و در نهایت تاييد عمليات را
به عهده دارد ولي در سيستم بالكچين به تعداد
استفادهكنندگان ،سيستم بالكچين وجود دارد و
فرايند كنترل ،نظارت و تاييد توسط مجموعهاي از
افرادي كه داراي يك كپي از عمليات در سراســر
جهان اســت ،صــورت ميگيرد از ايــن رو به آن
سيستم غيرمتمركز میگويند.
براي سادهتر توضيح دادن عملكرد بالكچين
ميتوانيــم كل مجموعه بالكچين را به مجموعه
يك پازل تشــبيه كنيم كه نقاطي از هر تكه پازل
رابط اتصال به تكههاي ديگر پازل هســتند .اين
رابطهاي بين پازلها در واقع كدهاي شناســايي
قرارگيري هر تكه پازل در سيستم كلي بالكچين
است بنابراين وقتي يك نقل و انتقال پول بين دو
نفر صورت ميگيرد اين عمليات در سيستم ثبت
و به كليه اعضاء شــبكه (كه همان دارندگان بيت
كوين در سراسر جهان هستند) ارسال ميشود .در
اين مرحله افراد مرتبط با بالك مورد نظر صحت
پول و انتقالدهنده پول را بر اســاس همان كدها و
رمزهاي رابط بين بالكهاي ديگر تاييد ميكنند.

مهمترین مزایای ارزهای دیجیتالی
چیست؟
از مزاياي عمده و اساســي پولهاي ديجيتالي
ميتــوان به موارد زیر اشــاره کرد :اول ســهولت
در انجــام مبادله؛ در اين سيســتم ،فاصله زماني
تصميمگيري براي انتقال وجه تا انتقال نهايي وجه
به فرد انتقال گيرنــده در هر جاي دنيا تنها چند
دقيقه و به ســادگي از طريق سيستمهاي مجازي
قابل انجام اســت .و بعدی غيرمتمركز بودن آن؛
اختيار كامل مالكيت پول و اعمال هرگونه تصميمي
براي پول اعم از نگهداري ،انتقال به ديگري و مبادله
در هر موقعيتي كامــا بر عهده مالك پول بوده و
سيستم كامال به صورت غير متمركز عمل ميكند.
نبود نظارت و كنترل سيستم مركزي براي اعمال
سياستهاي خاص بر ديگران دیگر مزیت مترتب
بر این نوع پول اســت .با توجه بــه اينكه ارزهاي
ديجيتالي متعلق به هيچ كشور يا سازمان خاصي
نیستند ،سياســتهاي پولي كشور خاص بر روي
ارز مذكور و بر عليه كشــورهاي ديگر هيچ تاثيري
نداشته و كليه استفادهكنندگان از اين وسيله مبادله
به اندازه هم تاثيرگذار از فعل و انفاالت آن هستند،
بنابراین اعمال سياســتهاي خاص پولي رايج كه
امروزه شاهد آن هستيم همچون اعمال تحريمهاي
ظالمانه سردمداران دالر بر كشورهاي ديگر ،عمال
خاصيت خود را از دست ميدهد و كشورهايي كه
به ناچار و بر اثــر جبر مبادالت بينالمللي مجبور
به تبعيت از سياســتهاي پولي مالك اصلي دالر
(اياالت متحده) هستند با نفوذ ارزهاي ديجيتالي
حاكميت دالر بر تعامــات پولي دنيا از بين رفته
و خاصيت استفاده ابزاري براي فشار بر كشورهاي
غير همسوي اياالت متحده را از دست ميدهد.

معایب این سیستم پولی چیست؟
با توجه بــه نبود نظارت متمركــز بر عمليات
پولــي ،اعمال سياســتهاي پولشــويي رايج در
این سیســتم عمال امكانپذير نیست و حتما بايد
سياستهاي مناسب جايگزين را براي اعمال اين
كنترل براي جلوگيري از مبادالت پولي در اعمال
مجرمانه و تبهكارانه در نظر گرفت .این مورد یکی
از از مهمترين معايب استفاده از ارزهاي ديجيتالي
است که میتوان به آن اشاره کرد.
کشورهای مختلف چه مواضعی در
قبال این نوع ارز دارند؟
در ابتدا به دليل ناآشنايي عمومي با اين پديده
نوظهور تقريبا اغلب كشورها با اجراي آن مخالفت
كردند ولي با گذشــت زمان و با مشــخص شدن
كليه ابعاد فني ،تكنيكي و اقتصادي آن بســياري
از كشــورها با اتخاذ مقررات مختلف اجراي آن را
قانوني اعالم کردند (از جمله اياالت متحده ،كانادا،
اســتراليا ،اغلب كشــورهاي اروپايي و كشورهاي
آمريكاي جنوبي و بسياري از كشورهاي آسيايي).
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آیا این حــوزه در ایــران برای
سرمایهگذاری مناسب است؟
در حال حاضر به ارزهــاي ديجيتالي به مثابه
يك كاال نگريســته ميشــود؛ البته ايــن نگاه با
افزايش اســتقاده از اين ارزهــا به عنوان يك پول
در مبادالت تجاري در حال تعديل شــدن است.
اگر نــگاه فعلي (يعني كاال تلقي کردن آن) را در
نظر بگيريم با توجه به اين كه چشــمانداز آينده
رو به رشدي براي آن متصور است ميتواند حوزه
سرمايهگذاري مناسبي تلقي شود ،اما به هر حال
ريسك نوسانات يك سرمايهگذاري نوظهوري كه
ابعاد مختلف آن كامال شناخته شده نيست را هم
دارد .بنابراين همانطور كه بسياري از كارشناسان
توصيه ميكنند سرمايهگذاري محتاطانه به همراه
در نظر گرفتن حاشــيه امنيت آثــار زياندهي با
توجه به سرمايه اندوخته شده دارد و براین اساس
احتياط در ســرمايهگذاري توصيه ميشــود.این
موضوع به خصوص برای پساندازهای خانوار باید
بیشتر مورد توجه قرارگیرد .از سوي ديگر با توجه
به اينكه موازيــن قانوني خاصي براي آن در هنوز
منظور نشــده اســت ،بايد نگاهي محتاطانه براي
تبعات اقتصادي حاصــل از وضع قوانين احتمالي
آتي را نيز مد نظر قرار داد.
ریسکها و منافع موجود در این
سرمایهگذاری چیست؟
با نگاهي به ســوابق و روند ارزشــي پولهاي
ديجيتالي مشــاهده ميشــود ،قيمت اين ارزها
داراي نوســانات شــديد در مقاطع مختلف بوده
است ولي ماحصل كلي رشد قيمتي قابل توجهي
را نشــان ميدهد .براي مثال ارزش بيتكوين در
ســال  2013با رشــدي معادل  1500درصد با
چشماندازي مثبت براي سالهاي  2016و2017
پيشبيني ميشــد .در دســامبر  2016هر عدد
بيتكوين معــادل  750دالر و در ابتداي ســال
 2017به مبلغ قابل توجه  2000دالر بالغ شــد.
اين مبلغ تنها در عرض  3ماه و در ماه اوت به مبلغ
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بسیاری ارزهای دیجیتالی را وسيله
مناسب ارزشــيابي و عيار سنجي
اقتصاد كشورها میدانند؟
دقیقــا؛ در حــال حاضــر مهمترين وســيله
اندازهگيري اقتصادهاي دنيا بر پايه دالر و برابري
آن با ارز محلــي صورت ميگيرد .به عبارت ديگر
وقتي به هر دليلي حتي داليل غيراقتصادي ارزش
پول رايج يك كشــور در مقابل دالر كاهش يابد
كل اقتصاد آن كشــور تحت تاثير مســتقيم اين
برابري ارزي قرار ميگيرد و به اصطالح يك تورم
ساختگي با دكترين طراحي شده به اقتصاد كشور
هدف تحميل ميشــود .همانگونه كه بيان شــد
ممكن اســت حتي اين كاهش ارزش پول محلي
در برابر دالر كامال جنبه غير اقتصادي داشته و با
اهداف سياســي صورت گرفته باشد بنابراين تورم

ايجاد شــده و نمايش ضعــف اقتصادي و كاهش
پارامترهاي مثبت اقتصادي دركشورهدف به هيچ
وجه نمايش واقعي اقتصاد آن كشــور نیست بلكه
بخــش عمدهاي از اين پارامترهــاي منفي همان
تاثيــرات مصنوعــي سياســتهاي غيراقتصادي
سردمداران دالر است .از مزاياي استفاده از ارزهاي
ديجيتالي در واقع خروج از اعمال سياســتهاي
متنوع و فرار از تاثيرپذيري اجراي نظریات منفي
بر عليه اقتصادهاي كشــورهاي ديگر ميتوان نام
برد كه اين عمــل در واقع چهره واقعي اقتصادي
كشورها را نمايان و در بسياري از موارد و مصاديق
به نفع كشورهاي در حال توسعه خواهد بود.
كاهش شــديد هزينههاي انتشار و نگهداري
پــول ،اجــرا ،نظــارت و كنترل عمليــات پولي،
تشكيالت سازماني هم دیگر
البته مزاياي بسيار ديگري را هم در خصوص هر
كشور و اقتصادي به صورت ويژه و خاص ميتوان
برشمرد كه شايد بعضا با كشورهاي ديگر مشترك
نباشد .به طور مثال در خصوص ايران بازشدن راه
سرمايهگذاري خارجي در بازار سهام ايران و رونق
اقتصادي بيشــتر از اين طريق و نمونههايي از اين
دست را ميتوان اشاره کرد.
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پس از تاييد ،امكان جابجايي پول از انتقالدهنده
به انتقالگيرنده ميسر ميشــود و از اين پس فرد
دريافتكننده پول به عنوان مالك جديد شناسايي
و در سيســتم ثبت میشود .به اين رو تقريبا بروز
اشــتباه و يا تقلب و سوءاستفاده در اين سيستم
غيرممكن است.

در يــك جمعبندي ســاده ميتوان
گفت بيتكوين يــك پول ديجيتالي
رمزنگاري شده اســت كه به صورت
مستقيم قابل مبادله و انتقال از فردي
به فرد ديگر در سيســتم كنترلي به
نام بالكچين بوده كه سيستم مذكور
ضامــن تاييد اصالت پــول و مالك
پول است

برخي از كشــورها هم اســتفاده از ايــن ارزهاي
ديجيتالي را ممنوع اعالم کردند كه كشــورهايي
نظير چين ،ويتنام ،روسيه ،ايسلند ،تايلند ،بوليوي
و بنــگالدش را ميتــوان نام بــرد .در اين ميان
برخي از كشــورها نظير ايران نيز كماكان موضع
مشخصي در قبال آن اتخاذ نکردهاند ولي به لحاظ
قانوني امكان مبادلــه و معامله ارزهاي ديجيتالي
وجوددارد.
با توجه بــه اينكه ارزش اين ارزهاي ديجيتالي
همچون ساير ارزهاي رايج تابع عرضه و تقاضاست،
با گذشت زمان و بر اساس آمار و سوابق موجود در
حال افزايش است بنابراین باید سياست مشخص
براي چگونگي برخورد با اين واقعيت اقتصادي را
به صورت قانوني اتخاذ کرد تا چنانچه مزايايي در
اثر گذشت زمان براي اين ارزها متصور است عايد
اقتصاد ايران شود.
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 4000دالر و در اكتبــر  2017به محدوده 6000
دالر رســد .اين ارز ديجيتالي در دسامبر 2017
ركورد  18000دالر را به ثبت رساند.
از ســوي ديگر و با نگاه به ســوابق مشــاهده
ميشــود به دليل خالي شــدن حباب قيمتي در
مقاطعي با ســقوط بسيار چشمگير قيمتي مواجه
بوده اســت .كاهش  92درصدي در ژوئن 2011
و  71درصدي در آوريل  2013و  86درصدي در
نوامبر  2013و اخيــرا كاهش قيمتي از 18000
دالر به پايينتر از  14000دالر را ميتوان اشــاره
کرد .بنابراين مشاهده ميشود كه نوسانات شديد
قيمتي در مقاطع مختلف زماني ميتواند زيانهاي
غيرقابل تحملي را براي سرمايهگذاران آن بوجود
آورد بنابرایــن در نظــر گرفتن احتيــاط الزم و
حاشيه ريسك ســرمايهگذاري در مواجهه با اين
سرمايهگذاري توصيه ميشود.
چه متغییرهایی در ایجاد نوسانات
ارزهای دیجیتال وجود دارد؟
ارزهاي ديجيتالي پديدههاي نوظهوري هستند
طبعا ابعاد مختلف اقتصادي و استقبال عمومي به
صورت واضح ،آشكارو قابل برآورد نیست .بنابراين با
شناخته شدن بيشتر اين ارزها و استفاده روزافزون
تقاضا براي آن همچون ساير ارزهاي رايج و تبعيت
از قانــون عرضه و تقاضا بــا افزايش قيمت مواجه
خواهيم بود.
ارزهاي ديجيتالي محصول ماينينگ و عمليات
اكتشافي دستگاههاي كامپيوتري در سراسر دنيا
است .با گذشــت زمان بر تعداد افراد اكتشافگر
افزوده ميشــود و به مرور ذخيره ارزهاي كشــف
نشــده كاهش ميیابد .با كاهــش ذخيره ،هزينه
اكتشــاف يك واحــد بيتكوين رشــد میکند و
بــا كاهش ميزان اكتشــافات عرضــه آن محدود
ميشود .هر دوي اين عوامل موجب افزايش قيمت
ارزهاي ديجيتالي خواهد شد .از سوي ديگر ،ورود
ســرمايهگذاران جديد به بــازار و همچنين تقبل
بيزينسهــاي جديد براي پذيــرش اين ارزها در
ازاي تحويــل كاال و ارائه خدمات در بعضي مواقع
موجب بروز هيجانات كاذب شده و ارزش ارزهاي
ديجيتالي را با حبــاب قيمتي مواجه میکند كه
حباب قيمتي ايجاد شــده پس از مدتي شناخته
شده و موجب تركيده شدن آن و در نتيجه سقوط
قيمت خواهد شد.
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رئیس مجمع جهانی اقتصاد (کالوس
شواب) در مقالهای بیتکوین را قلب
انقالب صنعتی چهارم معرفی کرده،
نظر شما چیست؟
بله؛ بيتكوين يك پول واقعي از نوع ديجيتالي
است و بنا بر ویژگیهای 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 پيشبيني
كارشناسان بر اين امر است كه در آينده نه چندان

دور به طرز چشمگيري وسيله مبادالت پولي بين
افراد قرار خواهد گرفت ،بنابراين بايد اين واقعيت
را پذيرفت كه يك سيســتم پولي جديد به دنياي
سيستمهاي پولی ســنتي (كاغذي) افزوده شده
است كه در حال حاضر توجه مبادلهگران در جهان
را به خود جلب کرده و ميتواند تبديل به «وسيله
مبادله فراگير» در آيندهاي نزديك در دنيا شــود.
پس بهتر است زواياي مختلف آن را شناخت و به
آن به مثابه يك پديده اقتصادي جديد و در حال
تكامل نگريست.

دنيا شــده و اين گســتردگي و تعامالت شــديد
اقتصادي موجب رشد انفجاري صنعتي و اقتصادي
در جهان شــده و نتيجتا انقالب چهارم صنعتي را
نويد ميدهد كه نتيجه واضح اين انقالب ،روآمدن
اقتصادهــاي نوظهور و نوين (بــه گفته خيلي از
تحليلگران ،اقتصادهاي نوظهوري ازدنياي در حال
توسعه و البته مشخصا ايران شكل خواهد گرفت)،
ســقوط و فروپاشــي دالر به عنوان ارز مبادالتي
جهاني و جايگزينــي ارز مبادلهاي غيرمتمركز را
ميتوان از پيامدهاي اين انقالب صنعتي برشمرد.

برخی کارشناسان معتقدند اکنون
با جنگ ارزی مواجهیم .براین اساس
وجود ارزهای دیجیتالی چه نقشی
در این اتفاق دارند؟
از اينكه در جنگ ارزي بوجود آمده فروپاشــي
دالر قطعي است شكي نيست .در واقع بسياري از
كشورهاي داراي اقتصاد قدرتمند همچون چين،
روســيه ،ايران و اتحاديه اروپا ديگر حاضر نيستند
با ابزاري به نام دالر معامالت تجاري خود را انجام
دهند .اين كشــورها اعتقاد دارند معامالت تجاري
بين كشورهاي مختلف بايد با ارزهاي رايج محلي
و يا دست كم با چند ارز مبادلهاي مختلف به جاي
ارز انحصاري دالر صــورت گيرد؛ بنابراين در اين
جنگ ارزي كه با دكترين تحريم از سوي سردمدار
دالر آغاز شده است در نهايت منتهی به فروپاشي
دالر در مبــادالت جهاني خواهد شــد اما توافق
كشــورهاي دنيا براي در نظر گرفتن يك يا چند
ارز رايج متعلق به چند كشــور ديگر بسيار سخت
و بعيد به نظر ميرســد و از طرف ديگر اســتفاده
از ارزهاي متنــوع منطقه اي براي انجام مبادالت
تجاري نيز بســيار پيچيده و به دليل نبود توازن
مبادالتي بين كشــورهاي درگيــر ارزهاي محلي
نميتواند به ســادگي عملی شــود ،زيرا نگراني از
مازاد وجود ارز كشور ديگر كه اقبالي براي مصرف
در ساير مبادالت نخواهد داشت همواره براي انجام
اينگونه مبادالت مانع بزرگي تلقي میشود.
حال اتكاء كشــورها به يك وســيله مبادلهاي
براي انجام مبادالت فراگير اهميت بســيار داشته
و رفته رفته با اســتفاده تدريجي اركان اقتصادي
در كشــورهاي مختلف از ارزهاي ديجيتالي دامنه
استفاده اين پول الکترونیکی گستردهتر شده و اين
گستردگي به ســبب ايجاد بستر سهل مبادلهاي
موجب رونق و اشــتياق فزاينده مبادالت تجاري
بين زيرمجموعههاي اقتصادي كليه كشــورهاي

آینده ارزهای دیجیتالی و بیتکوین
به عنوان یکــی از ارزهای مطرح را
چطور پیشبینی میکنید.
همانگونه كه قبال مطرح شد براي خاتمه كش و
قوس ارزي و پيدا كردن راه حلي براي جايگزيني
مناســب براي دالر قطعا ارزهــاي ديجيتالي در
آينــده بيش از پيش مورد توجــه واقبال عمومي
قرار خواهنــد گرفت ،بنابرايــن پيشبيني اغلب
تحليلگران بر روند رو به رشد ارزهاي ديجيتالي از
لحاظ استفاده و عموميتر شدن در انجام معامالت
تجاري اســت .با توجه به اينكه تقريبا بيتكوين
در بين ارزهاي ديجيتالي رايج پيشــرو بوده است
و شــناختهتر و موثرتر از بقيه است بنابراین فرض
بر اين اســت كه بيتكوين نقش و اهميت خود را
در بيــن ارزهاي ديگر حفظ کنــد و البته ارزهاي
ديجيتالي ديگر با در نظر گرفتن محدوديت حجم
بيتكوين سهم بيشتري از بازار را تصاحب خواهند
کرد .ولي به نظر نميرسد اين نفوذ در بازار ميزان
اســتقبال از بيتكوين را كاهش دهد .به هر حال
اهميت اصلي بر اســتفاده از ارزهاي ديجيتالي در
مبادالت تجاري بينالمللي است و اينكه كداميك
از ارزهاي ديجيتالي بيشتر مورد استفاده قرار گيرد
در اولويت مطرح نیست.

ارزهاي ديجيتالي متعلق به هيچ كشور
يا سازمان خاصي نیستند ،سياستهاي
پولي كشور خاص بر روي ارز مذكور و
بر عليه كشورهاي ديگر هيچ تاثيري
نداشته و كليه استفادهكنندگان از اين
وسيله مبادله به اندازه هم تاثيرگذار
از فعل و انفاالت آن هستند.

و نکته پایانی ...
به نظر بايد به اين نكته بيشــتر تاكيد کردكه
سرمايهگذاران بايد جانب احتياط در سرمايهگذاري
در اين حوزه را جدي بگيرند و از اقدامات هيجاني
بپرهيزند ،زيــرا در حال حاضــر اينگونه ارزهاي
ديجيتالي به طور كامل جــاي خود را در تجارت
جهاني باز نکردهاند و واكنش بســياري از كسب و
كارهاي دنيا در قبال آنهــا هنوز به صورت واضح
مشخص نیست و به همین سبب استقبال همگاني
از اين ارزها در حال حاضر درهالهاي از ابهام است؛
از طرف ديگر با توجه به اينكه هنوز قوانين و ضوابط
مشخصي براي بهرهگيري از ارزهاي ديجيتالي در
ايران تدوين نشده است ،بنابراین نامشخص بودن
محتواي قوانين احتمالــي وضعي آتي بر احتياط
ســرمايهگذاري در اين حوزه ميافزايد .نوســانات
قيمتي اين ارزها با توجه به سبقه آن مزيد بر علت
احتياط در سرمايهگذاري است .كاهشهاي شديد
قيمتــي در مقاطعي از دوران حيــاط اين ارزها بر
اهميت اين مطلب ميافزايد.
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پذیرش  «بیتکوین»
چهآثارحقوقیدارد؟
بیتکوین 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 میشود .در
خصوص مزایای بیتکوین میتوان گفت که دارنده بیتکوین از لحاظ جغرافیایی
و مکانی محدودیت ندارد ،پرداخت و نقل و انتقال بانکی آن با شفافیت و در عین
حال با امنیت باالیی صورت میگیرد از این جهت که سرقت هویتی قابل تصور
نیســت .عالوه بر آن ،بر خالف صرافیها یا بانکها برای نقل و انتقال بیتکوین
نیازی به پرداخت کارمزدهای باال نیست و یا بعضا بدون کارمزد صورت میگیرد.
از دیگر خصوصیات بیتکوین میتوان به فراسرزمینی و فرادولتی بودن اشاره کرد
به این صورت که دولتها نمیتوانند بر آنچه زنجیره بلوک ( )Blockchainکه
مبنای بیتکوین 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 بیتکوین «دهنکجی» به نظام جهانی اقتصادی با تســلط دالری است که
پشــتوانه مادی ارزی دارد .پس بیتکوین عالوه بر سهولت در دسترسی افراد
عادی در حالتی دیگر دسترسی را برای دولتها محدود میکند.

بستر فراهم است؟

همه ویژگیهایی که در جهت جهانی شــدن نظام بانکی و پرداخت صورت
میگیرد ما را با این سوال اساسی مواجه میسازد 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 بیتکوین نشناخته است.
به نظر میرســد برای قانونی دانستن یا ندانســتن آن ،بزرگترین پرسش ،خود
ماهیت آن است .آیا اصال بیتکوین 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
بیتکوین را از منظر این دو قانون خاص نیز مورد توجه قرار دهیم.

تهدیدها

امین جعفری
عضو هیأت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی

بزرگی که بیتکوین فراهم میکند ،بحث دور زدن و مقابله با تحریمهاست که در
این برهه برای کشور ما اهمیت فراوانی دارد.

مسایل امنیتی مالک چه میشود؟

اگر بیتکوین را بیشتر یک سامانه پرداخت بشناسیم تا یک ارز ،مسائل حقوقی
متعددی در این خصوص مطرح میشود که حقوقدانان باید به آن پاسخ دهند.
پرســشهایی از قبیل محرمانگی اطالعات (دارنده بیتکوین تنها فردی است
که کلید اطالعاتی را در دســت دارد که از طریق آن میتواند 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 پرداختها ،تضمینات بینالمللی پرداخت
از طریق بیتکوین و همچنین ریســکهای حقوقی از دســت دادن یا کاهش
ارزش بیتکوین نیازمند قاعدهمندی است .از دیگر دیدگاه جزایی نیز میتوان به
جرمهای متفاوت و متعدد با مواجهه با بیتکوین 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 میرسد قانونمندی این سازوکار پرداختی
برای ایران اهمیت دارد و به راحتی نمیتوان 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 بیتکوین 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؟

مهمتریــن خطری که از لحاظ حقوق بانکــی در خصوص بیتکوین مطرح
میشــود پشتوانه نداشتن سنتی آن اســت و عالوه بر آن بحث مقام نظارتی یا
رگوالتوری است .بانک مرکزی مقام ناظر داخلی در حوزه پول است اما در حوزه
بینالملل هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد که بر تاثیر بیتکوین تاثیرگذار باشد .در
این خصوص باید نخســت ارزیابی دقیق فنی حقوقی صورتگیرد 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 بیتکوین تاثیر زیادی نه در حوزه پول بلکه در حوزه کســب و کار به طور
کلی ایجاد خواهد شد .مصاف بر اینکه فارغ از بحثهای تاثیرات تطبیق و رعایت
مقررات و قوانین ،اساسا بیتکوین چگونه میتواند وارد نظام بانکی ایران به عنوان
بانکداری اسالمی شود؟ آیا بیتکوین از لحاظ شرعی مشکل ایجاد نخواهد کرد؟
همه اینها مواردی است که باید با ایجاد یککارگروه در بطن بانک مرکزی یا مرکز
پژوهشهای مجلس به آن پاسخ داد.

اوراق بهادار

اگر بپذیریم بیتکوین روش پرداخت باشــد یا ارز بینالمللی ،در هر صورت
امکان جعل شــدن آن ،کالهبرداری و تقلــب  -که در پرداختهای بینالمللی
مرسوم اســت  -با توجه به امنیت باالی آن بسیار نادر است .این خود پذیرش
بیتکوین 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 میآورد .این بدان معناست که با خروج ارز و خرید
بیتکوین در واقع امکان اخالل در نظام اقتصادی وجود دارد .از سوی دیگر فرصت

91

شماره  96فروردین 97

92

 4فرصتجدیدفناوری

چین
بالک
درحرفهحسابرسی
احمد حاتمی

کارشناس ارشد حسابداری
عضو انجمن حسابداران خبره ایران

فناوری بالک چین پتانســیل تغییر در حرفه حسابرسی را دارد .در بیانیه
جدیدی که با همکاری انجمن حســابداران رسمی آمریکا ( )AICPAتهیه
شــده مشــخص میکند 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.

معرفی فناوری بالک چین ()Blockchain

اوراق بهادار

بالک چین یک واحد دیجیتالی اســت کــه در یک مجموعه از واحدهای
دادهای به نام بالک ذخیره شــده اســت .این بالکهای دادهای با یکدیگر از
طریق یک تابع رمزنگاری شده معتبر و امن متصل میشوند .این بالکهایی
که محکم به هم زنجیر شــدهاند یک بالک چیــن ( )blockchainنامیده
میشــوند .دلیل اینکه این نوع ســاختار داده برای کارهایی مثل رمزگذاری
مناسب اســت ،تمرکز زدایی آن اســت به این معنا که دادههای داخل این

بلوکهــا در یک محل واحد ذخیره نمیشــوند و توســط هر کســی قابل
دستیابی و همچنین توسط هر بخشی قابل تغییر است.
اولین بار بالک چین در ســال  ۲۰۰۹میالدی در زیرساخت بخش مالی
ارز رمزنگاری شــده( )Cryptocurrencyمانند بیت کوین ()Bit Coin
استفاده شد؛ به تازگی برنامههای کاربردی جدیدتری در حال ظهور هستند
که به کارکرد اصلی فناوری بالک چین اضافه میشــوند و ذخیرهسازی غیر
متمرکــز دادههای معامله را با اســتفاده از ســاز و کارهایی که امکان انجام
عملیات واقعی را به صورت غیر متمرکز فراهم میکنند ،محقق میکند .این
مکانیســمها با نام ،قراردادهای هوشــمند ( ،)Smart Contractبراساس
قوانین تعریف شده به صورت جداگانه (به عنوان مثال مشخصات با کیفیت،
کمیــت و قیمت) عمل میکنند که یک تطبیق مســتقل از ارائه دهندگان
توزیع کننده و مشتریان احتمالی آنها را امکان پذیر میسازد.
این یک دفتر کل دیجیتال توزیع شــده اســت که شامل همه رویدادها
از زمان ایجاد آن را شــامل میشــود .هنگامی که رویدادها وارد میشوند،
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نمیتوان 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 میافتد،
همه نســخهها به طور خودکار به روز میشوند .هر ورودی به ورودی قبلی
در تمام نســخهها بــاز میگردد و این به معنی ایجاد یــک "زنجیره ای" از
اطالعات است.
این برای حسابرسان چه معنایی دارد؟چگونه فناوری بالک چین میتواند
در هر دو حالت ایجاد حسابرسی و اطمینان عمل و ایجاد فرصتهای کام ً
ال
جدید به طور مشــخص ایفای نقــش کند ،در این اثر  4شــغل جدید که
ممکن اســت در اکوسیســتم بالک چین به وجود آید بــه صورت مختصر
معرفی میشود:
 -1حسابرسی قراردادهای هوشمند
یک قرارداد هوشــمند یک پروتکل رایانهای 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
میدهد .این رویدادها قابل پیگیری و غیر قابل برگشت هستند .این اصطالح
(قراردادهای هوشمند) ابتدا توسط نیک سابو در سال  1994معرفی شد.
طرفــداران قراردادهای هوشــمند ادعــا میکنند که بســیاری از انواع
شــرطهای قراردادی ممکن است بخشــی یا کام ً
ال خود اجرا میشود ،خود
میتواند اجرایی باشد یا هر دو حالت .هدف قراردادهای هوشمند ارائه امنیت
اســت که برتر از قانون قرارداد سنتی و کاهش ســایر هزینههای معامله با
قرارداد است.
یکی از تواناییهای جذاب فناوری بالک چین ،قراردادهای هوشــمندانه
است .این قابلیت اجازه میدهد تا یک 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
میشــوند یا خیر .این جایی است که حسابدار رسمی ()CPAوارد میشود.
عالوه بر این ،حسابداران رسمی() CPAsمی توانند رابطه بین قراردادهای
هوشمند و منابع داده خارجی را مورد بررسی و اطمینان بخشی قرار دهند.
(در نماگر شماره  1تشریح شده است)
 -2خدمات حسابرسی کنسرسیوم بالک چین
همانطــور که فناوری جریــان اصلی تری پیدا میکند ،کســب و کارها
احتماالً سیســتم عاملهای بالک چین را که سایر سازمانها میتوانند برای

اهداف خود اســتفاده کنند ،توسعه میدهند .با این حال ،قبل از اشتراک در
یکی از این سیستمها ،ســازمانها 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 یک حسابدار رسمی( )CPAرا
درگیر کند تا اطمینان بخشــی را در مورد اثربخشــی کنترل بر یک بالک
خصوصی اختصاص دهد.
 -3مدیر(سرپرست) بالک چین
برای بالک چینهای خصوصی ،ســازمانها ممکن اســت بخواهند یک
بخش مستقل به مانند بخش نظارت بر حسابداران رسمی ( )CPAsرا برای
نظارت بر انجام وظایف یک مدیر و مجوز دسترســی مرکزی را داشته باشند
که میتواند این ناظر مستقل نحوه اجرا و نظارت بر پروتکلهای 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 یک حسابرس مســتقل در این نقش(ناظر) ،قابلیت اطمینان
بخشی بیشتری برای کاربران بالک چین ایجاد میکند.
 -4داور (حسابرسان در نقش داوری)
در حالی که فناوری بالک چین میتواند قراردادها را اجرا کند ،مردم هنوز
شرایط قرارداد را تعیین میکنند .این به این معنی است که در این خصوص
خطا وجود دارد .در دنيايي که داراي فناوری بالک چين هســت ،حسابدار
رسمی( )CPAممکن است در مواردي که روح يک قرارداد هوشمند از يک
ســند قانونی ،توافق نامه يا نامه بگذرد ،میتواند به عنوان يک داور به ایفای
نقش بپردازد( .نماگر یک)
همانطور که نقش حســابدار رســمی( )CPAدر اکوسیستم بالک چین
تکامل یافته است ،استانداردها و آموزش نیز باید تکامل یابد .این فرصتهای
جدید ،ســؤاالتی را که حرفه حسابرســی باید در نظر بگیرد مطرح میکند،
مانند:
الف -کدام نوع مهارتها به این حرفه نیاز دارد که باقی بماند؟
ب -هنــگام ارائه اطمینان در کل یک بالک چین ،مشــتری چه کســی
است؟
ج -چگونه یک ارائه دهنده اطمینان بخشی ،حسابدار رسمی ()CPAخطر
ابتال به تعامل را برای یک سیستم مستقل ارزیابی میکند؟
د -قوانین استقالل برای کاربران بالک چین چگونه اعمال میشود؟
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خیر
خیر

مورد مخالفت یکی از

طرفین قرار گرفته است؟

بلی

برنامه کامپیوتری

داوری1

داوری را آغاز میکند

حل اختالف در حال
انجام است

دوره فسخ منقضی شده

بلی

است؟

قرار داد هوشمند اجرا
شود

قرارداد هوشمند نتیجه را
به طرفین ارسال می کند

طرفین موجب قرارداد
هوشمند می شوند

نتایج برای قرارداد

هوشمند ارسال می شود

همانطور که نقش حسابدار رسمی )(CPAدر اکوسیستم بالک چین تکامل یافته است ،استانداردها و آموزش نیز باید تکامل یابد .این فرصت
های جدید ،سؤاالتی را که حرفه حسابرسی باید در نظر بگیرد مطرح می کند ،مانند:

اوراق بهادار

نماگر شماره  -1فرآیند داوری قراردادهای
هوشمندهوشمند
قراردادهای
نماگر شماره -4فرایند داوری
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فرهنگسازیبازارسرمایه
هدفاصلیبرگزارینمایشگاهها
مهدی افضلیان
مدیر آموزش و توسعه کارگزاری آگاه

اوراق بهادار

در تاریخ  27الی  30فروردین امسال نمایشگاه بینالمللی بورس،
بانک و بیمه با حضور حداکثری ارکان مرتبط با بازارســرمایه مانند
شرکتهای کارگزاری ،شرکتهای مشاور سرمایهگذاری ،شرکتهای
تأمینسرمایه و دیگر ارکان مرتبط با بازارسرمایه و حضور بانکها و
شــرکتهای بیمهای برگزار شد .اما سوال اینجاست که برگزاری این
نمایشگاهها و در چنین سطحی چه اثراتی دارند و چرا نیاز به برگزاری
این نمایشگاهها به صورت مستمر وجود دارد؟
اولین مزیت برگزاری نمایشگاههای بورس ،بانک و بیمه در خصوص
معرفی هر چه بیشتر فرهنگ سرمایهگذاری در بازارسرمایه است و
هر چقدر این نمایشــگاهها به صورت بهتر و کاربردیتر برگزار شود
عمال میتواند میانبری برای جذب ســرمایهگذار بیشتر و ورود آنها
به بازارسرمایه باشد که این موضوع میتواند کمک شایانی به افزایش
عمق بازارسرمایه باشــد .چراکه در حال حاضر حدود  10میلیون کد
سهامداری در کشــور وجود دارد که تقریبا  12درصد از جمعیت 80
میلیونی کشــور است در حالی که تعداد کدهای فعال در بازار بسیار
کمتر از این درصد و شاید بتوان گفت چیزی کمتر از  5درصد است و
این نشان میدهد بازارسرمایه آنچنان که باید در بین عموم جامعه راه
خود را باز نکرده است.
از طرفــی برگزاری این نمایشــگاهها باید بســتری برای ورود
دانشجویان دانشگاهها به خصوص رشتههای مالی ،حسابداری ،اقتصاد
و برخی رشتههای مرتبط باشد تا بتوان فضایی نو را در بازارسرمایه
برای ســرمایهگذاری این بخش از جامعه ایجاد کرد ،بدین صورت که
متولیان امر در این حوزه با برگزاری برخی کارگاههای عمومی آموزش
بازارسرمایه رفتهرفته زمینههای الزم برای ورود دانشجویان را فراهم
کنند .بنابراین میتوان مهمترین هدف از برگزاری نمایشــگاههای
بورس را صرفا در شناساندن فرهنگ سرمایهگذاری در بازارسرمایه و
روشهای ورود به این بازار دانست .اما به نظر میرسد که این موضوع

به یک حلقه مفقوده تبدیل شده است و آنچنان که باید تالشی در این
راستا صورت نمیگیرد.
یکی از مزیتهای برگزاری نمایشگاههای بورس ،بانک و بیمه به
صورت ساالنه معرفی خدمات ارائه شــده توسط کارگزاران و ارائه
جدیدترین دستاوردها در جهت ایجاد مزیت رقابتی است .به گونهای
که کارگزاران و یا نهادهای وابســته میتوانند آخرین سرویسهای
ارائه شده خود را در معرض بازدید عموم سرمایهگذاران قرار دهند
تــا هم بتوانند مزیت رقابتی خود را اعــام کنند و هم از ایدههای
بازدیدکنندگان در توســعه خدمات استفاده کنند .از طرفی نیز در
حال حاضر نهادهای مالی فعال در حوزه بازارسرمایه به سمت توسعه
گسترش استارت آپهای حوزه مالی روی آوردهاند که این میتواند
جذابیت خاصی را ایجاد کرده و رنگ و بوی خاصی به نمایشــگاهها
بدهد .بدون شک توسعه و گسترش این نرمافزارها به مرور میتواند
جایگزینــی برای درگیری هر چه بیشــتر ســرمایهگذاران فعال
در بازار باشد.
به عنوان مثال توسعه استارت آپهایی مانند الگوریتم تریدینگ
( )Algoritm Tradingو یا سوشیال تریدینگ ()Social Trading
با هدف حذف معامالت توســط ســرمایهگذار و انجام آن به وسیله
ماشــین یا نرمافزارهای تسریعکننده سایت مدیریت فناوری بورس
تهران مانند  Fast Tseو یا ابزارهای معامالتی و یا تســهیلکننده
دیگر میتواند کمکی در راستای گسترش این بازار باشد و اما همانطور
که در متن ذکر شــد هدف اولیه این نمایشــگاهها باید در راستای
فرهنگسازی بازارسرمایه و ورود سرمایهگذار جدید باشد تا مابقی
خدمات در کنار آن خودش را نشان دهد.
پس اگر برگزاری این نمایشــگاهها بتوانــد گام مثبتی در جهت
این مهم باشــد میتوان گفت حرکت مثبتی در راستای اعتالی بازار
سرمایه صورت گرفته است.
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نمایشگاهبورس،بانکو  بیمه
فرصتیبرایتعامل

نمایشگاه   بورس
بسترسازورود
سرمایهگذارخارجی
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ساره محبعلی
معاون ســرمایهگذاری و امور شــرکتها
در شرکت سمگا

مهدی دلبری
کارشناس بازارسرمایه

اوراق بهادار

گردهمایی نهادهای مالــی مختلف در یک
رویداد ســاالنه ،بهتریــن فرصت بــرای ارائه
راهکارها و محصوالت جدید اســت و مشتریان
این بنگاهها نیز امکان مقایسه این شرکتها را
پیدا میکنند .همچنین از شرکتهای پذیرفته
شده در بازارســرمایه انتظار میرود با حضوری
پررنگتر از سالیان گذشته و با تاکید براهمیت
روابط ســرمایهگذاری ارتباط بیــن مدیران و
سهامداران را قویتر کنند و تنها به یک برگزاری
مجمع سالیانه قانع نباشند.
همانطور که سال گذشته ظهور نوآوریهای
مالی جدیــد زمینه ارایه اســتارتاپهای مالی
برای فعاالن بازارهای مالی را به همراه داشــت
امسال نیز با توجه به افزایش ارزش صندوقهای
ســرمایهگذاری با درآمد ثابت و نیز عرضه انواع
اوراق مشــارکت و اســناد خزانه انتظار میرود
محصوالت و خدمات همراســتا با ابزار بدهی و
اوراق با درآمد ثابت ارئه شود.
هر چنــد وضعیت بازارســرمایه در ســال
 ۱۳۹۶رونق بیشــتری نســبت ســال ۱۳۹۵
داشته است ولی ســازمان خصوصیسازی در
فروش شرکتها از طریق بازارسرمایه توفیقی
نداشته و ضروری است با برگزاری نشستهای

تخصصی و مصاحبه با کارگزاران و ســایر افراد
در ایام برگزاری نمایشــگاه ،نســبت به تغییر
رویههــای فعلی و اتخاذ اســتراتژی بازاریابی
مناسب اقدام کند.
اگرچه بانکها و بیمهها به دلیل گســترش
فیزیکی شعب در سراسر کشور و نیز حضور در
نمایشــگاههای متعدد و شاید بر حسب عادت
در این نمایشگاه شرکت میکنند ،میتوانند با
بررســی بنگاههای فعال در بورسها نسبت به
طراحی راهحلهای بانکی و بیمهای جدید اقدام
کننــد و همچنین با رصد وضعیت شــرکتها
سیاســتگذاری مناسبی از اســتراتژی کسب
منابع جدید و نحوه تخصیص دارایی در ســال
آتی را طراحی کنند .بررسی فعالیت نمایشگاه
در ســالیان گذشته نشان میدهد شرکتهای
حاضر در نمایشــگاه از تاکید بــر برنامههای
بازاریابی در ســالهای اولیه ،به ســمت ارائه
محصوالت جدید و تحکیم روابط با مشــتریان
ســوق پیدا کردهاند و حتی شــرکتهایی که
اقدام به غرفهســازی نمیکنند با شــرکت در
نشستهای تخصصی و مطالعه رفتار مشتریان
و رصد شرکتهای رقیب بهترین بهره را از این
رویداد مهم میبرند.

بديهي اســت كه نقش نمایشــگاه بورس تنها
شــامل معرفی فعالیتهای نهادهایمالی و جذب
مشتری بیشتر نیست بلکه باعث معرفی بازارسرمایه
به سرمایهگذاران و صنعتگران به عنوان بستري
برای ايجاد درآمد ،توســعه تجارت و کسب و کار،
تأمینمالی و  .....به حســاب میآید .نمایشــگاه
بورس نــه تنها این فرصت را بــرای صنعتگران
عضو فراهــم میکند تا به معرفــی محصوالت و
خدمات خــود بپردازند ،بلکه بــرای آنها فرصت
تأمینمالــی ارزانتر با ابزارهای نوین را فراهم و از
سوی دیگر سرمایهگذاران را با فرصتهاي جديد
سرمایهگذاری در ایران آشنا میکند .گفتنی است
كه قطعا توسعه بازارســرمایه ايران نیازمند ورود
سرمایهگذاران و نقدینگی بیشتر بوده و اين دست
نمایشــگاهها مي تواند فرصت بســیار خوبی برای
جذب ســرمایههای بزرگ و نقدينگي سرگردان
را فراهم سازد .هم چنين فضای بسیار مطلوبی را
براي مديران صنايع و فعاالن بازارسرمايه به منظور
تعميق روابط و توســعه فعالیتها ،مشارکتها و
ورود به بازارهای جدید را فراهم خواهد كرد.
الزم است كه اين چنين نمایشگاههايي در كنار
موارد باال بستر الزم برای معرفی بازارسرمایه ایران
به مردم منطقه و جهان را فراهم كرده كه اين امر
نقش بســیار مهمی در توسعه بازارسرمایه داشته
و منجر به ورود سرمایهگذاران خارجی به اقتصاد
ایران و در نهايت ورود تكنولوژي و دانش فني به
شرکتهاي ايراني خواهد شد.

با بررسی آمارهای معامالتی مشخص شد؛
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رشد 19درصدیارزشبازارسهام
در سال96
نرگس عباسی اول
خبرنگار

اوراق بهادار

معامالت بازار سهام در سال  1396با همه فراز و فرودهایش به پایان رسید
که طی روزهای معامالتی سال گذشته در بازار بورس اوراق بهادار تهران بیش
از  140میلیارد و  863میلیون ســهم به ارزشــی بیش از  316هزار و 845
میلیــارد ریال طی  14میلیون و  780هــزار و  291دفعه معامالتی ،خرید و
فروش شد.
در بــازار فرابورس نیز در  5میلیون و  260هزار و  33دفعه معامالتی ،بالغ
بر  29میلیارد و  755میلیون سهم دادوستد شد و ارزش معامالتی نزدیک به
 77هزار و  525میلیارد و  438میلیون ریال را رقم زد.
براســاس گزارش هفته نامه اطالعات بورس ،آمارهای موجود از معامالت
بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران و بررسی شاخصهای معامالتی این
بازارها حاکی از آن اســت که طی ســال  ،96در این دو بازار به طور متوسط
 30.11و  35.13درصد بازدهی مثبت رقم خورده است(.جدول یک)
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؛
بهطوریکه در این گروه ،بیش از  33میلیارد و  412میلیون و  280ســهم به
ارزشی بیش از  65هزار و  418میلیارد و  442میلیون ریال به ثبت رسید.
پس از آن گروه خودرو ساخت قطعات شاهد معامله بیش از  36میلیارد و
 348میلیون و  918هزار ســهم بود و با ارزش معامالتی نزدیک به  47هزار
میلیارد ریال پس از گروه فلزات اساسی پرگردشترین صنعت در بازار سرمایه
بود .در صنعت محصوالت شــیمیایی نیز بیش از  14میلیارد و  535میلیون
و  867هزار ســهم معامله شد و ارزش معامالت سهام در این گروه به بیش از
 42هزار و  79میلیارد و  569میلیون ریال رسید تا این صنعت از نظر ارزش
معامالت در جایگاه سوم قرارگیرد.در مقابل ،طی سال گذشته صنعت وسایل
اندازهگیری ،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  13شــهریور ماه سال  1395تحت 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
گروههایی بودند که از نظر ارزش معامالت سال  96در پایینترین جایگاههای
این جدول رتبه بندی قرار گرفتند.
این گزارش میافزاید ،در پایان معامالت سال  1396در بین صنایع مختلف،
صنایع محصوالت شیمیایی ،فلزات اساســی و نیز فرآوردههای نفتی ،کک و
ســوخت هســتهای از نظر ارزش بازار به ترتیب اول تا سوم شدند .حال آنکه
صنایع اســتخراج ســایر معادن ،محصوالت چوبی و نیز پیمانکاری صنعتی
پایینترین ارزش بازار را در آخرین روز معامالتی اسفند ماه سال گذشته ثبت
کردند.همچنین طی سال  ،1396صنعت محصوالت شیمیایی تحت تاثیر رشد
قیمت ســهام شرکتهای فعال خود ،در بین  40صنعت فعال در بازار سرمایه
بیشــترین بازدهی مثبت را تجربه کرد .بهطوریکه میزان بازدهی این صنعت
به طور متوسط  43.73درصد به ثبت رسید.
صنعت فلزات اساســی و فرآوردههای نفتی ،کک و سوخت هستهای نیز به
ترتیب  77.13و  62.28درصد بازدهی مثبت را به طور میانگین کسب کردند
و بعد از شیمیاییها به عنوان پربازدهترین صنایع بازار سهام طی سال گذشته
شناخته شدند .صنعت مخابرات و بانکها ،مؤسسات اعتباری و سایر نهادهای

پولی نیز در جایگاههای چهارم و پنجم جای گرفتند.
صنایع مذکور در حالی عنوان پربازده ترینها 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  48.9درصدی را محقق
کرد و تحت تاثیر کاهش قیمت ســهام شرکتهای زیرمجموعه خود از آخر
اول شــد.پیش از این صنعت ،گروه اســتخراج سایر معادن و خرده فروشیها
بیشترین کاهش را در قیمت سهام شرکتهای خود تجربه کردند و به ترتیب
 38.76و  33.41درصــد افت را به طور میانگین در ســال گذشــته به ثبت
رساندند.در پایان سال  ،1396در بین شرکتهای بورسی و فرابورسی ،شرکت
صنایع پتروشــیمی خلیج فارس با  267هــزار و  600میلیارد ریال باالترین
ارزش بازار را در بین  428شرکت 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 .بهطوریکه ارزش بازاری سهام
«فوالد» به  215هزار و  775میلیارد ریال رسید و ارزش بازار «همراه» نیز به
 173هزار و 913میلیارد ریال افزایش یافت.
پتروشیمی مارون نیز توانســت با ارزش بازاری  168هزار و  220میلیارد
ریال به عنوان اولین نماینده از بین شرکتهای فرابورسی در رتبه چهارم این
جدول جایگیرد(.جدول )2
این در حالی اســت که شرکت پارس سرام با ارزش  142میلیارد و 380
میلیون ریال کمترین ارزش بازار را در بین شــرکتهای بورســی در اختیار
داشــت .کمترین ارزش بازار شرکتهای فرابورسی در پایان اسفندماه 1396
متعلق به شــرکت مهندسی و صنعتی روان فن آور بود؛ بهطوریکه طی سال
گذشته ارزش بازاری «خفناور» با  14.8درصد کاهش در قیمت سهام ،حدود
 202میلیارد و  600میلیون ریال بود.
البته در بین شرکتهای فعال در بازار سهام ،ارزش بازار  7شرکت به دلیل
توقف نماد در پایان ســال  96در ایــن رتبه بندی جای نگرفتند .بهطوریکه
بانک ایران زمین ،پارس پامچال ،تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی ،پلی اکریل
ایران ،کاشی نیلو ،کارخانه چینی ایران و همچنین سیمان کارون شرکتهایی
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  617هزار و  948سهم طی نزدیک به  362هزار دفعه معامله ،ارزشی
بیــش از  14هزار و  978میلیارد و  832میلیون ریال را به ثبت رســاند .هم
گروهی این مجتمع فوالدی یعنی «ذوب» نیز با ارزش معامالتی نزدیک به 9
هزار و  612میلیارد و  171میلیون ریال در جایگاه دوم پرگردشترین ســهم
در بازار سرمایه قرار گرفت .جایگاه سوم پرمعاملهترین سهم نیز به یک شرکت
خودروساز رسید؛ بهطوریکه ســهام خودروسازی سایپا با ارزش معامالت 9
هزار و  515میلیارد و  923میلیون 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 شــرکتهای فعال در بورس و فرابورس به
ثبت رساندند(.جدول )3
رتبه بندی شرکتهای بورسی و فرابورسی از منظر رشد قیمت سهام نیز
حاکی از آن اســت که نماد معامالتی شرکت قند شیرین خراسان «قشرین»،
با  319.8درصد بازده مثبت ،بیشــترین بازدهی مثبت و باالترین میزان رشد
ارزش بازار را در بین  428شرکت کسب کرد .پس از آن نیز سهام آلومینیوم
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ایران بازدهی مثبت  301.5درصد را به دســت آورد و دومین شرکت پربازده
ســال  96در بازار سهام شد .عنوان سومین شرکت با بیشترین بازدهی مثبت
سهام نیز به «کمنگنز» اختصاص یافت .بهطوریکه این سهم بورسی 210.8
درصد بازدهی مثبت را به ثبت رساند.
شرکتهای بیمه سامان ،سرمایهگذاری مس سرچشمه و تولیدی و صنعتی
ثابت خراســان نیز در جایگاههای چهارم تا ششم جدول رتبه بندی سهام از
نظر کسب بیشترین بازدهی مثبت ایستادند.

در پایان این گزارش میافزاید ،در سال  1396بورس تهران با ارزش بازاری
خود  86درصد از کل ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داد و فرابورس نیز
 14درصد از این متغیر را کســب کرد .همچنین ارزش بازار بورس و فرابورس
در پایان سال گذشته در مجموع با افزایش  19درصدی نسبت به ابتدای سال
مذکور رو به رو شد.
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این در حالی اســت که حمل و نقل بینالمللی خلیج فارس با  57.9درصد
کاهش ارزش بازاری ســهام خود مواجه شــد تا در پایینترین جایگاه از این
جدول رتبه بندی قرارگیرد .نماد معامالتی «فاراک» مربوط به شرکت بورسی
ماشینسازی اراک با اختالفی اندک نسبت به سهام «حفارس» بیشترین افت
را تجربه کرد؛ بهطوریکه این ســهم در ســال  96با کاهش  57.2درصدی
قیمت خود مواجه شد.
ســهام شــرکتهای 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.
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تزریق 123هزارمیلیاردیبه

100

مسکن و کاال

برنامه ملی بازآفرینی شهری در جایگاه نسخه عملیاتی سند سیاست بازآفرینی
شــهری که سال  93از 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  123هزار میلیارد تومان اعتبار به
بافتهای فرسوده برای نوسازی  1334محله هدف در کشور ظرف  5سال 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 میدهد،مرحله اول عملیات اجرایی
ســند ملی بازآفرینی شهری قرار است نوسازی  1334محله از مجموعه 2700
محله فرسوده شناسایی شده در کشور را ظرف  5سال به اتمام برساند؛طوریکه با
اعتباری بالغ از  123هزار میلیارد تومان تا پایان سال  ،1401مجموعا  500هزار
واحد مسکونی(ساالنه  100هزار 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 میگوید این برنامه  5ساله حدود  9میلیون نفر معادل
 45درصد از ســاکنان محلههای هدف نوسازی را پوشش میدهد و در واقع
با اجرای این برنامه ســطح زندگی،معیشت و محل ســکونت این افراد ارتقا
مییابد.همچنین در قالب اجرای این برنامه  66هزار هکتار معادل  48درصد از
مساحت محلههای هدف(بافتهای فرسوده شهری) ،مورد بهسازی و نوسازی
قرار خواهد گرفت.
معاون وزیر راه وشهرســازی ضمن تشــریح وظایف هر کدام از نهادها و
ارگانهای مســئول در برنامه ملی بازآفرینی شــهری همچنین از سهم 29
درصدی بخش خصوصی در اجرای این برنامه،سهم  31درصدی دولت ،سهم
 30درصدی شــهرداریها و سهم  10درصدی بانکها در فرآیندهای مربوط
به «تملک و آمادهســازی و واگذاری زمین»«،ساخت و ساز بر روی زمینهای
در اختیار و تملک شده»«،پرداخت تسهیالت ارزان قیمت و حمایتی ساخت
و خرید مســکن در محدودههای هدف نوسازی» و همچنین «در نظر گرفتن
کلیه مشــوقها برای ورود توسعه گران و ســازندگان به بافتهای فرسوده»
بــرای ایفای «توامان» نقــش «سرمایهگذار»«،ســازنده» و«مدیریت کننده
پروژههــا» خبر میدهد؛ بر این اســاس فاز اول طرح بازآفرینی شــهری در
حالی که مردم،مالکان و ســاکنان بافتهای فرســوده و ناکارآمد شــهری را
محور و هدف کلیه برنامههای بازآفرینــی میداند ،با همکاری تمام نهادها و
ارگانهای عضو ستاد ملی بازآفرینی شهری و با اتکا به توان و تخصص بخش
خصوصی به عنوان مجری اصلی ســاخت و ســاز در این محدودهها به انجام
خواهد رسید.

ابعاد اجرایی برنامه ملی بازآفرینی

اظهارات عشایری ،به عنوان متولی دولتی نوسازی بافتهای 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 یک زمینه ویژه در خصوص ارتقای سطح زندگی ساکنان این
محدودهها را پوشش میدهد.
بنابر اعالم متولی دولتی نوسازی بافتهای فرسوده؛در قالب این طرح قرار است
 39درصد 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 بافتهای 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  33درصد
از برنامه شامل تأمین خدمات روبنایی و  15درصد شامل تأمین زیرساختها و
خدمات زیربنایی خواهد شد و  11درصد از کل برنامه مربوط به تأمین فضاهای
شهری در محدودههای هدف است.
به این ترتیب وبنا بر اعالم معاون وزیر راه وشهرسازی«،نوسازی و مقاومسازی
مسکن»«،توسعه خدمات روبنایی»«،ظرفیت سازی»«،نهادسازی»«،ابزارسازی»،
«شبکه سازی»«،جریان سازی» و همچنین «ارتقای فضاهای عمومی شهری»
ابعاد  9گانه برنامه ملی بازآفرینی شهری را به خود اختصاص میدهند.
در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری همچنین  5کنشگر اصلی تعریف شده
است؛«مردم» در محوریت این برنامه و «دولت»«،بخش خصوصی»«،شهرداریها»
و «توســعه گران» در حول آن در اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری دخیل و
سهیم هستند؛ایجاد ساالنه  300هزار شغل از محل اجرای برنامه ملی بازآفرینی
شهری برآوردی است که متولیان نوسازی بافتهای فرسوده در خصوص ظرفیت
اشــتغال زایی اجرای این طرح اعالم میکنند؛این در حالی اســت که مطابق با
تبصرههای پیشنهادی قانون بودجه  ،97بنا بر اعالم معاون وزیر راه وشهرسازی
در اجرای بند الف ماده  59قانون برنامه ششــم توسعه،کلیه دستگاههای عضو
ستاد ملی بازآفرینی شهری موظف شدهاند حداقل  30درصد از اعتبارات مربوط
به فعالیتهای خود در شهرها را به محالت هدف بازآفرینی شهری مصوب ستاد
ملی،اختصاص دهند؛همچنین شــهرداریها موظف شدهاند  30درصد از سهم
مالیات بر ارزش افزوده خود را برای اجرای این برنامه هزینه کنند.

ابعاد مالی نسخه جدید نوسازی
به گزارش ماهنامه بازار و ســرمایه ،در ادامه پیشنهادات درج شده در الیحه
بودجه ســال  97مقرر شده اســت 4،هزار و  150میلیارد تومان شامل 2500
میلیارد تومان در قالب وجوه اداره شــده دولتی بعــاوه  1500میلیارد تومان

شماره  96فروردین 97

101

در قالب کمک دولت در تأمین ســرانه و همچنیــن  150میلیارد تومان برای
تأمین ودیعه مسکن از طرف دولت از محل صندوق توسعه ملی و افزایش قیمت
حاملهای 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 بافتهای فرسوده شهری قرارگیرد و در جهت اجرای پروژههای
بازآفرینی شهری در سال  97هزینه شود.
عشایری همچنین با اشاره به  8وجه مهم مدل نوسازی محالت فرسوده با
 6گام برای بازآفرینی مستمر
تاکید بر استفاده از اراضی دولتی اعالم کرد:در قالب فاز اول اجرای برنامه ملی
وی همچنین  6مرحله مدل نوســازی محالت فرسوده با تاکید بر استفاده
بازآفرینی شهری،قرار است توســعه گران فعالیتهای خود را بر روی اراضی
دولتی موجود در بافتهای فرســوده کشور آغاز کنند و از این طریق مسکن از اراضی دولتی(مدل زمین صفر) را این گونه تشــریح کرد؛در فاز اول به عنوان
جایگزین برای انجام اقدامات بعدی و نوســازیهای آتی در آن محالت ایجاد فاز «مطالعه» امالک داخل بافت فرســوده مورد بررســی قرار میگیرند؛در فاز
خواهد شــد؛به گفته وی قرار است فرآیند نوسازی با مدل مشارکتی از طریق بعدی،بخشــی از زمینهای مــورد مطالعه پس از تایید« ،تملک» میشــوند
واگذاری اراضی دولتی به توســعه گران(نهاد سرمایهگذار،ستزنده و مدیریت و مجوزهــای الزم بــرای تخریــب و نوســازی آنها دریافت میشــود؛در فاز
کننده پروژهها) آغاز شــود و با لحاظ طول دوره دو ســاله برای ساخت و ساز سوم«،طراحی تفصیلی» برای نوسازی در زمینهای تملک شده صورت گرفته
سود ساالنه  18درصدی به عالوه کل هزینه کرد توسعه گران به عنوان آورده و برنامهریزیهــای الزم در این زمینه به اجــرا در خواهد آمد؛در مرحله بعدی
نقدی آنان به جریان نوسازی در پایان در قالب سهم آنها از مشارکت در این «اجرای پروژههای مرحله اول» همزمان با اجرای پروژههای روبنایی،زیرساختها
و فاز توانمندسازی ساکنان انجام خواهد شد و همچنین پروژههای مسکونی فاز
پروژهها به توسعه گران اختصاص یابد.
به این ترتیب با حذف هزینه برترین آیتم ســاخت و ســاز یعنی زمین(که اول به اجرا درخواهد آمد«.بهره برداری از پروژههای مرحله اول» در گام بعدی،
در شــهر تهران بیش از  50درصد هزینه ســاخت و ســاز را به خود اختصاص در قالب یهره برداری از خدمات روبنایی و زیرســاختهای شهری و همچنین
میدهد)،سازندگان و توسعه گران قادر خواهند بود با بنیه مالی قوی تری وارد فروش واحدهای مســکونی و تجاری ساخته شــده صورت خواهد گرفت و در
بازار ساخت و ساز شوند؛این در حالی است که در نظر گرفتن مشوقهایی همچون گام بعدی «تداوم پروژهها در مراحل بعد» از طریق تملکهای جدید،ســاخت
تحفیف  100درصدی عوارض شهرداری و صدور پروانه ساختمانی،بخشودگی وسازهای جدید و بهره برداریهای جدید در دستور کار قرار میگیرد و چرخه
نوسازی در هر دوره ادامه مییابد.
هزینــه انشــعابات آب،برق و  ...و همچنین ســایر
درپیشــنهادات درج شده در الیحه
تخفیفهای وعده شده در هزینههای غیر ساختمانی
بودجه ســال  97مقرر شده است4،
هشدار کارشناسی به متولی نوسازی
همچون هزینه ارائه خدمات مهندســی و  ...توجیه
در شرایطی که متولی نوسازی بافتهای فرسوده
پذیری طرح برای ورود سرمایهگذاران و توسعه گران
هزار و  150میلیارد تومان شامل 2500
«ســند ملی بازآفرینی شــهری» مصوب سال  93را
به بافتهای فرسوده افزایش مییابد.
میلیارد تومــان در قالب وجوه اداره
مهمترین ســند باالدســتی و دایره المعارف نسخه
همچنیــن مطابق با اعــام دولــت و موافقت
شده دولتی بعالوه  1500میلیارد تومان
اجرایی نوسازی  5ساله میداند ،محمد سعید ایزدی
سیســتم بانکی،رایزنیهایــی به منظــور پرداخت
در قالب کمک دولت در تأمین سرانه
مدیرعامل ســابق شــرکت عمران و بهسازی شهری
تســهیالت با نــرخ  6درصد بــه متقاضیان خرید
برای
تومان
میلیارد
150
همچنیــن
و
ایران و معاون فعلی شهرسازی و معماری وزارت راه
مسکن در بافتهای فرســوده و وام  10/5درصدی
تأمین ودیعه مسکن از طرف دولت از
وشهرسازی یک هشدار کارشناسی در خصوص این
ساخت و ســاز (تســهیالت ارزان قیمت خرید و
محل صندوق توســعه ملی و افزایش
برنامه مطرح میکند.
ساخت مســکن)به عمل آمده اســت؛معاون وزیر
محمد ســعید ایزدی،با بیان اینکه متولی نوسازی
راه وشهرســازی در تشــریح ابعاد  8گانه فاز جدید
قیمت حاملهای انرژی به خزانه داری
بافتهای فرسوده در دولت تالش دارد تا برنامه اجرایی
نوسازی محلههای فرســوده گفت«:محله محوری
کل کشور واریز شود
نوســازی را مطابق با اهداف،چشم انداز تعریف شده و
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 سرانههای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی محله»«،ارزش آفرینی
در محله در طول زمان»«،تاکید بر اســتفاده از اراضی دولتی»«،هدفمند کردن
تملک و تجمیع اراضی»«،توســعه محله در طی یک دوره زمانی  10ســاله» و
همچنین«ســرمایهگذاری اجتماعی به منظور پیشــگیری از هزینههای آتی»
مهمترین ابعاد برنامه ملی بازافرینی شهری هستند.

مسکن و کاال
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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 چارچوبهای آن خارج نشود.
وی با بیان اینکه برای تدوین ســند ملی بازآفرینی شهری و تصویب آنها
سالها زمان و انرژی صرف شده و این سند پس از سنجش کلیه ابعاد موثر در
یک 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 بافتهای فرسوده اعالم کرد.به گفته وی مسئوالن و
همه دست اندرکاران نوسازی بافتهای 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 میتواند منجر به از دست رفتن
تمامی دست آوردهای تئوریک برنامه نوسازی شود و فرآیند نوسازی را سالها
به تاخیر بیندازد.
وی تاکید بر ســاخت مسکن پشتیبان به منظور اسکان ساکنان بافتهای
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 میگیرد؛ 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 برنامههای نوســازی را از
مهمترین ضرورتها عنوان کرد و گفت:تمام تالشها باید به کار بســته شود
تا اعتبارات پیشبینی شده برای اجرای برنامه  5ساله 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 بافتهای فرسوده ،به
دلیل آنچه کمبود اعتبار برای پرداخت یارانه ســود به بانکها اعالم شد ،تنها
تعداد محدودی از متقاضیان ،موفق به دریافت این تســهیالت شدند؛به گفته
وی در حالیکه از سال  93تاکنون بانکها مکلف به پرداخت ساالنه  300هزار
فقره تسهیالت نوســازی ارزان قیمت بودند طی همه سالهای گذشته تنها
حدود  50هزار فقره تســهیالت نوسازی ارزان قیمت مطابق با مصوبه هیأت
وزیران در آبان ماه  93به متقاضیان پرداخت شده است.
وی تاکید کرد:باید تدابیری اندیشــیده شــود تا نسخه جدید نوسازی به
سرنوشــت مالی طرحهای قبلی دولت برای حمایت از نوســازی و بهسازی
واحدهای مســکونی و محالت واقع در بافتهای فرسوده شهری مبتال نشود.
وی الزمه این موضوع را برداشــت منابع مورد نیــاز از محل بودجه عمومی
دولت،صندوق توسعه ملی و کمک همه ارگانها و سازمانهای دخیل در امر
بازآفرینی شــهری به خصوص شبکه بانکی کشور اعالم کرد.ایزدی همچنین
ابتــکارات و تمهیدات الزم به منظور کاربرد روشهای نوین تأمین مالی برای
اجرای پروژههای نوســازی همچون استفاده از نهادها و ابزارهای تأمین مالی
موجود در بازار ســرمایه را از دیگر روشهای موثر برای پیشــبرد برنامههای
نوسازی تعریف شده در بافتهای فرسوده میداند.
معاون شهرسازی و معماری وزیر راه وشهرسازی از سوی دیگر با اشاره به
دالیل شکســت برنامههای قبلی نوسازی،اعالم کرد:سابق بر این و در سالها
و دهههای گذشــته شاهد اجرای برنامههای تک بعدی در نوسازی بافتهای
فرســوده بودیم؛ به ایــن صورت که گاها تمام تالشهــا و تمرکزها صرفا بر
نوســازی مســکن اختصاص مییافت و یا تمام تالشها معطوف به ارتقای
خدمات عمومی در این محالت میشــد؛همین تک بعدی نگری وبخشــی
نگری منجر به شکســت برنامههای نوسازی طی ســالها و دهههای اخیر
شــده است؛مسئوالن و متولیان نوسازی باید توجه داشته باشند که در ادامه
اجرای نســخه جدید نوسازی،تمام ابعاد تعریف شده در یک سطح و در جای
خود مورد توجه قرار بگیرد و برنامه نوســازی در دام بخشی نگری و اجرای
برنامههای تک بعدی گرفتار نشود.

بیموامیدهای
نوسازیمحله  محور
سید مجید نیک نژاد
رئیس کمیسیون حقوقی و آیین نامههای کانون
سراسری انبوه سازان

تحلیل نسخه جدید نوسازی در بافتهای 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 محدودههای
فرسوده وناکارآمد شهری الزم است نکاتی مقدماتی در خصوص توسعه گران
و جایگاه قانونی آنها در ساخت و سازهای کشور ذکر شود.مسئوالن نوسازی
بافتهای فرســوده اعم از مدیران شــهری و دولتی در حالی بر نقش نهاد
توســعه گر بعنوان مجری اصلی نوســازی بافتهای فرسوده تاکید دارند و
بر پذیرش ریســک  100درصدی ورود به حوزه ساخت و ساز از سوی این
گروه از ســازندگان و سرمایهگذاران تاکید میکنند (هر چند در این زمینه
مشــوقها 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  developerدر هیچ کجای صنعت ساختمان به لحاظ
قانونی و حقوقی پذیرفته وتعریف نشــده اســت؛این موضوع سالهاست که
بعنــوان یکی از دغدغههای اصلی حرفه مندان و ســازندگان حرفهای بازار
مســکن مطرح و در حال پیگیری اســت؛ هم اکنون فعاالن ساختمانی در

شماره  96فروردین 97

مسیر انواع ساخت و ســازها موانع مهمی پیش رو دارند که برخی از آنها را
میتــوان در فرآیندهای پیچیده و هزینه بر تأمین اجتماعی،بیمه،دارایی و ...
خالصه کرد؛هم اکنون هزینه تمام شــده پول برای سرمایهگذاران ساختمانی
و انبوه ســازان بیش از  30درصد است و این موضوع موجب میشود در کنار
سایر هزینهها،این گونه ارقام هزینه بر،عمده سود ناشی از فعالیت انبوه سازان
در بافتهای 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 بافتهای 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 پروژههای ساخت وساز از
جمله نوسازیهای شهری خواهند بود!
اینجانب با عنوان فعال ساختمانی و در نقش مشاور توسعه گری و کارآفرینی
استانداری کرمانشاه ،در مورد نســخه جدید نوسازی بافتهای فرسوده ذکر
چند نکته مهم را ضروری میدانم؛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 برنامههای نوسازی به بافتهای میانی فرسوده منجر به غفلت از
این محدودههای مهم نیازمند بهسازی و نوسازی و ساماندهی خواهد شد.نکته
دوم آنکه متولی بازآفرینی بافتهای فرســوده ،تاریخی ،ناکارآمد حاشــیهای و
عرصههــای پادگانها و زندانها ،همچنین درههای رودخانههای 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 حاشیهای 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

(  )Developerاســت و طیف گســتردهای 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 آنها در فوق اشاره شد
توسط ستاد اقتصاد مقاومتی با همکاری مجلس،دولت و مجموعه شهری رفع
نشوند و فرآیند و تالشهای صورت گرفته برای بهبود فضای کسب و کار کامل
نشود ،هیچ پروژهای قابل اجرا نیست! توسعه گر یا انبوه ساز ،دولتی ،نهادی یا
خصوصی نیز فرقی ندارند!
همچنین الزم به ذکر است در ماده یک تصویبنامه هیأت وزیران سال ۷۵
در خصوص سیاستها و خط مشیهای سازماندهی ،حمایت و نظارت بر بازار
تولید و عرضه مسکن ،در بندهای الف تا ث اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی،
تعاونی تولید ،ســرمایهگذاری 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  ۲تصویبنامه ،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 میکرد؛از جمله
اجرای دقیق مواد  ۲ ،۱و ۳تصویبنامه هیأت وزیران سال  ،۷۵رفع موانع تولید
توسط ســتاد اقتصاد مقاومتی و مجلس ،همچنین بهبود پایدار فضای کسب
و کار با اجرای مواد ۴تا  ۷تصویبنامه ســال  ،۷۵هماهنگ کردن قانون نظام
بانکی با مقررات بینالمللی که بخشــی از این اقدامات مهم و ضروری است.
همچنین خاتمه دادن به تصدیگریهای دولتی ،حاکمیتی ،نظامی و انتظامی
بر صنعت ساختمان از دیگر ضرورتهای موفقیت هر طرحی در حوزه مسکن
به خصوص نوسازی بافتهای فرسوده است؛پس از انجام این "بایدهاست" که
دیگر نیازی به کمکهای مالی دولت نخواهد بود؛طرحهای توسعه گری همزمان
در تمامی عرصههای 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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واکاویمشوقها
در نسخه جدید نوسازی
برنامه ملی بازآفرینی شــهری برگرفته از سند
ملی بازآفرینی شــهری که در ســال  93تدوین و
مصوب شد با طراحی سه کانال جدید برای نوسازی
محدودههای ناکارآمد شــهری فرآینــد تازهای را
پیشبینی 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 بافتهای فرسوده
شده است که اگرچه در تجربیات نوسازی سالها و
دهههای گذشته به طور ضمنی ردپای برخی از آنها
مشاهده شد اما در سند جدید نوسازی،مهمترین و
اصلیترین ارکان اجرایی محسوب میشوند.
در نسخه جدید نوسازی بافتهای 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 زمینهسازی برای ورود سرمایهگذاران بخش
خصوصی به بافتهای فرســوده و ناکارآمد شهری
و واگــذاری صفر تا  100قعالیتهــای اجرایی به
توســعه گران و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این
محدودههای میانی شهری است .در واقع با طراحی
این نهادها تمام تالشها 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؛اینها در کنار تمام مشوقهایی 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 محدودههای نوســازی شــده
قابل ذکر است آن اســت که الزاما هر انبوه ساز را
نمیتوان توسعه گر نامید اما توسعه گر ترکیبی از
ویژگیهای سرمایهگذار وانبوه ساز و نهاد مدیریت
کننده را به دوش میکشد؛توســعه گران باید یک
دفتر تسهیل گری در هر محلهای که به عنوان رکن
اجرایی نوسازی در آن وارد شدهاند ایجاد کنند؛پس
از نهاد توســعه گــر دولت و مجموعــه مدیریت
شهری(شهرداریها)در نقش نهاد تسهیلگر،مطابق
با ماده  6قانون ســاماندهی و حمایــت از تولید و
عرضه مســکن تمامی اراضی تحت مالکیت خود
و سایر ســازمانها،نهادها و ارگانهای وابسته خود
در محدودههای 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 شهرداریها اقدام به
توزیع این اراضی بین توســعه گران برای ورود به
محدودهها و آغاز فرآیند نوسازی میکند.
به رغم وجود این قانــون و تصویب آن در چند
ســال گذشــته تا امروز چنین اقدامی از ســوی
سازمانها 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 دستگاهها 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 بافتهای
فرســوده در راس یکــی از مهمتریــن برنامههای
دولت دوازهم و اصلیترین هدف در حوزه مســکن
و شهرسازی،همچنین در راستای عمل به منویات
طرح جامع مسکن فاز اول عملیات اجرایی ساخت

فریبر ز واحدی
مشاور مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی
شهری ایران

وســاز در بافتهای 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 شــهرداریها در بافتهای فرسوده
برای انجام عملیات نوسازی،مشــوقها 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 میرسد با این
نوع حمایتها و برنامهریزیها فرآیند نوسازی وارد
مرحله جدیدی شده است؛طوریکه میتوان از دوره
فعلی با عنوان عصر جدید نوســازی در بافتهای
فرسوده یاد کرد.
مطابق بــا تالشهای صورت گرفتــه و تاکید
شخص رئیس جمهوری و همچنین موافقت سیستم
بانکی کشور،برنامهریزی برای پرداخت ارزانترین
تسهیالت خرید و ساخت مسکن در محدودههای
هدف نوسازی برای متقاضیان و توسعه گران یکی
از اصلیترین مشوقهای تدوین شده برای تحقق
اهداف نوسازی است؛ بر این اساس مقرر شده است
تســهیالت خرید مســکن در محدوده بافتهای
فرسوده در باالترین سقف موجود از محل صندوق
پس انداز مسکن یکم با نرخ  6درصد و همچنین
تسهیالت بدون سپرده ساخت مسکن با نرخ سود
 10/5درصد به سازندگان پرداخت شود؛پرداخت
این تســهیالت عــاوه بر کمک بــه تأمین مالی
پروژههای ســاخت مسکن در محدودههای هدف
نوسازی از ســوی دیگر تضمین قابل قبولی برای
بازگشت سرمایه توسعه گران پس از پایان دوران
مشــارکت و نوسازی محســوب میشود؛در عین
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حــال یکی از مهمترین اهداف دولت که کمک به
تأمین مالی خرید مســکن برای گروههای مصرف
کننده است نیز تأمین میشود.از دیگر تالشهای
صورت گرفته پیگیری برای به حداقل رســاندن
و یا حذف هزینههای غیرســاختمانی فعالیت در
بافتهای فرســوده همچون هزینههای مروبط به
امور مالیاتی،بیمه،نظام مهندسی و  ....است که این
موضوع نیز تا حد بسیار زیادی هزینههای توسعه
گر را کاهش داده و حاشــیه ســود وی را افزایش
میدهد و به نوعی مشــوق و محرک ورود توسعه
گران به بافتهای میانی و ناکارآمد شهری است.
تعهد پرداخت سود ساالنه  18درصد به توسعه
گران بابت ســرمایهگذاری و فعالیت در بافتهای
فرســوده عالوه بر تســهیالت تشــویقی به همراه
بازگشــت اصل ســرمایه آنان بعد از اتمــام دوره
مشارکت از دیگر اهرمهای انگیزه زا برای ورود این
گروه از سرمایهگذاران و سازندگان به بافتهای واقع
در محدودههای هدف نوســازی است؛این در حالی
است که اجرای نســخه جدید نوسازی بر مبنای«
مدل زمین صفر» از یکســو نیاز به پرداخت هزینه
برای تملک زمین در ابتدای شــروع فرآیند ساخت
و ســاز را برای سازندگان به صفر رسانده و از سوی
دیگــر فروش  50درصد واحدها را در قالب ســهم
دولت تضمین میکند؛بعبارت دیگر به طور میانگین
 50درصــد از واحدهــای احداث شــده در قالب
مشــارکت دولت وشهرداری به عنوان مالک زمین
و توسعه گران در نقش سازنده،بابت بهای زمین به
دولت و وشــهرداری واگذار میشود که از موجودی
این واحدها به عنوان مسکن جایگزین برای اسکان
ساکنان بافتهای فرسوده در فازهای بعدی نوسازی
اســتفاده خواهد شــد .تأمین  150میلیارد تومان
هزینه اسکان موقت ساکنان بافتهای فرسوده در
قالب تســهیالت ودیعه مسکن و همچنین 1500
میلیــارد تومان هزینه تأمین خدمــات زیربنایی و
روبنایی از دیگر مشوقها و تسهیالت تعریف شده
در نســخه جدید نوسازی است.امید است با اجرای
فاز اول برنامه جدید نوسازی بافتهای فرسوده گام
تازهای در مســیر ارتقای کیفیت زندگی ســاکنان
بافتهای میانی شهرها برداشته شود.

امکانات بازار 
سرمایه
برای فازجدید نوسازی
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مطابــق بــا قوانیــن موجود و اتفــاق نظر
صاحبنظران بازار ســرمایه و حوزه مســکن،
تأمین مالي نوسازي بافتهاي فرسوده از طريق
بازار ســرمایه و امکانات بــورس امكان پذير
اســت،موضوعی که از ســالها قبــل در متن
قوانین موجــود و همچنین نیازســنجیهای
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 وبافتهای فرسوده از
مسیر بازار سرمایه و ابزارها و نهادهای بورسی
امکان پذیر است،شکی نیست؛ ليكن این مسیر
همت ميطلبد كه تا كنون كسي براي آن پيش
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 محدودههای هدف و بافتهای
ناکارآمد شــهری یاد میشــود خالی از لطف
نیســت؛در بندهای  13 ،12 ،11و  20ماده 1
آییننامــه اجرایی تبصره( )۲مــاده( )۷قانون
حمایت از احیاء ،بهسازی و نوسازی بافتهای
فرســوده و ناکارآمد شــهری ایــن موضوع به
صراحت ذکر شــده است؛مطابق با بند  11این
قانون«،صندوقهای سرمایهگذاری نیکوکاری
در بافت فرسوده» یکی از امکانات بورسی قابل
استفاده برای نوسازی بافتهای فرسوده است؛
صندوق ســرمایهگذاری که با اخــذ مجوز از
سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس میشود
و با جمعآوری وجوه از خیرین و افراد نیکوکار
در ابزارهای بازار پول و سرمایه سرمایهگذاری

کرده و تمام یا بخشــی از منافع حاصله را در
پروژههای احیاء ،بهســازی و نوسازی ساخت
مسکن در بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری
صــرف مینماید .همچنیــن مطابق با بند 12
ایــن قانون «صندوق ســرمایهگذاری زمین و
ساختمان»یکی از اصلیترین محلهای تأمین
ســرمایه برای نوســازی بافتهای فرسوده با
اتکا به بازار ســرمایه اســت؛صندوق زمین و
ساختمان در نقش صندوق سرمایهگذاری که
با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل شده
و با جمعآوری وجوه از سرمایهگذاران داخلی و
خارجی به انجام پروژه یا پروژههای ساختمانی
مشخص میپردازد.
همچنین براســاس بند  13قانون حمایت
از احیا،بهســازی و نوسازی بافتهای فرسوده،
«صندوق سرمایهگذاری تملک و تنظیم مجدد
قطعهبنــدی زمین» از دیگــر ابزارهای تأمین
مالی این بخش محسوب میشود؛بر این اساس
صندوق ســرمایهگذاری که بــا رعایت قوانین
و مقــررات مربوط و با هدف جلب مشــارکت
مالــکان و ســرمایهگذاران در تملک و تنظیم
مجدد زمینهای درون بافتهای موضوع قانون
تأسیس میشود یکی از مهمترین راه کارهای
تأمین مالی برای ســاخت وساز در بافتهای
فرسوده ومحدودههای هدف نوسازی است.
مطابــق با بنــد  20این قانــون همچنین
«اوراق سفارش ســاخت (صکوک استصناع)»
کــه اوراق بهــادار با نام و قابل نقــل و انتقال
اســت که نشــاندهنده مالکیت مشاع دارنده
آن بر پروژهای اســت و براســاس قــرارداد
سفارش ســاخت تأمین مالی شــده است ،از
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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 میشود.
در میان ابزارها و نهادهای بورســی یاد شده
برای تأمین مالی ســاخت وساز در بافتهای
فرســوده همان گونه که در قانــون نیز بر آن
تاکید شده است صندوقهای زمین و ساختمان
از جایگاه ویژهای برخوردارند؛به جهت ویژگیها
و ماهیت این صندوقها،که طی یکی دو ســال
گذشته بعد از گذشت سالها از تصویب قوانین
موجود برای تأمین مالی بخش مسکن با اتکا به
آنها به صورت محدود اجرایی شد،مسیر بهینه
تأمین مالی با جذب ســرمایههای خرد مردم و
کالن ســرمایهگذاران برای اجرای یک یا چند
پروژه نوسازی در محالت هدف،فراهم میشود.
یکی از مهمترین ویژگیهای این صندوقها
«امکان جذب منابع خرد و کالن» همه افرادی
است که به نوعی تمایل به سرمایهگذاری برای
ساخت وســاز در بافتهای فرسوده دارند؛در
واقع هر فرد با هر ســطح پس انداز وســرمایه
قــادر به خریــد یونیتهای ســرمایهای برای
سهیم شدن در سود صندوقها خواهد بود که
مــی توانــد ایــن ســهم را در قالــب واحد
مســکونی(عمدتا مالــکان واحدهایی که قرار
است نوســازی شوند) و یا سود سرمایهگذاری
(اغلب ،عموم مردم و سرمایهگذاران)در پایان
سررسید دریافت کند؛نکته دیگری که در این
زمینه حائز اهمیت اســت «امکان راه اندازی
و اســتفاده از این صندوقها به منظور تأمین
مالــی چند پروژه» اســت کــه همین ویژگی
منجر به جذابیت این صندوقها به عنوان یکی
از مهمتریــن راهکارهای تأمین مالی نوین در
بافت فرسوده میشود؛به عبارت دیگر برخالف
برخــی تصورها که راه انــدازی هر صندوق را
مختص یک پــروژه میدانند از این صندوقها
میتــوان برای تأمیــن مالی چندیــن پروژه
استفاده کرد؛در واقع توســعه گران میتوانند
برای تأمین مالی نوســازی یک محله واقع در
بافتهای فرســوده با راه اندازی یک 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 صندوقها به توســعه گران اجازه
میدهد بــا راه اندازی یــک 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 پروژهها به لحاظ
موقعیت مکانــی و جغرافیایی در همان محلی
احداث شــوند که صندوق در آنجا راه اندازی

شــده است؛توســعه گران میتوانند همزمان
بــا آغاز فرآیند تجمیع پالکهای فرســوده از
جــذب منابع خــرد وکالن در این صندوقها
به منظور تأمین مالی ساخت همان پالکها و
ســایر پروژههای نوسازی خود در همان محله
یا محالت دیگر بهره مند شوند.
توســعه گر و راه انداز صندوقهای زمین و
ســاختمان در بافتهای فرســوده میتواند به
مالک واحدهای فرســوده اعــام کند که وی
میتواند بــه اندازه ارزش کارشناســی ملکش
یونیت ســرمایهگذاری دریافت کنــد؛در واقع
مالکان واحدهای فرسوده به اندازه ارزش ملک
خود وهر فرد متقاضی به اندازه سرمایهای که
در اختیــار دارد میتواند در ســود صندوقها
شریک شود؛مطابق با برآوردهای صورت گرفته
در صورت بخشــش هزینههای غیرساختمانی
ســاخت و ســاز شــامل هزینههــای خدمات
مهندسی،بیمه،دارایی و  ...به میزان  40درصد،
در هزینههای ساخت و ساز صرفه جویی میشود
که ایــن موضوع جدا از ارزش افزوده ســاخت
وســاز بر روی زمین ســود  20درصدی برای
مالک و همچنین نفع  20درصدی برای سازنده
و توسعه گر را به همراه خواهد داشت؛بنابراین،
راه اندازی این صندوقها به منظور ســاخت و
ساز در بافتهای فرسوده هم برای سازندگان و
توسعه گران و هم برای سرمایهگذاران 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 صندوقهــا برای نهــاد راه انداز
و همچنین ســرمایهگذاران میشــود اعطای
مجوز تراکم بیشــتر ســاختمانی برای ساخت
و سازهای برنامهریزی شــده در محدودههای
هدف نوســازی است؛طی ســالهای گذشته
تاکنون،اجازه ســاخت وســاز با تراکــم باالتر
نسبت به ساخت وسازهای معمولی شهری در
بافتهای فرســوده از مهمترین مشوقها برای
جذب سرمایهگذار دربافتهای فرسوده است؛با
راه انــدازی صندوقهــای زمین و ســاختمان
مردم وســرمایهگذاران نیز در منافع حاصل از
اضافه تراکم منتفع خواهند شــد و از این محل
نیز بازدهــی صندوقها برای نهــاد راه انداز و
سرمایهگذاران خرد و کالن آن افزایش مییابد.
بنابراین صرفه اقتصادی راه اندازی صندوقهای
زمین و ســاختمان بــرای اجــرای پروژههای
نوسازی در بافتهای فرسوده به مراتب بیش از
پروژههای معمولی است.الزم است توسعه گران
و سیاستگذاران نوسازی در بافتهای 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 بافتهای فرسوده شهری
بوده است.

دبیرکانونسراسریانبوهسازان
                  به یک ادعا پاسخ داد

سهچالشورود
بهنسخهجدید
نوسازی
هاجرشادمانی
خبرنگا ر

همزمان با شروع فاز اول عملیات نوسازی
بر مبنای نسخه جدید دولت برای ساخت
و ساز در بافتهای فرسوده،دبیر کانون سراسری
انبوه سازان ایران در گفتوگو با خبرنگار ماهنامه
بازار و ســرمایه از سه چالش ورود انبوه سازان به
این حوزه خبر داد .فرشید پورحاجت ،دبیر کانون
سراسری انبوه ســازان ایران در پاسخ به این ادعا
که شروع فاز اول اجرای نسخه جدید نوسازی در
بافتهای فرسوده فرصتی فراگیر برای اشتغال به
کار انبوه ســازان در بافتهای میانی شهر خواهد
بود از «عدم توزیع سراسری طرح در همه شهرها و
استانهای کشور»«،کوچک مقیاس بودن طرح» و
همچنین «عدم حل و فصل برخی مشکالت حقوقی
و مالی انبوه ســازان برای ورود به حوزه نوسازی
بافتهای فرسوده» به عنوان مهمترین چالشهای
پیش روی فعاالن حرفهای و صنفی حوزه ساخت
مسکن در محدودهها و محالت هدف نوسازی خبر
داد.وی با اشاره به اینکه در نهایت این اقدام نوعی
حرکت مثبت برای پیشــبرد مقاصد نوسازی در
بافتهای فرسوده است ،اما و اگرهای نسخه جدید
دولت برای بافتهای فرسوده را با رویکرد صنفی
و حرفهای تشــریح کرد.متن گفتوگو با وی را در
ادامه میخوانید.

با اتمام پروژههای مسکن مهر که
بخشی از آنها از سوی انبوه سازان
ســاخته شــد،هم اکنون مسئوالن
نوســازی بافتهای فرسوده مدعی
شدهاند با اجرای طرح جدید نوسازی
در قالــب برنامه ملــی بازآفرینی
شــهری ،بازار کار تازه و جایگزینی
برای انبوهسازان ایجاد شده است که
این افراد را قادر میســازد در نقش
توســعه گر وارد محدودههای هدف
نوسازی شــده و با دولت مشارکت
کنند؛این طــرح و این ادعــا را تا
چهاندازه قبول دارید؟
هر چند اجرای این برنامه و طرح ملی بازآفرینی
شهری برای نوســازی محالت و بافتهای فرسوده

شهری را از اساس اقدامی مفید و ضروری میدانم
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 میتوان 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 بافتهای فرسوده (مجموعا
 500هزار واحد مســکونی تا پایان سال )1401
کلیــد خورد هر چند یک برنامــه ملی در جهت
احیای محالت و ارتقای کیفیت زندگی مردم ساکن
در بافتهای فرسوده محسوب میشود که بعنوان
یک فعال صنفی و حرفهای در حوزه ساخت و ساز
آن را برنامهای مفید و ضروری میدانم اما به دلیل
وجود دســت کم سه عامل مهم نمیتوان از آن با
عنوان فرصت سراســری جدید برای اشتغال انبوه
ســازان در بافتهای فرسوده یاد کرد.اولین دلیل

را میتوان به مقیاس این طرح مربوط دانست؛این
طــرح در فــاز اول تنها بخش اندکی از ســاخت
وسازها در بافتهای فرسوده را پوشش میدهد که
در واقع میتوان از آن با عنوان فاز پایلوت نوسازی
در بافتهای فرسوده یاد کرد؛به این معنا که نیاز
به ساخت وساز در بافتهای 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 برنامهریزی کرده
واســتارت زده اســت.بنابراین این طرح به لحاظ
«مقیاس» چندان بزرگ نیست تا بتواند به عنوان
یک فرصت سراسری برای اشتغال انبوه سازان به
آن نگریست.
علت دوم را میتوان 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
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به نحــوه توزیع جغرافیایی طرح
جدید دولت بــرای اجرای فاز اول
برنامه بازآفرینی شــهری اشاره
کردید؛در ایــن خصوص چه نظری
دارید؟
ببینید انتقادات زیادی به نحوه توزیع جغرافیایی
طرح وجود دارد؛هر چند ما نیز بعنوان فعال صنفی
و حرفهای این موضوع را قبول داریم که نمیتوان
در فاز اول و در مرحله ابتدایی تمام شــهرها را در
این طرح وارد کرد اما متاسفانه برخی از کالنشهرها
و اســتانهای کشور که درصد باالیی از بافتهای
فرســوده در آنها واقع شده است از این طرح بی
نصیب مانده اند؛بعنوان مثال مشخص نیست چرا
استانی مانند خوزستان که حدود  9درصد مساحت
بافت فرســوده کشور در آن واقع شــده است از
تسهیالت این طرح بی بهره مانده است؟مشخص
نیست اولویت بندیها بر چه اساسی بوده است .از
ســوی دیگر اینکه گفته میشود قرار است دولت
خود در امر نوســازی مداخلهای نداشــته باشد و
مسئولیتها را توسعه گران تقبل کنند خود جای
سواالت و ابهامات زیادی برجای میگذارد؛ استفاده
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یا شناسایی زمینهای 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 نمیشوند نیز نمیتوان
این طرح را به منزله فرصت سراسری برای ایجاد
اشتغال جدید انبوه سازان کشور دانست.
علت ســوم به مشکالت بسیار زیاد نوسازی در
بافتهای فرسوده برای انبوه سازان برمی گردد؛هم
اکنون بســیاری از انبوه سازان که حتی با سرمایه
شخصی زمین تملک کرده و در حال دریافت جواز
ساخت و تجمیع برای نوسازی هستند با مشکالت
حقوقی بســیاری مواجهاند که تصرف واحدهای
تملک شــده یکی از رایجترین انواع آنهاست؛در
بســیاری موارد پس از آنکه انبوه سازان با هزینه
شخصی امالک فرسوده را خریداری میکنند 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 میشــود کــه این موضوع دشــواریهای
فراوانی را پیش روی انبوه سازان قرار میدهد چرا
کــه آنها را برای رفع تصــرف درگیر فرآیندهای
حقوقی و قضایــی میکند و انبوه ســاز به جای
آنکه توان خود را صرف ســاخت وساز و نوسازی
کنــد مجبور به اتالف انرژی در دادگاهها و مراجع
قضایی برای اثبات حقانیت خود خواهد شد.با این
حال باز هم تاکید میکنم این گونه اقدامات نتایج
مثبتی برای نوسازی بافتهای 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.
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از عنوان توسعه گر برای اشخاص و گروههایی که
قرار است مسئولیت نوسازی در بافتهای فرسوده
را قبول کنند شاید عنوانی سمبلیک و زیبا به نظر
برســد اما آیا در شــرایط فعلی که هم بانکها با
بحــران تأمین منابع مالی مواجه اند،هم ریســک
ســاخت وســاز برای انبوه ســازان در بافتهای
فرســوده باالســت و هم نوســازی در بافتهای
فرسوده عالوه بر مشکالت اقتصادی مستلزم حل
و فصل مشکالت اجتماعی و فرهنگی و  ...در این
بافتهاســت چنین افرادی در سطح وسیع برای
ورود به بافتهای فرسوده وجود دارند؟

مسکن و کاال

مهمترین مسائل و مشکالتی که
هم اکنون فعاالن حرفهای ساخت
و ســاز برای بازآفرینی بافتهای
فرسوده با آن مواجهاند چیست؟
مهمترین موضوع «نبود اولویت برای بازآفرینی
شهری در تمام کشــور» است؛ هر چند مسئوالن
اعــام میکنند نوســازی بافتهای فرســوده در
اولویت قرار دارد و حتی یک باور ملی در این زمینه
وجــود دارد اما یک وزارتخانــه و یا حتی دولت به
تنهایی قادر به پیشــبرد این هدف نیست؛باید دید
در برنامهریزیهای کالن چه میزان به این موضوع
توجه شده است؟زمانی که اولویت ساخت و سازهای
کشور هنوز توجه به جلوگیری از حاشیه نشینی و
فرسودهسازی نیست تکلیف مشخص است.زمانی که
ستادهای استانی نوسازی وبازآفرینی فعالیت الزم را
در مناطق مختلف کشور ندارند چه میتوان گفت؟
این در حالی اســت که چالشهــای مالی فراروی
نوسازی بافتهای فرسوده که همواره مهمترین مانع
بازآفرینی و نوسازی بوده است همچنان پابرجاست.
هر چند در برنامهها و سیاســتهای جدید اعالم
شده است تسهیالت جدید نوسازی به انبوه سازان
پرداخت میشود اما این تسهیالت تنها برای پوشش
هزینههای ساخت وساز و احداث بنا مورد استفاده
است و هزینه برترین جزء ساخت و ساز که همان
تملک و خرید زمین در بافتهای فرسوده هست را
شامل نمیشود.
هر چند تجربیات قبلی اثبات کرده اســت این
سوبسیدها هم در نهایت ابزار کارآمدی نبوده است
چرا که اعتقاد دارم هر پروژهای که تعریف شده یا
هر سیاستی که دنبال شــده و منتج به سوبسید
شده است در نهایت دچار انحراف شده است.
بنابراین میتوان چنین جمع بندی کرد که اگر
واقعا به دنبال رفع مشکالت نوسازی در بافتهای
فرسوده هستیم و در صدد هستیم برای بازآفرینی
محــات و محدودههای هدف نوســازی اقدامی
انجام دهیم ابتدا باید در بافتهای فرســوده برای
فعالیت انبوه سازان و توسعه گران«تسهیل گری»
کنیم؛تســهیل گری به معنــای واقعی!دوم اینکه
سیاستهای مشوق و موثر برای ورود سازندگان به
بافتهای فرسوده در نظر گرفته شود؛سیاستهایی
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 یک مورد آن را میتــوان در پرداخت
تسهیالت مناسب با سقف مطلوب و سود منطقی
در دوران مشارکت مثال زد.
آیــا با پرداخت این تســهیالت
مشــکل نوســازی در بافتهای
فرســوده از ناحیه تأمین مالی حل
خواهد شد؟
در شرایط فعلی چندان امیدوار کننده نیست؛به
نظر میرسد سیستم بانکی در حال حاضر کارآمدی
و پویایــی الزم برای اعطای تســهیالت و کمک
به نوســازی در بافتهای فرسوده ندارد؛مشکالت
مالی در بافتهای فرسوده بسیار فراتر از طرحهای
مقطعی برای پرداخت وام نوســازی است؛به نظر
میرسد نوعی خط اعتباری قوی برای تأمین مالی
نوسازی در بافتهای فرسوده و بازآفرینی شهری
نیاز باشد که انبوه ســازان برای تملک زمینها و
امــاک کلنگی واقع در محدودههــای هدف نیز
بتوانند از این خط اعتباری کمک بگیرند و استفاده
کنند .این در حالی است که هم اکنون تسهیالت
موجود برای نوســازی در بافتهای فرسوده تنها
بابت قرارداد مشــارکت مدنی بر ساخت پرداخت
میشــود؛دولت میتواند در قالب اختصاص خط
اعتبــاری این مشــکل را برطــرف کند؛هر چند
منابع مالی تنها مشــکل نیست؛زمانی که بحث از
تســهیلگری در بافتهای فرسوده میشود منظور
به طور کلی بهبود فضای کســب و کار است این
درحالی اســت که هــم اکنون عمــده نگاهها به
نوسازی بافتهای فرسوده همچون سایر حوزهها
تنها نگاه درآمدی است و کمتر رویکرد توسعهای
دنبال میشود.
هزینههای سنگینی که برای دریافت خدمات
مهندســی بر دوش ســازندگان قرار دارد از دیگر
آیتمهای کاهش انگیزه برای نوسازی در بافتهای
فرســوده اســت؛این در حالی اســت که میتوان
با در نظر گرفتن تمهیداتــی مجوز طرح و تولید
مهمترین موضوع «نبود اولویت برای
بازآفرینی شــهری در تمام کشور»
است؛ هر چند مسئوالن اعالم میکنند
نوسازی بافتهای فرسوده در اولویت
قرار دارد و حتی یک باور ملی در این
زمینه وجــود دارد اما یک وزارتخانه
و یا حتی دولت بــه تنهایی قادر به
پیشــبرد این هدف نیست؛باید دید
در برنامهریزیهای کالن چه میزان به
این موضوع توجه شــده است؟زمانی
که اولویت ســاخت و سازهای کشور
هنوز توجه به جلوگیری از حاشــیه
نشینی و فرسودهسازی نیست تکلیف
مشخص است

را به صورت همزمان برای انبوه ســازان فعال در
بافتهای فرسوده صادر کرد که از این طریق برخی
هزینههای ســنگین مرتبط با پروژه حذف شده یا
کاهش یابد؛باید این تفاوت بین بافتهای فرسوده
و ساخت وساز در سایر مناطق به لحاظ هزینه ارائه
خدمات مهندسی وجود داشته باشد؛طوریکه این
هزینهها 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 بافتهای فرسوده
شوند و ریسک مخاطرات تولید مسکن در بافت و
مشــکالت متعدد آن را که در ساخت وسازهای
سایر مناطق وجود ندارد بپذیرند باید مجموعهای
از تمهیدات مثبت برای ایجاد انگیزه مشارکت در
آنها اتفاق بیفتد.
میتوانید در ایــن زمینه مثالی
بزنید که موضوع ملموس تر شود؟
بله بعنوان مثال یکی از این تمهیدات و اتفاقات
مثبت بهبود سیاستهای مالی و مالیاتی است؛چرا
بافتهای فرســوده در شــرایطی که نوسازی این
بافتها هم به لحاظ اقتصادی،هم به لحاظ افزایش
سطح ایمنی و ارتقای معیشت خانوارها و کیفیت
زندگی آنها و هم از نظر اجتماعی و فرهنگی در
اولویت سیاستهای مسکن و توسعه شهری قرار
دارد نباید مانند مناطق ویژه اقتصادی مشــمول
تخفیفها و یا بخشودگیهای مالیاتی شوند؟چرا
مالیات بر ســاخت و ســاز و معامالت مسکن در
بافتهای فرســوده نباید صفر باشــد؟ متاسفانه
در برخــی موارد برخی از سیاســتها و مصوبات
کارکردی معکــوس برای برنامههــای بازآفرینی
شهری دارند؛بعنوان مثال ،در جریان به روز رسانی
ارزش معامالتی امالک در برخی استانها و شهرها
این مورد مشاهده میشــود؛به عنوان یک نمونه
میتوان به  8برابر شدن ارزش معامالتی امالک در
بهترين منطقه شهري اهواز در برابر افزایش حدود
 20برابری ارزش معامالتی امالک در مناطق کم
برخوردار این شــهر اشاره کرد.باید سوال کرد که
اين چه عدالت مالياتي اســت كه با اين قانون به
مردم تحمیل شده است؟ و چطور انتظار است كه
سازندگان و ســرمایهگذاران ساختمانی از انگيزه
الزم برای سرمايهگذاري و فعاليت در مناطق بافت
فرسوده برخوردار باشــد .وقتي عوارض درمنطقه
مرغوب شــهر اهواز يك شبه ٨برابر ميشود ودر
محالت بافت فرسوده نیز باالی  ٢٠برابر،سوال این
اســت که آيا عقل سليم حكم ميکند در منطقه
كم برخوردار فعاليتي صورت بگيرد یا ســرمایهها
به ســمت مناطق برخوردارتر برود؟در این زمینه
عالوه بر این بی عدالتی مالیاتی مصائب و مشکالت
تملک در بافت فرسوده،دریافت تسهیالت،تجمیع
و  ...نیز باید اضافه کرد.
ایــن را هــم باید گفت که شــاید بــه موارد
ومشکالت بســیاری در بافتهای فرسوده اشاره
شود که همه آنها درســت و به جای خود قابل
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حمایتدولتازبورسکاال
عاملمهمتحققشعارسال97
مصطفی محمد باقری
مدیر کاالیی کارگزاری بانک کشاورزی

از مهمترین 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 ظرفیتهای بورس کاال برای تحقق شعار حمایت از کاالی ایرانی
توسط تولیدکنندگان کاالی ایرانی میتواند مدنظر قرارگیرد.
یکی از مهمترین مزیتهای بورسکاال کاهش هزینههای معامالتی اســت در فضای است
و تولیدکنندگان و مصرفکنندگان در یک 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 ظرفیتهای مهــم بورسکاال در حمایت از تولیدکنندگان داخلی تأمینمالی
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 میتوانند با
اســتفاده از این ابزارها مشــکالت مالی خود را تا حدود زیادی حــل کنند .حمایت دولت از
بورسکاال و هدایت کلیه تولیدکنندگان به سمت بورسکاال و همچنین انجام کلیه خریدهای
دولتــی از طریق بورسکاال میتواند 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.

مسکن و کاال

بافت فرسوده در شرایط فعلی متولیان
بســیاری دارد؛از دولت و شــهرداری
گرفته تا سایر نهادها و سازمانهایی که
به نحوی در این زمینه مسئولیت دارند
و در تصمیمگیریهای این بخش دخالت
دارند؛در این زمینه چه نظری دارید؟
متاسفانه همین طور است؛عالوه بر اقدامات اولیه که
دولت باید در بحث نوســازی بافتهای فرســوده دنبال
کند،آخرین برنامه دولت باید تمرکز بر روی یکپارچهسازی
متولی گری در حوزه نوســازی باشد؛هم اکنون نهادها و
ســازمانهای مختلفی عالوه بر دولت و شــهرداری در
موضوع نوسازی در بافتهای فرسوده مسئولیت دارند و به
این حوزه ورود کردهاند که هر کدام به صورت جزیرهای به
این حوزه نگاه میکنند؛این نگاه جزیرهای نگاهی معنادار
به حوزه احیا و توانمندســازی در بافتهای فرســوده
نیســت؛اگر قرار اســت دولت بر روی یک پروژه عظیم
ملی برای تحقق یک هدف بزرگ ملی تمرکز کند و عزم
خود را جزم کند نگاههای جزیرهای در این میان مشکل
ســاز خواهد بود و مانند یک آفت مانع از تحقق اهداف
تعیین شده میشــود؛باید همگی به این سمت حرکت
کنیم که یک پنجره واحد را برای بافتهای فرسوده کلید
بزنیم؛طوریکه مجموعه وزارت راه و شهرســازی،وزارت
کشــور و ســازمان شهرداریها،شــهرداری،حوزههای
گوناگون و مشــاوران بافتهای فرسوده در کنار مردم و
مالکان بافتهای فرسوده،بخش خصوصی و توسعه گران
و  ...همه و همه تنها یک هدف واحد را دنبال کنند و از
یک الگوی یکپارچه و هماهنگ برای موضوع نوســازی
پیروی کنند.
نکته مهمی که باید در پایان به آن اشــاره کنم این
است که در شــرايط فعلي با اين فضاي كسب كار پر
ريسك ساخت وساز و شدت دو چندان ريسك مخاطرات
ساخت وســاز در بافت فرســوده ،دولت ومجلس باید
بصورت كامال اورژانســي با دعوت از بخش خصوصي
در جهت چاره اندیشــی برای بهبود فضاي كسب وكار
وبرنامه ريزي بابت ارايه بستهها وسياستهاي انگيزشي
ملموس در جهت ترغيــب بخش خصوصي برای ورود
به بافتهای فرسوده ،تشكيل جلسه دهند .بدون شک
این جلسات و هم اندیشیها منجر به ایجاد هماهنگی
بیشــتر بین همه دســت اندرکاران حوزه نوسازی در
بافتهای فرســوده و حصول نتایج بهتر از تالشهای
بعمل آمده میشود.
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تامل باشــد؛در برخی موارد موضوعاتی عنوان میشود
که اهمیت چندانی ندارد بعنوان مثال ،نکته مهمی که
وجود دارد آن اســت که در حال حاضر مشــكل اين
نيست كه مساحت اعالمي بافت فرسوده به طور دقیق
به چه میزان است یا چه اعالمی از آن وجود دارد؛اینکه
مســاحت بافت بيشتر شــده يا كمتراســت يا تعداد
محالت و ســاكنين در این محدودههــا به چه میزانی
اســت؛زمانیکه اجماع و برنامه اجرايي دقیق و عملیاتی
براي توانمند ســازي وبازآفريني بافت فرسوده وجود
نداشــته باشــد صرف اعالم آمار و اعداد و ارقام ،اثری
در بهبود وضعیت ســاکنان این محدودهها و بازآفرینی
شهری نخواهد داشت.
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مشکالت تأمین مواد اولیه
بازارهایپتروشیمیکی به پایان میرسد؟

عطهپ  ش  رباتکزرارار
قص
عارفه مشایخی
خبرنگار

مسکن و کاال

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 مولفههای تاثیرگذار در تعیین قیمتهای
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 خطهای 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 عرضههای نامتناسب مجتمعهای
پتروشیمی است که وضعیت را به اینجا کشانده و
شرایط این چنینی را برای ما رقم زده و گالیههای
از عدم تنظیم گری واحدهــای رگوالتور دارند و
خواستار توجه بیشــتر این ساختار به عرضههای
محصوالت پتروشیمی است..

سوالی که در این میان در ذهن متبادر میشود
این اســت که به راستی مشکل کجاست و چگونه
میتوان این چالش و مشکل را حل کرد؟
صنعت پتروشیمی بهعنوان یکی از صنایع مادر
توانسته عالوه بر تأمین بازارهای داخلی ،ارزآوری
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 روزبهروز از یکدیگر فاصله میگیرند و
در مقاطعی از زمان از عملکردها اینگونه برمیآید
که این دو بخش هیچ توجهی به یکدیگر نداشته و
حتی در خالف منافع یکدیگر گام برمیدارند.
در خصوص مشــکالت و موانــع بخش پایین
دســت و تأمین مواد این بنگاههای زنجیره تأمین
و حل چالش و دغدغه دیرینه این صنف جلسات
بسیاری تشکیل شده اســت و چاره اندیشیهای
بسیاری صورت گرفته شده است اما این در حالی
اســت که شــاهدیم هنوز هم در مقاطع بحرانی
عرضهها نامنظم است و مصلحت اندیشیها کار به
جایی نبرده و در پیک اســتفاده از گریدی خاص،
بازار کمبود بازار مواجه میشــود و توازن بازار به
هم میریزد و بستر و فضا برای ورود دالالن فرآهم
میشــود و فعالیت آنها موجب برهم ریختن هر
چه بیشتر بازارها میشود.
با توجه به موهبتهای خدادادی و وجود ذخایر
هیدرو کربوری قوی در کشــور ،بســتر و شرایط

مناسبی برای تاســیس مجتمعهای پتروشیمی
وجــود دارد؛ مجتمعهایی که میتوانند از خوراک
مناســب بهره برده و ارزش افزوده زیادی را برای
اقتصاد کشــور ایجاد کنند .این در حالی اســت
که زمانی که این مجتمعها تاســیس شدند بنا بر
ایــن بود که بتوانند زنجیره ارزش خود را حمایت
کنند و به نوعی شرایطی را فراهم آورند که بخش
پاییندستی 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 سالها شــاهدیم که این
هدف عملی نشــده و بخش پایین دست صنعت
پتروشیمی آنطور که باید و شاید نتوانسته جان
بگیرد و همگام با شرکتهای پاییندستی که در
اقصی نقاط جهان فعالیت میکنند ،گام بردارد .با
بررسی و رصد عملکرد تولیدکنندگان پاییندستی
در دیگــر نقاط جهــان میبینیم کــه با حمایت
تولیدکنندگان باالدستی این شرکتها توانستند
بــرای خود اهداف بلندمدت و شــفافی را تعریف
کرده و با همکاری با بخش باالدســت گریدهای
خاص و مخصوصی که حاشــیه سود بیشتری را
بــرای تولیدکننده 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

بازار کاالهای پایه در بخشهای مختلف
صنعتی ،پتروشــیمی و کشــاورزی
در ایران همواره بــا محدودیتها و
دشواریهای ساختاری زیادی روبهرو
بوده است در حالی که بخش عمدهای
از این مشــکالت به عدم استفاده از
ابزارهــای نوین اقتصادی ،ســاختار
نامناسب و ناکارآمد یر میگردد
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ورود تاالر نقرهای به میدان بازی:
بورس کاالی ایران یکی از ساختارهایی 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 انتقادهایی 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 بازارها شدند.
بــازار کاالهای پایــه در بخشهــای مختلف
صنعتی ،پتروشیمی و کشاورزی در ایران همواره
با محدودیتها و دشــواریهای ساختاری زیادی
روبــهرو بوده اســت و ایــن در حالی اســت که
بخش عمدهای از این مشــکالت به عدم استفاده
از ابزارهای نوین اقتصادی ،ســاختار نامناســب و
ناکارآمد یر میگردد .این در حالی اســت که که
طی  2دهه اخیر شاهد تالشهایی در جهت اصالح
این ســاختار بوده ایم اما نتیجه این تالشها عدم
بازدهی مناسب و حصول نتایج مورد انتظار در این
بخش بوده اســت .به گونهای که علی رغم صرف
هزینههای بسیار توســط دولت برای تنظیم بازار
و تعیین قیمت نهادهها و محصوالت ،بخش تولید
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این نوع همــکاری بینصیب مانده و مجتمعهای
پتروشــیمی و تولیدکنندگان باالدســتی تمایل
و گرایشــی به صادرات مواد خام و اولیه تولیدی
خود دارند و در طرف دیگر بخش پاییندســت به
دلیل ضعف و ناتوانی نمیتواند محصوالت پیچیده
و قابل رقابتی را برای رقابت با تولیدکنندگان دیگر
کشورها عرضه کند.
این در حالی است که مجتمعهای پتروشیمی
بــرای صادرات محصوالت خود معــاف از مالیات
هستند و برای ســودآوری بیشتر بخش عمدهای
از محصــوالت خود را با قیمتی پایینتر از قیمتی
که در بازارهای داخلی عرضه میکنند ،صادر کرده
و در همین جا تولیدکننده داخلی پاییندســتی
یک قدم عقبتــر از تولیدکننده خارجی میافتد
و نمیتواند با رقبای همتــای خود مبارزه کند و
به راحتی شکســت میخورد .بــه این ترتیب اگر
بخواهــد با کیفیت باال محصول خود را تولید کند
قیمت تمام شده محصول باال میرود و اگر قیمت
را پاییــن آورد باید از کیفیت محصولش بزند و با
این شرایط ضمن اینکه بخش عمدهای از بازارهای
هدف خارجی خود را از دســت میدهد در بعضی
مــوارد به دلیل عــدم رضایت مشــتریان داخلی
نمیتواند محصولش را در بازارهای داخلی عرضه
کند و بازار برای تأمین نیاز مجبور به اســتفاده از
کاالهای وارداتی میشود.
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 مجتمعهای پتروشــیمی باید صادرات خود را
متوقف کرده و فقط نگاه خود را به بازارهای داخلی
معطوف کنند انتظار دور از ذهنی باشد؛ کما اینکه
سرمایهگذاریهای کالنی در این بخش از صنعت
صورت گرفته و این مساله طبیعی است که دولت
هم همچون کشــورهای دیگــر امتیازاتی را برای
آنها در نظرگیــرد و از این طریق از آنها حمایت
کند .تولید کنندگان باالدســتی بر این باورند که
برای رونق بنگاههای باالدست صنعت پتروشیمی
راهکارهایی را در دســتور کار خــود قرار دهیم و
در کنــار این موضوع به رونــد حرکتی بنگاههای
پاییندســت هم توجه داشته باشــیم .چراکه اگر
بخواهیم جلوی رشد بنگاههای بخش باالدست این
صنعت را بگیریم و سیاســتهای نادرستی اتخاذ
کنیم بهطور حتم موجــب نابودی زنجیره تأمین
صنعت پتروشــیمی خواهیم شــد .اگر بنگاههای
باالدســت بتوانند سیاســتگذاریهای درست و
دقیقی داشــته باشــند و از میان این سیاستها،
تصمیمات درست و منطقی را پیش ببرند بهطور
حتم میتوانند موجبات رشــد و جهش واحدهای
خــود را فراهم کرده و در نهایت میتوانند موجب
رشــد و نمو زنجیره ارزش و بخش پاییندســت
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 میدهد 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 میشــود و با ادامه این وضعیت چشــم انداز
روشــنی برای زنجیره تأمین این صنعت متصور
نمیشود 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
میتوان وضعیت فعلی را بهبود بخشــید؟ برخی
بر این عقیدهاند تا ساختار کلی درست نشود این
وضعیت هم درســت نخواهد شد .در مقابل برخی
بر این باورند که اگــر نظارمهای رگوالتور بتوانند
به وظیفه خود عمل کنند قطعا بهبود شــرایط را
خواهیم دید و در جهت بهبود میتوان ساختار را
اصالح کرد تا از این موهبت خدادادی بیشــترین
بهره را ببریم.

و توزیــع و در پی آن مصرف کنندگان همواره با
مشکالت فراوانی روبهرو 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 اســامی 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 ( )95قانون برنامه
سوم و بند (الف) قانون برنامه چهارم ،شورای عالی
بورس موظف به تشــکیل و گسترش بورسهای
کاالیی در ایران گردید و کار خود را شروع کرد.
با شــروع کار تاالر نقرهای مواد اولیه واحدهای
تولیدکنندگان زنجیره تأمین صنعت پتروشیمی
در این تاالر عرضه شد و ساختار قبلی ،یعنی توزیع
محصوالت از طریق شرکت بازرگانی با سیستمی
حوالهای از دور خارج شــد و از گردونه کنار رفت.
در آن زمان تولید کنندگان بخش پایین دســت
اظهار میکردند که درمقطعی از زمان و در شرایط
اســتفاده از سیستمهای حوالهای 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 ،میشود.
بنابراین با شروع کار یک 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 سیستمها حوالهای
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 قیمتهای شدید ،نامناسب باشد
و در نهایت موجب شود تا تولید کنندگان زنجیره
تأمین مجبور باشــد تا واحدهای 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 نامهای ایــن اعتراض را اعالم کردند و در پی
همین جریــان و در کنار عوامــل دیگر همچون
کاهش نقدینگــی و عدم حمایت بانکها از تولید
کنندگان بخش پایین دست صنعت پتروشیمی دو
هفته است که میزان معامالت در تاالر شیشهای از
متوسط  50هزار تن در هفته به چیزی در حدود
 30هزار تن رســیده اســت و با کاهش چشمگیر
همراه بوده است.
با نگاهی به بورسهای کاالیی در سراســر دنیا
این امر مشــهود اســت که تمامی این سازمانها
با اســتفاده از ابزارهای مختلف و تعریف معامالت
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و شــرایط متفاوت تولید کنندگان را تشــویق به
عرضه محصــوالت در بورسهای کاالیی میکنند
و در مقابل عرضه کنندگان را ترغیب میکنند که
نیاز خود را از تاالرهای شیشهای 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 میرفت عمل کند .در این راستا سالهاست
جلساتی هم اندیشی تشکیل شده است و با بیان
مســائلی همچــون نقصهای 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 نقرهای اســت .این انتظار وجود
دارد که بورس کاال بتواند با اســتفاده از ابزارهای
متناسب میزان عرضهها را با مقدار تقاضا هماهنگ
کرده و در شرایطی که برخی از گریدها با التهاب
همراه اند ،با برنامهریزیهای به عمل آمده جلوی
برهم ریختگــی بازارها را بگیرند کــه این امر با
پیگیــری و اجرایی کــردن قوانینی همچون بند
الف ،مــاده  2آیین نامه اجرایی مــاده  37قانون
رفــع موانع تولید ( قانونی که مبنی بر الزام عرضه
محصول مجتمعهای پتروشیمی در بورس کاالی
ایران به مدت  3بار و در صورت عدم خرید در تاالر
نقرهای مجوز صادرات این محصوالت داده شــود)
امکان پذیر است.
مورد دیگری که بــورس کاالی ایران میتواند
در خصوص تنظیم عرضــه و تقاضا انجام دهد به
کارگیری صندوقهای کاالیی و استفاده از این ابزار
است .صندوقهایی که در شرایط فعلی در خصوص
سکه کار میکنند و اگر استارت آنها برای صنایعی
همچون صنایع پتروشــیمی بخــورد میتواند تا
حدی در شرایط التهاب کاالهای خاص به عنوان
بازوی حمایتی ظاهر شــوند و عمل کنند .یکی از
راهکاریهای دیگری که تمامی بورسهای کاالیی
جهان از آن اســتفاده میکنند ،ایجاد بسترسازی
مناسب در جهت واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید
کنندگان زنجیره تأمین اســت .با توجه به اینکه
صنعت پالستیک در جهان گرید محور شده است،
این طبیعی اســت که مجتمعهای پتروشــیمی
کشور تمام گریدهای مورد نیاز را تولید نکنند لذا
اگر بحث واردات در دستور کار قرار میتواند تنوع
محصوالت را اضافه کند و در نهایت میتوان انتظار
داشــت تنوع محصوالت نهایی افزایش یابد و در
نهایت تنوع محصوالت در زنجیره تأمین بیشــتر
میشود و میتوان 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 واحدهای پایین دســتی ،رقابت پذیری
میان مجتمعهای پتروشــیمی و تولید کنندگان
منطقــه( تولید کنندگان باالدســتی که برخی از
آنهــا اعالم کردنــد که به صــادرات محصوالت
پتروشــیمی در کشور تمایل دارند) به وجود آمده

و این موضوع سبب میشود محصوالت با قیمتی
رقابتــی و نزدیک به قیمتی واقعی معامله شــود.
درآخر بحــث قیمتگذاری مــواد ،رگوالتوری و
تنظیم قیمت مواد اولیه اســت که از طریق دفتر
پایین دست صنعت پتروشیمی تعیین میشود و
در مقاطعی از زمان همچون ماه گذشته قیمتها
به گونهای باال مــیرود که تولید کنندگان پایین
دســتی توان خرید را ندارند و مجبور به تعطیلی
یا نیمــه تعطیلی واحدهای خــود کردند .در این
میان با توجــه به اینکه شــورای رقابت بر بحث
قیمتهــا نظارت میکند و نماینده بورس کاال در
این جلســات این کارگروه شرکت میکند و این
انتظار وجود دارد تا ســازمان بورس کاالی ایران
به عنوان یک نهاد واســطه بتواند نقش خود را در
توجیه پاییــن آوردن قیمتها و تعدیل نرخها در
بورس نقرهای ایفا کند.
از این رو امید اســت که این سازمان بتواند با
استفاده از اهرمهای 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 نمیدانســت و بر این باور بود که فروش
محصوالت و توزیع محصوالت پتروشیمی از تاالر
نقرهای الزامی ندارد .با تغییر فرمول قیمتگذاری
محصوالت پتروشیمی از ارز مبادلهای به ارز آزاد با
پیــش فرض عرضه صد درصدی این گروه کاالیی
در بورس کاال شاهد بودیم که از یک سو تقاضای
هیجانــی و کم نظیر قبل از تیر ماه ســال  94به
شرایطی آرام تر بدل گشــت .هر چند که برخی
از گریدهای بســیار جذاب و یا در زمانهای وقفه
عرضههــا به دالیل فنی باز هم این التهاب به بازار
بازگشــت .پس از این اما و اگرها 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
مورد دیگری کــه بورس کاالی ایران
میتواند در خصــوص تنظیم عرضه
و تقاضا انجــام دهد بــه کارگیری
صندوقهای کاالیی و استفاده از این
ابزار است .صندوقهایی که در شرایط
فعلی در خصوص سکه کار میکنند و
اگر استارت آنها برای صنایعی همچون
صنایع پتروشیمی بخورد میتواند تا
حدی در شرایط التهاب کاالهای خاص
به عنوان بازوی حمایتی ظاهر شوند و
عمل کنند

شاهد بودیم که شــورای رقابت توجه بیشتری به
این بازار معطوف داشت
در ایــن میان نظر بســیاری از کارشناســان،
نهادهای دست اندر کار و فعاالن پایین دستی به
عرضه محصوالت از بورس کاالی ایران مثبت بود.
آنهــا 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 آنها اظهــار میکردند که عرضه
محصوالت در بــورس نقرهای و آمارها و اطالعات
بــورس کاال ،این فرصت را بــه وجود میآورد که
متوجه شــویم ،به طور مثال چــه زمانی مصرف
کننده کدام محصول آسیب میبیند و در چه زمانی
باید برای توســعه ظرفیتهای کدام محصول فکر
کنیم؟ هر چند آمارهای رسمی واقعیتهای مهمی
از اوضاع این بازار را نشان میداد ولی اعداد کشف
شــده در تقابل واقعی عرضه و تقاضا وضعیت این
بازار را با شفافیت کم نظیری نشان میداد ،هرچند
که هنوز هم در خصوص حجم عرضههای برخی از
محصوالت پتروشیمی به کاالهای جذاب معروف
شــد ،اما اما و اگرهایی وجود داشــته و دارد .این
در حالی اســت که پس از آزادسازی قیمتها در
بورس کاال برخی تالشها برای خروج محصوالت
پتروشــییمی آغاز شــد که با مقاومت گســترده
رســانهای و حمایتهای برخی از تصمیم سازان
اقتصاد ایران ،این تالشها نهایتا ناکام ماند.
به این ترتیب کشمکشــی میان بلند پایهترین
مقامات صنعت و ســازو کارهــای قانونی که الزام
وجود بورس کاالی ایران را ضروری میدانســتند
شــکل گرفت و حــال باید مجموعه مســئول با
حاکمیــت قانونی به این بازی ورود پیدا میکرد و
برای ساماندهی به اوضاع دست به اقداماتی میزد.
البته این در حالی اســت که باید نهاد رگوالتوری
در صنعت پتروشیمی وجود داشت که وظیفه این
کار را بــر عهده میگرفت اما بــه دلیل نبود این
نهاد این مســئولیت بر دوش شورای رقابت افتاد
و به بیانی شورای رقابت به عنوان یک قانونگذار
و مقرراتگــذار وارد ایــن جریان شــد و کار را
دنبال کرد .ســه الیه تصمیم ساز ،تصمیمگیر و
قانونگذار( ابالغ کننده تصمیم) بازیگران اصلی این
داستان هستند .الیه اول ،الیه تصمیم سازاست.
گروهی که شامل ذی نفعان اعم از نخبگان ،تولید
کنندهها ،رسانهها و  ....هستند که نظرات خود را از
طریق مقاالت ،نشستها و گاهی در قالب جلسات
تفکــر و طوفانهای فکری به ســمع و نظر گروه
قانونگــذار میگذارند و به عبارتی تحلیلهایی را
ارائه میدهند و این امر سبب میشود 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
میکنــد و گروه قانونگذار با توجه به تجربه خود
میتواند شرایط بهتری را اعمال کند و تصمیمات
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درســت تری را ابالغ کند .البته این در حالی است
که در شــرایط فعلی ســهم این ذی نفعان به یک
اندازه نیست و برخی بیش از اندازه پررنگ هستند
و برخی دیگر نقشی ندارند.
الیه دوم واحدهای تنظیم گر هستند .واحدهایی
همچون شرکت ملی پتروشیمی ،وزرات صنعت که
تنظیم گری بازارها به عهده آنهاست و با استفاده
از تجربه و شناخت خود از بازارها سعی در به وجود
آوردن بستری مناسب بر انجام فعالیتها 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 تصمیمهایی را که واحدهای رگوالتور
با اســتفاده از نظرات تصمیم ســاز گرفته اند ،را
ابالغ میکنند.
به نوعی این شــورا بــا ســازو کار حاکمیتی،
تصمیمهــای نهادهای تنظیم گــر را ابالغ کرده و
همچــون اهرمی حمایت گر راه را برای تصمیمات
آنها باز کند .در شــرایط فعلی به نظر میرسد که
مقاطعی از زمان و در خصوص برخی از تصمیمات
میز کارشناســی و تصمیمگیری بیش از اندازه به
یکدیگر نزدیک شدهاند و بدون در نظر گفتن برخی
از نظرات واحدهای رگوالتــور تصمیماتی را ابالغ
میکنند .از زاویهای دیگر این مساله را مورد بررسی
قرار دهیم و شــرایط فعلی عملکرد این شورا را در
صنعت پتروشیمی مورد ارزیابی قرار میدهیم .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 نهادهای 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 تصمیمگیری 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 کمک کارشناســان تصمیم میگیرد و
نقش نهادهای تنظیم گر نادیده گرفته میشــود.
به طور مثال سهم نماینده شرکت ملی پتروشیمی
در شورای رقابت صفر است که این امر بیانگر این
موضوع است که این نهادهای نمیتوانند آنطور که
باید و شاید تاثیرگذار 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
جهــتگیری خاص خــود را بــا صالحدید خود
گــزارش میکنند .در این میان شــورای رقابت به
عنوان نهادی میانه باید وارد بازی شــده و توجه به
تجربیات اعضا و آگاهیهایی که از تحلیلهای ذی

ربطان تصمیم ساز و بر مبنای سیاستهای 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 بررسیهای
شورا نشانگر مشکالتی در خصوص تصمیمات است
 .به این ترتیب که به طور مثال شــورا در خصوص
این تصمیم در کالن برنامهها ( برنامه پنجم ،برنامه
ششــم) تناقضی را پیدا کرده کــه این تصمیم را
ابالغ نمیکند و بــرای موضوع با توجه به تجربه و
علــم خود تصمیمی را گرفتــه و ابالغ میکند که
البته وقوع چنین اتفاقی انگشت شمار است .به این
ترتیب میتوان گفت در خصوص سر و سامان دادن
به بازار محصوالت پتروشیمی به  3میز نیازمندیم
 )1میز 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 تشــکلها،
انجمنها ،جامعه نخبگان و رســانهها ( افرادی که
چیزی در حدود  80-70درصد از وزن کار به عهده
آنهاست) در خصوص مورد مشخص دور یکدیگر
جمع شوند و تحلیل همه مورد بررسی قرار بگیرد.
 )2میز تنظیمگیران :میــزی که نهادهای
همچــون وزارت صنعت ،پتروشــیمیها باید دور
آن گــرد هم آیند و بــا اســتفاده از بازخورد میز
تصمیمساز،تصمیمگیری کنند نه بر اساس منافع
و عالیق شخصی
 )3میز ابالغ کننده و نهاد ناظر :این میز هم
باید تصمیمــات را بر مبنای کالن برنامهها 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 مجتمعهای
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  ۳بازیگر اصلی صنعت
پتروشــیمی یعنی دولت ،بخش باالدست و بخش
پاییندســت 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 تشکلهای
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 سرمایهگذاری در زنجیره ارزش بیشتر شود و
بخشهــای باال و پایین دســت در کنار هم و برای
رسیدن به یک 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 رقابتپذیر کردن زنجیره
ارزش صنایع کشور 7 ،پیشــنهاد اصلی در مسیر
بهینه کردن منافع ملی ارائهشده که عبارتند از:
معافیت مالیاتی صادرات مواد پایه پتروشیمی،
پاالیشی و فلزات پایه حذف شود.
مالیات ارزشافزوده در صادرات محصوالت فوق
بهصورت 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 جذابترین نرخ
در منطقه و سایر کشورهای رقیب باشد.
بــرای احداث واحدهای جدید پتروشــیمی یا
توســعه ظرفیت واحدهای فعلی تخفیف خوراکی
بــه میزان  20درصد برای مدت  5ســال در نظر
گرفته شود.نظام رگوالتوری برای حوزه نفت ،گاز
و پتروشیمی و سایر بخشهایی که انحصار دولتی
یا قانونی وجود دارد طراحی و راهاندازی شود.
سازوکاری برای تغییر خوراک پتروشیمیهایی
که از خوراک مایع استفاده میکنند با استفاده از
ماده  12قانون رفع موانع تولید توافق شود.
نظارتهای تعزیری و تعیین قیمت و ورود سازمان
حمایت از کل زنجیره صنایع فوق حذف شود.
در بسته پیشنهادی اتاق ایران عنوانشده است
که این موضوع سه ذینفع اصلی دارد:
بنگاههای 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
سیاســتهای بازار و فروش خود درگیر مســائل
تعزیرات و قیمتگذاری نباشد.
صنایع تکمیلی و پاییندســتی (صنایع
کوچک و متوسط) :این صنایع انتظار دارند که
از مزیتهای کشور در منابع و ذخایر که بهصورت
خــوراک به صنایع بزرگ تحویل میشــود ،بهره
مناسب ببرند و قیمت مواد اولیه تولید این صنایع
بــرای مصرف داخلی گرانتــر از قیمت صادراتی
مواد اولیه نباشد و آنها مرتب در چالش با صنایع
بزرگ نباشد و بتوانند تولید رقابتپذیر با همتایان
خارجی خود داشته باشند.
دولت :دولــت مأموریت دارد که مشــکالت
محیط کســبوکار 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 میرســد 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
چرخهای اقتصادی کشــور را با ســرعت بیشتری
حرکت دهند.

ابزارهای بورسکاال
بسترسازتحققشعار97
سيد غالمرضا گلگیر
مدير معامالت كارگزاري صباجهاد

بورسکاال در حمایت از کاالی ایرانی نقشــی بســیار موثر داشته و در سالهای اخیر نیز این مهم
به وضوح مشاهده شده است.
از مهمترین دغدغههای تولیدکنندهها دسترســی به مواد اولیه به صورت بازار رقابتی است .چراکه
امکان رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی در صورتی مهیا میشــود که ورود مواد اولیه به خطوط
تولید اوال استمرار داشته باشد ،ثانیا این مواد با قیمتی مناسب تهیه شوند.
بورسکاال نیز در صورت ارائه عملکرد مناسب میتواند با ایجاد بستر مناسب جهت انجام معامالت
شــفاف ،به دور از جهتگیری 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 ،فرآوردههای نفتی و شیمیایی،
کشاورزی و سیمان از طریق حراج حضوری خریداری کنند.
این مهم عالوه بر اینکه دست واسطهها را از بابت افزایش قیمتها و هر گونه دخالت کوتاه میکند،
هزینههــای مبادالت را نیز به میزان قابلتوجهی کاهش میدهــد .از طرفی وجود انواع معامالت در
قالب معامالت فیزیکی به صورت ســلف ،نســیه و نقدی میتواند نیازهــای تأمین مواد اولیه را برای
تولیدکنندگان برطرف کند .همچنین وجود معامالت اســتاندارد در بورسکاال دغدغه تغییر کیفیت و
ریسک تضامین مربوط به انجام تعهدات را نیز کاهش میدهد .بورسکاال در سالهای اخیر تالشهای
زیادی در تکمیل خدمات قابل ارائه داشــته که البته تا حدود زیادی هم در این امر موفق بوده است
و انجام حدود  27میلیون تن انواع محصوالت فقط در بخش معامالت فیزیکی ســال  1396نیز 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 میتوانند در راستای پوشش
انواع ریسک خود اعم از پوشش ریسک قیمتی و تهیه مواد خود ،از این ابزارها استفاده کنند.

Introduction

Major MEHAN’s subsidiaries and
affiliated companies

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.

Mehr-e-Ayandegan investments portfolio contains more
than 100 separate companies majoring in 25 different
industries. Some of them listed below:

Mission

Sepehr Investment Bank

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.

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)

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:

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.

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.

No. 154 - West Vanak St. - Sheikh Bahaei Sq. - Tehran- Iran

Telephone: +982188067726 +982188066197

Fax: +982188066195 +982188067710

CAPITAL & MARKET

سال نهم  -شماره  - 96فروردین  116 1397صفحه  -قيمت 15000 :تومان

با گفتارها و نوشتارهایی از

ISSN: 2252 -0198

داریوش روزبهانه
علی دینی ترکمانی
معراج نادری فصیح
فرهنگ حسینی
سیدرضا علوی
سید محسن فاضلیان
ساره محبعلی
حبیبرضا حدادی
مهدی نجفی
بهزاد گلکار
مهدی طحانی
محمد علی احمد زاد اصل
مهدی دلبری و...

شماره 96
فروردین 1397

مرتضی بانک ،مشاور رئیس جمهور تاکید کرد

تداوم رشد  100درصدی
صادرات مناطقآزاد

