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 ویژه نامه نوروزی هفته نامه اطالعات بورس 

سرمقاله

ریشه مشکالت در ساختارهای 
غیراقتصادی است  

پیش��رفت اقتصادی و توسعه 
عوامل  تأثی��ر  تح��ت  جوامع 
پیچی��ده ای  و  زی��اد  بس��یار 
اس��ت که نی��ل ب��ه آن را در 
برخی جوامع بس��یار دشوار و 
گاه نش��دنی کرده است. این 

پیچیدگی در ش��رایط فعلی کش��وری همچون 
ایران که متغیرهای غیراقتصادی فعال تر و گاه 
تأثیرگذارتر از متغیرهای کالس��یک و شناخته 
شده اقتصادی هستند، به مراتب دشوارتر است. 
ش��اید الزم به توضیح نباش��د که برای نیل به 
رونق و رشد اقتصادی، پیش از آنکه متغیرهای 
اقتص��ادی ت��وان تأثیرگذاری داش��ته باش��ند 
متغیرهای غیراقتصادی س��ازگار با پیش��رفت، 
باید بستر الزم برای کارکرد مناسب متغیرهای 

اقتصادی را فراهم کنند. 
...ادامه در صفحه 22

مرتضی افقه
کارشناس اقتصادی

یادداشت

 ضرورت نظارت 
و لزوم مقررات زدایی

موفقی��ت پدیده جهانی ش��دن 
تجارت و فعالیت های اقتصادی 
ک��ه از اواخر قرن بیس��تم مورد 
توج��ه ق��رار گرف��ت، در گ��رو 
برداش��تن مرزهای مختلف بود. 
گمرکی،  تعرفه ه��ای  کاه��ش 
واح��د  پ��ول  ش��کل گیری 

منطقه ای، حذف روادید بین کش��ورها از مصادیق 
بارز کوشش در حذف مرزها و به عبارت دیگر موانع 

سرمایه گذاری و تجارت بین الملل عنوان می شود.
...ادامه در صفحه 28

سعید جمشیدی فرد
رئیس هیات مدیره 

مشاورسرمایه گذاری معیار  صفحه 18

از حرف تا عمل مسئوالن

 صفحه 23

بیاییم کپی رایت پردازش اطالعات را 
رعایت کنیم

 آمادگی اقتصاد ایران
 برای پسابرجام

هفته  نامه بورس از تحقق وعده های مدیران ارشد بورس درسال 94 گزارش می دهد:
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وعده های  بورسی

هفته  نامه بورس از تحقق وعده های مدیران ارشد بورس درسال 94 گزارش می دهد:

 هفته نامه بورس: طبق سنت هر ساله بسیاری از مسئوالن ومتولیان 
کشور با برگزاری نشست خبری  به  بیان گزارش عملکرد یکساله خود 
پرداخته و ضمن رونمایی از موفقیت های به  دس�ت آمده و البته حذف 

و س�کوت درباره وعده های محقق نش�ده؛ برنامه های پیش روی خود و 
مجموعه متبوعش�ان را برای س�ال  بعد تبیین می کنند. متولیان بازار 
س�رمایه کشور هم از این قاعده مس�تثنی نبوده و طبق روال  هرسال 

به  این مهم پرداخته اند. وعده های مس�ئوالن بازار سرمایه در سال 94 
چقدر محقق ش�ده و برنامه یش�ان برای س�ال 95  چیست؟ موضوعی 

است که هفته نامه بورس به آن پرداخته  است.

کسب میزبانی بیستمین اجالس بین المللی سران بازار سرمایه

)OIC( پیشنهاد تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک اسالمی در اجالس سران بازار سرمایه

 )Custodian( راه اندازی نهادهای متولی حساب

آماده سازی بسترهای الزم برای ارائه خدمات الکترونیکی در زمینه اقدامات شرکتی 

پیگیری تفاهم نامه های همکاری با طرف های خارجی

 آماده کردن زیرساخت ها براي بین المللي کردن بازار سرمایه 
 ACG میزبانی نخستین اجالس جهاني بازار سرمایه ایران و 

 راه اندازي رسمي سامانه جدید پس از معامالت
 راه اندازي نسخه موبایل سامانه وضعیت دارایی سهامداران )IPS ( و اپلیکیشن های متنوع

 تکمیل انتقال عملیات تسویه و پایاپاي بورس کاال
 برنامه ریزي براي اجراي معامالت سهام عدالت

9495

ایجاد بورس تعاون
راه اندازی صندوق های جسورانه

ممانعت از سفته بازی در اوراق تسهیالت مسکن
راه اندازی تابلو های شرکت های کوچک و متوسط

پذیرش 22 شرکت
درج 23 شرکت

عرضه 15 شرکت
درج 11 شرکت در بازار توافقی 

 باتوجه به عدم برگزاری نشست خبری مدیرعامل فرابورس 
و باوجود تماس های مکرر خبرنگار هفته نامه بورس موفق به 
دریافت برنامه های سال آتی مجموعه فرابورس ایران نشدیم.

9495

بازگشایی نماد پاالیشگاهی، تعویق کیفی سازی پاالیشگاهی ها

کاهش نرخ خوراک پتروشیمی ها و حقوق مالکانه 

تعیین تکلیف بدهی دولت به شرکت ها 

تعیین تکلیف بدهی شرکت مپنا در قالب اسناد خزانه اسالمی

طراحی نقشه استراتژیک سازمان

 انتشار اوراق رهنی
IFRS انتشار صورت های مالی تلفیقی حداقل 5 هلدینگ بر اساس استانداردهای 

 ارتقای سامانه معامالتی
 صدور اوراق مشتقه ارزی در جهت پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز

9495

پذیرش 4 شرکت از 5 شرکت جدید
انتقال 2 شرکت از 4 شرکت فرابورسی به بورس 

پذیرش 5 صندوق  از 6 صندوق قابل معامله 
کاهش تدریجی حجم مبنا 

تغییر دامنه نوسان
بازگشایی نماد پاالیشی ها

انتشار شاخص حاکمیت شرکتی 
پذیرش 6 اوراق بدهی در بازار سرمایه

 پذیرش، درج و عرضه 10 شرکت جدید در بورس
 انتقال 5 شرکت از فرابورس به بورس

)ETF( پذیرش 10 صندوق قابل معامله در بورس 
 آموزش و فرهنگسازی 170 هزار نفر ساعت در تهران و مناطق

 پذیرش 20 اوراق بدهی شامل صکوک، اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی

9495

پذیرش و معامله برخی از فرآورده های اصلی و ویژه نفتی
انتشار قراردادهای سلف موازی استاندارد با سررسید یک سال و بیشتر
اولین تأمین مالی صنعت برق با استفاده از اوراق سلف موازی استاندارد

اجرای مرحله دوم طرح تخصیص منابع مالی شرکت های تولید و توزیع نیروی برق
عدم انتشار اوراق گواهی ظرفیت

پذیرش و شروع معامالت نیروگاه های برق آبی )نخستین نیروگاه های دولتی پذیرش شده(
آغاز فعالیت شرکت های خرده فروشی برق در بورس انرژی ایران 

 )Back Office( فراهم سازی بستر ارسال اطالعات برای ارائه خدمات پشتیبانی
طراحی و پیاده سازی سامانه معامالت برخط )آنالین( بازار برق

 انجام معامالت مصرف کنندگان بزرگ برق باالی 5 مگاوات
 گسترش و تعمیق معامالت در رینگ داخلی و بین الملل بازار فیزیکی 

 انجام مطالعات و برنامه ریزی برای راه اندازی بازار قراردادهای آتی نفت خام
 انجام مطالعات و برنامه ریزی برای راه اندازی بازار گواهی سپرده کاالیی 

 راه اندازی بازار رینگ  بین الملل میعانات گازی و نفت خام
 تسهیل تأمین مالی از طریق انتشار قراردادهای سلف موازی استاندارد، صندوق پروژه و ...

 تقویت ارزش و حجم معامالت فرآورده های نفتی از جمله نفت گاز، نفت سفید و... در رینگ  بین الملل

9495

از حرف تا عمل مسئوالن

راه اندازی سامانه الکترونیکی گواهی سپرده کاالیی  
راه اندازی معامالت گواهی سپرده سکه طالی بهار آزادی و کاالیی کشاورزی

تصویب دستورالعمل کارگزارمحوری
راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری کاالیی

عدم انتقال سیستم تسویه معامالت از بورس کاال به شرکت سپرده گذاری مرکزی
تدوین استاندارد ملی سیستم های انبارداری

اتصال سامانه تسویه بورس کاالی ایران به 15 بانک کشور
تکمیل نرم افزار تعلیق و لغو

پذیرش 100 مجوز جدید فعالیت های کارگزار

 توسعه رینگ صادراتی
 راه اندازی صندوق های کاالیی و ارزی

 گسترش شبکه انبارها در بازارهای بین المللی 
 گسترش معامالت آنالین و بازار آتی

 تدوین استانداردهای مورد نیاز
 ایجاد بانک اطالعاتی در خصوص کاالهای پذیرش شده

 سیستمی کردن فرآیند پذیرش کاالها در بازار اصلی و فرعی24 ساعته شدن معامالت آتی سکه 
 اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی برای سایر محصوالت

9495

وعده های محقق شده
وعده های محقق نشده
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گفتوگو

19
حال اقتصاد کشور خوب نیست و هربار که کارشناسی 
س�خن بگوید حتما جمالتی همچون »تحریم ها دست 
و پای ما را بس�ته اس�ت«، » ما تحریم هس�تیم« و...  را چاشنی دالیل  
تمامی نواق�ص و کاس�تی های موجود در کش�ور می کن�د. گویی عادت 
چندی�ن س�اله ما ایرانی ه�ا  انداختن  تقصیر به گردن کابوس�ی به نام  
»تحری�م«  اس�ت. حاال اما با ثب�ت تاریخی نهایی ش�دن برجام و  رفع 
تحریم های ناحق علیه ایران، پاس�خ به این س�ئواالت شنیدنی است؛ 
چشم انداز اقتصاد ایران در پسابرجام چیست؟ این موضوع چه تاثیری 
بر بازار پول، س�رمایه و بازار کاالی ما خواهد داش�ت؟ الزامات اجرایی 
اهداف اقتصادی کش�ور برای دوران پس�ابرجام چیست؟ آیا قیمت ها 
کاهش پیدا می کند؟ میزان پول های آزاد شده ایران به چه میزان است؟ 
و... پاس�خ به همه این پرسش ها در گفت وگویی با دکتر غالمرضا خلیل 
ارجمندی،  کارشناس ارش�د بازار پول و سرمایه در ویژه نامه هفته نامه 

بورس آمده است. 
  

 هم�ه در س�ودای پای�ان خ�وش برج�ام ب�رای اقتص�اد 
ایران هستند.

بل��ه، اما اگر الزامات این دوران رعایت نش��ود عواقب مناس��بی ندارد. به 
عبارتی اگر آمادگی الزم وجود نداش��ته باش��د، ش��رایط مناسبی در انتظار 
نخواهد بود. ما در اقتصادی قرار گرفته ایم که حجم اسمی بزرگی دارد، برای 
مث��ال 907 هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی این اقتصاد اس��ت. ش��رایط 
را به صورتی برنامه ریزی کرده ایم که ش��اخص رش��د داش��ته باشیم و رشد 
اقتصادی خود را از منفی 3درصد در دولت قبل به رش��د 5 درصد س��االنه 

افزایش دهیم.
گفتم��ان آقای رییس جمهور این اس��ت که باید تورم تک رقمی ش��ود. 
همچنی��ن از دیگ��ر برنامه های دولت کاهش نرخ بی��کاری به زیر 10درصد 
اس��ت. این موضوعات کلیات نگاه رییس جمهور برای اقتصاد ایران است اما 
برای این کار به یکس��ری ابزار نیاز داریم. با برداشته شدن تحریم و رسیدن 
به فضای پس��ابرجام احتماال این حجم نقدینگی آزاد ش��ده به کمک دولت 
می آید تا این اتفاقات رخ دهد. واقعیت بازار ایران این است که ما در شرایط 
رکود تورمی قرار گرفته ایم و در ش��رایط رک��ود تورمی کلیه اقتصاددان ها بر 
این عقیده اند که باید سیاس��ت های پولی را انقباضی و سیاست های مالی را 

انبساطی کنیم تا بتوانیم از این شرایط خارج شویم. 
دولت در دو س��ال گذش��ته با توجه به همین موض��وع ترکیب اقتصادی 
خود را بنا کرده اس��ت. البته در این مورد اش��کاالتی به تیم اقتصادی دولت 
وارد اس��ت. ب��رای مثال تیمی که ب��ه صورت نظری اقتص��اد را رهبری و به 
رییس جمهور کمک می کند با نگاهی علمی یکس��ری از المان های اقتصادی 
دانش��گاهی و آکادمی��ک را به ریی��س جمهور و تیم اجرای��ی دولت توصیه 
می کند. باید توجه ش��ود در ش��رایط دانشگاه ی اگر قرار باشد یک مسئله را 
حل کنیم با فرض ثابت بودن س��ایر متغیرها شروع به حل مسئله می کنیم. 
آنچ��ه امروز وزیر اقتصاد و باقی مش��اوران اقتصادی ب��ه دولت می گویند با 
آنچه در دانش��گاه ها تدریس می شود ش��باهتی ندارد. برای مثال در دنیای 
کتابی و دانش��گاهی کاهش حجم نقدینگی برابر اس��ت ب��ا کاهش تورم اما 
در دنیای واقعی با ش��رایط دیگری هم مواجه خواهیم شد مانند: تحریم ها، 
شرایط اشتغال، بحث هدفمندی یارانه ها، کاهش درآمد نفت و... بنابراین اگر 
آثار این مولفه ها همان آثار کتابی بود، اقتصاد به ش��دت وارد رکود می  شد. 
بنابرای��ن بای��د در این موارد فراتر از این موضوعات فک��ر کرد، این تفکر در 
دولت ما حاکم نیست و اگر به این شکل پیش برویم سیاست های اقتصادی 

دولت نا کارآمد خواهد بود.

 یعن�ی ب�ه نظر ش�ما تی�م اقتص�ادی دولت موف�ق عمل 
نکرده است؟

اتفاقی که در حال وقوع اس��ت را به این ش��کل می توان بیان کرد، دولت 
ب��رای کنترل ت��ورم اقدام ک��رد آن هم از منظ��ری که ب��ا انقباضی کردن 
سیاس��ت های پولی تورم کنترل ش��ود. با انقباضی کردن سیاست های پولی 
آن دس��ته از مولفه های ناشی از سیاست های پولی تاثیرگذار بر تورم کنترل 
ش��ده اس��ت و عمال تورم کاهش پیدا کرد ولی با این سیاست رکود تشدید 
می ش��ود یعنی سیاس��ت های پولی منقبض ش��د ولی هی��چ برنامه ای برای 
سیاس��ت های مالی وجود نداش��ت. همه اقتصاددانان ب��ر این امر واقفند که 
در اقتصاد کش��ورهایی که تورم وجود دارد دولت باید حضور داش��ته باشد. 
دولت ها تنها در اقتصادهای پیش��رفته نباید حضور داشته باشند چرا که در 

آن نوع اقتصاد دولت باعث تحریک تقاضا می شود.
یک فرمول ساده در اقتصاد وجود دارد: y=c+I یعنی کل درآمد می شود 
 Y=C هزینه و پس انداز. دولت ها چون حق پس انداز ندارند در این فرمول
خواهد ش��د یعنی آنچه دولت به دس��ت می آورد بای��د هزینه کند. بنابراین 

دولت در این اقتصاد باعث رش��د می ش��ود و 
در ش��رایطی ک��ه نیاز به توس��عه وجود دارد، 
دولت ها برای ساخت زیرساخت ها باید حضور 
داش��ته باشند. هم اکنون کش��ور در شرایطی 
ق��رار گرفت��ه  که تحریم ها برداش��ته ش��ده و 
پول های آزاد ش��ده وارد اقتصاد می ش��ود، اما 
بس��تر اولیه ب��رای سیاس��ت های مالی فراهم 
نش��ده اس��ت و برنامه خاصی برای آن تدارک 
دیده نشده است، درحالی که در سیاست های 
پول��ی و مالی هدف کاهش تورم بوده اس��ت. 
اگ��ر ای��ن پ��ول وارد اقتصاد ش��ود ب��ا همان 
سیاس��ت های قبلی، تورم دوباره افزایش پیدا 
می کند، به عبارتی با افزایش حجم نقدینگی، 

افزای��ش تورم خواهیم داش��ت. دولت یازدهم کمتر از پانص��د هزار میلیارد 
تومان نقدینگی دولت را تحویل گرفته اس��ت و این نقدینگی در کل اقتصاد  

نزدی��ک به نهصد و هف��ت هزار میلیارد تومان اس��ت یعنی حجم نقدینگی 
نزدیک به دو برابر دولت قبل شده است. هرچند ادعای دولت این است که 
این رش��د نقدینگی بابت شناسایی یکس��ری از پول های موجود است؛  مثال 

شناسایی موسسه های مالی غیرمجاز. 
البته من این فرضیه را قبول ندارم چراکه به نظر من رشد نقدینگی بیشتر 
مربوط به ناکارآمد بودن نظام بانکی است، ما در هر سال نزدیک به صد و چهل 
هزار میلیارد تومان رشد نقدینگی خواهیم داشت و این رقم هم مربوط به سود 
س��پرده هایی است که بانک ها پرداخت می کنند، به عبارتی به دلیل پرداخت 
سود این سپرده ها عمال در هر سال رشد نقدینگی را تجربه خواهیم کرد. در 
این شرایط سرعت رشد نقدینگی ممکن است کنترل شود اما رشد نرمال در 
حد صد و پنجاه هزار میلیارد تومان در س��ال را حتما خواهیم داشت. عوامل 
دیگری مانند هدفمندی یارانه ها، یا مشکالتی در پایه پولی کشور یا استقراض 

هم بر افزایش نقدینگی تاثیرگذار خواهد بود.

 به عبارتی م�ا تمام بار اصالح اقتصاد را می خواهیم بر دو 
بال بازار پول و بازار سرمایه بگذاریم.

دقیقا؛ آن هم در شرایطی که بازار بزرگ تر 
یعن��ی ب��ازار پول ک��ه می تواند ای��ن حجم را 
مدیریت کند یک بازار بیمار اس��ت و در عمل 
توانایی تصمیمات مدیریتی در ش��بکه بانکی 
ب��رای این حجم وجود ندارد و در طرف مقابل 
بازار س��رمایه به قدری کوچک است که توان 
قبول چنین باری را ن��دارد، برای مثال حجم 
بازار س��رمایه به میزانی نیست که بتوان یک 
ش��رکت ص��د میلیارد دالری در آن تاس��یس 
ک��رد. این اتفاق در دولت ه��ای قبل هم افتاد. 
زمان��ی که دو درصد یک ش��رکت ب��زرگ را 
در ب��ورس عرضه کردیم به یکب��اره در کلیت 
بازار اتفاقات عجیب ت��ری افتاد. بنابراین بازار 
س��رمایه کش��ور هم یک بازار به شدت نو پا و کوچک است و توان مدیریتی 
چنین حجم نقدینگی را ندارد. در بازار سرمایه هنوز ساختارها شکل نگرفته 

است. بازار ما همچنان مبتنی بر سهام است که این نوع بازار در دنیا منسوخ 
شده است. در همه جای جهان سرمایه گذاران در حال خرید و فروش اوراق 
مالی هس��تند و بورس نقش تأمین مال��ی را برای بنگاه ها به عهده می گیرد 

و با انتشار اوراق ها و ابزارها و نهادهای جدید، 
تأمین مالی بلندمدت انجام می دهد. 

 بنابراین شما شرایط پسابرجام 
برای  نگران کننده ای  را ش�رایط 

اقتصاد می دانید؟
 دلیل نگرانی من این است که ما نهادهای 
الزم برای عبور از ش��رایط بحران و رسیدن به 
فض��ای بین المللی را نداریم. نظ��ام ارزیابی و 
اعتبارس��نجی کماکان در نظام پولی و بانکی 
آس��یب پذیر است. تجزیه و تحلیل صورت های 
مالی و درآمدهای ش��رکت ها به دلیل ش��فاف 
نبودن نظ��ام بنگاه داری در کش��ور ایراد دارد 

و کماکان نقش افراد در نظام بانکی به ش��دت باالس��ت، ب��رای مثال عضو 
هیات مدیره به تنهایی می تواند پروژه را تایید یا رد کند. 

نکته دوم اینکه مدیریت ریس��ک در نظام بانک��ی ایران تا به امروز ایجاد 
نش��ده اس��ت. یک پنجره در بانک ایجاد و فردی را ه��م متصدی مدیریت 
ریس��ک کرده ایم درحالی که س��اختار مدیریت ریسک در بانک اصال وجود 
ندارد. مهمتر از همه، اجرایی ش��دن تفکر مدیریت ریس��ک در نظام بانکی 
است یعنی مدیریت ریسک ما حتما باید عضو کمیسیون اعتبارات باشد که 
متاس��فانه چنین چیزی وجود ندارد. برای مدیریت ریسک آخرین کاری که 
انجام ش��ده برگزاری دوره هایی برای ارائه گواهی اس��ت. از نظر نرم افزاری 
در س��اختار بانکی  کشور هیچ بخشی برای این موضوع در نظر نگرفته اند تا 
بتواند انواع ریس��ک های اعتباری، نقدینگی و بازار را شناسایی کند. یکی از 
مهم ترین ریس��ک ها در شبکه بانکی ریسک نقدینگی است. سررسید کردن 

دارایی ها و بدهی ها در شبکه بانکی یک علم است. 
مش��کل بعدی اینکه نظام بانکی یک نظام پیر، س��نتی و منجمد در دهه 
ش��صت است و یکسری مدیران با تفکرات منابع محور به دنبال این هستند 

که با افزایش شعب بتوانند نقدینگی بیشتری از مردم جذب کنند و در این 
رقابت که هم شعب درونی و هم بین بانک ها وجود دارد، موضوع اصلی نرخ 
است، یعنی بانک ها برای رقابت در جذب نقدینگی، سود بیشتری به سپرده 
خواهند داد که مش��کل اصلی همین نرخ های باالس��ت. پس باید هم درباره 
نرخ س��ود و هم درباره تعداد شعب بانک ها تصمیم جدی گرفته شود. تفکر 
مدیریتی هیات مدیره حاکم بر نظام بانکی کش��ور منابع محور است درحالی 

که سال هاست چنین تفکری در دنیا منسوخ شده است. 

 به نظر شما بانک ها از وظیفه اصلی خود دور شده اند؟
به طور کلی اس��اس بانکداری در کش��ور از بین رفته اس��ت. اساس کار 
بانک ها واس��طه گری مالی اس��ت یعنی جم��ع آوری منابع خ��رد از مردم و 
قراردادن آن در اختیار س��رمایه دارهای بزرگ تا طرح  های توس��عه ای انجام 
ش��ود نه آنکه بانک به صورت مجزا برای این پول ها تصمیم گیری کند. این 
موضوع باعث گس��ترش بنگاه داری در نظام بانکی ش��ده اس��ت. درآمدهای 
مشاع تمام این موسسات مشکل دارد و می خواهند در درآمدهای غیرمشاع 
فعالی��ت کنند که ای��ن موضوعات با دور زدن بانک مرکزی انجام می ش��ود 
برای مثال نرخ بهره 20درصد اعالم ش��ده است اما صندوقی وجود دارد که 
به شما با نرخ 25 درصد پول می دهد و در مقابل 90 درصد سپرده خود را 
در بانک گذاشته اس��ت. مشکل دیگر اینکه بانک ها فکر می کنند مسئولیت 
سرویس دهی به خودشان را دارند؛ در حال حاضر بانک ها در شبکه های بین 
بانکی به خودش��ان س��رویس می دهند. با این تفاسیر پرسش اینجاست آیا 
این ش��بکه بانکی در ساختار بین الملل قرار است فعالیت و چندین میلیارد 

یورو را مدیریت کند؟ 
مش��کل بعدی نظام بانکی مربوط به ساختارهای ارزیابی از حیث کمیته 
نظام پاداش هاس��ت که باز هم به دلیل قدیمی بودن س��اختار بانکی کش��ور 
دچار مش��کل اس��ت. همچنی��ن کمیته های حسابرس��ی در ش��بکه بانکی 
ایران مفهومی ندارد. کمیته های حسابرس��ی بای��د به بازوی هیات مدیره در 
تصمیم گیری ها تبدیل ش��وند. به طورکلی، کمیته حسابرسی باید اساسنامه 
بانک ه��ا را ببین��د و مقررات ب��ازل 3 در بانک ها رعایت ش��ود درحالی که 
بانک های ما اصال در این فضاها نیس��تند. نکته دیگری که وجود دارد اینکه 
ترکیب منابعی که در اختیار بانک ها بوده و هماهنگی این مصارف به قدری 
آسیب زاست که عمال امکان بهبود فضای بانکی وجود ندارد. شبکه بانکی ما 
مشکالت جدی در مطالبات معوقه، بدهی های داخلی و ضمانت نامه ها دارد. 
عالوه بر تمام این مشکالت باید گفت که در حال حاضر حتی توان وام دهی 
هم ندارد و در عین حال مشکالت ساختاری هم دارد مانند سرمایه بانک ها 
که بس��یار اندک اس��ت و بعد از آن در کنار این سرمایه اندک بانک ها، باید 
دید که این س��رمایه، نقدی اس��ت یا باید ملک های آنها را به عنوان سرمایه 

بانک تجدید ارزیابی کرد. 

 طبق برآورد اولیه برنامه ششم توسعه از محل بدهی بانک 
مرکزی، افزایش سرمایه بانک ها محسوب شود درحالی که 
قرار بود افزایش سرمایه انجام شود تا بانک بتواند خدمات 

وام ارائه دهد. 
درب��اره وام باید گفت که نوع تعریف وام که به عنوان عقود مش��ارکتی در 
اختیار مردم قرار می گیرد کامال خاص است و هیچ سازگاری با ساختار اقتصاد 
ملی ما ندارد. برای مثال برای فردی بازگشت سرمایه 18 ماهه در نظر گرفته 
شده است بعد به او وام مضاربه یک ساله می دهند و در صورت اعتراض به او 
می گویند بعد از رسیدن به سررسید دوباره آن را تمدید می کنیم. بعد از مدت 
یک سال با نرخ بیشتری به مدت شش ماه آن را تمدید می کنند تا سود آن را 
در صورت های مالی خود شناسایی کنند، اصل پول هم مشخص نیست که به 
کجا می رود. این گونه مسائل باعث شده است که امروز نزدیک به 105 هزار 
میلیارد تومان بدهی معوق غیردولتی ها به ش��بکه بانکی کشور وجود داشته 
باش��د. یکی دیگر از مش��کالت جدی کش��ور 
مسئله آموزش است. برای مثال موسسه بانکی 
تاسیس شده و مشغول ارائه مدرک کارشناسی 
اس��ت. لیسانس حسابداری که تمام دانشگاه ها 
ارائه می دهند حداقل در بحث آموزش ابداعاتی 
شکل بگیرد مثال ما به مباحثی مانند مدیریت 
ریس��ک نیاز داریم و این موسس��ات باید آن را 
ارائه دهند. اگر موسسه عالی بانکداری تاسیس 
کرده ایم باید بانکداری آموزش داده شود. شبکه 
بانکی ما از نظر آموزش به شدت ضعیف است. 
باز تکرار می کنم این شبکه بانکی می خواهد با 

کشورهای دیگر تعامل و رقابت کند؟ 

 راهکارهای حل این مشکالت چیست؟ 
نظام بانکی کش��ور ناکارآمد اس��ت و ش��رایط الزم را برای مواجه شدن با 
شرایط پسابرجام ندارد. راهی هم برای حل این مشکالت در کوتاه مدت وجود 
ندارد. به نظر نمی رسد بعد از تشخیص بیماری های شبکه بانکی زودتر از سه 
س��ال بتوان امید به بهبود این شبکه داش��ت. اما اقدامات؛ بانک های کوچک 
و نهاده��ای ضعی��ف باید جمع آوری ش��وند. موضوعاتی ک��ه در مقابل بانک 
مرکزی وجود دارد هم بس��یار است مثل شبکه پولی غیر متشکل، ساماندهی 
موسسات غیرمجاز، س��اماندهی تعاونی های غیرمجاز، ساماندهی صرافی های 
غیرمجاز که باید در قالب طرح های مجزا ادغام شوند. فضای پسابرجام فضای 
بس��یار مناسبی است اما مشکل اینجاس��ت که امکان اتصال به اقتصاد ایران 
برای این فضا دارای ضعف جدی است. در زمان تحریم باید این آموزش ها را 
انجام می دادیم. ما تمام مش��کالت خودمان را به تحریم ربط دادیم و حاال که 
تحریم ها برداشته ش��ده است می بینیم بیماری نظام بانکی و اقتصادی ایران 
حل نشده است. نظام پولی ما از درون بیمار است و ربطی به تحریم ها نداشت. 

تحریم تنها بخشی از مشکالت را برای ما ایجاد کرده بود.

غالمرضا خلیل ارجمندی،  کارشناس ارشد بازار پول و سرمایه:

پسابرجام و آمادگی اقتصاد ایران

نازنین نامور
خبرنگار

دلیل نگرانی من این اس��ت که ما نهادهای 
الزم برای عبور از ش��رایط بحران و رسیدن 
به فضای بین المللی را نداریم. نظام ارزیابی 
و اعتبارسنجی کماکان در نظام پولی و بانکی 
کش��ور آسیب پذیر اس��ت. تجزیه و تحلیل 
صورت ه��ای مال��ی و درآمدهای ش��رکت ها 
به دلیل ش��فاف نبودن نظام بنگاه داری در 
کش��ور ایراد دارد و کماکان نقش افراد در 

نظام بانکی به شدت باالست.

برش

فضای پس��ابرجام فضای بس��یار مناس��بی 
است اما مشکل اینجاست که امکان اتصال 
ب��ه اقتصاد ما برای ای��ن فضا دارای ضعف 
جدی اس��ت. ما تمام مش��کالت خودمان را 
به تحریم رب��ط دادیم و حاال ک��ه تحریم ها 
برداشته شده است می بینیم بیماری نظام 
 بانکی و اقتصادی کش��ور حل نشده است.
نظام پولی ما از درون بیمار است و ربطی به 

تحریم ها نداشت.

برش
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دیدگاه کارشناسان

کارشناسان اقتصادی از آینده ایران در سال 95 می گویند؛

اقتصاد در پسا برجام
 هفته نامه بورس: آخرین ماه های س�ال 94 در حالی برای مردم ایران س�پری ش�د که خبر نهایی ش�دن برجام و رفع 
دوران تحریم های تحمیلی، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور شد. خبری که نوید رفع بسیاری از مشکالت 
موجود و آغاز س�ال های خوش پی�ش رو را به مردم می دهد. هر چند در نگاه عامه جامعه، پس�ابرجام آغاز رفع گرانی ها 
و س�ختی های موجود خواهد بود، اما عالوه بر این اتفاقات داخلی، انجام مراودات بین المللی در ابعاد گس�ترده، تقویت 
بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت توریسم و گردشگری، صادرات و واردات و بسیاری موارد دیگر ماحصل این 
اتفاق بزرگ در کشور است. تحریم های نفتی و مالی که سال ها اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده بود، حاال در شرایطی 
قرار گرفته که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی خود برای حضور در ایران اعالم آمادگی کرده اند. جذابیت ایران باتوجه 
به حجم باالی منابع و پتانسیل بکر و دست نخورده ای که سال ها به جبر محصور باقی مانده بود، حاال در شرف شکوفایی 
اقتصادی اس�ت. با این همه بسترهای الزم برای آغاز اقتصادی نو در فضایی جدید چیست و چگونه باید زمینه های الزم 

برای حضور سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرد؟ کارشناسان از دیدگاه خود به این مهم پاسخ می دهند.

چند صباحی است که از توافق برجام می گذرد و در نتیجه آن تحریم های نفتی و به تازگی 
نیز تحریم های مالی برداش��ته ش��د که به تبع خود منجر به افزایش تولید و صادرات نفت، 
کاهش هزینه های مبادالت تجاری و مالی و دسترس��ی به منابع مالی خارجی خواهد ش��د. 
س��ئوالی که مطرح می ش��ود آن اس��ت که این امر چگونه وضعیت اقتصادی کشور را تحت 
تاثیر قرار خواهد داد و چه تغییری در چشم انداز و تحوالت اقتصادی در دوران جدید ایجاد 
می ش��ود؟ برای پاسخ به این سئواالت الزم اس��ت که نگاهی به حوزه های مختلف اقتصادی 

داشته باشیم و الزامات و سیاست های دولت را در هر کدام از این حوزه ها به منظور رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصاد 
و بهره برداری از فرصت های ایجاد شده، بیشتر مورد کنکاش قرار دهیم.صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی را برای 
سال 1395 حدود 4 تا 5/5 درصد پیش بینی کرده است. البته شتاب رشد اقتصادی به صورت عمده به میزان اثرات 
مثبت س��رریز اقتصادی ناشی از تولید نفت به سایر بخش های اقتصادی بستگی دارد. بنابراین، در سال اول گرچه به 
دلیل وجود برخی پتانس��یل ها و ظرفیت های خالی اقتصادی، این رشد تحقق پیدا می کند، ولی تداوم رشد اقتصادی 

نیازمند برخی الزاماتی است که به بعضی از آنها در اینجا اشاره می شود.
یکی از مهم ترین حوزه هایی که توافق برجام بر آن تاثیر می گذارد، درآمدهای نفتی است که طی چند سال اخیر 
اقتصاد کشور به دلیل تحریم نفتی با چالش جدی مواجه بوده است. خوشبختانه در حال حاضر محدودیت های فروش 
نفت برداشته شده و دولت بر اساس توان تولیدی و کشش تقاضای بازار جهانی نفت، می تواند صادرات نفت را افزایش 
دهد. به دلیل نقش مسلط دولت در درآمدهای ارزی، گرچه درآمد باالی نفتی، بهبود رابطه مبادله تجاری، دسترسی 
به دارایی ها و سرمایه خارجی می تواند به کاهش نرخ ارز منجر شود، ولی در صورت عدم مدیریت مناسب درآمدهای 
نفتی، می تواند به تهدید جدی برای اقتصاد کش��ور در بلند مدت تبدیل ش��ده و بیماری هلندی مجددا تکرار ش��ود 
زیرا بعد از توافق برجام، به دلیل رفع محدودیت های بانکی و کاهش هزینه های مبادالتی و انتقاالت بین المللی پول، 
تجارت خارجی به ویژه واردات رونق می گیرد که در این خصوص موضوع مدیریت واردات و صادرات یکی از مهم ترین 

مسایلی است که باید در اولویت های سیاستی و دستور کار دولت قرار گیرد.
در خص��وص صادرات الزم اس��ت ک��ه مجموعه اقدامات و سیاس��ت هایی را در جهت بسترس��ازی و بهبود فضای 
بین الملل��ی نس��بت به تقاضای محصوالت صادراتی ایران انجام ده��د و همچنین اقداماتی در خصوص مبارزه با رانت 
در زمینه ه��ای گوناگونی نظیر اختصاص ارز با نرخ ترجیحی ب��ه واردات، ایجاد رانت در اخذ مجوزها و کاهش برخی 
مقررات زاید در حوزه واردات و صادرات می تواند اعمال ش��ود. مدیریت درآمدهای ارزی نفت و هدایت آن به واردات 
کاالهای س��رمایه ای و نهاده های مورد نیاز بخش تولیدی به منظور گس��ترش بخش عرضه اقتصاد و تشویق صادرات 
محصوالت با ارزش افزوده باال از طریق اعمال سیاس��ت ها و مش��وق های مختلف در اولویت قرار گیرد تا ضمن توسعه 

صادرات غیر نفتی، از صادرات محصوالت خام جلوگیری شود.
در حوزه مالی الزم اس��ت اقداماتی برای اصالحات بانکی در زمینه های تجدید س��اختار س��رمایه بانک ها به دلیل 
پائین بودن نس��بت کفایت س��رمایه و رساندن این نسبت به اس��تانداردهای کمیته بال، ساماندهی بدهی های معوق 
بانک ها از روش های مختلف از جمله ایجاد ش��رکت مدیریت دارایی )AMC(، برقراری ارتباط با بانک های خارجی، 
ش��فافیت صورت های مالی برای نهاد ناظر و س��رمایه گذاران، اصالح سیستم های حسابداری و تعیین نرخ سود بانکی 
بر اس��اس متغیرهای کالن اقتصادی انجام شود.توس��عه بازار بدهی نیز در دوران پس��ا برجام می تواند از اولویت های 
برنامه های دولت باش��د. اهمیت این بازار از آنجاس��ت که عالوه بر اینکه نرخ بهره بدون ریس��ک در این بازار تعیین 
می ش��ود، در تعیی��ن نرخ س��ود بانکی نیز به سیاس��تگذاران کمک می کند. به عالوه، توس��عه این ب��ازار به دولت در 
س��اماندهی بدهی خود به اش��خاص دولتی و خصوصی و همچنین بانک ها و موسسات کمک می کند. همچنین، این 
بازار کمک می کند تا از فرصت های بدس��ت آمده در دوران پس��ابرجام در راس��تای جذب سرمایه گذاری خارجی در 
 کشور حداکثر بهره برداری شود و تنوعی در روش های تأمین مالی و همچنین تنوع در نهادها و خدمات مالی در بازار

 سرمایه و پول ایجاد شود.
در دوران پس��ابرجام، ایجاد ثبات اقتصادی برای ایجاد اطمینان در اقتصاد با هدف جذب س��رمایه گذاری در کنار 
بهبود فضای کسب و کار الزم است. زیرا گرچه برخی پیشرفت هایی در حوزه کسب و کار در سال های اخیر در کشور 
ایجاد شده است، اما بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد شاخص های کسب و کار کشورمان در مقایسه با 
کشورهای صادر کننده نفت و کشورهای نوظهور پائین است. بنابراین در این خصوص الزم است تا مجموعه اقداماتی 
انجام شود تا با جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بتوان تداوم رشد اقتصادی را در افق زمانی بلند مدت تر انتظار 

داشته باشیم.

پسابرجام؛الزاماتوسیاستها

انوشیروان تقی پور
معاون خدمات مالی سازمان 

مدیریت و برنامه ریزی

اقتصاد ایران همچون بخش سیاس��ی در س��ال های گذش��ته با ش��رایط بسیار سخت و 
دشواری روبه رو بوده است که به ویژه در 10 سال اخیر این سختی به اوج خود رسیده است. 
این دشواری ها عالوه بر نمود آن در ارقام صادرات و واردات، رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی 
و... به وضوح و روشنی اثر خود را بر زندگی عامه مردم گذاشت که بسیاری از خانواده ها به 
صورت ملموس بیکاری حداقل یک عضو از خانواده به همراه کاهش س��طح درآمد زندگی 
)در کنار افزایش مخارج( را با گوش��ت و پوس��ت خود لمس کردند. حال که دولت کنونی 

و در س��ایه لطف خداوند، رهنمودهای رهبری، هوش��مندی ریاست جمهوری و آشنا بودن به فنون مذاکره از سوی 
مقام وزیر امور خارجه به توافق هسته ای با شش ابرقدرت اقتصادی جهان دست یافته است که ماحصل آن برداشتن 
بس��یاری از تحریم ها در سایه این توافق بوده اس��ت انتظار می رود گشایش های مناسبی در همه امور باالخص امور 
اقتص��ادی به وقوع بپیوندد. اگر برنامه ریزی های مناس��بی صورت بگیرد همانگونه که نهاده��ای بین المللی از جمله 
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اند رشد اقتصادی کشور در پایان سال 2016 به رقمی باالی 4 درصد خواهد 
رس��ید. رش��د باالی چهار درصد از یک سو و داش��تن چشم انداز برای رشد پیوسته آن در س��ال های بعد می تواند 
نویدبخش تحرکاتی در بسیاری صنایع از جمله صنایع وابسته به فوالدسازی، ساختمان سازی، سیمان و... باشد که 

در سه سال اخیر با خمودگی مضاعفی همراه بوده اند. 
پیش بینی می شود در رشد اقتصادی باالی 6 درصد صنعت سیمان ایران که به واقع در شرایط کنونی حرفی برای 
گفتن و قدرتی برای عرض اندام ندارد، به شرایط ایده آل خود بازشود و ایران بتواند در این زمینه با سایر رقبای خود 

در منطقه از جمله ترکیه یارای رقابت داشته باشد. 
در صنعت خودروس��ازی به واس��طه مذاکراتی که در پس��ابرجام توس��ط هیئت ایرانی به رهبری رئیس جمهور با 
کش��ورهای فرانسه و ایتالیا صورت گرفته اس��ت، پیش بینی می شود دو صنعت خودرو و قطعه ساز با شرایط نابسامان 
قبل خداحافظی کرده، زیان های انباشته خود را پوشش داده و به شرایط رشد با ثباتی بازگردند. البته در صورتی این 
صنعت می تواند از شرایط بد کنونی رهایی یابد که در سایه مذاکرات پسابرجامی  بتواند در کنار شرکای تجاری خارجی 
تکنولوژی روز را نیز از آنها اخذ کند در غیر این صورت تنها ایران ویترین پر زرق و برقی برای تولیدات قدیمی کشورهای 

صنعتی خواهد شد، از این رو مجدد بر داشتن برنامه عملیاتی در این راه تاکید موکدی صورت می گیرد.
یکی از مشکالت اساسی که صنعت خودرو با آن روبه رو است، هزینه های مالی سنگین است که به واسطه وام های 
اخذ شده از بانک ها بر دوشش سنگینی می کند. این ارقام آنقدر بزرگ هستند که سنگینی وزن آنها در صورت های 
مالی ش��رکت های خودرویی با قدرت جلب توجه می کند، ضمن اینکه پیش بینی می ش��ود در پس��ا برجام به واسطه 
گش��ایش هایی که در سیس��تم بانکی به وقوع می پیوندد و شرایط وام گیری و وام دهی سهل الوصول می شود صنایع 
تولیدی کش��ور از جمله خودروس��ازی بتوانند با ش��رایط بهتری مش��کالت مالی خود را تأمین کرده و از این امکان 
پس��اتوافقی به نحو احس��ن استفاده کنند. بنابراین سه صنعت خودرو، قطعه س��ازی و بانکی می توانند شرایط رو به 
رش��دی را در پس��ا برجام داشته باش��ند که البته در س��ال های اولیه اثرات این اتفاق ممکن است با کندی کمتری 

نمایان شود. 
صنع��ت داروس��ازی نیز با وجود آنکه رق��م کوچکی از تولید ناخالص داخلی کش��ور را به خود اختصاص می دهد 
پیش بینی می ش��ود در مراودات خارجی ش��رایط بهت��ری را تجربه کند و در کن��ار آن هزینه های مالی مربوطه این 
صنعت نیز به س��بب حل شدن مش��کالت بانکی از بین برود. در مورد صنایع معدنی و فلزی شاید نتوان به درستی 
پیش بینی مناس��بی را انجام داد چون این صنایع عالوه بر مش��کالت داخلی، در س��طح بین المللی نیز با مش��کالت 
عدیده ای روبه رو هس��تند و ممکن اس��ت بازتر ش��دن اقتصاد ایران در پس��ابرجام موجب انتقال سریع تر مشکالت 

بین اللملی صنعت مزبور به داخل شود بنابراین ممکن است در این صنعت چشم انداز درخشانی دیده نشود.
 در صنعت پتروشیمی و پاالیشگاهی نیز که به صورت مستقیم و غیرمستقیم از تحریم های بین المللی رنج می برد 
انتظار حرکات پویای گس��ترده ای به چش��م می خورد به گونه ای که با امکان فروش بیشتر نفت و افزایش بازار هدف 
خارجی در کنار کاهش هزینه های حمل و نقل که به واس��طه دور زدن تحریم ها حادث می شد انتظار رشد و پویایی 

فراوانی می رود.
 در مجم��وع کش��ور ای��ران در ش��رایط کنون��ی در مقطع��ی ق��رار گرفته اس��ت ک��ه در ص��ورت برنامه ریزی 
مناس��ب در هم��ه صنای��ع ب��ه درس��تی می توان��د دوران گ��ذار موفقیت آمیزی را داش��ته باش��د ک��ه در صورت 
 حرک��ت صحی��ح، ت��ا 10 س��ال آین��ده مش��کالت مرب��وط ب��ه بی��کاری، منف��ی ب��ودن رش��د اقتص��ادی، تورم 

بی رویه، سفته بازی در برخی بازارهای مالی و... دیگر در آن مشاهده نشود.

چشماندازیبرایدورانگذار

معصومه ترکمان احمدی
دکترای اقتصاد و کارشناس 

بازار سرمایه

آثار اقتصادي - سیاسي برجام تا حدودي براي کلیه فعاالن اقتصادي کشور مشخص است. تعدیل رفتاري بازارهاي 
مالي، کاهش هزینه هاي س��رمایه اي تولید، کاهش هزینه هاي مبادالتي تجارت، دسترس��ي بي واس��طه و کم واس��طه 
مصرف کننده ایراني به بازارهاي بین المللي، تس��هیل دسترس��ي تولیدکنندگان داخلي به بازارهاي خارجي، تس��هیل 
ف��روش، تجهی��ز تولید به تکنولوژي روز، امکان اس��تفاده از منابع مال��ي آزاد و ارزان بین المللي در تکمیل پروژه هاي 
راهبردي و ... همگي از جمله مزایاي غیرقابل انکار اقتصادي برجام براي ایران اس��ت.  این موارد در کنار س��ایر اموري 
که در حوزه بخشي، خواسته در هر صنعت بنا بر شرایط آن ایجاد شده است قادر خواهد بود با یک مدیریت کارآمد، 

اقتصاد لنگان ایران را در دهه آتي، به پویش پایدار خود بازگرداند. 
در این نگاره قصد بررسي آنچه تاثیر مستقیم برجام بر اقتصاد ایران است را ندارم، که در مدح آن بسیار گفته اند و مي گویند. در اینجا 
مي خواهم توجه خواننده را به نکته اي مغفول جلب کنم. مهم ترین مزیت غیراقتصادي برجام براي ایران که البته ماهیت اثرگذاري اقتصادي 
دارد، ارتقای نش��ان تجاري یا نماد ملي کش��ور است. خوانندگان اس��تحضار داشته باشند نشان تجاري یک کشور، ماهیت تجمعي از هویت 
رفتاري یک ملت و برآیند ظاهري ایش��ان در جامعه بین الملل اس��ت و خود به عنوان یک سیگنال اثربخش در مراودات سیاسي، اجتماعي 
و اقتصادي بین المللي، نقش��ي حیاتي ایفا مي کند. جاي تامل نیس��ت و خوانندگان مي توانند اس��تنباط کنند که رتبه باال در فساد اداري، 
رتبه باال در ش��اخص هاي تس��هیل فضاي کسب وکار، فالکت، ش��فافیت اقتصاد و ... در کنار منازعه عمیق بین المللي خود مهم ترین موارد 
تضعیف برند یک کشور است. البته که سایر موارد سیاسي- اجتماعي داخلي نیز در این مورد اثر گذار است. یک برند ملي موفق، آثار خود 
را در مراودات سیاسي و اقتصادي یک کشور در سطح دنیا نشان مي دهد؛ تجربه کشورهایي نظیر مالزي، ترکیه، آفریقاي جنوبي، کرواسي، 
فنالند، سوئیس مثال هایي بي مانند است. در خصوص ایران اما، سخنراني براي صندلي هاي خالي در صحن سازمان ملل، خود یک عالمت 

از فروپاشي نماد ایران در جامعه جهاني پیش از توافق تاریخي است. نمونه هاي دیگر از این دست بسیار قابل مثال است.
برجام صرفنظر از ظاهر سیاسي اش، آثار اقتصادي دارد.  این یک حقیقت غیرقابل انکار است. ماهیت برجام و آنچه در نهانش نهفته، اما بهبود 
نشان و نماد ایران است. برجام یک تالش آگاهانه و مدبرانه جهت توسعه و بهبود نشان ایران است. این ارتقا در صورت استمرار، ترتیبات اموري 
را مي دهد که اگر کش��ور تمایل داش��ت تا به خواست سیاسي و اقتصادي تصمیم سازان و تصمیم گیرانش بدان برسد، صرف زمان، هزینه هاي 
زیاد و سرمایه گذاري هاي بلند مدت را مي طلبید. جذب سرمایه گذاري خارجي، جذب گردشگر خارجي، تجدید اعتبار بین المللی، افزایش نفوذ 
سیاسی در عرصه بین المللی، تشویق مشارکت بین المللی، تقویت صادرات، تقویت و ثبات پول ملي و ... مواردي از این دست است. دوست دارم 
گریزي به اقتصاد مقاومتي بزنم. اقتصاد مقاومتي با تمام خصوصیات تعریفي اش یعني ساخت یک برند مقبول اقتصادي- سیاسي از ایران در 

داخل و در میان افواه جامعه ایراني و عرصه  بین المللي. با این نگاه آیا برجام جز تحقق اقتصاد مقاومتي است؟

نشانتجاريايران،پیشازبرجامتاپسابرجام

محمد حسین صدرایی
دکترای اقتصاد اسالمی
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کارشناسان اقتصادی از آینده ایران در سال 95 می گویند؛

اقتصاد در پسا برجام
 هفته نامه بورس: آخرین ماه های س�ال 94 در حالی برای مردم ایران س�پری ش�د که خبر نهایی ش�دن برجام و رفع 
دوران تحریم های تحمیلی، نقطه عطفی در تاریخ سیاسی و اقتصادی کشور شد. خبری که نوید رفع بسیاری از مشکالت 
موجود و آغاز س�ال های خوش پی�ش رو را به مردم می دهد. هر چند در نگاه عامه جامعه، پس�ابرجام آغاز رفع گرانی ها 
و س�ختی های موجود خواهد بود، اما عالوه بر این اتفاقات داخلی، انجام مراودات بین المللی در ابعاد گس�ترده، تقویت 
بخش های مختلف اقتصادی از جمله صنعت توریسم و گردشگری، صادرات و واردات و بسیاری موارد دیگر ماحصل این 
اتفاق بزرگ در کشور است. تحریم های نفتی و مالی که سال ها اقتصاد ایران را در تنگنا قرار داده بود، حاال در شرایطی 
قرار گرفته که بسیاری از سرمایه گذاران خارجی خود برای حضور در ایران اعالم آمادگی کرده اند. جذابیت ایران باتوجه 
به حجم باالی منابع و پتانسیل بکر و دست نخورده ای که سال ها به جبر محصور باقی مانده بود، حاال در شرف شکوفایی 
اقتصادی اس�ت. با این همه بسترهای الزم برای آغاز اقتصادی نو در فضایی جدید چیست و چگونه باید زمینه های الزم 

برای حضور سرمایه گذاران خارجی را فراهم کرد؟ کارشناسان از دیدگاه خود به این مهم پاسخ می دهند.

آثار اقتصادي - سياسي برجام تا حدودي براي كليه فعاالن اقتصادي كشور مشخص است. تعديل رفتاري بازارهاي 
مالي، كاهش هزينه هاي س��رمايه اي توليد، كاهش هزينه هاي مبادالتي تجارت، دسترس��ي بي واس��طه و كم واس��طه 
مصرف كننده ايراني به بازارهاي بين المللي، تس��هيل دسترس��ي توليدكنندگان داخلي به بازارهاي خارجي، تس��هيل 
ف��روش، تجهي��ز توليد به تكنولوژي روز، امكان اس��تفاده از منابع مال��ي آزاد و ارزان بين المللي در تكميل پروژه هاي 
راهبردي و ... همگي از جمله مزاياي غيرقابل انكار اقتصادي برجام براي ايران اس��ت.  اين موارد در كنار س��اير اموري 
كه در حوزه بخشي، خواسته در هر صنعت بنا بر شرايط آن ايجاد شده است قادر خواهد بود با يك مديريت كارآمد، 

اقتصاد لنگان ايران را در دهه آتي، به پويش پايدار خود بازگرداند. 
در اين نگاره قصد بررسي آنچه تاثير مستقيم برجام بر اقتصاد ايران است را ندارم، كه در مدح آن بسيار گفته اند و مي گويند. در اينجا 
مي خواهم توجه خواننده را به نكته اي مغفول جلب كنم. مهم ترين مزيت غيراقتصادي برجام براي ايران كه البته ماهيت اثرگذاري اقتصادي 
دارد، ارتقای نش��ان تجاري يا نماد ملي كش��ور است. خوانندگان اس��تحضار داشته باشند نشان تجاري يك كشور، ماهيت تجمعي از هويت 
رفتاري يك ملت و برآيند ظاهري ايش��ان در جامعه بين الملل اس��ت و خود به عنوان يك سيگنال اثربخش در مراودات سياسي، اجتماعي 
و اقتصادي بين المللي، نقش��ي حياتي ايفا مي كند. جاي تامل نيس��ت و خوانندگان مي توانند اس��تنباط كنند كه رتبه باال در فساد اداري، 
رتبه باال در ش��اخص هاي تس��هيل فضاي كسب وكار، فالكت، ش��فافيت اقتصاد و ... در كنار منازعه عميق بين المللي خود مهم ترين موارد 
تضعيف برند يك كشور است. البته كه ساير موارد سياسي- اجتماعي داخلي نيز در اين مورد اثر گذار است. يك برند ملي موفق، آثار خود 
را در مراودات سياسي و اقتصادي يك كشور در سطح دنيا نشان مي دهد؛ تجربه كشورهايي نظير مالزي، تركيه، آفريقاي جنوبي، كرواسي، 
فنالند، سوئيس مثال هايي بي مانند است. در خصوص ايران اما، سخنراني براي صندلي هاي خالي در صحن سازمان ملل، خود يك عالمت 

از فروپاشي نماد ايران در جامعه جهاني پيش از توافق تاريخي است. نمونه هاي ديگر از اين دست بسيار قابل مثال است.
برجام صرفنظر از ظاهر سياسي اش، آثار اقتصادي دارد.  اين يك حقيقت غيرقابل انكار است. ماهيت برجام و آنچه در نهانش نهفته، اما بهبود 
نشان و نماد ايران است. برجام يك تالش آگاهانه و مدبرانه جهت توسعه و بهبود نشان ايران است. اين ارتقا در صورت استمرار، ترتيبات اموري 
را مي دهد كه اگر كش��ور تمايل داش��ت تا به خواست سياسي و اقتصادي تصميم سازان و تصميم گيرانش بدان برسد، صرف زمان، هزينه هاي 
زياد و سرمايه گذاري هاي بلند مدت را مي طلبيد. جذب سرمايه گذاري خارجي، جذب گردشگر خارجي، تجديد اعتبار بين المللی، افزايش نفوذ 
سياسی در عرصه بين المللی، تشويق مشاركت بين المللی، تقويت صادرات، تقويت و ثبات پول ملي و ... مواردي از اين دست است. دوست دارم 
گريزي به اقتصاد مقاومتي بزنم. اقتصاد مقاومتي با تمام خصوصيات تعريفي اش يعني ساخت يك برند مقبول اقتصادي- سياسي از ايران در 

داخل و در ميان افواه جامعه ايراني و عرصه  بين المللي. با اين نگاه آيا برجام جز تحقق اقتصاد مقاومتي است؟

نشان تجاري ايران، پيش از برجام تا پسا برجام

محمد حسین صدرایی
دکترای اقتصاد اسالمی

چندی كه بگذرد، دوره پسابرجام به نقطه عطف در تاريخ معاصر ايران تبديل 
خواهد ش��د. دوره ای كه در آن كليت نظام سياسی- اقتصادی ايران به بازتعريف 

خود پرداخت و از نظر منطقه ای و بين المللی به جايگاه جديدی رسيد. 
درخص��وص الزام��ات پس��ابرجام حت��ی پي��ش ازش��كل گيری اي��ن دوره 
موضع گيری های مختلفی صورت گرفته اس��ت. من در اينجا بيشتر قصد دارم با 
فرض اينكه نظام سياس��ی كش��ور تصميمی جدی برای ايجاد تناسب بين خود و 
واقعيت های منطقه ای و تغييرات در اس��تراتژی خود گرفته است، چند كلمه ای 

بنويسم. پيش بينی من مبتنی  بر عالئم و آثاری است كه يك اقتصاد نوظهور می تواند از خود نشان دهد 
تا ديگران را متقاعد كند كه واقعا قصد دارد چنين مسيری را طی كند. اين عالئم را شايد بتوان در چند 

محور خالصه كرد.
تغييرات نهادی با محوريت كوچك س��ازی واقعی دولت، افزايش س��ايز طبقه متوسط به عنوان پلتفرم 
بازار بزرگ برای بخش خصوصی رو به رش��د تا بتواند با ي��اری گرفتن از اين اندازه بزرگ هزينه های خود 
به ويژه هزينه های ثابت خود را عقالنی كرده و در س��طح ظرفيتی مناس��ب به قيمتی رقابتی دست يابد، 
ن��رخ بهره هم��واره كاهنده به عنوان خروجی منطقی يك بازار بدهی منس��جم كه از يك طرف به اعمال 
سياس��ت های پولی و ارزی مناس��ب توس��ط بانك مركزی و از طرف ديگر به بس��تری برای تأمين مالی 
بنگاه ه��ای خصوص��ی و تأمين مالی دولت منجر می ش��ود، تغييرات نهادی عمي��ق از جمله همين بانك 
مركزی، تغييرات در قوانين، تدوين سياستی كه در مركزيت آن يك يا دو يا حداكثر سه صنعت برتر كه 
ايران می تواند در آن در رده بندی های بين المللی جايگاه معنی داری داشته باشد، مانند ترانزيت، توريسم، 
زنجيره عمودی كاملی از صنعت پتروش��يمی و گاز، قوانين متناس��ب با محورهای فوق شايد از مهم ترين 

محورهای اقتصادی و نهادی در اين زمينه باشد.
در كنار اين همه ايجاد شرايطی كه در آن سياست به دنبال اقتصاد حركت كند و نه برعكس، به اين 
معنی كه كادرسازی اداری در سطوحی مانند دولت و مجلس از درون گرايش های سياسی غالب به طور 
طبيعی خارج ش��ده و در نهادهايی مانند مجلس و دولت بيانگر يك نظريه منسجم توسعه ای باشد تا هر 
از چندگاهی با انتخابات ها نگرانی از تغييرات بنيادی در جهت گيری توسعه كشور بروز نكند، از مهم ترين 

محورهايی است كه در دنيای پسابرجام بايد به آنها توجه كرد. 
در ابعاد سياس��ت خارجی كش��ورهايی كه س��رعت رش��د در توسعه اقتصادی به ش��كل فوق را با نقش 
بين الملل��ی خود تركيب كرده ان��د، به طور معمول با چنان دقتی در اين زمين��ه عمل می كنند كه ادبيات 
سياسی حاكم بر موضع گيری آنها درمجامع بين المللی نيز به آنها كمك می كند تا جايگاه بين المللی خود را 

ضامن توسعه در داخل قرار دهند. اتفاقی كه درمورد برجام در ايران نيز رخ داده به همين معنی است.
 كمتر كس��ی اس��ت كه باور نكند محوری ترين سياس��ت دولت جديد از بهبود اوضاع كشور در حوزه 
سياس��ت خارجی آغاز و به تعبير رييس جمهور به برجام در داخل رسيد؛ به اين معنی كه باالترين مقام 

اجرايی كشور نيز از آن به برجام دوم ياد می كند.
 اين بدان معنی اس��ت كه عمل در خارج ارتباط ارگانيكی با عمل در حوزه اقتصاد ملی دارد. همگی 
شاهد هستيم كه حتی عضويت ايران در سازمان تجارت جهانی كه در ماه های قبل از برجام و سال های 
اخير به يك رويای چند دهه ای بدل ش��ده بود، به س��ادگی در افق قرار گرفته و در حال عملياتی ش��دن 
اس��ت و اين گونه تحوالت تنها در گرو در نظر گرفتن توس��عه اقتصادی كشور به عنوان يك پديده فراگير 
نهادی در حوزه اقتصاد ملی و سياس��ت خارجی به صورت همزمان اس��ت.تحوالت ماه های اخير مملو از 
شواهدی روشن از اين واقعيت تاريخی است كه برای اولين بار در چند دهه اخير نياز به تحوالت دامنه دار 
اقتصادی در داخل با تمايل بين المللی به پذيرش نقش��ی حياتی از سوی ايران در منطقه و همزمانی آن 

با تضعيف نقش استراتژيك انرژی و به طور صريح نفت همراه شده است.
به باور نگارنده اين مس��اله كه ما از اين نوع فرصت ه��ای تاريخی در دوران های مختلف بعد از انقالب 
را باره��ا ش��اهد بوده ايم، باوری غلط ب��وده و فرصتی كه هم اكنون پيش روی ماس��ت، هيچگاه در تاريخ 
معاصر ايران مش��ابهی نداش��ته است. فرصتی كه غافل ش��دن از آن می تواند ايران را به لحاظ تاريخی از 
چرخه اقتصاد جهانی برای هميش��ه خارج كند و در صورت استفاده از پتانسيل های آن در رديف يكی از 

پيشرفته ترين اقتصادهای جهان قرار دهد.

پسابرجام؛ فرصتی بی سابقه در تاريخ ايران

داریوش روزبهانه
رئیس هیات مدیره 

کارگزاری بانک خاورمیانه

پيش بينی آينده بدون نگاه به گذش��ته امكان پذير نخواهد بود. دولت يازدهم اقتصادی را در س��ال 
1392 تحويل گرفت كه در آن نرخ تورم باالی 40 درصد، شاخص فالكت نزديك به 50 درصد و رشد 
اقتص��ادی منفی 5 درصد بود. مديريت اش��تباه دولت نهم و دهم و تش��ديد تحريم ها، اقتصاد ايران را 

شديدا دچار ركود تورمی كرده بود.
در اين شرايط يكی از دو ريشه مشكل های ايجاد شده كه وجود دولت دهم بود، با انتخابات 1392 
برطرف ش��ده بود و دولت چاره ای نداش��ت جز اينكه به طور ريش��ه ای به حل مش��كل دوم كه ناشی از 

تحريم ها بود بپردازد. در بعد سياست های اقتصاد داخلی نيز، اولويت اول به درستی، كنترل و مهار تورم افسار گسيخته تعيين 
شد. سياست های مهار تورم، منجر به تشديد ركود اقتصادی شد. ركودی كه هم عوامل عرضه را به شدت تحت تاثير قرار داده 

بود و هم توان تقاضا را از جامعه سلب كرده بود. 
از ط��رف ديگ��ر دول��ت ب��ا بده��ی بي��ش از 500 ه��زار ميلي��ارد تومان��ی ب��ه بخش خصوص��ی، سيس��تم بانكی و س��اير 
ش��ركت ها مواج��ه ب��ود و همچن��ان نيز مواج��ه اس��ت. همچنين انبوه��ی از طرح ه��ای تعهدزا ب��ه عموم جامع��ه و خصوصا 
دهك ه��ای پايي��ن جامع��ه ك��ه به دلي��ل فش��ارهای اقتصادی مذك��ور نارضايتی ش��ديدی داش��ته و اي��ن نارضايت��ی بالقوه 
پتانس��يل باالي��ی برای بالفعل ش��دن و ايج��اد آش��وب های اجتماعی داش��ته و دارد. از جمل��ه ديگر ميراث ه��ای دولت قبل 
ب��رای دول��ت جدي��د اس��ت. همچنين دول��ت با ش��رايطی مواجه بود ك��ه بخش قاب��ل توجهی از درآمدهای كش��ور توس��ط 
 ع��ده ای مع��دود و وابس��ته ب��ه دولت قبل، دود ش��ده و به هوا رفته ب��ود، به نحوی كه تاكنون نيز س��ر نخی از اي��ن منابع در 

دست نيست.
اين ش��رايط به نحوی اس��ت كه برخی اقتصاددانان گفتند: »اين دولت گروگان دولت قبلی اس��ت«. كاهش قيمت نفت در 
دو س��ال اخير نيز، گلی بود در فضای فعلی كه به س��بزه نيز آراس��ته ش��د. به عالوه جمعی از دلواپسان مشكالت گاه و بيگاهی 
برای دولت جديد ايجاد می كردند و بخش قابل توجهی از وقت و انرژی دولت، در جهت رفع يا كاهش دلواپس��ی اين جماعت 
صرف می ش��د. در چنين ش��رايطی برای بررس��ی دوران پس��ابرجام، بايد حجم و ش��دت تعهدات موجود، كه طبيعتا تا سال ها، 
توان اقتصادی دولت و كش��ور را خواهد گرفت، مدنظر قرار گيرد. به عالوه، مطابق گفته مس��ئوالن، برای توس��عه صنعت اصلی 
كش��ور )صنعت نفت( و برای رس��يدن به رش��د اقتصادی باالی چهار درصد حداقل به 500 ميليارد دالر سرمايه گذاری در اين 
صنعت اصلی اقتصاد س��از كش��ور نياز اس��ت كه طبيعتا سرمايه گذاری در اين حجم و به سرانجام رس��يدن آن، به حداقل پنج 
س��ال زمان نياز دارد. عالوه بر اين، سيس��تم بانكی مش��كل دار و درخصوص برخی بانك های مطرح می توان گفت ورشكسته كه 
پايه و اس��اس اقتصاد مالی كش��ور را ش��كل می دهد )اقتصاد كشور ما بانك پايه اس��ت( و به داليلی صالح نبود در سال 1394، 
 شدت مشكل های آنها عيان شود، اما احتماال در سال آينده بخش هايی از مشكل های اين صنعت بيشتر نمايان خواهد شد، نيز 

مزيد بر علت خواهد شد.
البته بايد توجه داش��ت در كوتاه مدت و ميان مدت اقتصاد پس��ابرجام شاهد موارد مثبتی نيز خواهد بود. از جمله تسهيل در 
نقل و انتقال پول، تس��هيل در صادرات و واردات و كاهش هزينه های مبادالت بازرگانی، آزاد ش��دن تدريجی منابع بلوكه شده، 
رش��د بازار س��رمايه به واسطه انتظارات مثبت از آينده، ورود تدريجی منابع مالی ارزان قيمت خارجی ابتدا در قالب منابع ناشی 
از بدهی و در ميان مدت و بلندمدت منابع ناشی از مشاركت و سرمايه گذاری مستقيم خارجی، كسب اعتبار بين المللی و حضور 
موثر در اقتصاد جهانی و... . زيرا آنچه در ابتدا ايران را برای س��رمايه گذاران خارجی جذاب می كند، اين اس��ت كه ايران دومين 
كشور پرجمعيت خاورميانه با 80 ميليون نفر جمعيت، با 9 درصد ذخيره نفتی و 18 درصد ذخاير گازی جهان و منابع معدنی 

فراوان است. 
همه مزايای فوق باعث نمی شود فراموش كنيم كه در شرايط حال حاضر اقتصاد كشور واقعا در چه وضعی است.با همه آنچه 
گفته ش��د، آدمی به اميد و انتظار زنده اس��ت و گرچه در اقتصاد واقعی شاهد مش��كل های جدی خواهيم بود، اما با مثبت بودن 
انتظارها برای ميان مدت، سال آينده نيز كج دار و مريز پيش خواهد رفت. آنچه به بهبود اوضاع كمك خواهد كرد، تقويت بازار 
بدهی و ابزارها و نهادهای مرتبط با بازار بدهی هم برای اش��خاص حقيقی و هم برای اش��خاص حقوقی اس��ت. چرا كه كنترل 
تورم و اميد به ورود منابع مالی ارزان قيمت خارجی، طرف تقاضا را چه در س��رمايه گذار و توليدكننده )طرف عرضه( و چه در 

مصرف كننده تقويت خواهد كرد.
 به عالوه، حضور س��رمايه گذار خارجی برای مش��اركت يا سرمايه گذاری مستقيم در كش��ور، نيازمند اصالح مقررات موجود 
)هم ساده سازی و كاهش مقررات دست و پاگير( و تطبيق شرايط شركت ها با شرايط بين المللی است كه در سال های آتی بايد 
مورد توجه قرار گيرد. دوران پس��ابرجام بايد صحنه بازيگری بخش خصوصی به معنی واقعی باش��د. حضور دولت و شركت های 
خصولتی در اين بازی، كمكی به پيشرفت اقتصادی كشور نخواهد كرد و در صورت حضور پررنگ دولت و شركت های خصولتی 

در اقتصاد باز هم آش همان آش قبلی و كاسه نيز همان كاسه قبلی خواهد بود.

اصالح مقررات؛ فرش قرمزی برای حضور سرمايه گذاران

سلمان خادم المله
 استاد دانشگاه 

و کارشناس اقتصادی
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در کش��ورهای پیش��رفته کنونی، متغیره��ای غیراقتص��ادی در چند 
قرن تحول در بینش و نگرش جوامع س��اختارهای سیاس��ی، اجتماعی و 
فرهنگی ای فراهم س��اخت که بس��تر الزم برای رشد و پیشرفت اقتصادی 
را فراهم کرد. بنابراین، در این جوامع برای افزایش رش��د و رفاه اقتصادی 
تنها به دستکاری متغیرهای اقتصادی نیاز است اما در کشورهای در حال 

توس��عه به خصوص ایران با شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اگرچه بخش قابل توجهی 
از معضالت نمودی اقتصادی دارند اما ریش��ه آنها در ساختارهای غیراقتصادی غیرتوسعه ای و گاه 

ضد توسعه ای موجود در کشور است. 
در کنار وجود س��اختارهای ضد توس��عه ای، هشت س��ال بی تدبیری دولت های نهم و دهم و در 
پی آن تش��دید تحریم های کشورهای قدرتمند اقتصادی، به آش��فتگی های کم نظیری در اقتصاد 
کش��ور منتهی شد که رش��د منفی حدود 7 درصدی و نرخ تورم باالی 40 درصد و گسترش رکود 
و بیکاری، بخش��ی از نمود این آش��فتگی در اقتصاد بود. بیش از دوسال طول کشید تا دولت فعلی 
بس��تر الزم برای کاهش تنش در روابط بین المللی ایران با کش��ورهای غربی را فراهم کند. با این 
وصف، در حالی که مذاکرات مرتبط با مناقش��ه هس��ته ای ایران در جریان بود، سقوط غیرمنتظره 
قیمت نفت، ش��ادی ناشی از توافق اولیه مناقش��ه اتمی را به اضطراب و نگرانی مدیران برای آینده 
کش��ور تبدیل کرد. اکنون در ش��رایطی که نان خورهای بودجه دولت بس��یار زیاد شده اند و در دو 
دولت پیشین به تعداد آنها نیز افزوده شده، مدیریت اقتصاد کشور با درآمدهای نفتی زیر 30 دالر 

بسیار دشوار خواهد بود. 
با این توصیفات، به نظر می رس��د که  سال دشواری را پیش رو داشته باشیم. با این وصف، حل 
مناقش��ه اتمی و فراهم ش��دن رفع تحریم های فلج کننده این نوید را فراهم کرده که کش��ور بتواند 
در س��ایه آرامش نسبی ایجاد شده در روابط سیاسی با اغلب کشورهای غربی که خود برای خروج 
از رکود شدیداً به مش��ارکت در فعالیت های اقتصادی ایران نیاز دارند، سرمایه گذاری های خارجی 
می تواند جبران بخشی از درآمدهای حاصل نشده از فروش نفت را بنماید. تحول اساسی در ترکیب 
و کیفیت نمایندگان راه یافته به مجلس ش��ورای اس��المی تا کنون، این خوش��بینی را فراهم کرده 
که دولت بتواند در کنار مجلس��ی نسبتاً کارآمد و س��ازگار، پیش نیازهای الزم برای سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی را فراهم کند. نیاز به توضیح نیست که مهم ترین و حیاتی تری پیش نیاز رونق و 
رش��د اقتصادی، آرامش و ثبات در روابط با کش��ورهای دیگر و نبود تنش های سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی در داخل و بین نهادها و سازمان های درون نظام است. 
بنابراین، اگر چه در شرایط فعلی که هنوز بافت کامل مجلس مشخص نشده و رفع تحریم های 
اقتصادی با س��رعت مورد انتظار پیش نرفته و طبق پیش بینی بس��یاری از کارشناس��ان نفتی به 
نظر نمی رس��د در س��ال 95 قیمت نفت افزایش قابل مالحظه ای داشته باشد، بعید است که روند 
متغیرهای اقتصادی و اجتماعی در س��ال آینده تحول چشمگیری داشته باشند. در چنین شرایط 
متزل��زل اقتص��ادی و در غیاب وفور درآمدهای نفتی )ش��بیه آنچه در دوره هش��ت س��اله دولت 
احمدی نژاد رخ داد(، تنها راه باقیمانده برای خروج از معضالت کنونی کشور، تعهد و تقید گروه های 
سیاس��ی داخل کش��ور به تعامل و همکاری سازنده و بسترساز برای رشد و توسعه است. در چنین 
فضایی است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای به کارگیری سرمایه هایشان در فرآیند رشد 
اقتصادی کش��ور عالقه مند خواهند ش��د. در مقابل اما رفتارهای تنش زای گروه های سیاسی رقیب 
که گاه منافع حزبی و گروهی خود را به قیمت تش��دید معضالت اقتصادی و اجتماعی کش��ور بر 
منافع ملی ترجیح می دهند، باعث خواهد ش��د که تنها روزنه موجود برای خروج اقتصاد کش��ور از 
رکود و تورم و ناکارایی از بین می رود. با این وصف انتظار می رود گروه های سیاسی و تاثیرگذاران 
و کارگزاران نظام ش��رایط حس��اس و ش��کننده کنونی را درک کرده با مشارکت در رفع مشکالت 

داخلی و خارجی خود را در عبور دادن کشور از تنگناهای جاری سهیم کند.

ریشه مشکالت در ساختارهای غیراقتصادی است

مرتضی افقه
کارشناس اقتصادی

مناقش��ه ب��ر س��ر پرون��ده فعالیت ه��ای اتمی جمه��وری 
اسالمی ایران باعث وضع و اعمال تحریم های گسترده در بخش 
بانکی و صنایع نفت و گاز و... ش��د ک��ه اثر  منفی آن در اقتصاد 
ایران در قالب بی ثباتی بازار، رکود و رشد منفی اقتصادی نمود 
پی��دا کرد. در حال حاض��ر پس از توافق با گروه ۱+5 و اجرایی 
ش��دن پیمان موسوم به "برجام" همه توجه ها در ایران به تاثیر 

لغو تحریم های هسته ای بر شرایط اقتصادی است. 
درخصوص تصوی��ب برجام و آغاز اج��رای آن و تاثیر ش بر 
اقتصاد ایران دو دیدگاه کلي وجود دارد؛ یك دیدگاه خوشبینانه 
که توافق هسته ای و رفع تحریم ها را فرصتی برای اقتصاد ایران 
قلمداد می کن��د و در رویکرد متقابل برداشته ش��دن تحریم ها 
را ب��ا توجه به آس��یب پذیر ب��ودن اقتصاد داخ��ل در بازارهای 
جهان��ی، تهدیدی برای تولید ملی می دان��د. بنابراین در جهت 
اس��تفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدهای پیش رو، مدیریت 
دوران پس��ابرجام مانند دوران پیش از این توافق اهمیت بسیار 
دارد. از ای��ن رو باید بدون هی��چ مبالغه ای و کامال واقع گرایانه، 
سیاس��ت های علمی و عملی برای رفع مشکالت متعدد اقتصاد 
کش��ور در برهه های زمانی کوتاه م��دت، میان مدت و بلند مدت 
به خصوص در حوزه هایی که تاثیر ش��رایط پسابرجام محتمل تر 

است، در نظر گرفته شود.
در ح��ال حاضر رفع موان��ع تولید صادرات محور و توس��عه 
ص��ادرات، یکی از راه حل ها برای خ��روج از رکود و ایجاد رونق 
اقتصادی در کش��ور در نظر گرفته شده اس��ت که این رویکرد 
می تواند از شرایط پسا تحریم بسیار متاثر شود. در این باره باید 
در نظر داش��ت توس��عه صادرات در وهله اول بهبود ساختارها 
و رونق پذی��ری بخش تولید را می طلبد؛ اما در ش��رایط کنونی 
بخش تولی��دی نه تنها وضعیت رو به بهب��ودی ندارد، بلکه در 
سال های اخیر به دلیل برخوردار نبودن از فناوری نوین تفاوت 
معنی داری با محصوالت مش��ابه در بازارهای جهانی پیدا کرده 
اس��ت، به ط��وری که حتی صنای��ع بزرگ ایران پتروش��یمی، 
نفت، فوالد، مس و آلومینیوم از این مقوله مس��تثنی نیس��تند. 
همچنین از س��وی دیگر به علت تحریم های وضع شده و عدم 
ارتباط مس��تقیم نظام بانکی ایران با سیستم بانکی بین المللی، 
هزین��ه واردات ب��ه ایران بیش از 30 درص��د افزایش یافته که 
پس از اجرای برجام انتظار می رود هزینه های مبادالتی وارداتی 
قاعدتا کاهش یابد. بنابراین می توان بیان داش��ت با باز ش��دن 
دره��ای اقتصاد ایران و تس��هیل واردات و عدم ت��وان رقابتی 
کاالهای تولیدی داخل، توس��عه صادرات به آسانی امکان پذیر 
نیس��ت و حتی این احتمال وجود دارد که ایران تبدیل به بازار 

مصرفی در تعامل با بازارهای جهانی شود. 
با توجه به شرایط پیش رو، اتخاذ رویکردها و سیاست هایی 

مانن��د افزای��ش س��رمایه گذاری مس��تقیم خارج��ی و ورود 
فناوری ه��ای م��ورد نیاز م��واردی هس��تند ک��ه می توانند در 
برنامه های کوتاه مدت و میان مدت در پس��ا برجام در نظر گرفته 
ش��ده و باعث منشا خیر برای اقتصاد کشور شوند. البته شایان 
ذکر اس��ت برای تحق��ق این مهم سیاس��ت های جدیدی الزم 
اس��ت، زیرا حتی در دوران های قبل از تحریم س��رمایه گذاران 
خارجی عمدتا تمایل به سرمایه گذاری در چند صنعت محدود 
مثل نفت و گاز داش��ته اند. بنابراین یکی از مهم ترین اقداماتی 
که می تواند انجام گیرد، جذب و س��ودهی سرمایه های خارجی 

و انتقال فناوری به بخش تولید در شرایط پسا برجام است. 
در این شرایط و با توجه به الزامات پیش روی اقتصاد ایران، 
دولت می تواند نقش مهمی ایفا کند. تجارب کش��ورهای دارای 
درآمد متوسط، نشان می دهد در کوتاه مدت دولت ها می توانند 
با تش��ویق ج��ذب فناوری ه��ای روز باعث تس��ریع در افزایش 
کارایی اقتصاد شوند و از سویی به سمت رقابتی کردن تولید با 

به کارگیری فناوری های نوین حرکت کنند. 

همچنین در میان م��دت بهترین عملکرد دولت در حاکمیت 
بخش اقتصاد بهبود فضای کس��ب و کار و ارائه تصویری مناسب 
از آن اس��ت. فضای کسب و کار به آن دس��ته از عوامل موثر بر 
عملکرد بنگاه های اقتصادی گفته می شود که مدیران بنگاه ها و 
فعاالن اقتصادی نمی توانند در بهبود آن نقش��ی داش��ته باشند. 
ایجاد شفافیت در اقتصاد، رقابتی بودن بازار، حفظ حقوق مالکیت 
و... عوامل موثر بر جلب سرمایه ها و فعاالن اقتصادی هستند که 
متاثر از فضای کس��ب و کار هستند. به عبارتی دیگر با توجه به 
اهمیت جذب سرمایه خارجی می توان بیان کرد سرمایه گذاری 
خارجی در یك محیط امن انجام خواهد شد و باید شاخص های 
اقتصادی کش��ور در یك نقطه مطلوب قرار گیرند. اگر ش��اخص 
مالکیت، شاخص ریسك اقتصادی، سیاسی و مالی، فضای کسب 
و کار و تضمی��ن در اجرای قراردادها در کش��ور در حد مطلوب 
باش��د، آنگاه می توان به جلب س��رمایه های خارجی و توس��عه 
اقتصادی امیدوار بود. ش��ایان ذکر است، در حال حاضر ایران در 

شاخص های س��هولت کسب و کار در 
س��ال های اخیر بهبود یافته و براساس 
آخرین گزارش ایران در رده ۱۱8 قرار 
دارد ک��ه براس��اس برآوردهای موجود 
ای��ن امکان وج��ود دارد که رتبه ایران 

به حدود 70 ارتقا یابد. بنابراین تسریع در این مساله در شرایط 
پساتحریم بسیار حائز اهمیت است. 

از س��وی دیگ��ر در بلندم��دت باید در نظر داش��ت با تحقق 
پیش فرض عادی سازی رابطه ایران با جهان به عنوان یك مولفه 
مهم در ثبات ش��رایط سیاس��ی کش��ور و از س��وی دیگر وجود 
ظرفیت اقتصادی مانند جمعیت 75 میلیون نفری، منابع طبیعی 
عظیم، جایگاه متوس��ط در کارآفرینی و نیروی کار تحصیلکرده، 
می توان با تلفیق ظرفیت سیاسی ایجاد شده با ظرفیت اقتصادی 
موجود برای رش��د و توس��عه پای��دار برنامه ریزی ک��رد. در این 
خص��وص، برنامه های جامع برای اصالحات س��اختاری و نهادی 
و ایج��اد اقتصاد بازار محور بر مبن��ای بخش خصوصی می تواند 
افق روش��نی را برای کشور ترس��یم کند. الزم به ذکر است، در 
ش��رایط کنونی اقتصاد ایران س��هم بخش خصوصی حدود ۲0 
درصد بیان می شود و مبرهن است این سهم نمی تواند جذابیتی 
برای جلب نظر س��رمایه گذاران و فع��االن اقتصادی ایجاد کند. 
همچنین از س��وی دیگر بهبود پایه و اساس اقتصاد کشور بدون 
حضور کارآفرینان امکان پذیر نخواهد بود. در این راستا می توان 
بنگاه های کوچك و متوس��ط را به عنوان بستر توسعه مهارت ها 
و نوآوري هاي کارآفرینانه که نقش قابل توجهي در فراهم س��ازي 
خدمات و کاال داش��ته باش��ند، در  نظر گرفت. شایان توجه آنکه 
در ای��ران تاکنون برای این بنگاه ها تنها تس��هیالت وام دهی در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت، در حالي که اقدامی برای توانمندسازی 
در ام��وری مانند افزایش توان بازاریابي، عقد  ق��رارداد و... نقش 
موثرتری می تواند داش��ته باش��د. گس��ترش مطلوب بنگاه هاي 
کوچ��ك و  متوس��ط، می تواند محیط رقابتي س��الم و کارایی به 
وجود بی��اورد و همچنی��ن مي تواند به عنوان اقم��ار بنگاه هاي 
متوس��ط و بزرگ اقتصادي نقش عمده اي در تحول فعالیت ها و 
ایجاد پیوندهاي محکم و مستمر اقتصادي داشته باشد. بنابراین 
در بلند مدت با توجه به شرایط محتمل ثبات سیاسی کشور باید 
اصالحات عمیق ساختاری در جهت توسعه پایدار صورت پذیرد 
تا با هم افزایی ظرفیت اقتصادی و سیاسی کشور محقق شود. در 
مجموع می توان بیان داشت اتخاذ سیاست های تجاری، تولیدی 
فناورانه و تغییرات نهادی و ساختاری در ایران از ضروریات است 
که در پس��ا برجام اهمیت آن دو چندان شده است و فقط با یك 
نگاه واقع گرایانه به فرصت ها و تهدیدهای احتمالی می توان منافع 

ملی را در شرایط پس از برجام رقم زد.

برنامه جامع برای تغییرات نهادی و ساختاری از ضروریات است

آزاده داودی
پژوهشگر اقتصادی

در بلند م��دت ب��ا توجه به ش��رایط محتمل 
ثبات سیاسی کش��ور باید اصالحات عمیق 
ساختاری در جهت توس��عه پایدار صورت 
پذیرد تا با هم افزایی ظرفیت اقتصادی و 

سیاسی کشور محقق شود

برش

سال ۱394 بی گمان یکی از بدترین و سخت ترین سال های اقتصادی ایران 
در چند دهه گذش��ته بوده است. تقریبا تمامی ش��اخص های اقتصادی نشان 
از این اوضاع نابس��امان داشت، گس��ترش بیکاری ناشی از کاهش یا تعطیلی 
بنگاه های اقتصادی که خود معلول رکود شدید و عمیق اقتصادی کشور بود، 
رش��د اقتصادی نازل، میزان پایان سرمایه گذاری و تورم دو رقمی اقتصاد بیمار 
ای��ران را رو به احتضار نش��ان می داد تنها روزنه امید اقتصاد ناش��ی از توافق 

هسته ای ایران با ۱+5 و لغو تحریم های هسته ای بود. 
به تدریج با پایان س��ال دوم دولت یازدهم دغدغه اقتصادی دولت از کاهش نرخ تورم به تالش برای 
تحرک اقتصادی و فعال نمودن بنگاه های اقتصادی معطوف ش��د. برداشت ناقص دولت از سیاست های 
ضد رکودی غرب نیز تحت عنوان وام خودرو و وام خرید کاال نیز نتوانست آنگونه که پیش بینی می شد 
تقاضا را تحریك کند و رکود عمیق بس��یاری از بنگاه های بزرگ و متوس��ط را واداش��ت یا تعدیل نیرو 
نمایند و یا با حداقل ظرفیت خود کار کنند و در مورد بنگاه های کوچك اوضاع به مراتب سخت تر بود 
و منجر به تعطیلی بس��یار از این بنگاه ها ش��د و این همه در حالی بود که بانك ها نرخ سودی به مراتب 
بیش��تر از نرخ تورم پرداخت می کردند و این به معنای لخته ش��دن سرمایه در بانك ها بود به جای آن 
که بانك ها به عنوان عوامل مس��لط تأمین مالی در کشور با تزریق منابع به بنگاه های اقتصادی موجب 

رونق آن ها را فراهم آورند.
از دیگر سو دولت با شدیدترین کاهش درآمدهای خود در دهه گذشته مواجه شد و عمال درآمدهای 
نفت��ی دولت کف��اف هزینه ها را نمی کرد. این همه را باید به تحریم های ش��دید اقتصادی و هزینه های 
گزاف آن برای کش��ور افزود. به این ترتیب عمال دولت با بحران جدی اقتصادی مواجه ش��د چرا که نه 
می توانس��ت روی درآمدهای نفتی حسابی باز کند و نه روی درآمد ناشی از مالیات. اگرچه فشار دولت 
برای تأمین درآمد از مالیات انتقادات زیادی را از سوی فعاالن اقتصادی برانگیخت. به هر ترتیب دولت 
تالش کرد با امید به حصول دس��تاوردهای اقتصادی ناشی از لغو تحریم ها و دوران پسابرجام سال 94 

را پشت سر بگذارد.
اما سال ۱395 برای کشور و دولت روحانی بسیار سال سرنوشت سازی خواهد بود؛ فروکش کردن 
تب و تاب های سیاس��ی ناش��ی از توافق هسته ای و روی کار آمدن مجلسی همسو تر با دولت، توقعات 
برای اقدامات اقتصادی را بس��یار زیاد می کند. معضل عمده اقتصاد در س��ال 95 بحران رکود اقتصادی 
است که دولت برای ایجاد جهش اقتصاد باید به تزریق منابع اقدام کند. مطابق پیش بینی اقتصاددانان 
و تصمیم س��ازان حوزه نفت چندان توقعی از افزایش چش��مگیر قیمت نفت را نباید داش��ت. بنابراین 
پیش بینی از سایر شاخص های اقتصادی نیز نرخ تورم را در بازه ۱0 تا ۱5 درصدی، نرخ رشد اقتصادی 
4 تا 5 درصدی، نرخ س��ود بانکی ۱5 تا ۱8 درصدی و افزایش در قیمت نرخ دالر را نش��ان می دهد. از 
س��وی دیگر بودجه سال 95 که در آن قیمت 40 دالری برای اقتصادی پیش بینی شده نشان می دهد 
دولت تقریبا از این حوزه ناامید ش��ده اما از سوی دیگر پیش بینی درآمدی ۱00هزار میلیارد تومانی از 

درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی چندان معقول نباشد.
به نظر می رسد تنها راه برون رفت از وضعیت موجود تالش جدید و عمیق برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی است. بازار ایران به دلیل سودآوری قابل توجه از یك سو و بازار مصرفی 300 میلیونی در منطقه 
جذابیت زیادی برای س��رمایه گذاری خارجی دارد. فارغ از آنکه زیرساخت ها و ظرفیت های موجود چه 
میزان و به چه نحو در مقابل ورود س��رمایه گذاری خارجی تاب آوری خواهد داش��ت اما در صورتی که 
حاکمیت در این راه حل به اجماع نرسد به نظر می رسد اوضاع بر وفق مراد نباشد. این مسئله برای دولت 
یازدهم از ابعاد سیاس��ی بسیار حائز اهمیت است، در واقع پاشنه آشیل دولت روحانی ناکامی اقتصادی 
است و در صورتی که نتواند راه حل عمیق و اساسی برای این مسئله بیابد آینده سیاسی دولت هم برای 

انتخابات بعد با چالش مواجه خواهد شد.
در عین حال بازارهای مالی و س��رمایه ای کش��ور نیز  روزهای خوبی را پش��ت سرنگذاشته است در 
یکسال گذشته نوسانات و افت شاخص بورس موجب نگرانی در سطح فعاالن اقتصادی را فراهم کرده 
اس��ت. اگرچه نوسانات بازار سرمایه امری طبیعی اس��ت اما نکته ای که از سوی مسئوالن بازار سرمایه 
مطرح می شود توجه به بلندمدت بازار سرمایه است و اینکه بازار سرمایه با جذب منابع می تواند کمك 
ش��ایانی به رشد اقتصادی کش��ور کند. البته این امر منوط به کمرنگ شدن سود بانك هاست که عمال 
منابع را از ورود به بازار سرمایه منع می کند اما در عن حال بازار سرمایه یکی از مسیرهای مهمی است 
که س��رمایه گذاری خارجی می تواند به آن ورود کند که پیش نیازهای آن تك نرخی ش��دن ارز، بیمه 
کردن نوس��ان نرخ ارزهای خارجی و ریال است که می تواند چشم انداز مناسبی برای کاهش نرخ بهره 

و کاهش نرخ ریسك ایجاد کند.

ناکامی اقتصادی؛ پاشنه آشیل دولت تدبیر و امید

اباذر براری
مدرس دانشگاه

یکه تازی ه��ای دولت آق��ای احمدی نژاد و توج��ه نکردن به 
سازوکارهای جهانی و همچنین بی انضباطی مالی دولت، کار اقتصاد 
ایران را به تنگنا کشاند و پدیده رکود تورمی )Stagflation( بر 
فضای کسب وکار ایران حاکم شد. در این میان یکی از مهم ترین 
عوامل مشکالت اقتصاد ایران که از سوی مسئوالن مطرح می شد، 
"تحریم "ها بود. دولت جدید در بدترین وضعیت س��کان هدایت 
امور کشور را تحویل گرفت. این در حالی بود که اوضاع تنها در 
حوزه اقتصاد نا بسامان نبود؛ طی چند دهه سرمایه های اجتماعی 
رو به کاهش گذاشته بود، دانشگاه ها با سرعت بسیاری از کیفیت 
کاسته بودند و بر کمیت افزوده بودند، آمارهای اقتصادی یا اعالم 

نمی شد یا غیرقابل اعتماد بود و... .
اگرچه در دولت آقای روحانی نرخ تورم رو به کاهش گذاشت و 
رشد منفی شش درصدی اقتصاد مثبت شد، اما موفقیت چندانی 
در برگردان��دن رونق به اقتصاد ایران حاصل نش��د. دولت مردان 
جدید نیز "تحریم"ها را مقصر می دانس��تند و به این ترتیب هم 
سیاس��ت مداران و هم فعاالن اقتصادی چشم امید به مذاکرات 

برجام و دوران پسابرجام دوخته بودند.
آگاهان اما می دانستند که اگرچه تحریم حلقه آخر مشکالت 
اقتصاد ایران و علتی بود که ماش��ه نهایی را کش��ید و اقتصاد را 

در رکود تورمی فرو برد، اما تنها مشکل اقتصاد ایران نبود. حجم 
بزرگ دولت، تعداد بس��یار زیاد نهاد موازی حاکمیتی غیرشفاف 
و فعال در کس��ب  وکار، مداخله بسیار نهادهای قدرت، وابستگی 
ب��ه درآمدهای نفتی، سیاس��ی کاری در همه امور اداره کش��ور 
)حتی در انتخاب سرمربی تیم های ورزشی(، نرخ باالی مهاجرت 
نخبگان، وجود نداش��تن اعتماد در فضای کسب وکار )حتی در 
بخ��ش خصوصی( و از همه مهمتر فس��اد و عدم ش��فافیت باال 
ریشه های اصلی مشکل بودند و تحریم تنها یك حلقه از زنجیر 

تودرتوی مشکالت بود.
اکنون که برجام به س��رانجام رس��یده، بای��د به باز طراحی 
س��اختارهای اقتصادی کشور فکر کرد. رفع تحریم ها بی تردید 
در کوتاه مدت برخی از مش��کالت اقتص��اد را حل خواهد کرد. 
گش��ایش های مال��ی و امکان تج��ارت با کش��ورهای صاحب 
تکنولوژی و حل برخی مسایل مانند سوئیفت، نوسازی ناوگان 
هوای��ی و... برخ��ی از ابتدایی تری��ن دس��تاورهای اقتصادی و 
صنعتی موفقیت مذاکرات اس��ت. همچنین پیش بینی می شود 
که در دوران پس��ابرجام تصویر بهتری از سیاس��ت های کشور 
ای��ران و وضعیت اقتص��ادی آن در جهان ب��ه نمایش درآید و 
همین ریس��ك معامالت و همکاری های اقتص��ادی با ایران را 

کاه��ش خواهد داد. فرام��وش نکنیم 
ایران بزرگترین کش��وری اس��ت  که 
که تاکن��ون خارج از چرخ��ه اقتصاد 
جهانی بوده اس��ت و بنگاه های بزرگ 
جهان ولع بس��یاری دارن��د تا به بازار 
ایران ورود پیدا کنند. اما در بلندمدت 
مش��کالت س��اختاری اقتص��اد ایران 

همچنان پابرجاس��ت و رفع تحریم ه��ا به تنهایی کمکی به حل 
این مشکالت نخواهد کرد.

برجام که اجرا ش��ود و تحریم ها که مرتفع شوند، اگر اقتصاد 
وابس��ته به نفت باشد و شفاف نباش��یم، و حاکمیت و نهادهای 
حاکمیت��ی از کس��ب وکار خ��ارج نش��وند و تم��ام فعالیت های 
اقتصادی این نهادها مش��مول مالیات نشوند و صورت های مالی 
خود را منتش��ر نکنند، رانت از بین نرود، خصوصی سازی واقعی 
صورت نگیرد، تصمیمات یك ش��به گرفته ش��ود، س��رمایه های 
اجتماعی بازیابی نش��ود و...، باز در بهترین ش��رایط همان جایی 
خواهیم ایس��تاد که پیش از تحریم ها بوده ای��م. باید باور کنیم 
 که جای خوبی نبوده ایم و عزمی جدی برای رش��د و پیش��رفت 

الزم داریم.

رشد اقتصادی پایدار در گرو اصالح ساختار اقتصاد

سعید اسالمی بیدگلی
 تحلیلگر رسمی

 بین المللی سرمایه گذاری

نفت یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر اقتصاد کشور است. این کاالی استراتژیك، عهده دار تأمین 
بیش از 85 درصد درآمدهای ارزی برای پوشش نیازهای وارداتی کشور است. به عالوه، نوسانات قیمت 
نفت نقش تعیین کننده ای در بودجه دارد؛ به گونه ای که در ۲0 س��ال گذش��ته حدود 54 درصد از 
درآمده��ای بودج��ه عمومی را درآمدهای حاصل از صادرات نفت تأمین کرده اس��ت. ایران تا پیش از 
تحریم های شورای امنیت، روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر می کرد که این میزان در سال های پس از 
تحریم به زیر یك میلیون بشکه در روز کاهش یافت. دوران تحریم و رکود حاکم بر فضای کسب و کار 
داخلی، شرایطی را فراهم کرده است که ایران برای دستیابی به سطح استخراج و تولید بهینه در صنعت 
نفت و گاز نیازمند سرمایه گذاری جدید است. ورود سرمایه گذار خارجی به ویژه در بخش توسعه صنایع 
مادر و مشارکت در طرح ها و برنامه های توسعه ای صنعت، به عالوه استفاده از فناوری های نوین و دانش 
روز آنها در حوزه انرژی می تواند نخستین آثار پسابرجام در این صنعت ملی بوده و ظرفیت تولید نفت 
را افزایش دهد. بازگشت ایران به شبکه وسیع فروش نفت و بازیابی نقش تعیین کننده در اوپك با فرض 
تولید 4.5 میلیون بشکه در روز می تواند در کوتاه مدت منجر به کاهش قیمت نفت شود که در صورت 
ظرفیت سازی مناسب تولید، می توان این کاهش قیمت را با افزایش تولید جبران کرد و تعیین کننده 
بودن ایران در بازار نفت به واسطه این افزایش ظرفیت، می تواند قدرت چانه زنی کشور را در حوزه های 

گوناگون سیاسی و اقتصادی باال برده و جایگاه ایران را در منطقه تحکیم کند.
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار اقتصادی، هدفمندس��ازی یارانه  هاس��ت. منطقی ش��دن مصرف 
حامل های انرژی و جلوگیری از قاچاق این نوع کاالها، افزایش بهره وری و رقابت پذیری اقتصادی، 
شفاف سازی بودجه دولت و کاهش اتالف منابع، اصالح ساختار درآمد - هزینه بنگاه های تولیدکننده 
کاالهای یارانه ای، بهب��ود فناوری تولید حامل های انرژی و کمك به کاهش وضع عدم تعادل های 
بودجه ای دولت، برخی از منافع ناشی از اجرای این سیاست دولت است. هم اکنون اولویت پرداخت 
یاران��ه ب��ه مصرف کننده نهایی به جای توج��ه به صنعت و بنگاه های اقتص��ادی منجر به تحمیل 
هزینه ای بالغ بر 3500 میلیارد تومان به صورت ماهانه برای دولت ش��ده است که ادامه این رویه، 
عالوه بر آسیب های اقتصادی، تبعات اجتماعی و فرهنگی بدی را نیز به همراه خواهد داشت. افزایش 
رفاه اجتماعی و خروج از رکود اقتصادی در پسابرجام می تواند دولت را در اصالح روش فعلی کمك 
کن��د. همچنین کاهش بهای نفت در بازارهای جهانی بهترین زمان را برای اصالح نرخ حامل های 

انرژی و به ویژه بنزین فراهم کرده است.
سرمایه گذاری یکی از مهمترین عامل ها در رشد و توسعه اقتصادی است. در حال حاضر بسیاری از 
بنگاه های اقتصادی با کمتر از 40 درصد ظرفیت و با مشکالت نقدینگی بسیاری در حال فعالیت هستند. 

ورود نقدینگی در قالب س��رمایه گذاری جدید یا تأمین مالی خارجی یکی از 
امیدهای اقتصاد برای برون رفت از تنگناهای موجود است. عدم سرمایه گذاری 
در اقتصاد و در نتیجه کاهش ظرفیت های تولیدی سبب می شود که نتوانیم 
از منافع تجاری با دیگر کش��ورها در دوران پس��ابرجام بهره مند شویم. ورود 
منابع مالی خارج از کشور که حدود 50 میلیارد دالر برآورد می شود، به عالوه 
توانمندی ش��رکت های خارجی برای تأمین مالی پروژه ها یا سرمایه گذاری 
مش��ترک و انتقال تکنولوژی برای نوسازی و روزآمد کردن صنایع، به عنوان 

مهم ترین نشانه های پس��ابرجام، می توانند نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته باشند. کاهش هزینه 
مبادالت تجاری و تسهیل در دسترسی ایران به خدمات مالی بانك های خارجی یکی دیگر از پیامدهای 

پساتحریم است که به طور مستقیم بر مولفه های اقتصادی کشور اثر می گذارد. 
صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از محرک های اقتصادی نقش مهمی در توسعه کشور دارد. صادرات 
غیرنفتی به خصوص کاالهای صنعتی ضمن ایجاد ارزش افزوده باال، وضعیت اشتغال را بهبود  بخشیده 
و سبب کسب درآمدهای ارزی برای تأمین نیازهای وارداتی در کشور می شود. گشایش های تجاری و 
بازرگانی و در نتیجه تقویت بخش خصوصی اقتصاد در کنار ورود منابع جدید در قالب سرمایه گذاری 

خارجی می تواند محرک موتور توسعه اقتصادی کشور در پسابرجام باشد.
یکی از پیش شرط های مهم ثبات اقتصادی و خروج از بحران های اقتصادی، ثبات پولی و مالی  
است و برای رسیدن به این مهم باید بستر مناسب برای اجرای سیاست های مناسب پولی و مالی 
در کشور فراهم شود. در دوران تحریم به دلیل گره های موجود در اقتصاد، با بی انضباطی فراگیری 
در این حوزه مواجه بودیم. پسابرجام شرایطی را مهیا می کند تا دولت بتواند با استفاده از ابزارهای 
متعارف، نظام پولی و مالی کش��ور را کنترل کند. کاهش نرخ بهره بانکی متناس��ب با کاهش نرخ 
تورم می تواند سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی را توجیه پذیر کرده و جریان پول آزاد و گاهی 

سردرگم را به سمت بازار سرمایه و متعاقب آن تولید، سوق دهد. 
در کنار فرصت های موجود در پسابرجام، می توان به ورود منابع مالی خارج کشور به عنوان یك تیغ 
دولبه نگریست. دولت با توجه به منابع و مصارف خود و در قالب برنامه بودجه ای، اقتصاد را مدیریت 
می کند. حال  اگر منابع جدیدی بدون برنامه ریزی قبلی و در حجم وسیع و به یکباره به اقتصاد تزریق 
شود، می تواند سیاست های اقتصادی دولت را خدشه دار کند. بنابراین آماده سازی زیرساخت های الزم 
همچون بهبود وضعیت شبکه بانکی و افزایش امنیت در حوزه سرمایه گذاری از طریق کاهش نوسانات 

ارزی و تنش های سیاسی و اجتماعی می تواند این تهدید بالقوه را نیز بالفعل کند.

محرک های اقتصادی در پسابرجام

پژمان کیا
مدیر مشاوره و تحلیل 
کارگزاری بانک آینده
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 ش�رکت نوآوران امین از چه س�الی فعالی�ت خود را آغاز 
کرده است و در این زمینه چند شرکت دیگری مشابه شما 

فعالیت پردازش اطالعات را انجام می دهند؟ 
در کش��ورما پنج شرکت پردازش��گر اطالعات در حال فعالیت هستند و 
شرکت نوآوران امین هم یکی از این شرکت هاست، بنابراین رقابت پردازش 
آماری هم وجود دارد. اما ش��رکت نوآوران امین به عنوان شرکت پردازشگر 
اطالع��ات فعالی��ت خود را به صورت عملیاتی از س��ال 1386 آغاز و س��ال 
1389 اولی��ن مجوز فعالیت خود را با کمک ش��رکت تأمین س��رمایه امین 
دریافت کرد. همچنین در س��ال 1392 به عنوان شرکت پردازشگراطالعات 
به ثبت رسید. ازاین تاریخ به بعد نیز مجموعه ها، اشخاص حقیقی و حقوقی 
برای استفاده از داده ها و پردازش اطالعات به شرکت نوآوران امین مراجعه 
می کنند. عالوه بر همه اینها در س��ال 1393، این ش��رکت فعالیت مشاوره 

سرمایه گذاری راهم دریافت کرد. 

 آمارهای دس�ته بندی ش�ده مالی که در اختیار اش�خاص 
حقیق�ی و حقوق�ی می گذارید چه سیس�تم عملیات�ی را از 

مرحله دستیابی به اطالعات و پردازش آنها انجام می دهد؟
شرکت نوآوران امین و یا هر نهاد پردازشگراطالعاتی، معموال چند هدف 
را دنبال می کند، نخس��ت این که بای��د عوامل و نهادهای فعال حوزه مرتبط 
را به خوبی بشناس��ند، اطالعات را کاماًل مورد شناس��ایی قرار داده و درجه 
اهمی��ت هریک از آنه��ا را درک کنند، از طرفی دیگ��ر هم مصرف کنندگان 
اطالع��ات را نیز به طور دقیق بشناس��ند و از س��طح نیاز آنها آگاه باش��ند، 
اطالعات و داده های گس��ترده و بی شماری را به صورت هدفمند و بر مبنای 
فن��اوری اطالعات گردآوری می کنند و این اطالعات گردآوری ش��ده را در 

قالب نرم افزارهای تخصصی به نمایش می گذارند.

 نقش این داده ها و کاربرد آنها چیست؟ به عبارتی در مورد 
مصرف کنندگان این اطالعات پردازش شده بفرمایید؟

همیشه برای تصمیم گیری به دو دسته اطالعات نیاز داریم. این اطالعات 
شامل داده های گذشته و آینده است. اطالعات در دسترس شرکت نوآوران 
امین معموال مربوط به گذش��ته اس��ت. فقط اطالعات م��ورد نیاز پردازش 
می شود تا مبنایی برای پیش بینی و یا تصمیم گیری آینده قرار گیرد. زمانی 
که شما اطالعات گذشته را نداشته باشید نمی توانید تصمیمات درستی برای 
آینده بگیرید. در مورد پیش بینی های ش��رکتی می توانیم این گونه استدالل 
کنیم که وقتی ما فرآیندهای گذشته را می بینیم به راحتی می توانیم میزان 
انحرافات ش��رکت ها را از س��ود و زیان آنها دنبال کنیم یا اینکه با پردازش 
اطالعات از شرکتی متوجه می شویم درصد سود آن شرکت چگونه است. به 
عبارت واضح تر تصور کنید، ش��رکتی همیش��ه با رویکرد محافظه کارانه 50 
درصد س��ود خود را پایین تر نش��ان می دهد یا حتی این روش را درشرایط 
مناسب بازارهم انجام می دهد واضح است که هر نوع تغییر و حتی محافظه 
کارانه عمل کردن هم در پردازش اطالعات خود را نش��ان می دهد. بنابراین 
اهمیت پردازش اطالعات مالی ش��رکت ها تا این میزان مورد اهمیت است.یا 
اینکه مثال شما در حال انجام تحقیقات بازار هستید و برای این کار نیازمند 
مدل های تصمیم گیری هس��تید ب��رای این کار نیازمند داده های گذش��ته 
هستید تا آنها را مبنا قرار دهید در نهایت می توان گفت برای هر مدل سازی 

نیازمند داده های طبقه بندی شده گذشته هستیم.

 نحوه دستیابی آمارها چگونه است؟
برخ��ی از این اطالعات آمار و داده ها از خود بازار به دس��ت می آید. مثال 
ش��اخص هایی که به صورت مکانیزه از س��امانه های سازمان بورس دریافت 
می شود و اطالعاتی هم از صورت های مالی و یادداشت های همراه با جزئیات 
آنها به صورت دستی وارد بانک اطالعات می شود چون خیلی از این مدل ها 
و فرمول های��ی که م��ا برای تحلیل نی��از داریم از اطالعات یادداش��ت های 
پیوس��ت صورت های مالی به دس��ت می آید و ما برای داش��تن کلیه داده ها 
برای بررس��ی دقیق تر ناچار می شویم از یادداش��ت های اطالعات همراه هم 

استفاده کنیم.

 چه ق�در این یادداش�ت ها می تواند مورد اعتماد باش�د، 
چون ضریب خطای آنها بیشتر خواهد شد.

کارشناس��انی که ای��ن داده ها را وارد سیس��تم می کنن��د در این زمینه 
حرفه ای هستند و آموزش دیده اند و بر اساس استانداردهایی از پیش تعریف 
شده ای این داده ها را وارد سیستم می کنند، بنابراین ضریب اطمینان خیلی 
ب��اال می رود و با توجه به این که ما در ورود این اطالعات و س��نجش آنها از 
سیس��تم ها و ابزارهای خاصی استفاده می کنیم خودبه خود آن ضریب خطا 
پایی��ن می آید. به طوری که مث��ال بین اطالعات صورت ه��ای مالی ارتباط 
منطقی وجود دارد یا بهای کاالی تمام ش��ده در دفتر و صورت های س��ود و 
زیان با یادداش��ت های همراه ارتباط دارد. وقتی این دو را انطباق می دهیم 
باید هماهنگ باش��د اگر این دو با هم همخوانی نداش��ته باش��د یعنی خطا 
خودش را نش��ان می دهد و خیلی مواقع هم این گونه بوده اس��ت. یعنی در 
صورت ه��ای مالی با یادداش��ت های همراه خطایی وج��ود دارد و با وجودی 
که حتی حسابرس��ی هم ش��ده اند اما ما در بررسی ها می توانیم آن خطاها و 

اشتباهات را پیدا کنیم.

 باتوجه به تفاوت افراد استفاده کننده ازآمارها، طبقه بندی 
دسترسی افراد چگونه است؟

نیازها متفاوت اس��ت. مثال یکسری از اشخاصی هس��تند که درخواست 
آماره��ای ابتدای��ی را دارن��د مثال دانش��جوها که برای کاره��ای تحقیقاتی 
 فق��ط از م��ا ارق��ام می خواهند. یا اس��اتید دانش��گاه ها ما را به دانش��جوها 

معرفی می کنند.
یک دس��ته دیگر حقوقی ها یا اش��خاص حقیقی ک��ه از طرف حقوقی ها 
معرفی ش��ده اند به ما برای دریافت آمار طبقه بندی شده مراجعه می کنند، 
مثال مش��تریان کارگزاری ها و یا مشتریان نهادهایی مانند تأمین سرمایه ها، 

س��رمایه گذاری ها،  مش��اور،  کارگ��زاری 
س��بدگردان ها و... اینها کس��انی هس��تند که 
وقتی به ما مراجع��ه می کنند ما به اینها گذر 
واژه ای ارائه می دهیم تا وارد س��امانه نوآوران 
امی��ن ش��وند و بتوانند در س��طوح مختلف از 
آماره��ای طبقه بندی ش��ده اس��تفاده کنند. 
مثال اگر ما برای موضوع��ی پنج الیه مختلف 
تعریف کردی��م دراین الیه ه��ای مختلف هم 
داده  و ه��م تحلیل آن قرار گرفته اس��ت و به 
صورت س��طح بندی ش��ده در اختیار کاربران 
قرار می گیرد، یعنی قبال در پردازش اطالعات 
ای��ن نیازها در الیه های مختلف شناس��ایی و 
تعریف ش��ده اند. مثال یک ع��ده داده هایی را 
نی��از دارند که در س��طح پایین اس��ت و فقط 
دسترس��ی آنها در س��طوح پایین ت��ر خواهد 
بود و یا عده ای هس��تند که سطح پیشرفته تر 

آن را نی��از دارن��د تا برای مدل س��ازی تصمیم گیری از آن اس��تفاده کنند 
در نتیج��ه برای این دس��ته از اش��خاص الیه ه��ای باالتر و پیش��رفته تری 
مورد دس��ترس آنها قرار می گیرد. س��امانه نوآوران امین به نشانه اینترنتی 
http://www.nadpco.com اس��ت و مراجع��ه کنن��دگان می توانند با 
مراجعه به این س��امانه و تعرفه هایی که مش��خص ش��ده است نوع خدمتی 
 ک��ه نیاز دارن��د را انتخاب کنند و به داده  و یا تحلیل های مورد نظر دس��ت

پیدا کنند.

 این موض�وع در دنیا چگونه اس�ت؟ مجموعه هایی مانند 
ش�ما با نمونه ه�ای موفق خارجی قابل رقابت هس�تند؟ در 
کشورهای پیشرفته سیس�تم های فرآیند آماری را چگونه 

پیاده سازی می کنند؟
برای راه اندازی س��امانه ن��وآوران امین نمونه های موف��ق خارجی را الگو 
قرار دادیم. شما می توانید داده  شرکت های موفق خارجی مانند شرکت های 
صاح��ب نامی  مانن��د S&P و یا D&B را نگاه کنید متوجه می ش��وید که 
آنها هم همین روش ها را پیاده سازی می کنند 
واطالع��ات را مانن��د روی��ه م��ا وارد س��امانه 
می کنن��د. ن��وع داده ها و بان��ک اطالعاتی که 
انتخ��اب می کنن��د م��ا ه��م همان گونه عمل 
می کنی��م چون آنها را الگو قراردادیم. بنابراین 
ما از این گونه شرکت های موفق دور نیستیم، 
حتی وقتی با مدیران و کارشناسان ارشد آنها 
صحبت می کنیم و یا با ش��رکت های ریتینگ 
آنها ارتب��اط برقرار می کنیم همه آنها گفته اند 
ک��ه ما از لحاظ داده  س��ازی و مدل س��ازی ها 
چی��زی از آنها کم نداریم یعنی اس��تانداردها 
کامال در مدل سازی ها و تحلیل آماری رعایت 

شده است. 

 آیا این درس�ت اس�ت که ارائ�ه داده  و 
پردازش اطالعات در دنیا قابل دسترس تر 
از ایران است؟ به عبارتی کاربران برای دستیابی به اطالعات 

در ایران متحمل هزینه هستند.
بر عکس اس��ت در هیچ جای دنیا حتی کش��ورهای پیش��رفته این گونه 
اطالعات در دسترس نیستند و حتی با هزینه های بیشتری نسبت به کشور 
ما اطالعات را ارائه می دهند، اما در ایران این اطالعات نس��بت به خارجی ها 
رایگان اس��ت. االن اگر دقت کنید می بینید که س��ایت کدال، TSE و دیگر 
س��ایت های بازار سرمایه،آمارها را رایگان در اختیار متقاضیان قرار می دهند 

درحالی که در کشورهای پیشرفته این گونه نیست.

 بیشتر منظور آمارهای پردازش شده است؟
کاری که در مجموعه هایی مانند ما انجام می ش��ود پردازش داده هاس��ت 
و بر مبنای آن مدل س��ازی و طبقه بندی می ش��ود. ما ب��رای انجام این کار 
هزینه می کنیم زیرا کارشناس��انی داریم که وقت می گذارند و این داده ها را 

طبقه بندی می کنند.
 البته در همه جای دنیا این گونه اس��ت یعنی اگر افراد بخواهند آمارهای 
پردازش ش��ده را در اختیار داشته باش��ند باید هزینه آن را پرداخت کنند.
تازه آمارهایی که آنها ارائه می دهند از ما هم گرانتر و پرهزینه تر اس��ت، ما 
مش��تریان خارجی داریم که از نقاط مختلف دنیا این پردازش اطالعات را از 
ما خری��داری می کنند و بارها گفته اند که هزینه های ما بابت ارائه اطالعات 
در مقایسه با نمونه خارجی بسیار پایین است یعنی در دنیا رقم هایی بیش از 
این دریافت می کنند. خیلی ازداده های خام ما مانند آمار معامالت و سایت 
TSE ب��ه صورت رایگان در اختیار هم��گان قرار می گیرد درحالی که این در 
هیچ جای دنیا مرس��وم نیس��ت. به نظر داده  در ایران بسیار ارزان و به نظر 
بنده بی ارزش است. مثال شما لیست سهامداران را حتی در سایت می بینید 
در حالیکه در دنیا این طور نیس��ت چون در آنجا داده  ارزشمند است و آنها 

می گویند باید برای ارائه اطالعات هزینه دریافت شود. 
بنابرای��ن ما معتقدی��م زمانی که نهاده��ای مالی ایجاد می ش��ود یعنی 
بیزین��س و تجارت آن هم باید ایجاد ش��ود. وقتی تجارت پردازش اطالعات 
ایجاد می ش��ود باید راهکاری اتخاذ ش��ود که ما بتوانیم تجارت آن را انجام 
بدهی��م وگرنه وقتی در بخ��ش دیگری آمار رایگان عرض��ه می کند ما چرا 
هزین��ه دریاف��ت کنیم اصال دیگر داده یی برای ف��روش باقی نمی ماند چون 

آمارها در دسترس همه است.

 یعنی هزینه تمام شده داده ها برای شما بیش از این میزانی 
است که دریافت می کنید؟

بله، ما فقط هزینه پردازش اطالعات را دریافت می کنیم در حالی که وقتی 
ش��رکت ها به آمارهای ما دسترسی پیدا می کنند از آن درآمدهای بسیاری را 
کسب می کنند، تصمیمات و پروسه شرکت آنها در نتیجه تحلیل های آماری 
ما بوده اس��ت. بنده معتقدم که باید ازپردازش اطالعات تجاری سازی صورت 
بگیرد مانند مواردی که در تمام دنیا مرس��وم است در آنجا زنجیره ارزش در 
ش��رکت ها برقرار اس��ت و همه هزینه این سودآوری را در جای خود پرداخت 
می کنند. در حال حاضر ما می توانیم فرآیندهایی مانند سیستم های مدیریتی 
را به واس��طه داده هایی که داریم انجام دهیم ت��ا از این طریق بتوانیم درآمد 
بیشتری کسب کنیم. نکته دیگر که می خواهم بگویم بحث کپی رایت است، 
به عبارتی دیگر این داده  به راحتی در دسترس همگان قرار می گیرد و کافی 
اس��ت که هزینه ای هم بابت دریافت آن پرداخت کرده باشند. در این شرایط 
آماره��ای تحلیلی را به راحتی برای مجموعه های بیش��ماری کپی کرده و در 
دس��ترس همگان قرار می دهند. چیزی که شاید در مراجعات بعدی برای ما 
س��ودآوری داشته باشد اما این طور نیس��ت و متاسفانه هیچ راهکار پیگیری 

قضایی هم برای آن وجود ندارد.  

 این اطالعات آماری در دوران پساتحریم تا چقدر می تواند به 
سرمایه گذاران کمک کند؟

به چند ش��کل این اطالعات فرآوری ش��ده می تواند درپس��اتحریم به ما 
کمک کند. یکی از آنها کمک به س��رمایه گذاران خارجی اس��ت، بدین معنا 
که این گونه س��رمایه گذاران اولین قدمی که می خواهند برای سرمایه گذاری 
بردارند به دست آوردن داده های مربوطه است و اتفاقا برخالف داخلی ها این 
خارجی ها هس��تند که بالفاصله به دنبال داده  می گردند و وقتی می خواهند 
س��رمایه گذاری کنند و یا صنعت مورد نظری را انتخاب کنند باید در ابتدا، 
گذشته آن صنعت را بدانند تا بررسی کنند این صنعت در سال های متمادی 
ش��اهد چ��ه تغییر و تحوالتی ب��وده و یا چه برخوردی با این صنعت ش��ده 
اس��ت و بر مبنای آن بتوانند در مورد آین��ده تصمیم بگیرند. به عالوه اینکه 
بررسی متغیرهای صنعتی و اقتصادی نیازمند بررسی و تحلیل آماری است. 
بنابراین برای دستیابی به تصمیمی درست به شرکت های داده  پروسسینگ 
مراجع��ه می کنن��د و می ت��وان به صراحت گف��ت که بع��د از تحریم ها این 
مراجع��ات بیش��تر خواهد بود.ب��ه جرات می ت��وان گفت، اولی��ن گام برای 
معرفی فرصت های س��رمایه گذاری کشور به دنیا و جذب طرف هاي تجاری 
و صنعت��ی، ارائه اطالعات دقیق و قابل دس��ترس به زبان انگلیس��ی اس��ت 
که متاس��فانه منابع اطالعاتی تهیه ش��ده به زبان انگلیس��ی در ایران بسیار 
 کم اس��ت. از این رو ش��رکت نوآوران امین با الگو قراردادن بانک های اطالعاتی 

معتبر دنیا از جمله:
 www.standardandpoors.com ، www.fitchratings.com،
   finviz.com ،finance.yahoo.com، www.google.com/finance
www.bloomberg.com، اق��دام ب��ه طراحی و راه اندازی س��امانه بانک 
جامع اطالعات ش��رکت های فعال در بازار س��رمایه )ب��ورس و فرابورس( به 

زبان انگلیسی کرده است که در برگیرنده موارد زیر است:
•کلیه اطالعات و آمار مالی شرکت های فعال در بازار سرمایه کشور 

•کلیه اطالعات و آمار مالی صنایع فعال در بازار سرمایه
• کلیه اطالعات و آمار اقتصاد کالن

به جرات می توان گفت بانک اطالعاتی مذکور تنها مرجع جامع انگلیسی 
در بازار س��رمایه کش��ور بوده که به نش��انیen.nadpco.com در اختیار 

سرمایه گذاران خارجی قرار دارد.

علی نوروزی، مدیرعامل نوآوران امین در گفت وگو با هفته نامه بورس تاکید کرد:

بیاییم کپی رایت پردازش اطالعات را رعایت کنیم
اطالعات پردازش شده، نیاز سرمایه گذاران خارجی

دنیای اقتصادی امروز مملو از آمارها و داده هایی است که از منابع متفاوت و با مدل های سازمانی و یا دست نوشته به دست آمده 
اند بنابراین آنچه که در جامعه آماری بویژه در بخش مالی مهم است دستیابی به چینش طبقه بندی شده و ساختار یافته  اطالعات 
است. بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از شرکت های بزرگ و کوچک و یا محققان، تحلیلگران اقتصادی و دانشجویان 
خواستار دستیابی به اطالعات پردازش شده هستند. در این راستا طی این سال ها در کشور ما مجموعه هایی شکل گرفتند که هدف اصلی آنها پردازش 
اطالعات بوده است زیرا حجم عظیمی از اطالعات متنوع و برآورده نمودن انتظارات گسترده متقاضیان جا دارد تا مجموعه های این چنینی با در اختیار 
داشتن تیم تحلیلگر و کارشناسان زبده و ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری مطابق با تکنولوژی روز دنیا ایجاد شود و این اطالعات طبقه بندی شده را 
در اختیار متقاضیان امر قرار دهد. همه می دانیم که اطالعات آماری بازار مالی در انحصار کسی نیست و از طرفی هم این اطالعات قابل توقف نیستند و 
حتی دیده می شود شتاب آنها در هر ثانیه رو به افزایش است. بنابراین پردازش اطالعات در لحظه هم قابل مشاهده است. اما آنچه که ذهن هر بیننده 
و شنونده را نسبت به این مجموعه های پردازشگر اطالعات مشغول می کند دانستن صحت پردازش اطالعات و کاربرد یک به یک آنها بر مبنای نوع 
فعالیت افراد است.اینکه این پردازش تا چه حد می تواند قابل مقایسه با نمونه های موفق خارجی باشد؟ به عبارتی دیگرشرکت های پردازشگر اطالعات 
 مال�ی در کش�ور ما آیا می توانن�د در زمینه طبقه بندی آماری با خارجی ها رقابت کنند؟ این س�واالت و برخی از س�ئواالت دیگر را هفته نامه بورس با 
 علی نوروزی مدیرعامل ش�رکت نوآوران امین در میان گذاش�ته است، این شرکت یکی از مجموعه های پردازشگراطالعات مالی در کشور است که با 

دسته بندی داده ها و تحلیل آنها پاسخگوی متقاضیان این تحلیل ها است.متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

مریم میخانک بابایی
خبرنگار

در هیچ کجای دنیا حتی کشورهای پیشرفته 
این گونه اطالعات در دس��ترس نیس��تند 
و حت��ی با هزینه های بیش��تری نس��بت به 
کش��ور ما اطالعات را ارائ��ه می دهند، اما 
در ایران این اطالعات نسبت به خارجی ها 
رایگان است. االن اگر دقت کنید می بینید 
که س��ایت کدال، TSE و دیگر سایت های 
بازار س��رمایه،آمارها را رایگان در اختیار 
متقاضی��ان قرار می دهن��د درحالی که در 

کشورهای پیشرفته این گونه نیست.

برش

یکساله )50 شماره(6ماهه )25 شماره(هفته نامه بورس
1,000,000ریال 500,000 ریال  1 نسخه
5,000,000 ریال 2,500,000ریال 5 نسخه 

چنانچه تمایل  به اخذ اشتراک هفته نامه " اطالعات بورس" دارید، لطفا فرم ذیل را تکمیل نموده و با واریز وجه مربوط به دوره اشتراک مورد 
 نظر به حس�اب ش�ماره 42832081/15 بانک ملت  به نام شرکت "نیکان رسانه بازار سرمایه"  و یا به شماره کارت 6104-3377-7012-3055   
به نام شرکت "نیکان رسانه بازار سرمایه" پرداخت و اصل و کپی رسید یا فیش بانکی را همراه با فرم اشتراک از طریق پست سفارشی به نشانی: 
تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم مقام فراهانی، خیابان مش�اهیر، کوچه س�ام، پالک 5، کدپس�تی: 1589735713  ارسال و یا برای تسریع 
 ام�ور، ف�رم و فیش مربوطه را به دفتر امور مش�ترکین فکس نمایید. در ضمن، متقاضیان محترم می توانند از طریق ش�ماره تلفن 88318178  
و فکس 88841485 و با ایمیل  sub.cmm@gmail.com به لیست مشترکین هفته نامه "اطالعات بورس"  بپیوندند. برای مشترکین جدید، 

تاریخ ارسال هفته نامه حداکثر یک هفته پس از دریافت فیش بانکی و فرم اشتراک می باشد.

فرم اشتراک هفته نامه اطالعات بورس

برای ارسال نشریه به شهرستان ها، متناسب با موقعیت جغرافیایی هر شهر مبلغی به هزینه های باال اضافه می شود.

نام و نام خانوادگ��ی:                                                                 سمت/ شغل: 

عنوان مؤسسه / شرکت:                                                                    تلفن همراه:

کد اشتراک )در صورت تمدید اشتراک(:                                     دورنگار:                                                                                        

نشانی پستی:  

کد پستی:                                                           ایمیل:

مشخصات رسید بانکی               

شماره  سریال فیش بانکی:                                                           تاریخ واریز وجه:

مبلغ واریز شده )به عدد(:                                                ریال   به حروف:                                                            ریال

کد یا  نام شعبه واریز وجه )شماره پیگیری(:

مشخصات متقاضی اشتراک
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در منطقه خاورمیانه به دلیل فراوانی س��وخت های فسیلی، بیش از 90 درصد 
برق تولید از سوخت گاز طبیعی و نفت بوده است. ایران با ظرفیت حدودا 70 
گیگاوات در رتبه چهاردهم به لحاظ  ظرفیت، در رتبه هجدهم جهان به لحاظ 
تولید، به لحاظ مصرف در رتبه نوزدهم، از نظر اتالف انرژی برق در رتبه هشتم 
و از نظ��ر صادرات برق در رتبه نهم قرار دارد. درصد بس��یار کمی از برق تولید 

خاورمیانه از محل سوخت اتمی و دیگر منابع تولید برق است.

روش های فروش برق
با توج��ه به گزینه های مختلفی که برای فروش برق وجود دارد، هر تولید 
کننده سعی می کند به سمتی حرکت کند که حداکثر سود و حداقل ریسک 
را در کس��ب درآمد برای او به دنبال داش��ته باشد. سیاس��ت های دولت طی 
س��ال های اخیر، در راس��تای خصوصی س��ازی و ایجاد قیمت های رقابتی در 
صنعت برق سعی دارد تا حجم قراردادهای تضمینی فروش به توانیر را کاهش 
داده و تولید کننده را به سمت شرکت در بازار رقابتی و فروش دوجانبه سوق 

دهد. در کشور ایران به طور کلی چهار گزینه برای فروش برق وجود دارد که 
عبارتند از: 

• انعقاد قرارداد تضمینی با شرکت توانیر
• انعقاد قرارداد دوجانبه با متقاضیان خصوصی 

• صادرات برق به خارج از کشور
• شرکت در بازار رقابتی و فروش برق در این بازار

• شرکت در بورس انرژی

وضعیت صادرات و واردات برق در ایران
آماره��ای ت��ازه بانک مرک��زی از واردات و صادرات برق نش��ان از کاهش 
صادرات برق و افزایش واردات در س��ال گذش��ته دارد. بر این اس��اس، میزان 
صادرات برق در س��ال گذشته 10 میلیارد کیلووات ساعت بوده که نسبت به 

سال قبل کاهش یک میلیارد کیلو وات ساعتی را نشان می دهد.
در همی��ن بازه زمان��ی، میزان واردات ب��ا افزایش 1.1 میلی��ارد کیلووات 
س��اعت روبه رو بوده؛ به گونه ای که از 2.5 به 3.6 میلیارد کیلو وات س��اعت 
رس��یده اس��ت. هرچند که مقایس��ه آم��ار 91 و 92 صادرات برق نش��ان از 
 افزای��ش ای��ن فعالیت دارد اما در س��ال 93 می��زان صادرات ب��ا افت روبه رو 

بوده است.
واردات برق نیز با وجود کاهش در سال 91، در سال 93 با افزایش روبه رو 
بوده اس��ت تا از صادرات نیز پیشی گیرد. بر همین اساس به نظر می رسد که 
روند افزایشی صادرات برق که تا سال 91 ادامه داشته، در سال 93 به سمت 

و سوی دیگری رفته و کاهش را ثبت کرده است.

فرصت ها و امتیازات صنعت 
اخت��الف جدی بین قیمت های جهانی برق)بین 11 تا 17 س��نت معادل 
330 ت��ا 570 توم��ان( و قیمت های داخلی حداکثر ت��ا 67 تومان با توجه به 
پتانس��یل باال در تبدیل نیروگاه ها به س��یکل ترکیبی نیروگاه ها می توانند در 

قراردادهای تضمینی برق 30 درصد افزایش نرخ داشته باشند.
پیش بینی می ش��ود راندمان نیروگا ه ها تا سال 96 به طور میانگین به 40 
درصد می رسد، افزایش قیمت برق آثار بسیار بااهمیتی بر وضعیت سودآوری 

نیروگاه ها درپی خواهد داشت.
افزایش قیمت برق با توجه به دریافت گاز طبیعی مصرفی ارزان تر می تواند 

آثار مثبتی بر وضعیت سودآوری نیروگاه ها در پی داشته باشد. 
  مزیت نسبی در دسترسی به منابع سوختی

  برنامه جدی دولت در افزایش تولید گاز به عنوان یکی از منابع اصلی نیروگاه ها
  تقاضای رو به رشد مصرف داخلی

  پتانسیل بسیار باال در صادرات برق به کشورهای منطقه به قیمت جهانی
  سیاست کالن کشور در توسعه صنایع نیروگاهی و جایگزینی صادرات برق 

به جای سوخت فسیلی
  عزم جدی دولت در پرداخت بدهی های خود به نیروگاه ها

  تکالیف بودجه ای جهت توسعه صنعت نیروگاه

تهدید ها و ضعف های صنعت
  اتالف حدود 15 درصدی برق تولید شده در مرحله انتقال و توزیع

  عدم امکان ذخیره سازی برق
  تاخیر در اجرای طرح های توس��عه میادین گازی و افزایش بی رویه مصرف 

در سایر بخش ها
  وضعیت نامناسب فعلی مطالبات معوق نیروگاه ها از دولت 

  نرخ بسیار پایین برق به نسبت سایر کشورها
منبع: گروه تحلیلگری کارگزاری بهگزین

وضعیت تولید برق در منطقه خاورمیانه

13921393بخش

31.732.2خانگی

8.88.9عمومی

16.316.1کشاورزی

34.834.1صنعتی

6.66.8سایر )تجاری(

1.91.9معابر

برخي از مهمترین اطالعات آماري و مقایسه ا ي صنعت برق ایران

 مقایسه ارقام مهم عملكرد صنعت برق در وزارت نيرو 
از پایان سال 1376 تا پایان 1392

رشد ساالنه13761392شرح
258،2370،27912قدرت نصب شده )مگاوات(
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880،73203،2159.9فروش انرژی )ميليون کيلو وات ساعت(
094،3755،1913روستای برقدار

www.electricalbank.com استخراج شده از سایت

برق آبی زغال سنگ نفت گاز

2.1 درصد 5.8 درصد 13.3 درصد 78.8 درصد

ترکيب توليد برق خاورميانه براساس نوع سوخت )2011(

تعداد واحدهای نيروگاهی در کشور به تفكيک مالكيت تا پایان سال 1393

بخش خصوصی صنایع بزرگ وزارت نيرو نوع نيروگاه
25 23 54 بخاری

187 59 121 گازی
102 0 30 چرخه ترکيبی

0 0 125 برق آبی
0 0 169 دیزلی

60 0 176 اتمی  و تجدیدپذیر
374 82 675 مجموع

به  2,5اي که از میلیارد کیلووات ساعت روبرو بوده؛ به گونه 1,1در همین بازه زمانی، میزان واردات با افزایش 
صادرات برق نشان از افزایش این  92و  91میلیارد کیلو وات ساعت رسیده است. هرچند که مقایسه آمار  3,6

 .میزان صادرات با افت روبرو بوده است 93فعالیت دارد اما در سال 

با افزایش روبرو بوده است تا از صادرات نیز پیشی گیرد.  93، در سال 91واردات برق نیز با وجود کاهش در سال 
به سمت  93ادامه داشته، در سال  91رسد که روند افزایشی صادرات برق که تا سال بر همین اساس به نظر می

 .و سوي دیگري رفته و کاهش را ثبت کرده است

 

 

 

 

 

 صنعت  فرصت ها و امتیازات

تومان) و قیمت هاي داخلی  570تا  330سنت معادل  17تا  11اختالف جدي بین قیمت هاي جهانی برق(بین 
 تومان  67حداکثر تا 

با توجه به پتانسیل باال در تبدیل نیروگاه ها به سیکل ترکیبی نیروگاه ها می توانند در قراردادهاي تضمینی برق 
 .درصد افزایش نرخ داشته باشند 30

 درصد می رسد، 40به طور میانگین به  96 تا سالها هراندمان نیروگای می شود پیش بین

 ها در پی خواهد داشتافزایش قیمت برق آثار بسیار حائز اهمیتی بر وضعیت سودآوري نیروگاه

تواند آثار مثبتی بر وضعیت سودآوري افزایش قیمت برق با توجه به دریافت گاز طبیعی مصرفی ارزانتر می
.هاي در پی داشته باشدنیروگاه

 مزیت نسبی در دسترسی به منابع سوختی

 به عنوان یکی از منابع اصلی نیروگاه ها برنامه جدي دولت در افزایش تولید گاز

 تقاضاي رو به رشد مصرف داخلی

 پتانسیل بسیار باال در صادرات برق به کشورهاي منطقه به قیمت جهانی

 صنایع نیروگاهی و جایگزینی صادرات برق به جاي سوخت فسیلی سیاست کالن کشور در توسعه

سهم کشورهای همجوار از واردات برق سال 1393سهم کشورهای همجوار از صادرات برق سال 1393

3ويژه نامه اقتصاد ايران در پساتحريم-كيش دروازه ورود

ــركت مادرتخصصى مالى و سرمايه گذارى سينا با اداره بهينه  ش
سرمايه ها و دارايى هاى دراختيار درزمينه سرمايه گذارى حرفه اى و 
ــدارى، بيمه و بازار بورس  ــن مالى درفعاليت هاى ليزينگ، بانك تأمي

كاال، سهام و ارز در سطح ايران و جهان فعاليت مى نمايد.
ــت از: سرمايه گذارى و   اهم فعاليت هاى اين هلدينگ عبارت اس
ــهام شركت هاى بيمه اى، ليزينگ  مشاركت داخلى و خارجى در س
ــركت و  ــهام براى ش ــد و فروش س ــر خري ــرمايه گذارى در ام و س

ــا، هماهنگى و برنامه ريزى در جهت تأمين مالى  ــته و مديريت راهبردى، هدايت و نظارت بر آن ه فعاليت هاى وابس
ــيس، ادغام، توسعه، انحالل و  ــركت هاى تابعه، تأس ــات مالى و اعتبارى داخلى و خارجى براى ش از بانك ها و مؤسس

خريد و فروش.  
بانك سينا در سال 1387 موفق به دريافت مجوز تأسيس گرديد. اين بانك قبل از اين به عنوان مؤسسه مالى و 
اعتبارى سينا فعاليت مى كرد. موسسه مالى و اعتبارى سينا در سال 1364 با هدف تأمين نيازهاى مالى واحدهاى 
ــهيالت اعتبارى به  ــى در جهت اعطاى تس ــپرده هاى عموم ــارى و خدماتى و جمع آورى س ــف توليدى، تج مختل
بخش هاى مختلف اقتصادى به خصوص بخش توليد، تأسيس و خوشبختانه تا كنون به رشد چشمگير و بى سابقه اى 
ــت. اين بانك تمامي فعاليت هاي بانكداري را در بستر بانكداري اينترنتي ميسر كرده و به ارزش هاي  ــت يافته اس دس

مورد انتظار مشتريان احترام گذاشته و مستمر در پي تأمين و حفظ رضايت آن ها مي باشد.
شـركت بيمه سـينا در سال 1385 تأسيس شد، اين شركت در ارائه بيمه هاى مستقيم درانواع رشته هاى بيمه 
زندگى و غيرزندگى براساس پروانه فعاليت صادره ازسوى بيمه مركزى ايران و تحصيل پوشش هاى بيمه هاى اتكايى 
در رابطه با بيمه نامه هاى صادره و قبول بيمه هاى اتكايى از صندوق هاى بيمه محلى، منطقه اى و بين المللى بصورت 
ــر و اندوخته هاى قانونى در  ــرمايه و ذخاي ــرمايه گذارى ازمحل س ــل در محدوده مورد تأييد بيمه مركزى و س متقاب

چارچوب ضوابط مصوب شوراى عالى بيمه است. 
فعاليت هاى اتكايى بيمه سينا در بُعد واگذارى هاى اتكايى شامل دو بخش واگذارى هاى قراردادى و واگذارى هاى 

اختيارى نزد بيمه گران اتكايى در بازارهاى جهانى اتكايى است. 
شبكه ارايه خدمات اين شركت در سرتاسر كشور آماده ارائه خدمات بيمه اى ازجمله: بيمه عمر، حوادث، درمان 
ــتى، هواپيما، مهندسى،پول درگردش،  ــين، بدنه اتومبيل، آتش سوزى، باربرى، كش تكميلى و گروهى، ثالث سرنش

مسئوليت، اعتبارى، توريست، نوزاد و غيره مي باشد.
ــركت  ــت ش ــوع فعالي ــرد و موض ــاز ك ــال 1389 آغ ــود را درس ــت خ شـركت ليزينـگ جامـع سـينا فعالي
ــود اجاره  ــان در قالب عق ــا به متقاضي ــال واگذارى آن ه ــول و انتق ــول و غير منق ــد اموال منق ــت از خري ــارت اس  عب
و فروش اقساطى ، خريد و فروش اوراق بهادار به منظور مديريت نقدينگى درچارچوب ضوابط ذى ربط و دستورالعمل هاى 
بانك مركزى. اين شركت در بخش هاي حمل و نقل،ماشين آالت راهسازي و ساختمان، كارخانجات و ماشين آالت 
ــبك و كارگاهي، دستگاه هاي پزشكي، ماشين آالت و تجهيزات كشاورزي و دامپروري و در  ــن آالت س توليدي، ماش

صنعت مواد معدني آماده ارائه انواع تسهيالت ليزينگ مي باشد.
شركت كارگزارى سينا در آذرماه سال 1383 شروع به فعاليت كرد. اين شركت يكى از موسسين بورس كاالى 
كشاورزى است كه همزمان با تاسيس سازمان كارگزارى بورس كاالى كشاورزى، فعاليت خود را آغاز كرد و درحال 
ــيمى و معامالت آتى فعاليت مى نمايد.  ــاورزى، انرژي، فلزات، پتروش حاضردربورس كاالى ايران در رينگ هاى كش
تسهيل وتسريع درفرآيند انجام معامالت و تسويه قراردادها دربورس،  ارائه خدمات مشاوره اى درزمينه تأمين انواع 
محصوالت كشاورزى، پتروشيمى و فرآورده هاى نفتى، فلزات و انرژي و در نهايت ايجاد تسهيالت الزم جهت عرضه 

كاال دربورس از اهم فعاليت هاي اين مجموعه است.
ــيس گرديد.  از جمله فعاليت ها و خدمات قابل ارائه  ــال 1372 تأس شـركت كار گزارى بورس بهگزين در س
توسط اين كارگزاري به مشتريان مي توان به خدمات: معامله اوراق بهادار از قبيل سهام، اوراق مشاركت، حق تقدم 
ــاب خود، معامالت  ــاب آن ها يا به نام و حس ــهام، اختيار معامله و قراردادهاى آتى براى ديگران و به حس خريد س
ــاب آن ها، بازارسازى و بازارگردانى اوراق بهادار مديريت صندوق هاى  ــده براى ديگران و به حس كاالهاى پذيرفته ش
ــر براى ثبت اوراق بهادار و دريافت مجوز عرضه، بازاريابى براى فروش اوراق بهادار،  ــرمايه گذارى، نمايندگى ناش س
سبدگردانى اوراق بهادار و مشاوره و انجام كليه امور اجرايي براى پذيرش اوراق بهادار يا كاال در هر يك از بورس ها 

و بازارهاى خارج از بورس به نمايندگى از ناشر يا عرضه كننده كاالها، اشاره كرد.
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 گروه تريبون: اقتصاد ايران شمارش معكوس براى ورود به دوران پسا 
تحريم را آغاز كرده است؛ بازارسرمايه نيز به دنبال اين حركت، در اميد 
و انتظار براى تحركى اساسى پس از رفع تحريم ها و اجراى برجام است. 
سرمايه گذاران بين المللى نيز در انتظار چرخيدن كليد در قفل تحريم ها و 
بازگشايى بازارهاى ايران به رويشان هستند و بى شك يكى از هدف هاى 
سرمايه گذارى براى آنان بازار سرمايه ايران است. سرمايه گذاران خارجى 
اما با اقداماتى پيشدستانه شروع به رايزنى و مذاكره براى آغاز فعاليت هاى 
اقتصادى در ايـران كرده اند. به عنوان نمونه كشـور آلمان نيز به عنوان 
كشـورى پيشـرو در اين زمينه فعاليت هاى زيادى را آغاز كرده اسـت . 
براين اساس چندى پيش با برگزارى كنفرانسى با عنوان «آينده اقتصادى 
ايران پس از تحريم» در شـهر مونيخ مركز ايالت باواريا، اولين گام براى 
اجرايى كردن اين هدف گذارى برداشته شد. در  اين كنفرانس كه به همت 
اتحاديه اقتصادى و صنعتى ايالت باوارياى آلمان برگزار شـد، مهمانان و 
سخنرانانى از ايران نيز حضور داشتند . بهزاد گلكار  مديرعامل هلدينگ 
مالى و سرمايه گذارى سينا نيز به عنوان يكى از سخنرانان اين كنفرانس 
درخصوص شـاخص هاى كالن اقتصادى ،وضعيت دموگرافى كشور مان ، 
مختصات و ابعاد بازار سرمايه ايران به خصوص بازار بورس و فرابورس به  
سخنرانى پرداختند . مديرعامل هلدينگ مالى و سرمايه گذارى سينا با 
بيان اين مطلب كه حضور فعاالن اقتصادى بين المللى در بازار سـرمايه 
ايران نه تنها خون تازه اى را در بازار سرمايه جارى مى كند گفت : همچنين 
اين موضوع راه ميانبرى براى ارتباط فعاالن بازار ايرانى در زمينه اجرا و 
عملياتى كردن امور با خارج از كشور است. گلكار اظهار داشت :همكارى 
مشـترك گروه مالى سرمايه گذارى سينا با سرمايه گذاران استان باواريا 
براى راه اندازى يك صندوق سـرمايه گذارى مشترك حدود 300 ميليون 
يورو نقدينگى به بازار سرمايه تزريق كند. با توجه به برنامه هاى راهبردى  
گروه مالى و سـرمايه گذارى سينا براى  جذب سـرمايه گذارى خارجى 
،فرصتى فراهم شد تا با بهزاد گلكار مدير عامل اين مجموعه فعال بازار 

سرمايه  گفت وگويى انجام دهيم كه در ادامه مى خوانيد.
  

 جناب گلكار با توجه به اينكه شـما در اين كنفرانس حضور داشـتيد، چه 
چالش هايى از سـوى فعاالن بازار سرمايه در خارج از كشور براى فعاليت در 

ايران در دوران پساتحريم مطرح  شد؟
يكى از مهم ترين  چالش هاى مطرح شده از سوى سرمايه گذاران آلمانى در 
اين كنفرانس فقدان اطالعات منسجم و قابل جمع بندى درباره اغلب صنايع، 
ــتند اين  ــرمايه ايران بود كه اعتقاد داش ــاى اقتصادى و به ويژه بازار س بازاره
اطالعات در دسترس خارجى ها نيست. به عنوان مثال در حاشيه اين كنفرانس 
با مديرعامل بانك سرمايه گذارىBaaderصحبت مى كردم و او جزئيات بسيار 
زيادى را از روش هاى سرمايه گذارى در ايران مى خواست، به طورى كه انتظار 
داشت براى ورود به بازار اقتصادى يك كشور اين اطالعات به صورت منسجم 
ــرمايه گذارى در ايران را از  ــد كه بتواند فرآيند س ــترس باش و جامع قابل دس
نقطه شروع تا انتها برنامه ريزى كند و استراتژى هايى را براى هر بخش اتخاذ 
كند، به اين منظور سواالت زيادى داشت و حتى خواهان پاسخ به جزيى ترين 
ــرمايه گذارى بود. همچنين كارگزاران آلمانى آشنا با ساز  مسائل در زمينه س
و كار و نحوه معامالت در بورس نيز تمايل داشتند بدانند كه مى توانند سهام 
ــركت هايى را خريدارى كنند؟ روش هاى اعتباردهى در ايران چيست؟  چه ش
محصوالت مالى كه در بورس ايران خريد و فروش مى شود شامل چه چيزهايى 
ــت؟ يا اطالعات درباره صنايع ايران، ظرفيت هاى بالقوه صنايع ايران چقدر  اس
ــت؟ ظرفيت هايى كه نياز به فعال سازى دارد چيست؟ تقسيم بندى صنايع  اس
ــت؟ و سواالتى از اين دست داشتند و معتقد بودند  در ايران به چه صورت اس
ــته بندى شده و تقسيم بندى شده  اى در اين باره وجود ندارد و به  اطالعات دس
همين دليل ابهاماتى براى سرمايه گذارى در ايران داشتند. همچنين ابهاماتى 
ــب مجوزها براى فعاليت در ايران يا تاسيس شركت هايى  درباره چگونگى كس
در ايران داشتند كه اغلب درباره اين موضوعات سوال مى پرسيدند. البته فعاالن 

ــرمايه گذاران آلمانى براى  ــادى و س اقتص
يافتن پاسخ سوال هاى خود، نمايندگانى 
را در ماه هاى گذشته روانه بازارهاى ايران 
كرده اند تا با روش آزمون و خطا يافته هايى 
ــد و به آنها  ــته بندى و ارزيابى كنن را دس
گزارش كنند. يافته هايى كه به اعتقاد من 
ممكن است كامال دقيق و صحيح نباشد. 
در نهايت چالشى كه اغلب سرمايه گذاران 
آلمانى در حاشيه اين كنفرانس در مونيخ 
ــرمايه ايران مطرح  ــراى ورود به بازار س ب
ــى در زمينه نبود  ــد، چالش هاي مى كردن
اطالعات كافى، روشن و دسته بندى شده 
درخصوص قوانين و مقررات و ساده سازى 

براى سرمايه گذاران خارجى بود كه البته فقدان اين اطالعات مى تواند جذب 
سرمايه گذار خارجى به بازار ايران را در آينده طوالنى تر كند.

 آيا آنها پيشنهادهايى براى رفع اين چالش ها داشتند؟ راهكار پيشنهادى 
شما براى رفع اين چالش ها چيست؟

ــيه اين كنفرانس و گفت وگو با فعاالن بازار  ــنهادهاى زيادى در حاش پيش
ــد اما آنچه كه به نظر من منطقى  ــتان باواريا مطرح ش اقتصادى آلمان و اس
است و آنها نيز درخواست داشتند، اين بود كه حداقل درباره بازار سرمايه ايران 
ــانى الكترونيكى وجود داشته باشد كه به چند زبان مختلف  پايگاه اطالع رس
ــرمايه ايران را به خوبى توضيح دهد و اطالعاتى در ارتباط با  وضعيت بازار س
ــران، قوانين و مقررات  ــامل انواع بورس هاى اي ــرمايه ش نحوه ورود به بازار س

سرمايه گذارى و مالياتى در اختيار سرمايه گذاران خارجى قرار دهد.

 االن در خارج از كشـور و مثال آلمان يك سـرمايه گذار خارجى به راحتى 
مى تواند به اين اطالعات دست پيدا كند؟

ــن دقت نه، آنها نيز در اين زمينه ضعف هايى دارند اما ضعف هاى  قطعا با اي
آنها به اندازه ما نيست به اين معنى كه يك سرمايه گذار خارجى براى فعاليت در 
آلمان مى تواند فرآيند سرمايه گذارى خود را از ابتدا تا انتها با توجه به اطالعاتى 
كه وجود دارد، طراحى كند. بزرگ ترين مشكل خارجى ها در مواجهه با ايران اين 
ــت كه اطالعاتى از بازار سرمايه در سايت هاى رسمى مراجع ذى ربط كشور  اس
ــور و حتى كشورى  ــت در خارج از كش وجود ندارد. اصوال اين نقص ممكن اس
مثل آلمان هم ديده شود كه حتما اين طور است، ولى نهادهاى مالى آنجا مثل 
كارگزاران سيستم شان طورى طراحى شده و آماده به كار است كه حضور يك 
سرمايه گذار خارجى را به مانند يك سرمايه گذار بومى راهبرى مى كنند. اين امر 
به دليل فعاليت ايشان در سطح بين المللى و استفاده از سيستم هاى فعاليتى در 
بازار سرمايه در سطح بين المللى است كه فعاليت در بازارهاى سرمايه مختلف 

كشورها را به مانند فعاليت در بازار سرمايه يك كشور رهبرى مى كند.

 با توجه به وجود تحريم ها در 8 تا 10 سـال گذشـته آيا بازار سرمايه ما از 
بازارهاى سـرمايه موفق دنيا فاصله نگرفته اسـت و از ابزارهاى قديمى ترى 

بهره نمى گيرد؟
حتما ما با مشكالتى مواجه خواهيم شد، 
اولين مورد تغيير ساز و كار بازار سرمايه در 
سطح بين المللى است كه پس از تحريم ها 
ــه خواهيم بود، در ابتداى دوره  با آن مواج
ــرمايه گذاران  ــور س ــاتحريم و با حض پس
بين المللى در كشور، محصوالت و خدمات 
ــده  ــز به بازار معرفى ش ــى جديدى ني مال
است و اينها بخش هايى است كه ما با آنها 
ممكن است آشنايى داشته باشيم ولى در 
بازار سرمايه ما فعال وجود ندارد. اين بخش 
ــان بخش هاى مكمل يك پورتفوليوى  هم
تحت مديريت است. مساله ديگرى كه ما با 
آن مواجه هستيم اين است كه ما در 8 تا 10 سال تحريم با موضوعاتى همچون 
ــتاندارد شفافيت اطالعات، شفافيت سرمايه گذارى و شفافيت در  روش هاى اس
روش هاى سرمايه گذارى كه در دنيا مرسوم است، فاصله داريم. همچنين قوانين 
و مقررات در بازار سرمايه بين المللى مساله  اى است كه به دليل تحريم هاى 10 
سال گذشته ما در دوران پساتحريم با آن مواجه خواهيم شد. قوانينى همچون 
ــتيم. در اين زمينه الزم است  ــويى كه ما از آنها عقب و غافل هس قوانين پولش
ــد از دوران تحريم، نرم افزارهاى تخصصى موردنياز  ــتم بانكى ايران بع كه سيس
ــرعت پر كند. يكى  ــرعت راه  اندازى كند و اين فاصله را به س اين حوزه را به س
ــكالت سرمايه گذاران نحوه نقل و انتقال پول و گشايش  ديگر از بزرگ ترين مش
غير حضورى حساب بانكى است كه به جز سيستم بانكى عالقه مند به استفاده از 
هيچ روش ديگرى نيستند و اين نيز به دليل شفافيت در سيستم بانكى است، به 
همين دليل ارتقاى سيستم بانكى و متناسب سازى خدمات آن با استانداردهاى 
ــد. نكته ديگرى كه وجود دارد و بايد  ــيار ضرورى به نظر مى رس بين المللى بس
ــرمايه با مسائل اجرايى است. تمام  ــريع به روز شود، آشنايى فعاالن بازار س س
فعاالن بازار سرمايه چه در بخش سياست گذارى و چه در بخش فعاليت در بازار 
سرمايه كامال با موضوعات نظرى و تئوريك روز دنيا آشنا هستند اما در برخى از 
حوزه هاى مسائل اجرايى كمى فاصله  افتاده و فكر مى كنم پس از اجرايى شدن 
مفاد برجام اولين بازارى كه به سرعت رو به بازارهاى بين المللى باز مى شود، بازار 
سرمايه ايران است و اولين بازارى كه به همين سرعت دچار مشكل خواهد شد، 
همين بازار سرمايه خواهد بود. به دليل اينكه قوانين و مقررات بسيار زيادى در 
ــرمايه ايران حاكم است و اين قوانين هنوز با قوانين بين المللى منطبق  بازار س
ــده است و اين اولين مانع براى ورود سرمايه گذاران خارجى به بازار سرمايه  نش

ايران است.

 عالقه مندى سـرمايه گذاران خارجى به سرمايه گذارى در كدام بخش ها در 
بازار سرمايه ايران است؟

ــرمايه عالقه مند به همكارى هستند بيمه،  بخش هايى كه در حوزه بازار س
ــا كارگزارى ها و  ــترك ب ــترك در حوزه بانكدارى، همكارى مش همكارى مش
تاسيس و تشكيل صندوق هاى سرمايه گذارى مشترك با درآمد ثابت، سهام و 
صندوق تامين سرمايه براى پروژه هاى ليزينگ (Lease fund) است. ما نيز 

در هلدينگ مالى و سرمايه گذارى سينا همين بخش ها را براى كار مشترك با 
ــرمايه گذاران خارجى تعريف كرده ايم و با توجه به ديدارهايى كه در استان  س
ــت تا يك ماه آينده در  ــرمايه گذاران آلمانى انجام داديم اميد اس باواريا با س
ــت آنها به ايران به جمع بندى در اين باره برسيم. به اعتقاد من  مرحله بازگش
ــرمايه گذاران خارجى و همچنين ما محدوديت ها و موانع  در اين مدت هم س
موجود در اين حوزه را با جزئيات بيشتر تقسيم بندى مى كنيم و ما نيز در اين 
ــو با سازمان بورس هماهنگى هاى الزم را انجام مى دهيم تا آنچه قابل رفع  س

است به سرعت رفع و فرآيند سرمايه گذارى خارجى را تسريع كنيم.

 چنانچه اين پروژه ها راه اندازى شود چه حجم نقدينگى را به دنبال مى آورد 
و چه تاثير مثبتى بر بازار سرمايه دارد؟

ــينا تنها در حوزه  ــرمايه گذارى خارجى با هلدينگ س پيش بينى ما براى س
تاسيس صندوق هاى سرمايه گذارى مشترك حدود 300 ميليون يورو است. البته 
ــده قرار است همكارى هاى مشتركى نيز با بيمه ها و  با توجه به مذاكراتى كه ش
ــيم كه هنوز برآورد حجم مراودات (Turnover) و  ــته باش برخى بانك ها داش
سرمايه گذارى در اين حوزه ها قابل پيش بينى نيست. بيشترين عالقه آلمانى ها در 
حوزه سرمايه گذارى در بخش بيمه به بيمه هاى اتكايى است كه ريسك بيمه ها را 
پايين مى آورد اما ما در هلدينگ سينا تصميم داريم كه همكارى بيمه اى را با چند 
شركت مطرح بين المللى و حتى شركت هاى بيمه  اى فعال در اروپا توسعه دهيم 

كه البته همه اينها در حال برنامه ريزى در مجموعه هلدينگ سينا است.

 كاربرى صندوق سـرمايه گذارى كه قرار است به صورت مشترك راه  اندازى 
شود، چگونه است؟

اين صندوق ها به صورت fund of fund يا Alternative Fundخواهند 
ــرمايه گذارى در خارج از ايران تاسيس مى شود  بود و به صورت يك صندوق س
البته قوانين محل ثبت براى راه اندازى و مديريت مهم است و منابع مالى را از 
خارج از كشور تجهيز مى كند. اين منابع مالى نيز از طريق سيستم بانكى به بازار 
سرمايه ايران تزريق مى شود يا در زمينه سهام يا اوراق با درآمد ثابت يا تامين 
ــتفاده قرار مى گيرد. قطعا صندوق هايى كه در  مالى پروژه هاى ليزينگ مورد اس

خارج از كشور تعريف مى شود مديرانى مشترك خواهند داشت.

 آيا هلدينگ مالى و سـرمايه گذارى سـينا پيش از اين سـابقه همكارى با 
سرمايه گذاران خارجى را داشته است؟

ــرمايه گذاران  ــينا پيش تر نيز برنامه هايى براى همكارى با س گروه مالى س
ــته است اما با وجود تحريم ها اين همكارى ها توسعه پيدا نكرده  خارجى داش
ــته ما مذاكراتى در بورس دوبى و آلمان داشتيم اما به دليل  ــت. در گذش اس

وجود تحريم ها مذاكرات ابتر مانده است.

 به اعتقاد شـما اين همكارى  با سـرمايه گذاران خارجى چه تاثيرى بر بازار 
سرمايه ايران خواهد داشت؟

بدون توجه به اينكه گروه مالى و سرمايه گذارى سينا اقدام به اين همكارى 
ــرمايه گذاران خارجى در بازار  ــى حضور س ــد بايد گفت كه به طور كل مى كن
ــرمايه ايران دو فايده مهم دارد، اول اينكه با تزريق نقدينگى خون تازه اى  س
در بازار سرمايه جارى مى شود، دوم اينكه حضور سرمايه گذاران خارجى يك 
راه ميانبر براى فعاالن بازار سرمايه ايران است كه در زمينه اجرا با فعاليت در 
بازارهاى سرمايه خارج از كشور بتوانند ارتباط داشته باشند.در واقع ما امكان 
ــت و اين تجربه كمك مى كند تا  تجربه همكارى با خارجى ها را خواهيم داش
ــكاالت كار را ببينيم به ويژه اينكه خارجى ها با تجربه فعاليت در بازارهاى  اش
ــان  جهانى به ايران مى آيند و تاثيرات اين حضور در ميان مدت خودش را نش
خواهد داد.به اعتقاد من تجربه فعاليت سرمايه گذاران خارجى در بورس تهران 

نتايج جالبى را به ارمغان مى آورد.

مدير عامل گروه مالى و سرمايه گذارى سينا خبر داد :

تاسيس صندوق هاى سرمايه گذارى  ايران و آلمان
گروه مالى و سرمايه گذارى سينا در جذب سرمايه گذاران خارجى  اولين گام راهبردى را برداشت 

گروه مالى و سرمايه گذارى سينا در يك نگاه
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  نيـروگاه دماوند به چه قيمت و چه زمانى در 
بازار عرضه مى شود؟ 

ــخص كند و  ــازار مش ــهم را بايد ب ــت هر س ــدود قيم ح
ــه دريافت  ــاس اطالعاتى ك ــورس بايد بر اس ــان ب كار شناس
كرده اند. از طرف ديگر هم در شرايط فعلى سهام آماده عرضه 
ــت و پيش بينى ما هم بر اين است كه تا آخر اين هفته و  اس
روز 19 اسفند، عرضه صورت گيرد. قيمت عرضه و قيمت پايه 
و كف قيمت هر سهم اعدادى است كه كار شناسان فرابورس 
تهيه مى كنند، اما انتظار خود ما اين است كه با توجه به پى 
ــته اى كه ما در شركت  ــود انباش بر اى صنايع نيروگاهى و س
داريم، قيمت هر سهم زير 10 هزار تومان عرضه نشود، اما با 
اين حال بايد منتظر ماند و مشاهده كرد كه چه قيمتى براى 

اين سهم مشخص شود. 

  برآوردهاى كار شناسـان فرابـورس حول و 
حوش چه قيمتى بوده است؟ آيا تا به امروز در 

خصوص قيمت پالسى داده شده است؟ 
ــده و هنوز درحال بررسى بازار  تا به امروز عددى داده نش
هستند، چراكه سهم نيروگاهى سهمى است كه براى بار اول 
در بورس عرضه مى شود و به گونه اى است كه شناخت 100 
ــدى بر روس آن وجود ندارد، بنابراين با توجه به فضا و  درص

نتايج اين جلسات، بايد نتايجى دست يابند. 

  مزايـاى نيـروگاه دماوند نسـبت به سـاير 
نيروگاه ها چيست؟ 

نيروگاه هاى سيكل تركيبى نسبت به ساير نيروگاه ها اين 
ــه ازاى هر واحد برق،  ــوخت كمترى ب ــت را دارند كه س مزي
ــودن اين نيروگاه به  ــوى ديگر نزديك ب توليد مى كنند. از س
پايتخت هم نكته قابل توجهى است و در خصوص دسترسى 
ــمال كشور و مناطق  ــوخت مورد نياز خود از طريق ش به س
ــبى را دارد كه آن را  ــى هاى مناس ــرقى، دسترس جنوبى و ش

مى توان به عنوان مزايا براى نيروگاه دماوند نام برد. 

  آيـا بخش سـيكل تركيبى اين نيـروگاه با 
ظرفيت كامل كار مى كند؟ 

بله، نيروگاه به صورت كامل و با تمام ظرفيت خود درحال 
فعاليت است. 

  افزايـش سـرمايه اين نيـروگاه چند درصد 
است؟ 

ــخص شده،  ــرمايه اى كه براى اين نيروگاه مش افزايش س
ــت، منتها ما قصد داريم  درحال حاضر 46 ميليارد تومان اس
كه اين سرمايه را در دو مرحله به ميزان 460 ميليارد تومان 

ــارد تومان اين  ــر مرحله 230 ميلي ــش دهيم كه در ه افزاي
افزايش صورت مى گيرد. 

  الزام سـازمان بورس هيچگونـه حدودى را 
مشخص نكرده است؟ 

ــازمان بورس هم در همين حد است كه ما بايد به  الزام س
آن عمل كنيم. 

  به باور شـما خريد سـهام با افق بلند مدت 
چند ساله به سهامداران و سرمايه گذاران بازار 

توصيه مى شود؟ 
ــواره توصيه  ــك فعال انرژى، هم ــا، بنده به عنوان ي قطع
ــودآورى  ــه عجله اى براى س ــرمايه گذارانى ك ــرده ام كه س ك
سهامشان ندارند، در بازار انرژى سرمايه گذارى كنند. چراكه 
به اعتقاد من، اين سرمايه گذارى مى تواند در دراز مدت سود 

خوبى را نصيب سرمايه گذاران كند. 

  همانطور كه در جلسه معارفه هم عنوان شد، 
روند سـاخت و احداث اين نيروگاه از سال 81 

آغاز شـده و تا سال 91 نيز ادامه داشته است. 
همچنين ساخت اين نيروگاه هزينه اى بالغ بر 8 
هزار ميليارد تومان را در بر داشته است. با اين 
وجود اگر يك نيروگاه بخواهد در شرايط فعلى 

احداث شود، چقدر هزينه دارد؟ 
ــان در واقع هزينه احداث  ــا 8 هزار ميليارد توم اين 7 ت
ــده است، بنابراين هزينه ساخت  امروز آن نيروگاه برآورد ش
ــت كه درحال حاضر عنوان  ــن نيروگاه، كمتر از رقمى اس اي
ــى را همانند  ــر بخواهيد كه نيروگاه ــود. اما امروز اگ مى ش
ــزار ميليارد تومان  ــد احداث كنيد، بايد 8 ه نيروگاه دماون
ــرمايه گذارى كنيد. البته با توجه به اين مسئله كه ما 18  س
واحد نيروگاهى داريم، اگر بتوانند طبق يك برنامه منظم و 
مستمر جلو بروند، از زمانى كه اولين واحد نصب مى شود، تا 
زمانى كه آخرين واحد بخواهد مورد بهره بردارى قرار گيرد، 
حداقل چهار سال طول مى كشد. چراكه دو سال زمان الزم 
است كه اولين واحد آن ساخته شود، بنابراين براى رسيدن 
به مرحله كامل احداث، حداقل شش سال زمان نياز خواهد 
بود. البته زمانى كه در اين بين نيروگاه بيكار مانده هم قابل 

محاسبه است. 

  ايـن نيروگاه روز گذشـته تعديـل مثبت 5 
درصدى داشت، آيا شـما در صورت هاى مالى 
سـال 95 خود هم آيـا امكان تعديل مثبتى را 

هم پيش بينى كرده ايد؟ 
اين مسئله به شرايط روز بستگى داردف چراكه بسيارى از 
مسائل ما وابسته  است به قانون بودجه است؛ همانند افزايش 
ــواردى از اين قبيل. اما  ــوخت و م نرخ خريد برق، قيمت س
ــت كه ما مى توانيم تعديل مثبتى را در  پيش بينى ما اين اس

حدود 5 تا 10 درصد داشته باشيم. 

  نكته اى كه بسـيار اهميت دارد در خصوص 
نرخ خوراك گاز نيروگاه اسـت؛ اين نرخ چند 
سـال اسـت كه ثابت مانده و آيا در سال هاى 
آينده شـاهد خواهيم بود كه اين نرخ كاهش 
يابـد يا اينكـه افزايش مى يابـد؟ همانند نرخ 

خوراك گاز پتروشيمى ها. 
ــاير مصارف  تعرفه گاز نيروگاه ها، تعرفه جدايى از تعرفه س
ــاله تعرفه هاى نرخ گاز اعالم مى شود،  ــت. وقتى كه همه س اس
تعرفه مصرف خانگى جدا، تعرفه صنعتى جدا و تعرفه نيروگاهى 

ــود. در حدود سه سال است كه اين تعرفه  هم جدا اعالم مى ش
نيروگاهى ثابت باقى مانده و به نظر مى رسد كه اگر دولت بخواهد 
افزايش قيمتى براى مشتركين نداشته باشد، قيمت سوخت را با 
همين نرخ فعلى براى نيروگاه ها محاسبه كند. اما فعال برنامه اى 
براى افزايش اين نرخ وجود ندارد. چراكه افزايش دادن اين نرخ 
به اعتقاد من بايد برسد به قيمت واقعى سوخت و قيمت فوب 
خليج فارس، يا اينكه اگر قصد دارد كه 80 تومان به 90 يا 100 
تومان افزايش يابد، تفاوت چندانى نخواهد داشت. چراكه بار اين 

افزايش قيمت بر روى دوش مصرف كننده قرار مى گيرد. 

  قيمت ها را هرسـاله اعالم مى كنند يا اينكه 
هماننـد برنامه جديدى كه بـراى نرخ خوراك 
پتروشـيمى ها در نظر گرفته اند، قرار است كه 

در يك بازه زمانى اين نرخ اعالم شود؟ 
ما در بخش انرژى هيچكدام از نرخ هاى ما به سمت واقعى 
شدن پيش نرفته است و همه آن ها تعيينى است و مشخص 
شدن آن به طور مثال در گروى بازار يا قيمت ارز نيست، بلكه 
ــاس قيمت نهايى كه به دست مشترك مى رسدف  نرخ بر اس
مشخص خواهد شد. اما به باور بنده اين نرخ در شرايط فعلى 

بايد ساليانه قيمت گذارى شود. 

  نكته اى كه در جلسه معارفه  هم مطرح شد، 
ايـن بود كه ميزان سـود بااليى كه به دسـت 
آمده، تنها به خاطر ميزان هزينه  بااليى اسـت 
كه براى سـاخت و احداث اين پـروژه حاصل 
شـده، بنابراين اين مسئله برآورد مى شود كه 
سـود حاصل شـده نسـبت به هزينه ساخت، 

درصد پايينى را شامل مى شود؟ 
ــاهده  ــى كنيد، مش ــال حاضر، irr نيروگاه ها را بررس درح
ــود كه بازگشت سرمايه  آن ها 15 سال زمان خواهد برد،  مى ش
بنابراين مشاهده مى شود كه irr نيروگاه ها زير 7 درصد است. 
لذا عنوان مى شود كه شايد سود اين نيروگاه ها نسبت به فروش 
ــبت به هزينه هاى انجام  ــت، اما اين مسئله نس عدد بااليى اس
ــت. به همين دليل هم است كه كشش  ــده بسيار اندك اس ش
سرمايه گذارى براى ساخت نيروگاه ها كم است. در آخر مى توان 
عنوان كرد كه نكته اساسى در ارباط با عرضه سهام نيروگاه ها 
ــت كه وزارت نيرو و دولت بايد به سمت واقعى سازى  اين اس
ــاق رخ دهد و قيمت ها  ــرژى، گام بردارند. اگر اين اتف ــرخ ان ن
واقعى شوند، آن زمان كسانى كه در بازار حضور دارند و سهام 
تاسيسات انرژى را دارند، قادر خواهند بود كه استفاده مناسبى 
را از اين مسئله ببرند. به باور بنده سرمايه گذارى يا خريد سهام 
ــه تا پنج ساله مى تواند بازدهى  نيروگاه ها در بازه هاى زمانى س

خوبى براى سرمايه گذاران داشته باشد.

مديرعامل شركت توليد نيروى برق دماوند تشريح كرد؛

جزئيات عرضه سهام بزرگترين نيروگاه خاورميانه در فرابورس
 هفته نامه بورس: شـركت توليد نيروى 
برق دماوند، با سرمايه 46 ميليارد تومانى و 
پيش بينى سود هر سهم، در حدود 9477 
ريـال قصد دارد كه در حـدود 10 درصد از 
سـهام خـود را در فرابورس ايـران عرضه 
كند. گفتنى اسـت كـه در هفته هاى پيش 
99 درصد سـهام «دماوند» بـه ارزش 3,4 
هزار ميليارد تومان از بنياد شهيد به بانك 
دى منتقل شـد تا زمينه عرضه اوليه 5 تا 
10 درصد سـهام اين شـركت در بازار پايه 
فرابورس فراهم شود. جمال الدين عزيزى، 
مديرعامل شركت توليد نيروى برق دماوند 
طـى گفت وگويى به بررسـى وضعيت اين 
شركت در بازار سـرمايه و برنامه هاى آنها 

براى سودآورى اين نيروگاه پرداخت.

تاريخچه شركت:
شــركت توليد نيروى برق دماوند (ســهامى عام) به موجب بند 
27 قانــون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشــى از مقررات مالى 
دولت مصوب 1374/04/15 در تاريح 1387/5/2 تاسيس شده 
و تحت شــماره 940 مورخ 1387/5/2 در اداره ثبت شركت ها 
و مالكيت صنعتى شهرســتان پاكدشت به ثبت رسيده و از تاريخ 
1387/07/01 شــروع به فعاليت نموده اســت. اساسنامه جديد 
شركت در تاريخ 1391/02/11 به تصويب رسيده است. شركت 
توانير به عنوان مالك اوليه، ســهام شركت را به ترتيب به ميزان 
45 در تاريخ 1389/09/29 و 37/57 در تاريخ 1391/02/19 
و 17/43 در تاريــخ 1391/12/28 به  نام بنياد شــهيد و امور 
ايثارگران منتقل نموده است. در تاريخ 1394/06/29 سهام بنياد 

شهيد و ايثارگران به بانك دى منتقل گرديد.

تركيب سهام داران:
بانك دى: 459508958 سهم* 
سرمايه گذارى بوعلى: 1000 سهم* 
آتيه سازان دى: 1000 سهم* 
پشتيبانى آتيه سازان دى: 1000 سهم* 
عمران و مسكن آباد دى (عماد): 1000 سهم* 
سهام ترجيحى كاركنان: 487042 سهم* 

جمع كل: 460000000 سهم

اعضاى هيات مديره و مدير عامل:
حسين رحمتى                رييس هيات مديره

ابراهيم خوشگفتار            نايب رييس هيات مديره
جمال الدين عزيزى          مديرعامل و عضو هيات مديره

مير فتاح فتاح قره باغ        عضو هيات مديره
محمد كاشانى                عضو هيت مديره

مشخصات جغرافيايى و كلى نيروگاه:
نيروگاه سيكل تركيبى شهداى پاكدشت (نيروگاه دماوند) بزرگترين 
نيروگاه ســيكل تركيبى ايران در زمينى به مساحت 193 هكتار و 
در محل كيلومتر 35 جاده تهران – گرمســار واقع شده است. اين 

نيروگاه در دو فاز نصب و راه اندازى گرديده است. 

نمودار آمار مقايسه اى توليد:

نمودار آمار مقايسه اى آمادگى:

نمودار آمار مقايسه اى فروش در بورس انرژى:

شرح عمليات ساخت و راه اندازى نيروگاه:
- فاز اول:  بخش گاز

 159 MW ظرفيت هر يك V94.2 داراى 6 واحد گازى از نــوع
در شــرايط استاندارد مى باشــد كه مطابق جدول پيوست با شبكه 

سراسرى سنكرون گرديده اند.
مشخصات فنى بخش گاز

MW 159ظرفيت هر واحد گازى
(MW ) 1908ظرفيت كل واحدهاى گازى

گاز - گازوييلنوع سوخت
12 واحدتعداد واحدها

 تاريخ سنكرون اوليه واحدهاى بخش گاز
1383/08/13واحد 1382/09/197واحد 1
1383/09/17واحد 1382/10/038واحد 2
1383/11/13واحد 1382/12/219واحد 3
1383/12/24واحد 1383/02/0310واحد 4
1384/03/27واحد 1383/03/1911واحد 5
1384/04/31واحد 1383/04/2612واحد 6

فاز دوم: بخش بخار
جمعا  مگاوات   160 ظرفيت  به  يك  هر  بخار  واحد  شش  شامل 

MW 960 با شبكه سراسرى سنكرون شده است.

مشخصات فنى بخش بخار
(MW) 160ظرفيت هر واحد بخار

(MW ) 1908ظرفيت كل واحدهاى بخار
هلر – خشكنوع برج خنك كن

6 واحدتعداد واحدها

تاريخ سنكرون اوليه واحدهاى بخش بخار
1389/10/12واحد 1388/06/184واحد 1
1391/02/27واحد 1388/11/145واحد 2
1391/06/05واحد 1388/12/286واحد 3

در مجمــوع ظرفيــت نيــروگاه ســيكل تركيبــى دماونــد به 
MW 2868  خواهد رسيد.

چشم انداز:

رهبرى در بازار برق ايران
آرامش و سرآمدى كاركنان
انتخاب اول سرمايه گذاران

ماموريت:
«مديريت بهينه منابــع نيروگاهى در اختيار براى توليد و فروش 

برق ايمن و اقتصادى»
ماموريت ما، مديريت بهينه منابع نيروگاهى در اختيار براى 
توليد و فروش برق ايمن و اقتصادى مى باشد كه رويكردهاى 
اصلى اين شركت در قبال انجام اين ماموريت به شرح زير 

مى باشد:

يهره بردارى ايمن و پاك از تاسيسات نيروگاه. 
استفاده حداكثرى از تاسيسات و پتانسيل هاى موجود در  

نيروگاه، در جهت كسب بيشترين سود براى سهام داران.
كسب رضايت مشتريان اعم از دولتى و خصوصى. 
توسعه برند با استفاده از مديريت نوآورانه منابع. 
توســعه ظرفيت هــاى توليد برق از طريق مشــاركت و  

سرمايه گذارى در احداث و خريد نيروگاه.

آدرس نيروگاه: تهران، كيلومتر 35 جاده گرمسار
آدرس دفتر مركزى: تهران، بزرگراه كردستان شمال، خيابان عطار، كوچه 

بوستان، پالك 6
021  - 88797890 021     /     دورنگار:   -  88773649 تلفن:  

نمودار آمار مقايسه اى مصرف سوخت:

نمودار آمار مقايسه اى مصرف درآمد:

چشم انداز:

رهبرى در بازار برق ايران
آرامش و سرآمدى كاركنان
انتخاب اول سرمايه گذاران

ماموريت:
«مديريت بهينه منابــع نيروگاهى در اختيار براى توليد و فروش 

برق ايمن و اقتصادى»
ماموريت ما، مديريت بهينه منابع نيروگاهى در اختيار براى 
توليد و فروش برق ايمن و اقتصادى مى باشد كه رويكردهاى 
اصلى اين شركت در قبال انجام اين ماموريت به شرح زير 

مى باشد:

يهره بردارى ايمن و پاك از تاسيسات نيروگاه. 
استفاده حداكثرى از تاسيسات و پتانسيل هاى موجود در  

نيروگاه، در جهت كسب بيشترين سود براى سهام داران.
كسب رضايت مشتريان اعم از دولتى و خصوصى. 
توسعه برند با استفاده از مديريت نوآورانه منابع. 
توســعه ظرفيت هــاى توليد برق از طريق مشــاركت و  

سرمايه گذارى در احداث و خريد نيروگاه.

آدرس نيروگاه: تهران، كيلومتر 35 جاده گرمسار
آدرس دفتر مركزى: تهران، بزرگراه كردستان شمال، خيابان عطار، كوچه 

بوستان، پالك 6
021  - 88797890 021     /     دورنگار:   -  88773649 تلفن:  

نمودار آمار مقايسه اى مصرف سوخت:

نمودار آمار مقايسه اى مصرف درآمد:

شركت توليد 
نيروى برق دماوند 
در يك نگاه

12

و امور ايثارگران به بانك دى منقل شد.

محمد كاشانى

جمال الدين عزيزى

عضو هيات مديره

مديرعامل و عضو هيات مديره

چشم انداز:

رهبرى در بازار برق ايران
آرامش و سرآمدى كاركنان
انتخاب اول سرمايه گذاران

ماموريت:
«مديريت بهينه منابــع نيروگاهى در اختيار براى توليد و فروش 

برق ايمن و اقتصادى»
ماموريت ما، مديريت بهينه منابع نيروگاهى در اختيار براى 
توليد و فروش برق ايمن و اقتصادى مى باشد كه رويكردهاى 
اصلى اين شركت در قبال انجام اين ماموريت به شرح زير 

مى باشد:

يهره بردارى ايمن و پاك از تاسيسات نيروگاه. 
استفاده حداكثرى از تاسيسات و پتانسيل هاى موجود در  

نيروگاه، در جهت كسب بيشترين سود براى سهام داران.
كسب رضايت مشتريان اعم از دولتى و خصوصى. 
توسعه برند با استفاده از مديريت نوآورانه منابع. 
توســعه ظرفيت هــاى توليد برق از طريق مشــاركت و  

سرمايه گذارى در احداث و خريد نيروگاه.

آدرس نيروگاه: تهران، كيلومتر 35 جاده گرمسار
آدرس دفتر مركزى: تهران، بزرگراه كردستان شمال، خيابان عطار، كوچه 

بوستان، پالك 6
021  - 88797890 021     /     دورنگار:   -  88773649 تلفن:  

نمودار آمار مقايسه اى مصرف سوخت:

نمودار آمار مقايسه اى مصرف درآمد:
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تحلیل صنعت

ب��ه عنوان  بانک��داری  صنع��ت 
یک��ی از ارکان مهم توس��عه مالی 
کش��ور و از عوام��ل تأثیرگ��ذار بر 
رش��د اقتصادی به ش��مار می رود. 
ع��اوه بر این، نظام بانکی کش��ور 
ازجمل��ه بخش های��ی اس��ت ک��ه 
از اعم��ال تحریم ه��ا، آس��یب های 
جدی دیده و با مش��کات زیادی 
روبه رو ش��ده اس��ت. با توجه به ش��رایط رکود تورمی حاکم 
ب��ر فض��ای اقتصادی کش��ور و اعم��ال تحریم های ش��دید 
بین المللی، نظام بانکی کشور با مشکات عدیده ای از جمله 
بدهی های انباشته دولت، حجم باالی مطالبات معوق بانکی 
و ش��رکت های دولتی، تزریق پایه پولی در مس��کن مهر به 
همراه حجم ناکافی س��رمایه بانک های دولتی، قطع ش��دن 
س��وییفت و محدودش��دن نقل و انتقاالت پول��ی، باالرفتن 
هزینه ه��ای گ��ردش وج��وه، محدودی��ت در پرداخت های 
 ارزی، تأمین مالی طرح ها و س��رمایه گذاری مستقیم مواجه 
ش��ده اس��ت. این وضعی��ت در صورت های مالی س��ال های 
اخیر بانک های کش��ور نیز به وضوح قابل مش��اهده است، به 
گونه ای که در ابتدای سال جاری نسبت مطالبات غیرجاری 
شبکه بانکی کشور به حدود 13درصد رسید که نشان دهنده 

باالرفتن ریسک نقدینگی شبکه بانکی کشور است. 
ب��ا روی کار آمدن تیم جدید اقتص��ادی در دولت، اصاح 
س��اختار مالی بانک ها به گونه ای جدی ت��ر دنبال گردید. در 
این ش��رایط بانک مرکزی در دو سه سال اخیر تاش نموده 
اس��ت تا با رویکرد فعاالنه و اعمال نقش نظارتی صحیح روند 

مدیریت منابع و مصارف بانک ها را بهبود بخشد. 
به طورکلی س��ودآوری در صنعت بانک��داری تحت تأثیر 
مستقیم سیاست های پولی و مالی بانک مرکزی )نرخ بهره(، 
حجم نقدینگی و شرایط کان اقتصادی )رکود و رونق( است. 
همچنین س��طح تورم، نرخ سود سپرده ها، ارزش زمانی پول 
و تمایل س��پرده گذاران، هزینه های مالی بنگاه های متقاضی 
تس��هیات و توانایی آن ها جهت بازپرداخت، حجم و هزینه 
مطالب��ات مش��کوک الوصول و معوق ب��رای بانک ها و حجم 
نقدینگی در گردش از دیگر عواملی هستند که این صنعت را 
تح��ت تأثیر قرار خواهند داد. منابع و مصارف بانک ها به طور 

کلی در جدول زیر نشان داده شده است: 

مصارفمنابع 

اعطای تسهیالتانواع سپرده ها

سرمایه گذاری ها بدهی به سایر بانک ها

اعتبارات اسنادیبدهی به بانک مرکزی

مطالبات از بانک مرکزیسایر منابع

در تحلیل این جدول می توان گفت:
 با توجه به آخرین آمار منتش��ر شده توسط بانک مرکزی، 
میزان سپرده ها در سال جاری روند رو به رشدی را داشته است 
و در باالترین میزان به 25/5 درصد نیز دس��ت یافته است که 
انتظار می رود این روند رو به رشد در سال آتی متعادل تر شود. 

 یکی دیگر از نکات قابل توجه، دستورالعمل بانک مرکزی 
به بانک ها مبنی بر واگذاری دارایی های مازاد می باشد که در 
ص��ورت رعایت نکردن بعد از اتمام مهلت تعیین ش��ده، باید 

ساالنه3درصد مالیات بیشتر بپردازند.
 کاهش نرخ س��پرده قانونی در ص��ورت رعایت انضباط 
مالی نیز از تغییرات مهم در رابطه با منابع در اختیار بانک ها 
محسوب می شود. بنابر اعام بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی 
در مح��دوده 10-13درص��دی برای بانک ه��ا متغیر خواهد 
بود، که درصورت رس��یدن بانک ها به نرخ 10درصد، افزایش 

مناسبی در منابع در دسترس آن ها صورت خواهد گرفت.
بر این اساس، می توان انتظار داشت با توجه به کاهش نرخ 
س��ود بانکی، منابع هزینه زا برای بانک ها کاهش پیدا کرده و 

میزان سپرده های دیداری برای بانک ها افزایش یابد. 
با توجه ب��ه موارد مطروح��ه، انتظار م��ی رود که صنعت 
بانک��داری به عنوان یکی از صنایع پیش��رو در بهره مندی از 
گشایش های اقتصادی در نتیجه رفع تحریم های بین المللی و 
نیز به عنوان یکی از صنایع تأثیرگذار در بازار س��رمایه ایران، 
از روند رو به رش��دی در سال آینده برخوردار باشد و با ادامه 
روند اصاح س��اختار مالی و لزوم افزایش درآمدهای مشاع، 
موجبات بهره من��دی حداکثری فعاالن اقتص��ادی را فراهم 
آورند. در این میان بررس��ی تأثیر برخی پارامترهای اصلی در 

آینده این صنعت در سال 1395 کلیدی به نظر می رسد.

فرصت های رشد
 لغو تحریم های بین المللی: یکی از اساسی ترین تحوالت 
صنعت بانکداری در س��ال آتی، لغ��و تحریم های بین المللی 
می باش��د ک��ه موجب توس��عه رواب��ط بین الملل��ی و امکان 
استفاده از سوییفت، اعتبارات اس��نادی وارداتی و صادراتی، 

ضمانت نامه های بانکی و حوالجات ارزی خواهد گردید.
با توجه به اجرایی شدن برجام در سال جاری، انتظار می رود 
روند اتصال بانک های کشور به شبکه بانکی بین المللی، در سه 
ماهه نخس��ت س��ال آتی به صورت کامل محقق شود. با این 

 حال، ب��ا توجه به زمان بر بودن از بی��ن رفتن آثار تحریم های 
بین المللی، در کوتاه مدت نمی توان انتظار تحوالت بنیادین را 
در این صنعت داشت، اما به هر ترتیب، برچیده شدن تحریم ها، 
موجب بهبود فعالیت های ش��بکه  بانکی کشور به خصوص در 

حوزه های فعالیت های ارزی و بین المللی خواهد گردید. 
 نرخ س�ود شبکه بین بانکی: با توجه به کاهش نرخ تورم، 
فاصل��ه موجود می��ان نرخ های اعطایی تس��هیات بین بانکی 
موجب باال بودن هزینه های تأمین مالی بانک ها گردیده اس��ت. 
خوش��بختانه از ابتدای س��ال جاری و با مدیریت مناسب بانک 
مرکزی و هماهنگی بانک های کش��ور، این نرخ از  29درصد در 
اوایل سال جاری به 20درصد در اواخر سال کاهش یافته است.

از جمل��ه عوامل دخیل در این کاهش می توان به اقدامات 
بانک مرکزی در زمینه س��اماندهی اضافه برداشت ها، کاهش 
هزینه بهای تمام ش��ده منابع بانک ها و تغییر در نرخ سپرده 
قانونی اشاره داشت. در سال آتی نیز با توجه به سیاست های 
فعل��ی بانک مرکزی، انتظار می رود که این روند کاهش��ی تا 
نزدیک ش��دن به نرخ تورم انتظاری موجود در اقتصاد ادامه 
داشته باشد و روند تأمین مالی بانک ها با استفاده از این ابزار 

کم هزینه تر شود.  
 ن�رخ س�ود س�پرده ها و تس�هیالت اعطایی: نرخ س��ود 
تسهیات و سپرده های بانکی نیز س��رانجام در ماه های پایانی 
سال با مصوبه شورای پول و اعتبار کاهش یافت، به گونه ای که 
این نرخ سپرده های بانکی ساالنه از 20درصد در ابتدای سال به 
18درصد کاهش داده شد. با توجه به کاهش تورم مورد انتظارو 
ادامه سیاس��ت های کنترلی دولت و بانک مرکزی در سال آتی، 
پیش بینی می شود که این نرخ در شش ماهه نخست سال جاری 
ب��ه 16درصد نیز کاهش یابد. این روند، در حالت کلی می تواند 
برای بانک ها به عنوان یک رویداد مثبت تلقی شود، زیرا در کوتاه 
مدت روند کاهش��ی نرخ تس��هیات اعطایی با سرعت کمتری 

نسبت به سود اعطایی به سپرده گذاران کاهش خواهد یافت. 
 نحوه شناس�ایی حق الوکاله: بانک مرک��زی در ماه های 
پایانی سال جاری، در بخشنامه خود خطاب به کلیه بانک ها 

اعام می کند که بانک ها بایستی در پیش بینی های خود برای 
سال مالی آتی، لزوم کنترل نرخ های اعامی برای سپرده های 
م��دت دار را رعایت نمایند. در این راس��تا بانک ها بایس��تی 
نرخ های علی الحس��اب خود را به گونه ای اعام دارند که در 
پایان س��ال از نرخ های سود قطعی باالتر نبوده و ما به التفاوت 
س��ود های محقق شده و علی الحساب را در پایان دوره مالی 
شناسایی و پس از کس��ر حق الوکاله، به سپرده گذاران اعطا 
نمایند. در واقع بانک مرکزی با این شیوه قصد دارد تا نرخ های 
س��ود اعامی توسط بانک ها را کنترل نموده و موجبات ادامه 

روند کاهشی این نرخ را فراهم آورد. 
 افزایش درآمدهای غیرمشاع: با توجه به برداشته شدن 
تحریم ه��ا و امکان فعالیت های ارزی و بین المللی، پیش بینی 
می ش��ود که درآمدهای غیر مش��اع بانک ها از طریق ش��عب 
خارج از کش��ور، ایجاد اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های 
بین المللی و اعطای تسهیات ارزی افزایش قابل ماحظه ای 

در شش ماهه دوم سال آتی داشته باشند. 
 ت�ک نرخی ش�دن نرخ ارز: با وج��ود تاش های صورت 
گرفته در خصوص راه اندازی بازار مشتقه ارزی، انتظار می رود 
وعده های بانک مرکزی در خصوص تک نرخی شدن نرخ ارز، 
در نیمه نخس��ت سال جاری اجرایی ش��ود. این امر می تواند 
برای بانک هایی که تراز ارزی مثبتی دارند، موجب شناسایی 

سود قابل توجه از محل تسعیر ارز شود. 

چالش های آتی
 نحوه شناس�ایی درآمدهای ناش�ی از وجه التزام: یکی 
دیگر از رویدادهای مؤثر بر عملکرد بانک ها در سال آتی، نحوه 
شناسایی درآمدهای بانک از محل سود سپرده های غیرجاری 
و جریمه دیرکرد آن ها می باش��د. بنابر دس��تورالعمل جدید 
بانک مرکزی، بانک ها مکلف ش��ده اند که درآمدهای ناشی از 
وج��ه التزام را درصورت های مالی به جای مبنای تعهدی، بر 
مبنای نقدی شناس��ایی نمایند. در نتیجه این دستورالعمل، 
میزان سود کاغذی)دفتری( بانک ها در سال آتی کاهش یافته 

و در پی آن کیفیت سودآوری آن ها افزایش خواهد یافت. 
 دارایی های مس�دود نظام بانکی و اصالح ساختار مالی: 
یکی دیگر از تهدیدات موجود برای ش��بکه بانکی کش��ور در 
س��ال آتی، میزان دارایی های بلوکه شده می باشد. این منابع 
بلوکه ش��امل بدهی های دولت به شبکه بانکی، و بنگاه داری 

بانک ها می شود. 
با توجه به بودجه اعامی از س��وی دولت برای سال آتی و 
نیز روند جهانی نرخ نفت، قابل پیش بینی است که دولت در 
س��ال آتی نیز با کسری بودجه مواجه شود، لذا تسویه بدهی 
دولت به بانک ها در سال آتی کمی دور از انتظار به نظر خواهد 
رسید. عامل دیگر نیز بنگاه داری بانک ها می باشد که واگذاری 
این دارایی ها از س��وی بانک های کشور در راستای آزاد شدن 
منابع بلوکه ش��ده یکی از فرصت های رشدی این صنعت به 

حساب خواهد آمد. 
 مطالب�ات غیرج�اری: میزان باالی مطالب��ات معوق در 
شبکه بانکی کش��ور یکی دیگر از چالش های پیش روی این 
صنعت می باشد. یکی از عوامل مؤثر بر این عامل، کاهش نرخ 
تسهیات بانکی خواهد بود. با توجه به کاهش نرخ تسهیات 
در سال آتی، انتظار می رود تاش مناسبی در زمینه پرداخت 
این معوقات از س��وی بده��کاران در راس��تای بهره مندی از 

تسهیات ارزان تر صورت پذیرد.
 فعالیت مؤسس�ه های غی�ر مجاز: با توج��ه به مصوبات 
ش��ورای پول و اعتبار در زمینه کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی ولزوم اقدام هماهنگ بانک ها در راس��تای عمل به این 
دس��تورالعمل، پیش بینی می شود که یکی از موانع پیروی از 
این تصمیم ش��ورای پول و اعتبار وجود موسسات غیر مجاز 
بانکی و ع��دم پیروی این مؤسس��ات از دس��تورالعمل فوق 
می باش��د. در نتیجه این اقدام می تواند موجب سرازیر شدن 
سپرده ها از شبکه بانکی کشور به سمت این مؤسسات و باال 
رفتن ریس��ک نقدینگی بانک ها می شود. الزم به ذکر است با 
توجه به اقدامات رخ داده در خصوص تعدادی از این مؤسسات 
در سال جاری، انتظار می رود بانک مرکزی اقدامات مقتضی 
را در زمینه رفع این نگرانی و پیروی یکپارچه ش��بکه بانکی 

کشور از مصوبات شورای پول و اعتبار را فراهم آورد.
در مجموع با توجه به مطالب مطرح ش��ده، به نظر می رسد 
صنعت بانکداری کش��ور پس از طی یک دوره دش��وار و آسیب 
دیدن از ناحیه تحریم های بین المللی و رکود حاکم بر اقتصاد، با 
اجرایی شدن برجام چشم انداز مناسبی را در پیش رو داشته باشد. 
نکته قابل ذکر در این زمینه، نقش دولت و بانک مرکزی در بازار 
پولی کشور می باشد. سیاست های بانک مرکزی در چندین سال 
گذشته بر مبنای کنترل پایه پولی وحجم نقدینگی بوده است. 
امید است با بهبود روابط بین المللی و عزم دولت در رونق بخشیدن 
به اقتصاد داخل��ی، گردش نقدینگی افزایش یافته و بانک ها به 
عنوان پایه های تأمین مالی در اقتصاد کشور بتوانند نقش خود 
را بهتر از گذشته ایفا نمایند. در این میان انتظار می رود، بانک ها 
نیز با تقویت ساختار خود مطابق با استانداردهای بین المللی و 
نیز بهبود شرایط سرمایه ای و مدیریت بهینه دارایی ها، توان خود 
را برای فعالیت های بین المللی و ایفای نقش در بهبود ش��رایط 

اقتصادی کشور افزایش دهند.

بانـکداری؛فرصتهایرشد،چالشهایپیشرو
مهدی فرازمند

 مدیرعامل مشاور سرمایه گذاری 
امین نیکان آفاق 
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ش��اخص بورس کش��ور در ع��رض 2 م��اه رقمی معادل 
26درصد سود را نشان می دهد که در بررسی های آماری 
در همی��ن 2 ماه بی��ش از 2 واحد نیز به نس��بت قیمت 
ب��ه درآمد بورس کش��ور اضافه ش��ده و p/e ب��ازار را به 
رقمی معادل 7.2 رسانده است. در حال حاضر این نسبت 
در بازار سرمایه با نرخ سود 18 درصدی رقمی معادل 5.5 

اس��ت، س��رمایه گذاران در این بازار باید چشم انداز بس��یار روشنی از بازار سرمایه 
داشته باشند تا چنین رکوردهایی را برای بازار سرمایه ایجاد کنند. 

در گزارشات 9 ماهه شرکت های بورسی اتفاق خاصی رخ نداده و اکثر اتفاقات منفی 
در گزارش��ات 3 و 6 ماهه دیده ش��ده بود. پیش بینی این است که گزارشات پایان 
سال شرکت های بورس که در فروردین و اردیبهشت و خرداد ارائه می شود مثبت 
و قابل قبول نباش��د ولی گزارشات ابتدای س��ال 95 شرکت ها که اکثرا با تکیه بر 
گشایش هسته ای نیز بوده گزارشات مهم و مثبتی بوده است و حتی با خوش بینی 
زیادی نیز همراه بوده است. پس از عملی شدن برجام کشور وارد شرایطی شده که 
تحریم ها به تدریج برداشته شده و صنایع کشور قراردادهای مهمی نیز امضا کردند 
که این موضوع این بازار را مستعد رشد بسیاری کرده است. پیش بینی می شود در 
سال جدید بازار سرمایه با این موضوع شرایط مثبتی داشته باشد اما به نظر می آید 
تحلیلگران باید دو تهدید بزرگ پیش روی بازار سرمایه را مدنظر خود قرار دهند. 
بزرگترین تهدیدی که بر بازار سرمایه سایه افکنده است نرخ سود بانکی است که 
هنوز به آن میزان کاهش نیافته اس��ت، در حال حاضر نرخ تورم کشور حدودا 12 
درصد بوده و اختالف 6 درصدی نیز با نرخ س��ود بانکی دارد. جالب اس��ت که نرخ 
سود حقیقی ایران بسیار بیشتر از نرخ سود اسمی بسیاری از کشورهای دنیا است. 
تهدید بعدی پیش روی بازار س��رمایه قیمت نفت اس��ت به  عنوان مثال نفت برنت 
که در 17 ماه پیش 110 دالر بوده اکنون به 36 دالر رسیده است. در حال حاضر 
حدودا 30درصد کل بورس کش��ور را ش��رکت های پتروشیمی و شیمیایی تشکیل 
می دهند، 8درصد آن را محصوالت نفتی، 10درصد آن را محصوالت فلزی، 5درصد 
معدنی ها و حدودا 9درصد کل بورس نیز مربوط به هلدینگ هایی است که صنایع 
ف��وق در آن نقش محوریت را دارند. در چنین ش��رایطی ح��دودا 60درصد بورس 
کش��ور وابستگی مستقیم به قیمت های جهانی دارد که هرچند اتفاقات داخلی در 
فراز و فرود آن بی تاثیر نیست اما افت قیمت نفت، مشتقات نفتی و فلزات اساسی 
به شدت تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته است. کاهش قیمت نفت موجب کاهش 
قیمت مواد اولیه و قیمت فروش در صنایع پتروش��یمی و شیمیایی و پاالیشگاهی 
می ش��ود. با توجه به این که این ش��رکت ها دارای حاشیه سود می باشند در نتیجه 
کاهش س��ود آوری آن ها را در پی دارد. این موضوع برای صنایع فلزی، معدنی و... 
که وابستگی به قیمت نفت دارند نیز صادق است. عالوه بر این با کاهش قیمت نفت 
و مشتقات نفتی، فلزات اساسی و معدنی ها، کسری بودجه دولت زیاد شده و دست 
دولت برای بودجه های عمرانی نیز بسته می شود. در واقع درآمد دولت از نفت صرفا 
متوجه به پرداخت یارانه و حقوق کارکنان خواهد شد. این موضوع ها تواند موجب 
رکود در صنایع ساختمان، سیمان، کاشی و سرامیک و... شود. همچنین با کسری 
بودجه دولت شرکت های پیمانکاری نیز به جای دریافت پول تنها از دولت طلبکار 
می ش��وند که این موضوع نیز موجب کاهش افت ارزش بورس و شاخص می شود. 
در نهایت این س��یکل معیوب تا پایین بردن عدد ش��اخص بورس پیش می رود. به 
جز دو تهدید فوق پیش بینی می شود سایر فاکتورهای پیش روی بازار سرمایه در 
دوران پسابرجامی مثبت بوده و به عنوان یک فرصت مهم چه برای سرمایه گذاران 

داخلی و چه برای سرمایه گذاران خارجی مدنظر قرار گیرند.

بورس در دوران پسابرجام

بهنام بهزادفر
مدیر امور اعضا کانون 

کارگزاران و مدرس دانشگاه

موفقیت پدیده جهانی شدن تجارت و فعالیت های 
اقتصادی که از اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار 
گرفت، در گرو برداش��تن مرزه��ای مختلف بود. 
کاهش تعرفه های گمرکی، شکل گیری پول واحد 
منطقه ای، حذف روادید بین کش��ورها از مصادیق 
بارز کوش��ش در حذف مرزها و ب��ه عبارت دیگر 
موانع س��رمایه گذاری و تج��ارت بین الملل عنوان 
می شود. در همین راس��تا وضع قوانین و مقررات 
ف��را ملی و تش��کیل نهاده��ای بین المللی مفهوم 
جهانی ش��دن را پررنگ تر ک��رد. اگر چه انتقادات 
جدی به این پدیده مطرح اس��ت، لیکن وضعیت 
خاص کش��ور ایران در تطابق با فضای بین المللی 
طی دهه گذش��ته، متمایز از روند دیگر کش��ورها 
باید بررس��ی ش��ود. یکی از مهم ترین مخاطرات 
ناش��ی از تحریم ه��ای بین المللی، قط��ع جریان 
متع��ارف به��ره من��دی از مزیت ه��ای تجارت و 
س��رمایه گذاری خارجی از جمله ورود منابع مالی 
اس��ت. در چنین ش��رایطی با وجود بستر سازی 
قانونی برای شکل گیری بازار سرمایه فعال، شفاف 
و متناس��ب ب��ا اقتصاد ای��ران از 10س��ال پیش، 
تمامی سیاستگذاران، دست اندرکاران، معامله گران 
و ارایه دهندگان خدمات در بازار سرمایه در داخل 
مرزهای جغرافیایی داخلی فعال بوده و از تعامل و 

تمرین با خارج از مرزها محروم بوده اند. 
با وجود دسترس��ی به منابع دانش��ی و اطالعاتی، 
تجربی��ات موجود مجموعه خانواده بازار س��رمایه 
و بس��ترهای فعلی از کفای��ت الزم برای تعامالت 
و جذب س��رمایه گذاری خارجی برخوردار نیست. 
بنابرای��ن، باید به س��رعت ش��کاف موج��ود را با 
تطبیق با ادبیات و ش��رایط مت��داول در تجارت و 
سرمایه گذاری خارجی پوشش داد. آنچه پس از روز 
اجرای برجام برجسته مشاهده می شود، برقراری 
روابط انسانی، جلس��ات و نشست های مسئوالن، 
سیاستگذاران و برخی تجار است که البته ضروری 
و الزم اس��ت. اما اگر یکی از مهم ترین دغدغه های 
اقتصاد از جمله بازار سرمایه جذب سرمایه گذاری 
خارجی اس��ت، باید این موضوع به طور برجسته، 
فراگیر و یکپارچه بحث روز و مس��تمر س��ه قوه و 
تمامی  وزارتخانه ها و تصمیم گیران بوده و برای آن 
برنامه وجود داش��ته باشد و در اولویت عملی و نه 

صرفا سیاسی، رسانه ای و شعاری به چشم آید.
به عنوان مثال در محیط حقوقی باید نگاه اصالحی، 
تطبیق��ی و منس��جم در قوانینی چ��ون جلب و 
حمایت از س��رمایه گذاری خارج��ی، مالیات های 
مس��تقیم، تجارت، بازار اوراق بهادار، مناطق آزاد، 
بودج��ه و حتی پیش نویس احکام برنامه شش��م 

دی��ده ش��ود. در حالی که 
جدیدترین قوانین مرتبط 
مثل مالیات های مستقیم 
تولی��د  موان��ع  رف��ع  و 
فاقد حداقل  رقابت پذی��ر 
ویژگی و در مواردی مغایر 

اس��ت. نقش دولت در یکپارچه سازی و همسویی 
لوایح پیشنهادی، هماهنگی و همگرایی اولویت ها 
با مجلس برای تصوی��ب و همچنین حمایت ها و 
همسویی قوه قضاییه می تواند بستر سرمایه گذاری 
را فراه��م کند. در این راس��تا، پاالی��ش مقررات 
محیط کس��ب و کار که در ش��رایط بس��ته دوره 
تحریم و نب��ود روابط بین المللی الزم االجرا مانده 
است، اجتناب ناپذیر اس��ت. به عنوان مثال، بازار 
س��رمایه ایران هم از فرط وجود مقررات متعدد و 
بی حد و حصر رنج می برد و هم فاقد بستر حقوقی 
الزم و جذاب است. نگاه کنترلی و نظارتی صرف از 
موانع بلوغ بازار است. در حالی که در کنار ضرورت 
نظارت، حمایت بدون تبعیض و توسعه کیفی نیز 
باید حس شود. بنابراین، ضمن مقررات زدایی زائد 
و جایگزینی مقررات مولد و محرک سرمایه گذاری، 
تغییر نگرش مدیریتی و نظارتی می تواند بلوغ بازار 

را تسریع کند.
موضوع سرمایه گذاری خارجی در اولویت بندی دیگر 
مرتبطین و خدمات و بستر سازان بازارهای مالی نیز 
باید مشاهده شود. باید به این سئوال پاسخ داده شود 
که آیا بازار پول و س��رمایه در این ارتباط همسویی 
دارند، آیا خدمات اعتبار بخشی حسابرسی و دیگر 
خدم��ات حرفه ای مورد نیاز س��رمایه گذار خارجی 
مهیای عرضه هست و بستر قانونی برای مشارکت 
بین موسس��ات حسابرسی داخلی و خارجی وجود 
دارد و برای این تطابق برنامه تدوین شده است و با 
وجود ضرورت به کارگیری استانداردهای بین المللی 
گزارش��گری مالی )IFRS(، سازمان حسابرسی به 
عنوان استاندارد گذار حسابداری و حسابرسی اراده 
عملی برای تطبیق با اولویت سرمایه گذاری خارجی 
و تعجیل در برقراری الزامات آن و همکاری با دیگر 
مرتبطین از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار دارد؛ 

پاسخ مثبتی به سواالت اشاره شده نمی توان داد. 
س��رمایه گذاری خارج��ی با مس��افرت و مصاحبه 
جذب نمی شود؛ بلکه از طریق درک فضای جدید، 
برنامه ریزی منسجم و یکپارچه مورد حمایت کلیه 
قوا و دس��ت اندرکاران، فراه��م کردن زیر بناهای 
الزم، تعیین افق زمانی دقیق، تعهد و اراده عملی 
ب��ه اجرا و وجود نگاه تخصصی و سیاس��ی زدایی 

تدریجی میسراست.

ضرورت نظارت و لزوم مقررات زدایی

سعید جمشیدی فرد
رئیس هیات مدیره شرکت 
مشاورسرمایه گذاری معیار

کارشناسان بازار سرمایه از آینده بورس در سال 95 می گویند؛

بورس در آیینه پسا برجام
 هفته نامه بورس: ضرباهنگ نزدیک شدن به آخرین روزهای معامالتی سال 94 و مرور روزهای خوب و بدی که حاال البته به  عنوان سال سرنوشت ایرانی ها هم می توان از 
آن یاد کرد. ثبت رشد 5 درصدی شاخص بورس در نوروز 94 هرچند نوید روزهای خوبی را می داد اما سقوط شاخص در اردیبهشت ماه و ادامه نوسانات بازار و فراز و فرود آن 
در ماه های تیر، شهریور و رسیدن به دی ماه بسیاری را متضرر و البته برخی را پرسود کرد؛ در این میان و مثل همیشه روند نزولی بازار با شنیدن خبر خوش پایان مذاکرات و 
توافق بر سر رفع تحریم های نفتی و مالی دوباره روی خوش خود را نشان داد و شاخص رنگ سبز گرفت. بر اساس تحلیل اغلب کارشناسان، اثرات تحریم از ابتدای سال 95 
کم کم نمود بیشتری داشته و شرایط اقتصادی و سیاسی مناسب تری را ایجاد خواهد کرد. در این میان و گذشته از واکنش مقطعی سهامداران به اخبار سیاسی و اقتصادی، 
بازار سهام در سال 95 چگونه خواهد بود؟ تغییرات در ساختار شرکت ها به وجود خواهد آمد؟ سودآوری صنایع مختلف به چه نحوی خواهد بود و سئواالتی از این دست؛ 

موضوعاتی است که کارشناسان بازار سرمایه به آن پاسخ می دهند.

آنچه در ماه های آخر س��ال 94 ش��اهد بودی��م زدودن تردید 
س��رمایه گذاران در تداوم روندهای رو به رشد و بازگشت اعتماد 
به بازار بود که باعث ش��د حجم معامالت به طرز چش��مگیری 
فزونی یابد این رشد با هماهنگی و همراهی سهامداران حقوقی 

عمده در برخی نمادها تداوم یافت. 
برخی نمادها آنچه داش��تند ش��امل تعدیل س��ود سال آتی و 
افزایش س��رمایه، فروش دارایی هم��ه و همه را ارائه کردند که 
این خ��ود باعث عبور قیمت برخی از آنها حتی از س��قف های 

قیمتی سال های پیش شد.
اما همچنان تاکید می شود که عبور از خطوط تحلیلی و خرید 
هیجان��ی به دور از تحلیل و فراتر از آن، خوش بینی غیرمنطقی 
می توان��د باز باعث آس��یبی جدی ش��ود. البته ای��ن بار حجم 
نقدینگ��ی در چرخش قابل توجه ب��وده و ریزش های هولناک 
را جلوگی��ری می کند. ولی لیدر مان��دن یک گروه و عدم ورود 
پول در گروه های پرپتانسیل دیگر می تواند برخی قیمت ها را از 

ارزش واقعی دور کند.
با کمی دقت در ورود و خروج س��هامداران متوجه این موضوع 
می ش��ویم که س��هامدار پس از ورود به س��هم دارای پتانسیل 
بازخورد سهامدار عمده و رفتار وی در عرضه و تقاضا را مدنظر 
ق��رار می دهد، ب��ه عنوان مثال در گروه بانکی وقتی س��هامدار 
عرضه های شدید را در کد حقوقی اصلی سهم مشاهده می کند 
این ش��ک و تردید به ذهنش خطور می کند که ش��اید سهم را 
گران خریده و او نیز به تداوم ریزش سهم و خروج از آن به هر 

شکل کمک می کند.
بدیهی اس��ت برای پایداری هر سیس��تمی که در جهان شکل 
می گیرد تعادل الزم است. توضیح اینکه رشد یک بخش سیستم 
و عدم رش��د بخش های دیگر نظم و تعادل را بر هم می زند. از 

گروه هایی که در رشد اخیر از بازار جا مانده اند می توان به گروه 
پتروپاالیش اشاره کرد. این صنعت که صنعتی استراتژیک بوده 
یکی از بیش��ترین جذابیت ها را برای س��رمایه گذار خارجی در 
بر دارد ولی در بازار س��رمایه هنوز سایه تصمیمات و ابهاماتی 
که از س��مت مسئوالن دولت به این صنعت سایه افکنده است 
نگرانی اصلی سرمایه گذاران است. آنچه بر اهل فن واضح است 
رشد شاخص و فتح قله های باالیی که گاه در برخی سایت ها و 
تحلیل ها از آن نام برده می شود بدون همراهی گروه های بزرگی 
چون پتروپاالیش��ی ها دور از ذهن و مش��کل به نظر می رسد. 
بنابراین ضروری اس��ت س��هامداران عمده ای��ن نمادها نیز با 
هماهنگی با وزارت و مس��ئوالن سازمان به دنبال ایجاد بستری 
ش��فاف و بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران باشند، زیرا یکی 
از بهترین محل های تأمین س��رمایه برای طرح های توس��عه و 

بهره وری این شرکت ها بازار سرمایه است. 
ب��ا نیم نگاهی ب��ه عرضه های اولیه صورت گرفت��ه در ماه های 
پایانی سال در میابیم بازار سرمایه به شدت از ورود شرکت های 
جدید اس��تقبال می کند و این پیام را به مدیران ارشد در راس 
امور می دهد که بازار تش��نه شرکت های جدید بوده و اگر این 
شرکت ها دارای حاشیه سود مناسب و تکنولوژی به روز باشند 

حتی فراتر از انتظارات به عطش خرید خود ادامه می دهد.
در خصوص حبابی شدن قیمت ها باید گفت بهترین روشی که 
می توان برای یافتن ارزش هر سهم و حبابی بودن یا نبودن آن 
درنظر گرفت تطابق رشد صنعت مذکور با واقعیت های اقتصادی 
است. هر رشدی که در برگیرنده واقعیت نباشد، به زودی تغییر 
مس��یر خواهد داد و این رش��دها صرفا برای اخذ س��ودهای به 
اصطالح نوسانگیری مناسب اس��ت، بنابراین سرمایه گذار باید 
خود را موظف به مطالعه و بررسی واقعیت ها و تحوالت واقعی 

اقتصادی در دوره پسا برجام کند.
قطعا خ��روج از رکود زمان بر خواهد 
ب��ود. این روزها اخبار زیادی از تمایل 
سرمایه گذار خارجی به سرمایه گذاری 
در طرح ه��ای توس��عه ش��رکت های 
بزرگ و صنای��ع جذابی چون نفت و 

گاز و پتروش��یمی، حمل و نقل و معادن ش��نیده می شود ولی 
همانطور که اهل فن می دانند هر ورودی نیاز به زیرساخت های 
مرتبط دارد.خوش��بختانه دولت در تالش است تا قوانین ورود 
سرمایه گذاران را تسهیل کند، اما آنچه از تسهیل مهمتر به نظر 
می رسد، تثبت قوانین برای بازه زمانی قابل اتکاست، به عنوان 
مثال می توان به ایجاد روشی برای تعیین نرخ خوراک و انرژی 

در اکثر صنایع اشاره کرد.
همانطور که در باال تاکید ش��د ضروری است بستری شفاف با 
قوانی��ن ثابت و قابل اتکا و بلندمدت و تضمین کننده س��رمایه 
سرمایه گذاران مهیا شود. انتظارسرمایه گذاران، تالش مسئوالن 
ب��ازار س��رمایه در جهت مذاکرات با مقام��ات دولتی و مجلس 
جهت تثبیت تصمیمات با دید بلندمدت و به تبع آن بازگشت 

اعتماد به نمادهای بزرگ بازار است.
در خصوص توصیه برای س��رمایه گذاری در س��ال 95 به نظر 
برخی گروه ها که هنوز رش��د اصلی را نکرده و احتماال با تاخیر 
به رشد می پیوندند می توان به گروه بیمه، پتروشیمی، کانه های 
فلزی و غیر فلزی و صنعت گردش��گری اش��اره کرد. این رشد 
می توان��د با افزایش قیمت های جهانی و ورود س��رمایه گذاران 
در دوران پساتحریم تقویت ش��ود. امید است در سال پیش رو 
س��رمایه گذاران ب��ا دی��د ب��از و با رعای��ت اصول حرف��ه ای با 

سرمایه گذاری و هم افزایی، تحول اقتصاد کشور را رقم بزنند.

بازار سرمایه و سال پیش رو
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درباره اثرات برج��ام و رفع تحریم ها بر 
رشد بازار س��رمایه در بین کارشناسان 
انجام ش��ده است.  بحث های بس��یاری 
ش��کی نیست که رشد خیره کننده اخیر 

قیمت ها در بازارس��هام یکی از اثرات مهم همین امر بوده اس��ت 
که غیرمس��تقیم می ت��وان آن را از تاثیرات ورود س��رمایه گذاران 
خارجی)در کنار عوامل داخلی و روانی( دانست. بنابراین به منظور 
حفظ جریان ورود س��رمایه های خارجی به بازارس��رمایه و تداوم 
رشد پایدار و منطقی توجه به برخی از ملزومات در بازار اجتناب 

ناپذیر خواهد بود.
حذف برخی از موانع ورود سرمایه گذاران خارجی و ایجاد برخی از 
ابزارها جهت کاهش ریسک سرمایه گذاران خارجی از ابتدایی ترین 
ملزوم��ات ی��ک بازار مالی بین المللی اس��ت که بای��د اقدام جدی 
درمورد آن ص��ورت گیرد. افزایش ش��فافیت اطالعاتی یکی دیگر 
از فاکتورهای مهم برای س��رمایه گذاران بین المللی اس��ت که الزم 
است در بازار سرمایه ما در این مورد کار بیشتری انجام شود، چرا 
که هنوز س��طح شفافیت اطالعاتی در بازار سرمایه ایران در سطح 
ضعیف قرار دارد. نقدشوندگی و اندازه  شرکت ها از دیگر فاکتورهای 
بنیادی س��هام شرکت هاست که برای س��رمایه گذاران حرفه ای از 
درج��ه اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، به طوری که ش��رکت های 
بزرگ و دارای ریس��ک کم که قابلیت نقدش��وندگی بهتری داشته 

باشند در کانون توجه این سرمایه گذاران خواهد بود.
ریسک سیاس��ت گذاری های کالن اقتصادی و به تبع آن ریسک 
نوسانات نرخ ارز نیز از جمله فاکتورهای مورد توجه سرمایه گذاران 
خارجی اس��ت که معموال این ریسک در بازارهای نوظهور بیشتر 
اس��ت. در این راس��تا لزوم طراحی ابزارهای پوشش ریسک نرخ 
ارز در کش��ور و س��رعت در طراحی این اب��زار را می توان یکی از 
اقدام��ات موثر ب��رای حفظ جریان ورود س��رمایه گذاران خارجی 
دانس��ت. فارغ از ملزومات یک ب��ازار بین المللی، مهم ترین مزیت 
ورود س��رمایه گذار خارجی در بازار سرمایه کاهش هزینه تأمین 
مالی در شرکت هاس��ت که در بلندمدت به رشد اقتصادی کشور 
منجر خواهد ش��د، اما در مقابل خطرات��ی نیز از ناحیه ورود این 
س��رمایه گذاران می تواند بازارس��رمایه را تهدید کند که کنترل و 
مراقب��ت این خطرات نیز به همان نس��بت دارای اهمیت خواهد 
ب��ود، به طوری که افزای��ش غیرمنطقی تالطم��ات قیمتی در اثر 
ش��وک های معمولی در اقتصاد کالن، یکی از ریسک های حضور 
س��رمایه گذاران بین المللی خواهد بود. بنابراین سیاستگذاری در 
حوزه پولی نیز برای بانک مرکزی کمی مشکل تر خواهد شد، چرا 
که کوچکترین افزایش در نرخ بهره با افزایش ورود س��رمایه های 
خارجی خنثی خواهد شد و برعکس، بنابراین با درنظرگرفتن مزایا 
و خطرات ورود س��رمایه گذاران خارجی، طراحی برخی ابزارهای 
 جدید پوشش ریسک در بازار مالی کشور، ضروری و اجتناب ناپذیر 

خواهد بود.

همانگونه که فعاالن بازار سرمایه شاهد بورس پرماجرای 
اوراق بهادار تهران طی سال های اخیر بوده اند، شاخص 
کل بورس، با فضای پس از روی کار آمدن دولت جدید 
ت��ا دی ماه ۱۳۹۲ رق��م ۸۹ هزار واح��د را تجربه کرد. 
پس از آن به دلیل بی نتیجه ماندن مذاکرات هسته ای و 
رکود اقتصادی تا نیمه اول دی ماه س��ال ۱۳۹۴ با افت 
و خیز مداوم و در کل با روند نزولی همراه بوده اس��ت. 
طی این مدت، زیان بورس به بیش از ۳۰ درصد رس��ید 
و حجم و ارزش روزانه معامالت نیز به ش��دت افت کرد. 
به گونه ای که این دو شاخص به ترتیب با افت های ۴۰ و 
۵۶ درصدی روبه رو شدند. طی دوره مزبور از ارزش بازار 
س��هام نیز حدود ۲۵ درصد کاسته شد. با اجرایی شدن 
برجام، شاخص کل بازار از نیمه دوم دی  ماه سال جاری 
رون��د فزاینده خود را آغاز کرد و از حدود ۶۱ هزار واحد 
تا حدود ۷۹ هزار واحد تا اس��فندماه سال جاری رسیده 
اس��ت. جدول زیر برخی شاخص های مهم بورس تهران 

در دو سال اخیر را به اختصار نشان می دهد.
به صورت مش��خص از عوامل ایج��اد رکود در معامالت 
ب��ازار بورس اوراق بهادار می توان ب��ه تاثیر پذیری بازار 
از بحران ه��ای منطقه ای، مناقش��ه هس��ته ای و اثرات 
مستقیم و غیرمستقیم تحریم ها، کاهش شاخص بازار ها 
و بورس های دنیا، کاهش قیمت نفت و فلزات اساس��ی، 
رکود اقتصادی س��ال های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ و روند کند 
رشد اقتصادی کشور در ۳ سال اخیر، افزایش نرخ خوراک 
پتروش��یمی ها و بهره مالکانه معادن، اجرای هدفمندی 
یارانه ها، مش��کالت قیمت گ��ذاری در محصوالت برخی 
صنایع مهم و اثرگذار بورس��ی، چالش رقابت بانک ها و 
بورس بر سر جذب نقدینگی و بازدهی باال تر سپرده های 
بانکی، محدودیت های معامالتی در بازار س��هام، توقف 

طوالنی مدت نمادهای معامالتی اشاره کرد. 
ولی در فضای پسابرجام و از نیمه دوم دی ماه سال جاری 
و با قطعی ش��دن نتیجه مذاکرات هسته ای و چشم انداز 
مثبت برای رفع تحریم ها، تاکنون تمامی ش��اخص های 
بازار س��رمایه رو به رشد بوده اس��ت؛ به گونه ای که در 
دو ماه گذش��ته شاخص کل بورس از رشد ۲۸ درصدی 
برخ��وردار ب��وده و از ۶۱۰۰۰ واحد ب��ه ۷۸۵۰۰ واحد 

رسیده است. 
گروه ه��ای خودروی��ی، بانکی، پتروش��یمی، تجهیزاتی، 
مخابرات، حمل و نقل و فلزات که بیش��ترین آثار مثبت 
ناشی از رفع تحریم ها متوجه آن ها خواهد بود، بیشترین 
رش��د را داش��ته اند. به عنوان مثال در غال��ب نمادهای 
خودرویی ارزش روز س��هام به بیش از دو برابر نسبت به 
دو ماه پیش رسیده است. شرکت ها در سایر صنعت های 
بورسی نیز که مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از نتایج اجرای 

برجام هستند از رشد قیمت سهام برخوردار بوده اند. 

پیش بینی می ش��ود ش��اخص کل بورس تا پایان سال 
ج��اری در مح��دوده ۸۰ هزار واحد ق��رار گرفته و در 
س��ال ۱۳۹۵ که اثرات واقع��ی برنامه های دولت و رفع 
تحریم ها بر سودآوری و قیمت سهام شرکت ها مشخص 
می شود، شاخص بورس به رکوردهای قبلی خود یعنی 
در محدوده ۹۰ هزار واحد و حتی باال تر از آن برسد. 

در ش��رایط فعلی انتظار می رود اجرای سیاس��ت های 
خ��روج از رک��ود و بازبینی در نرخ س��ود بانکی زمینه  
جذابیت ب��ازار س��هام را فراهم کند. ترویج اس��تفاده 
از ابزاره��ای بده��ی نظیر انواع صکوک، اس��ناد خزانه 
اسالمی و اوراق مشارکت که استفاده از آن ها در قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و الیحه بودجه سال ۱۳۹۵ 
پیش بینی ش��ده، می تواند به توسعه بازار بدهی کمک 
کند. با افزایش نس��بت ارزش بازار ب��ه تولید ناخالص 
داخلی، نظ��ام تأمین مالی ب��رای بنگاه های اقتصادی 
از وضعی��ت بانک محور بودن فاصله بیش��تری خواهد 
گرفت و به سمت وضعیت بازار محور در حرکت است. 
در این راستا الزم است دولت برای هدایت تأمین مالی 
بنگاه های بزرگ از بازار س��رمایه از ابزارهای تش��ویقی 

الزم نظیر معافیت های مالیاتی بیشتر استفاده کند. 
در پیش نویس سند راهبردی تأمین منابع مالی کشور 
می توان به افزایش نس��بت ارزش بازار به ارزش تولید 
ناخالص داخلی به بیش از ۹۰ درصد در سال آخر برنامه، 
گس��ترش پایه سهامداری به بیش از یازده میلیون نفر 
البته غیر از س��هام عدالت، افزایش گردش معامالت به 
بیش از ۳۰ درصد، رش��د سهم سرمایه گذاران خارجی 
در بازار اوراق بهادار به طور متوسط ساالنه ۵۰ درصد، 
افزایش ظرفیت تأمین مالی بازار سرمایه تا حدود ۶۶۰ 

هزار میلیارد ریال تا سال ۱۳۹۹ اشاره کرد. 
آنگون��ه که در الیحه برنامه شش��م توس��عه و اس��ناد 
راهبردی و عملیاتی این برنامه در بخش بازار س��رمایه 
پیش بینی ش��ده است، دولت و همچنین شورای عالی 
بورس می توانند در راس��تای نیل به اهداف کمی برنامه 
ششم در بخش بازار سرمایه تصمیمات و مصوبات الزم 
را داش��ته باش��ند. برای نمونه ب��رای تعمیق و افزایش 
نقد ش��وندگی بازار، کاهش هزینه های معامالتی یعنی 
کارم��زد کارگزاری ها نیز می تواند در دس��تور کار نهاد 

ناظ��ر ق��رار گیرد و ی��ا برای 
مدیری��ت و کنت��رل حض��ور 
س��رمایه گذاران خارج��ی در 
بورس ته��ران و جلوگیری از 
تبع��ات منفی هجوم بی قاعده 
سرمایه گذاران خارجی تدابیر 

الزم اندیشیده شود. 
آنگونه که مدی��ران بورس تهران عن��وان کرده اند، در 
مدت اخی��ر تفاهم نامه ه��ای همکاری متع��ددی بین 
ب��ورس ته��ران و بورس ه��ای دیگر در زمین��ه تبادل 
اطالعات فعال و گسترش همکاری ها امضاء شده است؛ 
نمایندگان بورس ش��ن زن و ترکیه نیز ضمن بازدید از 
ب��ورس تهران، مذاکرات اولیه ب��رای تنظیم تفاهمنامه 
همکاری مشترک داشته اند. با فراهم شدن زمینه های 
الزم ب��رای حضور س��رمایه گذاران خارج��ی در بورس 
تهران انتظار می رود امکان ارتقای بیشتر شاخص های 

بازار سرمایه فراهم شود. 
از ابت��دای س��ال ج��اری ۲۵۰ س��رمایه گذار خارجی 
ش��امل س��رمایه گذاران نهادی و حقیقی در قالب ۶۰ 
هیات از بورس بازدید کردند. مطابق اطالعات سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار بیش از ۵۰۰ کد معامالتی برای 
س��رمایه گذاران خارجی صادر ش��ده که از این میزان 
۱۰۰ مورد سرمایه گذار نهادی و ۴۰۰ نفر سرمایه گذار 
حقیقی هس��تند. قبل از اجرای برجام س��اختار بورس 
ته��ران به گونه ای بود که امکان معامالت برخط برقرار 
ب��ود، اما امکان س��وئیفت و نقل و انتق��ال پول وجود 
نداشت. با برقراری سوئیفت و امکان انتقال وجه انتظار 
می رود شاهد حضور بیشتر سرمایه گذاران خارجی در 

بازار بورس باشیم. 
بنابرای��ن و ب��ا وجود ش��واهد مذکور و بر اس��اس نظر 
فعاالن و صاح��ب نظران اقتصادی و مالی کش��ور، در 
دوره پسا برجام س��رمایه گذاری در بورس اوراق بهادار 
در مقایس��ه با بازارهای دیگر از مزیت نسبی برخوردار 
است و توصیه می ش��ود خصوصا سرمایه گذاران جدید 
ب��ا اس��تفاده از نظر مش��اورین و متخصصی��ن مالی و 
س��رمایه گذاری با دید بلند مدت به سرمایه گذاری در 

این بازار مبادرت کنند.

ورود سرمایه گذاران و 
لزوم کنترل ریسک ها

۵۰۰ کد معامالتی خارجی، در انتظار سوئیفت

حسین کاووسی
 کارشناس بازارسرمایه 

و استاد دانشگاه

رضا فراهانی

کار شناس بازار سرمایه 

کارشناسان بازار سرمایه از آینده بورس در سال 95 می گویند؛

بورس در آیینه پسا برجام
 هفته نامه بورس: ضرباهنگ نزدیک شدن به آخرین روزهای معامالتی سال 94 و مرور روزهای خوب و بدی که حاال البته به  عنوان سال سرنوشت ایرانی ها هم می توان از 
آن یاد کرد. ثبت رشد 5 درصدی شاخص بورس در نوروز 94 هرچند نوید روزهای خوبی را می داد اما سقوط شاخص در اردیبهشت ماه و ادامه نوسانات بازار و فراز و فرود آن 
در ماه های تیر، شهریور و رسیدن به دی ماه بسیاری را متضرر و البته برخی را پرسود کرد؛ در این میان و مثل همیشه روند نزولی بازار با شنیدن خبر خوش پایان مذاکرات و 
توافق بر سر رفع تحریم های نفتی و مالی دوباره روی خوش خود را نشان داد و شاخص رنگ سبز گرفت. بر اساس تحلیل اغلب کارشناسان، اثرات تحریم از ابتدای سال 95 
کم کم نمود بیشتری داشته و شرایط اقتصادی و سیاسی مناسب تری را ایجاد خواهد کرد. در این میان و گذشته از واکنش مقطعی سهامداران به اخبار سیاسی و اقتصادی، 
بازار سهام در سال 95 چگونه خواهد بود؟ تغییرات در ساختار شرکت ها به وجود خواهد آمد؟ سودآوری صنایع مختلف به چه نحوی خواهد بود و سئواالتی از این دست؛ 

موضوعاتی است که کارشناسان بازار سرمایه به آن پاسخ می دهند.

آنچه در ماه های آخر س��ال ۹۴ ش��اهد بودی��م زدودن تردید 
س��رمایه گذاران در تداوم روندهای رو به رشد و بازگشت اعتماد 
به بازار بود که باعث ش��د حجم معامالت به طرز چش��مگیری 
فزونی یابد این رشد با هماهنگی و همراهی سهامداران حقوقی 

عمده در برخی نمادها تداوم یافت. 
برخی نمادها آنچه داش��تند ش��امل تعدیل س��ود سال آتی و 
افزایش س��رمایه، فروش دارایی هم��ه و همه را ارائه کردند که 
این خ��ود باعث عبور قیمت برخی از آنها حتی از س��قف های 

قیمتی سال های پیش شد.
اما همچنان تاکید می شود که عبور از خطوط تحلیلی و خرید 
هیجان��ی به دور از تحلیل و فراتر از آن، خوش بینی غیرمنطقی 
می توان��د باز باعث آس��یبی جدی ش��ود. البته ای��ن بار حجم 
نقدینگ��ی در چرخش قابل توجه ب��وده و ریزش های هولناک 
را جلوگی��ری می کند. ولی لیدر مان��دن یک گروه و عدم ورود 
پول در گروه های پرپتانسیل دیگر می تواند برخی قیمت ها را از 

ارزش واقعی دور کند.
با کمی دقت در ورود و خروج س��هامداران متوجه این موضوع 
می ش��ویم که س��هامدار پس از ورود به س��هم دارای پتانسیل 
بازخورد سهامدار عمده و رفتار وی در عرضه و تقاضا را مدنظر 
ق��رار می دهد، ب��ه عنوان مثال در گروه بانکی وقتی س��هامدار 
عرضه های شدید را در کد حقوقی اصلی سهم مشاهده می کند 
این ش��ک و تردید به ذهنش خطور می کند که ش��اید سهم را 
گران خریده و او نیز به تداوم ریزش سهم و خروج از آن به هر 

شکل کمک می کند.
بدیهی اس��ت برای پایداری هر سیس��تمی که در جهان شکل 
می گیرد تعادل الزم است. توضیح اینکه رشد یک بخش سیستم 
و عدم رش��د بخش های دیگر نظم و تعادل را بر هم می زند. از 

گروه هایی که در رشد اخیر از بازار جا مانده اند می توان به گروه 
پتروپاالیش اشاره کرد. این صنعت که صنعتی استراتژیک بوده 
یکی از بیش��ترین جذابیت ها را برای س��رمایه گذار خارجی در 
بر دارد ولی در بازار س��رمایه هنوز سایه تصمیمات و ابهاماتی 
که از س��مت مسئوالن دولت به این صنعت سایه افکنده است 
نگرانی اصلی سرمایه گذاران است. آنچه بر اهل فن واضح است 
رشد شاخص و فتح قله های باالیی که گاه در برخی سایت ها و 
تحلیل ها از آن نام برده می شود بدون همراهی گروه های بزرگی 
چون پتروپاالیش��ی ها دور از ذهن و مش��کل به نظر می رسد. 
بنابراین ضروری اس��ت س��هامداران عمده ای��ن نمادها نیز با 
هماهنگی با وزارت و مس��ئوالن سازمان به دنبال ایجاد بستری 
ش��فاف و بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران باشند، زیرا یکی 
از بهترین محل های تأمین س��رمایه برای طرح های توس��عه و 

بهره وری این شرکت ها بازار سرمایه است. 
ب��ا نیم نگاهی ب��ه عرضه های اولیه صورت گرفت��ه در ماه های 
پایانی سال در میابیم بازار سرمایه به شدت از ورود شرکت های 
جدید اس��تقبال می کند و این پیام را به مدیران ارشد در راس 
امور می دهد که بازار تش��نه شرکت های جدید بوده و اگر این 
شرکت ها دارای حاشیه سود مناسب و تکنولوژی به روز باشند 

حتی فراتر از انتظارات به عطش خرید خود ادامه می دهد.
در خصوص حبابی شدن قیمت ها باید گفت بهترین روشی که 
می توان برای یافتن ارزش هر سهم و حبابی بودن یا نبودن آن 
درنظر گرفت تطابق رشد صنعت مذکور با واقعیت های اقتصادی 
است. هر رشدی که در برگیرنده واقعیت نباشد، به زودی تغییر 
مس��یر خواهد داد و این رش��دها صرفا برای اخذ س��ودهای به 
اصطالح نوسانگیری مناسب اس��ت، بنابراین سرمایه گذار باید 
خود را موظف به مطالعه و بررسی واقعیت ها و تحوالت واقعی 

اقتصادی در دوره پسا برجام کند.
قطعا خ��روج از رکود زمان بر خواهد 
ب��ود. این روزها اخبار زیادی از تمایل 
سرمایه گذار خارجی به سرمایه گذاری 
در طرح ه��ای توس��عه ش��رکت های 
بزرگ و صنای��ع جذابی چون نفت و 

گاز و پتروش��یمی، حمل و نقل و معادن ش��نیده می شود ولی 
همانطور که اهل فن می دانند هر ورودی نیاز به زیرساخت های 
مرتبط دارد.خوش��بختانه دولت در تالش است تا قوانین ورود 
سرمایه گذاران را تسهیل کند، اما آنچه از تسهیل مهمتر به نظر 
می رسد، تثبت قوانین برای بازه زمانی قابل اتکاست، به عنوان 
مثال می توان به ایجاد روشی برای تعیین نرخ خوراک و انرژی 

در اکثر صنایع اشاره کرد.
همانطور که در باال تاکید ش��د ضروری است بستری شفاف با 
قوانی��ن ثابت و قابل اتکا و بلندمدت و تضمین کننده س��رمایه 
سرمایه گذاران مهیا شود. انتظارسرمایه گذاران، تالش مسئوالن 
ب��ازار س��رمایه در جهت مذاکرات با مقام��ات دولتی و مجلس 
جهت تثبیت تصمیمات با دید بلندمدت و به تبع آن بازگشت 

اعتماد به نمادهای بزرگ بازار است.
در خصوص توصیه برای س��رمایه گذاری در س��ال ۹۵ به نظر 
برخی گروه ها که هنوز رش��د اصلی را نکرده و احتماال با تاخیر 
به رشد می پیوندند می توان به گروه بیمه، پتروشیمی، کانه های 
فلزی و غیر فلزی و صنعت گردش��گری اش��اره کرد. این رشد 
می توان��د با افزایش قیمت های جهانی و ورود س��رمایه گذاران 
در دوران پساتحریم تقویت ش��ود. امید است در سال پیش رو 
س��رمایه گذاران ب��ا دی��د ب��از و با رعای��ت اصول حرف��ه ای با 

سرمایه گذاری و هم افزایی، تحول اقتصاد کشور را رقم بزنند.
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بر اس��اس س��ند چش��م انداز ایران 1404 دس��ت یافتن به جایگاه اول اقتصادی در سطح 
منطقه ، یکی از اهداف کش��ور اس��ت، اما یکی از مهم ترین موانع در این مس��یر، دس��تیابی به 
منابع مالی برای راه اندازی و توسعه کسب و کارهاست. نگاهی به مهم ترین شاخص های ملی و 

بین المللی نشان می دهد تأمین مالی مهم ترین مشکل توسعه کسب و کار در ایران است. 
بر اس��اس آخرین گزارش پایش محیط کس��ب و کار که به ارزیابی تش��کل های اقتصادی 
سراسر کشور می پردازد، »مشکل دریافت تسهیالت از بانک ها«، »ضعف بازار سرمایه در تأمین 

مالی تولید و نرخ باالی تأمین س��رمایه از بازار غیررس��می« و »بی تعهدی ش��رکت ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به 
موقع بدهی خود به پیمانکاران« در صدر مؤلفه های نامساعد محیط کسب و کار قرار گرفته اند. در شاخص رقابت پذیری 
نیز در س��ال های اخیر »دسترس��ی به منابع مالی« از نظر فعاالن اقتصادی با اختالف قابل توجه نسبت به سایر عوامل، 

مهم ترین مشکل فراروی کسب و کار عنوان شده است. 
ب��ر اس��اس گزارش های رقابت پذیری رکن توس��عه بازار مالی پ��س از رکن کارایی بازار نی��روی کار مهم ترین مانع 
رقابت پذیری اقتصاد ایران محسوب می شود. همانطور که می دانیم بازار ایران در حال گذار از مرحله توسعه »مبتنی بر 
منابع طبیعی« به مرحله »توسعه مبتنی بر کارایی« است و بازار مالی توسعه یافته و پیشرفته یکی از مهم ترین عوامل 
این گذار به ش��مار می آید. در گزارش انجام کس��ب و کار بانک جهانی نیز در شاخص »اخذ اعتبار« در حالی رتبه 97 
از آن کشور ماست که در سال گذشته بیشترین تنزل نیز مربوط به این شاخص بوده است. بر اساس این مطالعات از 
نظر مدیران و فعاالن اقتصادی، تأمین مالي از طریق بازار سرمایه نسبت به دریافت تسهیالت از نظام بانکی با سهولت 

بیشتری همراه است و نظارت های مربوط به بازار سرمایه مناسب تر و بهتر است.
این نگاه و به دنبال آن، اعتماد فعاالن اقتصادی به بازار سرمایه، اهمیت باالیی برای نهادینه کردن نقش بازار سرمایه 
در تأمین مالی دارد. با این حال هنوز اس��تفاده کاملی از پتانس��یل های بازار سرمایه در امر تأمین مالی صورت نگرفته 
اس��ت. بیش��ترین مبلغ و حجم تأمین مالی در بازار سرمایه به افزایش س��رمایه و انتشار اوراق سرمایه ای مربوط است 
که از نظر ادبیات مالی، تأمین مالی گرانی محس��وب می ش��ود. بررسی ها نشان می دهد هزینه تأمین مالی از این محل 
برابر 17 درصد درآمد ناخالص بنگاه هاس��ت، در حالی که هزینه تأمین مالی ناش��ی از اخذ تس��هیالت حدود 5 درصد 
درآمد ناخالص را به خود اختصاص می دهد. البته این روش تأمین مالی مربوط به ش��رکت های ثبت ش��ده نزد سازمان 
بورس است، بنابراین وقتی بازار سرمایه می تواند در تأمین مالی موفق باشد که منابع مالی سایر بنگاه ها و فعالیت های 

اقتصادی را نیز تأمین کند. از اینجا وظیفه اصلی و سنگین بازار سرمایه آغاز می شود. 
در چند س��ال گذشته ابزارهایی همچون انواع اوراق بهادار اسالمی، صندوق های زمین و ساختمان و صندوق پروژه 
نی��ز به ابزارهای تأمین مالی اضافه ش��ده اس��ت. اما این روش ها حج��م قابل توجهی از تأمین مناب��ع مالی را به خود 
اختصاص نداده اند. گرچه تنوع بخشی به ابزارهای تأمین مالی یکی از اقدامات الزم برای افزایش سهم بازار سرمایه در 
تأمین مالی است اما تنوع ابزارها لزوما به سهولت و افزایش تأمین مالی نمی انجامد. آنچه از خود شیوه های تأمین مالی 
مهم تر اس��ت، تسهیل شرایط استفاده از آنهاس��ت که نیازمند کوتاه کردن فرآیند انتشار اوراق، مقررات زدایی و اصالح 
مقررات موجود است. البته در مقررات فعلی هم شرایطی پیش بینی شده که هنوز به مرحله اجرا در نیامده، به عنوان 
مث��ال راه ان��دازی و بهره گیری از مؤسس��ات رتبه بندی اعتباری می تواند به حذف رکن ضامن در فرآیند انتش��ار اوراق 
بدهی منجر شود یا اینکه عامل فروش اوراق با اخذ مجوزهای الزم می تواند به منظور توزیع گسترده اوراق از خدمات 
بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و نهادهای مالی استفاده کرده و ترتیبی اتخاذ کند تا سفارش گیری جهت 
خرید اوراق از طریق اش��خاص مذکور نیز انجام ش��ود، که این اتفاق می تواند بخش بزرگی از س��رمایه گذاران حقیقی 
را به خرید اوراق تش��ویق کند. در کنار اوراق بدهی اس��تفاده از انواع صندوق ها و انتش��ار اس��ناد خزانه اسالمی نیز به 
توسعه تأمین مالی از بازار سرمایه می انجامد. یکی از موارد مهمی که در راستای استفاده از انواع این ابزارها، باید مورد 
توجه قرار گیرد، آموزش، فرهنگ س��ازی و ارتقای س��طح دانش اس��تفاده از ابزارهای تأمین مالی در کشور است. این 
 آموزش بر عکس آنچه اکنون اتفاق می افتد و بیشتر جنبه مالی دارد، باید توجه ویژه ای به مباحث حقوقی و اقتصادی 

داشته باشد. 
در کنار نقشی که آموزش و مقررات زدایی در تأمین مالی دارد، تدوین برخی قوانین و مقررات جامع در این حوزه و 
تعیین نهادی واحد برای سیاستگذاری نیز می تواند نقش بسزایی در توسعه تأمین مالی و راه اندازی بازار بدهی داشته 
باشد. سال 1395 می تواند سال مقررات زایی و مقررات زدایی در حوزه تأمین مالی باشد. تدوین مقررات تسهیل کننده، 
حذف مقررات دست و پا گیر و ثبات در سیاست گذاری ها اتفاق بزرگی در امر تأمین مالی است. این اقدامات می تواند 

یکی از پیش نیازهای الزم برای تدوین نقشه جامع نظام تأمین مالی را فراهم آورد.

سال جدید، سال مقررات زایی و  زدایی در تأمین مالی

محمد مهدی مومن زاده
دبیر کمیسیون بازار سرمایه 

خانه اقتصاد ایران

در ماه ه��ای اخیر، بس��یاری از ب��زرگان اقتصاد، مالی و 
کس��ب و کار ایران، یک��ی از کلیدهای رهای��ی از رکود را 
انتشار اوراق در بازار سرمایه دانسته اند. برای اجرایی کردن 
راهکار مذکور، سه مانع وجود دارد؛ محوریت تضمین بانکی 
برای انتشار به علت نبود شرکت های رتبه بندی، عدم اقبال 
ش��رکت های بزرگ به این راهکار به علت نبوِد اتفاق نظر بر 
روی مش��وق ها )برای نمونه وزارت امور اقتصادی و دارایی 
موافق ارائه مشوق های مالیاتی به این منظور نیست( و نبود 
اوراق بدهی دولت در بازار به عنوان مرجع بدون ریس��ک؛ 
البته در تاریخ 13 بهمن ماه س��ال ج��اری نماد معامالتی 
اسناد خزانه اسالمی در بازار فرابورس ایران گشایش شده که 
گامی در راستای حل این مشکل خواهد شد. موانع مذکور 
منجر به افزایش هزینه تأمین مالی از مس��یر انتشار اوراق 
در بازار سرمایه خواهد شد. متاسفانه نمی توان اینگونه فکر 
کرد که پیش��نهادی وجود دارد که قرار است همه مسائل 
انتش��ار اوراق را حل کند؛ به ویژه اینکه مش��کل مذکور با 
مش��کالت ساختار بانکی و کس��ری بودجه دولت نیز گره 
خورده است. اما از آنجایی که اجماعی برقرار شده است که 
باید بازار سرمایه توسعه پیدا کند و ابزارهای جدید در آن 
اجرایی ش��ود، باید به دنبال گام هایی باشیم که این مسیر 

را هموارتر کند.
برای تس��هیل فرآیند انتش��ار اوراق بدهی و در نهایت 
کاه��ش هزینه تأمین مالی برای انتش��ار اوراق بدهی در 
گام اول بای��د دی��د تاریخ از بازار انتش��ار اوراق بدهی در 
ب��ورس به ما چه می گوید. اولین قانون مهم برای انتش��ار 
اوراق بهادار در س��ال 1933، برگرفته از درس های رکود 
بزرگ 1929 در آمریکا، به تحریر درآمد. این قانون سنگ 
بن��ای بزرگترین بازار بدهی تأمین مال��ی اولیه در تاریخ 
شد. اکنون با گذشت بیش از حدود 80 سال از آن زمان، 

می توان درس های زیادی آموخت. 
بر این اس��اس اولین موضوع، نیاز به مهندس��ی مجدد 
فرآیند انتشار اوراق است. به نظر می  رسد رفت و برگشت 
مس��تندات بین س��ازمان بورس و اوراق بهادار، ش��رکت 
بورس مربوط، شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تس��ویه وجوه و ش��رکت مدیریت دارای��ی مرکزی بازار 
سرمایه قابلیت کوتاه شدن دارد. کافی است یک یا دوبار 
هر کدام از مراجع فوق مس��تندات انتشار اوراق را ارجاع 
دهند. با توجه به اینکه در بس��یاری از مستندات امضای 
تمامی ارکان ش��امل مش��اور عرضه، بازارگ��ردان، متعهد 
پذیره نویس و ضامن مورد انتظار است، چنین اتفاقی خود 
به تنهایی تأخیر بسیار باالیی ایجاد خواهد کرد. پیشنهاد 
می شود مرجع تایید، سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، 
و حتی اگر نیازی به تأیید مراجع دیگر است، کل فرآیند 
اعطای مجوز یکپارچه شود. بدیهی است راه حل های این 
بخ��ش با توجه به اینکه به طور کامل در اختیار س��ازمان 

بورس اس��ت، می توان��د در مدت زم��ان کوتاهی، فرآیند 
فعلی را بهینه کند. البته باید توجه داشت که اجرای این 

مهم تنها اجرای فرآیند فعلی را بهبود می بخشد. 
دومی��ن موضوع مق��ررات زدایی، اصالح و بازنویس��ی 
بخش��ی از قانون انتش��ار اوراق اس��ت. در این بخش این 
موضوع مطرح اس��ت که آیا به طور اساس��ی برخی قوانین 
و مقررات بایس��ت باقی بماند. برای مثال، سازمان بورس 
دستورالعمل جدیدی با موضوع »اصالح دستورالعمل های 
انتشار اوراق اجاره، مرابحه، سفارش ساخت و رویه اجرایی 
انتشار اوراق مش��ارکت«  در تاریخ 1394/04/20 منتشر 
ک��رد که در آن ش��رایط جدی��دی را تعریف ک��رد که در 
صورت احراز بانی، الزام وجود ضامن رفع و پذیره نویس��ی 
تنها ب��ه روش ثبت س��فارش صورت گی��رد. عضویت در 
ش��رکت های پذیرفته ش��دن در بورس اوراق بهادار تهران 
یا فرابورس ایران، کس��ب امتیاز اطالع رسانی بیش از 75 
از واحد نظارت بر ناش��ران س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
و توثیق اوراق بهادار نزد ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه به نفع نهاد واس��ط بر اساس 
ضرایب تعیین شده در دستورالعمل از جمله شرایطی است 
که در اصالحیه مذکور معرفی ش��د. اف��زودن این تبصره 
باعث کاهش 1 تا 1.5 درصدی هزینه انتش��ار برای بانیان 
بورس��ی و فرابورسی ش��د اما با توجه به این محدودیت، 
شرکت های غیربورس��ی نمی توانند از این امتیاز استفاده 
کنند. پیشنهاد می شود شرایطی در این تبصره لحاظ شود 
تا ش��رکت  های غیربورس��ی بتوانند از این مزیت به منظور 

کاهش هزینه تأمین مالی استفاده کنند. 
موضوع س��ومی که می توان با اعم��ال تغییرات در آن، 
هزین��ه تأمین مالی را کاهش داد، تعهد پذیره نویس��ی و 
بازارگردانی اس��ت. در ایران تنها نوع اول آن که پیش��تر 
عنوان ش��د در حال اجراس��ت. در حالی که با استفاده از 
دیگر روش ها می توان هزین��ه تأمین مالی را کاهش داد. 
ب��رای مثال در م��دل تعهدپذیره نویس��ی بهترین تالش، 
متعهد پذیره نوی��س می پذیرید برای اوراق عرضه ش��ده 
بازاریابی کن��د و آن ها را به فروش برس��اند اما تضمینی 
ب��رای خرید اوراق نخواهد داش��ت. بدیهی اس��ت در این 
حالت کارمزد متعهد پذیره نویس بسیار کمتر خواهد بود. 
پیشنهاد می شود ناشران با توجه به وضعیت بازار، میزان 
وج��ه موردنیاز و محل مص��رف آن، بتوانند از روش های 
دیگر تعهدپذیره نویس��ی اس��تفاده ک��رده و هزینه تأمین 

مالی خود را کاهش دهند.
عالوه بر این با انجام کل یا بخشی از فعالیت پذیره نویسی 
توس��ط جمع س��پاری مال��ی )Crowd funding( نیز 
می تواند هزین��ه تعهد پذیره نویس��ی و به طبع آن هزینه 
تأمین مالی ناش��ر را کاهش ده��د. به طور معمول متعهد 
پذیره نویس اوراق بدهی از بین شرکت های تأمین سرمایه 

انتخاب می شود. سرمایه محدود 
ای��ن ش��رکت ها و حج��م باالی 
اوراق��ی که تعهد پذیره نویس��ی 
باع��ث  پذیرفته ان��د،  را  آن  ه��ا 
اوراق جدید  نتوانن��د  می ش��ود 
متعهدشده را نزد خود نگه داشته 

و مجبور می شوند با نرخ ترجیهی آن ها را واگذار کنند؛ در 
نتیجه نرخ باالتری برای کارمزد پذیره نویس��ی درخواست 
می کند. اگر ناشر بتواند به گروهی از سرمایه گذاران تعهد 
ده��د که در ص��ورت خرید اوراق در زمان پذیره نویس��ی 
و نگه داری تا سررس��ید، س��ود با نرخ ترجیحی )به عنوان 
مثال یک درصد باالتر از س��ود اعالم شده( بپردازد، حجم 
نقدینگی کمتری از س��وی متعهد درگیر می شود و ناشر 
می توان��د برای باقی مانده اوراق با کارمزد کمتری قرارداد 

تعهدپذیره نویسی انعقاد کند. 
  به عنوان موضوع چهارم، عالوه بر مطالب ذکر ش��ده، 
این س��ؤال مطرح است که چرا تنها باید دو گزینه انتشار 
اوراق بهادار وجود داش��ته باش��د؛ یا س��ود بدوِن ریسِک 

قطعِی ثابت و یا سهام.
با نگاهی به ابزارهای مالی مورد اس��تفاده در بازارهای 
مال��ی کش��ورها، اس��تفاده از ابزار ه��ای دیگ��ری چون 
تعریف س��هام ممتاز، رتبه بندِی بدهی ه��ا، اوراق تبدیلی 
)Convertible Bonds( و صن��دوق س��رمایه گذاری 
می توان��د   )Investment Project Fund( پ��روژه 
باعث افزایش ظرفیت اس��تفاده از بازار سرمایه در تأمین 
مالی ش��ود.  از آن جمله می توان به اوراق مشتقه بر روی 
س��ود تقس��یمی حال ش��ده، اوراق مش��تقه بر روی سود 
تقس��یمی پیش از تقس��یم، اوراق بر پایه دارایی، اوراق بر 
اساس س��ود تقسیمی سهامدار عمده و... از جمله  ابزاری 
هستند که می توانند اجرایی شود و ظرفیت بازار سرمایه 

به منظور تأمین وجوه را افزایش دهند.
در جمع بندی باید گفت در بودجه سال 1394، 295 
ه��زار میلیارد ریال برای تأمین مالی از بازار س��رمایه در 
نظر گرفته ش��ده بود که اجرایی نش��د. در بودجه س��ال 
1395 نیز رقم باالتری پیش��نهاد ش��ده که هنوز مصوب 
نش��ده اس��ت، اما به نظر می رس��د ظرفیت ح��ال حاضر 
بازار س��رمایه با ش��رایط فعلی امکان تأمین کردن چنین 
ارقامی را ندارد. پیشنهاد حاضر می تواند قدمی در راستای 
ظرفیت س��ازی ذکر ش��ده باش��د. اما نباید به دنبال حل 
همه مس��ائل از طریق انتش��ار اوراق بدهی بود. در نهایت 
باید مکانیزمی طراحی ش��ود که بنگاه های بزرگ بتوانند 
با نرخی کمتر از تس��هیالت بانکی از بازار سرمایه تأمین 
مالی کنن��د و در این راه عالوه بر راهکارهای برش��مرده 
ش��ده، انگیزه های دیگری چون تخفی��ف مالیاتی هم در 

نظر گرفته شود.

تسهیل انتشار اوراق بدهی؛ راهکاری برای گره گشایی از اقتصاد پسابرجام

محمدرضا معادیخواه
مدیر بخش مهندسی مالی 

مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

امیر تقی خان تجریشی
مدیرعامل شرکت مشاور 
سرمایه گذاری آرمان آتی
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در اکثر کشورهای جهان همواره رابطه نزدیکی بین مصرف 
س��یمان و GDP وجود دارد. به طوری که مصرف سیمان را 
می توان به عنوان ش��اخص مناس��بی جهت رشد و ترقی هر 

کشور دانست. 
طبق گزارش های بانک جهانی، نرخ رشدGDP جهان از 
2.4 درصد در س��ال 2013 به  2.5 درصد در س��ال 2014 
رس��ید. این در حالی اس��ت که نرخ رش��د چی��ن به عنوان 
بزرگتری��ن تولید کننده و مصرف کننده س��یمان در جهان  
از 7.7 ب��ه 7.3 درص��د افت کرد که کمتری��ن میزان در 20 
سال گذش��ته بوده اس��ت. چین بیش از 50 درصد از تولید 
س��یمان جهان را در اختی��ار دارد.  همچنین این بانک، نرخ 
رش��د جهانی برای س��ال 2015 را مق��دار2.8 درصد، برای 
س��ال 2016 مقدار3.3 درصد و  برای کشور چین نرخ رشد 
سال های 2015 و 2016  را به ترتیب مقدار 7.1 و 7 درصد 
پیش بینی کرده که با کاهش همراه بوده است. تولید سیمان 
در جهان در سال 2014 رقم 4.180 میلیون تن گزارش شده 
که نس��بت به س��ال 2013 حدود 2.4 درصد افزایش داشته 
اس��ت. تقاضای جهانی سیمان در سال 2014 حدود 4.160 
میلیون تن گزارش شده که منطقه اقیانوسیه با میزان تقاضای 
3.158 میلیون تن بیشترین سطح تقاضا را به خود اختصاص 
داده است. پیش بینی می شود تقاضای سیمان در سال 2019 
با روند افزایش��ی به 5.190 میلیون تن برس��د که این رشد 
عمدتا با توجه به افزایش پروژه های عمرانی و زیر ساختی در 
کشورهای در حال توس��عه صورت خواهد گرفت. در منطقه 
خاورمیانه از یک س��و با توجه به برخ��ورداری از درآمدهای 
نفتی و سرمایه گذاری این درآمدها در بخش های زیربنایی و 
توسعه زیر س��اخت ها و از سوی دیگر با توجه به ویرانی های 
ناشی از جنگ ها در کش��ورهایی همچون افغانستان و عراق 

همواره تقاضای فزاینده برای سیمان وجود داشته است. 
در ایران تا سال 1386 با توجه به افزایش نسبت جمعیت 
جوان و با توجه به نرخ رش��د جمعیت در س��ال های قبل از 
آن، س��رمایه گذاری باالی دولت��ی در پروژه های زیر بنایی و 
افزایش سریع شهر نش��ینی همواره با رشد محسوس تقاضا 
برای س��یمان و کمبود عرضه در این صنعت مواجه بود اما از 
سال 1387 به بعد به دلیل بهره برداری از طرح های سیمانی 
همواره با مازاد عرضه مواجه شدیم. همچنین قیمت نفت در 
جهان با س��یر روند بلند مدت صعودی طی چند سال، نهایتا 
در بهار سال 86 به سقف تاریخی خود یعنی 140 دالر رسید 
که این موضوع سبب روند افزایشی در درآمدهای دولت شد. 
در این دوران بخشی از درآمدهای دولت به صورت تسهیالت 
ارزی از صندوق ذخیره ارزی جهت تکمیل طرح های سیمانی 
در اختیار واحدهای مربوطه قرار گرفت. در سال 90 با تشدید 
تحریم های بین المللی و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی شاهد 
رکود در بخش ساخت و ساز بودیم. در همین دوران با توجه 
ب��ه تحریم بانک مرکزی و به دنبال آن افزایش قابل مالحظه 
دالر در برابر ریال، شاهد چالش جدید سیمانی ها در خصوص 
بازپرداخت تس��هیالت ارزی بودیم.  پس از آن افت ش��دید 
قیمت نفت از تیر ماه س��ال 93 بر تش��دید رک��ود حاکم بر 
صنعت س��اخت و س��از دامن زد. به طوری که در پایان سال 
93 حدود 15 میلیون تن مازاد تولید سیمان گزارش شد. در 

همین دوره به منظور کاهش اثرات زیان بار تس��هیالت ارزی 
بر روی صنایع، اس��تاندارد شماره 16 حسابداري اصالح و بر 
اساس آن آثار تغییر نرخ ارز  و شناسایي زیان به سنوات آتي 

و در قالب استهالک منتقل و آثار یکباره آن شکسته شد.
در سال 93 تعداد 72 واحد تولیدی حدود 66.5 میلیون تن 
سیمان تولید کرده اند که نسبت به سال 92 حدود 4.6 درصد 
کاهش داش��ته است. در 7 ماهه اول س��ال 94 با کاهش 11 
درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 36.9 میلیون 
تن تولید س��یمان گزارش شده است. سیمان کاالیی است که 
به صورت محلی تولید و مصرف می ش��ود و برای مسافت های 
طوالن��ی قابل حمل نیس��ت ب��ه همین دلیل حج��م تجارت 
بین المللی آن کم اس��ت. تا سال 86 با توجه به کمبود عرضه 
س��یمان در کش��ور، صادرات این محصول بسیار محدود بوده 
اس��ت اما پس از آن با توجه به پیش��ی گرفتن عرضه از تقاضا 
استراتژی صادرات سیمان مورد توجه قرار گرفت. بررسی روند 
5 ساله صادرات سیمان حاکی از افزایش صادرات سیمان دارد. 
در سال 93 حدود 18.9 میلیون تن سیمان را صادر کرده که 
نس��بت به س��ال 92 حدود 0.68 درصد رشد داشته است. اما 

صادرات س��یمان طی هفت ماهه اول س��ال 94 با کاهش 19 
درصدی نسبت به سال 93 حدود 9.5 میلیون تن گزارش شده 
است. بیش از 80 درصد از صادرات ایران به کشور عراق صورت 
می گیرد. پس از عراق عمده صادرات س��یمان به  افغانستان، 

آذربایجان و ترکمنستان صورت می گیرد. 
مهم ترین رقیب ایران در عراق، کشور ترکیه است که قدرت 
رقابت در مناطق شمالی عراق را داشته و مناطق جنوبی عراق 
در دس��ت ایران اس��ت. با  بهره برداری از طرح های توس��عه و 
افزایش تولید سیمان در عراق طی دو یا سه سال آتی  امکان 
کاهش  سهم بازار صادراتی ایران در این منطقه وجود خواهد 
داش��ت. در سال های اخیر حضور داعش در منطقه به ویژه در 
عراق، بر صادرات سیمان به این کشور تأثیر منفی داشته است. 
بنابراین تضعیف این گروه تروریس��تی و کمرنگ شدن آن در 
منطق��ه، صادرات س��یمان به عراق را بهبود خواهد بخش��ید. 
برگزاری  جام جهانی 2022 در کشور قطر و افزایش ساخت و 
ساز در این کشور وضعیت تقاضای سیمان در منطقه را تحت 
تآثیر قرار خواهد داد. صادرات سیمان در مناطق شمالی کشور 
نیز در حال حاضر به دلیل تحریم های روسیه و کاهش ارزش 

روبل ش��رایط س��ختی را تجربه می کند اما در صورت کاهش 
تحریم ه��ای روس��یه و افزای��ش روبل امکان بهب��ود صادرات 
سیمان از شمال کشور وجود خواهد داشت. در افغانستان نیز 
تولیدکنندگان پاکستانی رقیب تولیدکنندگان ایرانی هستند. 

ب��ه طور کلی در زمینه صادرات محصول، نبود تش��کیالت 
منسجم در بازار منطقه، نبود زیر ساخت های مناسب، مشکالت 
حمل و نقل  از جمله ناوگان حمل و نقل و جاده های نامناسب، 
اثرات پائین بودن قیمت داخلی سیمان بر قیمت های صادراتی، 
حضور رقبای جدید، مشکالت ناشی از تحریم های بین المللی 
برای انتقال پول )گش��ایش ال س��ی( از جمل��ه  اصلی ترین 
مش��کالت حوزه صادرات س��یمان کشور در س��ال های اخیر 
بوده اس��ت. همچنین در سال گذشته افت قیمت نفت، اثرات 
نامطلوبی بر درآمد دولت ه��ای منطقه خاورمیانه و در نتیجه 

کاهش بودجه های عمرانی آنها داشته است.
در ایران، پس از صنایع ذوب فلزات، صنعت سیمان بیشترین 
حجم مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد. انرژی مصرفی 
در سیمان به دو صورت الکتریکی و حرارتی است که حدود 20 
درصد از سبد انرژی صنعت سیمان مربوط به انرژی الکتریکی 

و ح��دود 80 درصد آن مربوط به انرژی فس��یلی مازوت و گاز 
است. به این ترتیب با توجه به سهم قابل توجه انرژی در بهای 
تمام شده محصوالت س��یمانی، اجرای هدفمندی یارانه ها از 
آذر 89 و ح��ذف مرحله ای یارانه انرژی از دیگر ریس��ک های 
این صنعت بود. احتمال تعطیلی واحدهای س��یمانی با توجه 
به کمبود گاز در فصول س��رما و یا تعطیلی به دلیل آلودگی با 
توجه به آالینده بودن فرآیند تولید سیمان از دیگر مشکالتی 
است که صنعت با آن دست و پنجه نرم می کند. البته با توجه 
به قطعی گاز، دولت مبلغی را به شرکت های سیمانی پرداخت 
خواه��د کرد که طبق اظهارات مدی��ران، دولت از این بابت به 

تولید کنندگان این صنعت بدهکار است.
ارزش بازار 31 شرکت سیمانی پذیرفته شده در بورس در 
پایان بهمن 94 مبل��غ 61.917 میلیارد ریال که 1.8 درصد 
از ارزش بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل داده است. الزم 
به ذکر اس��ت که ارزش بازار ش��رکت های س��یمانی در حال 
حاضر ح��دود یک پنجم ارزش جایگزینی آنها اس��ت ضمن 
اینکه 3 یا 4 س��ال زمان نیاز است تا کارخانه جدید سیمانی  
به ظرفیت کامل برسد در حالی که اکثر شرکت های سیمانی 
پذیرفته ش��ده در بورس در حال حاضر س��ود ده هس��تند. 
بررس��ی صورت های مالی شرکت های سیمانی پذیرفته شده 
در بورس عمدتا حاکی از افت سودآوری در سال 94 به دلیل 
افت مبلغ فروش بوده که با توجه به افت مقداری فروش و یا 
لحاظ کردن تخفیف حدود 15 درصدی در قیمت های فروش 
رخ داده اس��ت. البته انجمن کارفرمایان سیمان در بهمن ماه 

سال 94 توافق کردند که تخفیفات فروش حذف شود.  
براساس آخرین پیش بینی های بانک جهانی نرخ رشد ایران 
برای س��ال بعد 2 درصد در نظر گرفته ش��ده و این در حالی 
اس��ت که نرخ رشد اقتصادی  اعالمی توسط مقامات کشوری 
بیش از 5 درصد اعالم ش��ده است. بودجه عمرانی در الیحه 
95 دول��ت 60ه��زار میلیارد تومان پیش بینی ش��ده که 17 
درصد نسبت به مصوب سال 94؛ رشد داشته است. همچنین 
قیم��ت نفت در بودجه س��ال آین��ده 40 دالر در نظر گرفته 
شده که قرار اس��ت مقدار 2.250.000 بشکه صادر شود. به 
این ترتیب با توجه به رش��د اقتص��ادی و افزایش بودجه های 
عمرانی در س��ال آتی، انتظار بهبود تقاضا در این صنعت دور 
از ذهن نیست از سوی دیگر برداشته شدن تحریم ها، کاهش 
نرخ تورم و به دنبال آن کاهش نرخ تسهیالت بانکی و بهبود 
فضای کسب و کار باعث کاهش بخشی از هزینه های صنایع 
خواهد ش��د. ب��ا توجه به قیمت نف��ت در بودجه، در صورتی 
که قیمت نفت در س��ال آتی کمتر از این مبلغ باش��د تحقق 
درآمده��ای دولت با تردید مواجه خواهد ش��د. بانک جهانی 
طبق آخری��ن پیش بینی قیمت نفت را برای س��ال آتی 37 
دالر در نظر گرفته اس��ت. البته در ص��ورت افزایش مقداری 
صادرات نفت امکان جبران افت قیمت وجود خواهد داش��ت. 
همانطور که اش��اره شد صنعت س��یمان با مازاد عرضه قابل 
مالحظه ای مواجه اس��ت. این در حالی است که صادرات این 
محصول نیز با توجه به سختگیری های کشورهای وارد کننده 
فعلی س��یمان ایران، تکمیل طرح های س��یمانی کشورعراق 
و  احتمال افزایش نرخ گازوئیل به عنوان س��وخت در بخش 

حمل ونقل با چالش همراه خواهد بود.  
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بازار طللا در داخل از 4 پارامتر تاثیر می پذیرد. یک عامل مهم قیمت 
دالر آمریکا در بازار آزاد داخل اسللت. عامل دیگر قیمت جهانی طاسللت 
که معموال بر حسللب انس بیان می شللود که معادل با تقریبا 31.1 گرم 
اسللت. عامل سوم عرضه و تقاضاست که در حالتی که شرایط بازار عادی 
است متعادل بوده و اثر افزاینده ای بر قیمت طا ندارد. اما در مواقعی که 
در دو عامل اول شوک وارد شود، یعنی یا بدلیل بحران ارزی قیمت دالر 
بلله یکباره جهش کند و یللا در دنیا قیمت طا به دلیل به ناگهان افزایش 

یابد، تقاضا در ایران هم در جهت سللفته بازی تحریک شللده و سبب افزایش بیش از پیش قیمت 
طا می شللود. در چنین حالتی، این اتفاق را در رسللانه ها به کرات باعنوان حباب در بازار سللکه 
می شللنویم. عامل چهارم که عامل فرعی تری است هزینه های مختلف از جمله تعرفه واردات طا، 
هزینه جابجایی و...اسللت. به نظر می رسللد که در سال آتی، دو عامل اول نقش تعیین کننده ای در 
بازار طا داشللته و به دلیل ثبات داخلی و همچنین چشللم انداز طا و ضررهای سال های گذشته، 

تقاضای داخلی تاثیر چندانی در تعیین قیمت طا نداشته باشد. 
چشللم انداز بازار ارز داخلی پس از برجام تک نرخی شللدن ارز است که همین مساله می تواند 
از دو جنبه مورد بررسللی قرار گیرد. یک مسللاله اینکه تک نرخی شللدن چه ملزوماتی دارد و اگر 
رخ دهد، چه نرخی نرخ مناسللب برای تک نرخی شللدن ارز اسللت. ملزومات تک نرخی شدن ارز 
یکی ارتباط بانکی بدون مانع فنی، قانونی و تجاری با نظام بانکی دنیاسللت. در حال حاضر به نظر 
می رسد که مشکل اتصال به شبکه سوئیفت تا حدود زیادی مرتفع شده است، اما هنوز ارتباطات 
بانکی به شللکل مطلوب برقرار نشللده است. در حقیقت بخشللی از مشکل خود بانک های خارجی 
هسللتند که به دلیل تفسللیرهای مختلف از برجام و به دلیل ترس از جریمه های آتی آمریکا و یا 
محدود شدن کسب و کارشان در آمریکا وارد رابطه تجاری با ایران نمی شوند. همچنین در رابطه 
بانکی، بانک ها باید شرکای خود در ایران را بشناسند و دوباره آنها را مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار 
دهند. بنابراین با توجه به فقدان رتبه بندی نظام بانکی ایران، این نیز خود مانعی در شللکل گیری 
روابللط بانکی بین بانک های داخلی و خارجی اسللت. عاوه بر این برخی مشللکات فنی از جمله 

سیستم های جدیدی که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد نیز مطرح شده است.
در نهایت اما تک نرخی شللدن ارز وابسللته به تصمیم منطقی دولت نیز هست. دولت در بودجه 
95 دالر را 3100 درنظر گرفته که به طرز معناداری از نرخ بازار آزاد حتی در دو سللال گذشللته 
پایین تر اسللت. تجربه نشللان داده که برای تک نرخی شدن ارز، رسللاندن نرخ دولتی به نرخ بازار 
آزاد همیشه موفق بوده و نرخ های پایین تر بعد از مدتی دوباره دو نرخی شده اند و یا دولت هزینه 
فراوانی را بابت تک نرخی کردن داده که یکی از آنها افزایش واردات و تضعیف تولید داخلی بوده 
است. اما با تمامی این تفاسیر پیش بینی می شود که بازار ارز، بازاری رو به ثبات در سال آتی باشد 

و نسبت به قیمت های بازار آزاد نوسان چشمگیری را شاهد نباشد. 
امللا طللا از بازار جهانی نیز اثر می پذیرد. کارکرد طا در اقتصاد امروز دنیا دوگانه اسللت. یکی 
برای پوشش تورم است. وقتی دولت ها بخصوص آمریکا، سیاست های انبساطی در پیش می گیرند 
و احتمال رخداد تورم وجود دارد، طا محبوب می شود. از طرف دیگر طا وسیله ای برای پوشش 
در برابر ریسک سقوط بازارهای سهام بزرگ دنیا از جمله چین نیز است. این مورد به خصوص از 
ابتدای سال 2016 برجسته بوده و سقوط بازار چین که در تداوم روند چند ماه گذشته بوده است، 
احتمال رخداد بحران در اقتصاد چین را تقویت کرده و همین سبب شده که طا به عنوان پناهگاه 
امنی مورد توجه قرار گرفته و رشد قیمتی را تجربه کند. طا از ابتدای سال 2016 تا کنون نزدیک 
به 18 درصد رشللد داشته است. البته به طور تاریخی طا در نهایت بتواند ساالنه 30 درصد رشد 
داشللته باشد و به همین دلیل پیش بینی می شللود که از سطح فعلی نهایت 10 درصد دیگر رشد 

کند و رشدهای باالی این نرخ با احتمال حرکت اصاحی روبه رو می شوند. 
با در نظر گرفتن ثبات نسبی در بازار ارز در سال 95، عمده بازدهی طا ناشی از تحوالت جهانی 
خواهد بود که پیش بینی می شود بتواند تا 15 درصد با احتساب تحوالت دالر بازدهی داشته باشد. 
عاوه بر این، به نظر نمی رسد که کاهش شدید قیمت طا، بتواند قیمت سکه تمام را از مرز900 

هزار تومان پایین تر بیاورد. 

بررسی بازار طال و ارز در سال 95

حسین راهداری
 مشاور سرمایه گذاری 

و تأمین مالی

 با اجرایی شللدن برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( و حضور 
بیش از گذشللته سللرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران، 
ضرورت فراهم سازی بسللترهای الزم جهت ورود سرمایه گذاران 
خارجی به بازار سرمایه بیش از پیش مورد توجه همة ارکان بازار 
و از جمله شللرکت سپرده گذاری مرکزی قرار گرفته است. بدیهی 
اسللت که هر کدام از ارکان بازار، متناسب با حیطه وظایف خود 
در صدد هسللتند تا زیرسللاخت های مورد نیاز را جهت تسللهیل 
سللرمایه گذاری خارجی در بازار سللرمایه فراهم سللازد. شرکت 
سپرده گذاری مرکزی نیز که از گذشته و حتی در زمان تحریم ها 
اقدامات مقدماتی برای ارتباط با طرف های بین المللی و عضویت 
در نهادهللای تخصصی بین المللی را در دسللتور کار خویش قرار 
داده بللود، هم اکنون به دنبال بهره بللرداری از ارتباطات مزبور به 
منظللور فراهم آوردن زیرسللاخت ها، استانداردسللازی خدمات و 

همچنین تقویت ارتباطات بین المللی است. 
بللا توجلله به عضویت شللرکت سللمات در گروه شللرکت های 
شللرکت   ،)ACG( آسیا-اقیانوسللیه  مرکللزی  سللپرده گذاری 
سپرده گذاری مرکزی که سابقه برگزاری شانزدهمین دوره سمینار 
تخصصی مشللترک را در سللال 2014 در کارنامه خود ثبت کرده 
است، موفق به کسب میزبانی بیستمین اجاس سران این تشکل 
بین المللی به عنوان مهمترین رکن تصمیم گیری آن شد. این اجاس 
که در سطح مدیران عامل شرکت های سپرده گذاری مرکزی عضو 
برگزار خواهد شللد فرصت مغتنمی است تا ضمن تبادل تجربیات 
و اطاعات، اتصال بازارهای سللرمایه که جللز با ایفای نقش فعال 
نهادهای سپرده گذاری مرکزی مقدور نیست، پیگیری شود. عاوه 

بر ACG، شرکت سپرده گذاری مرکزی عضو سازمان همکاری های 
 ،)FEAS( فدراسیون بورس های اروپایی-آسیایی ،)OIC( اسامی
اتحادیه الکترونیکی بین بورسی )IEU( و انجمن استانداردسازی 
صندوق های سرمایه گذاری آسیا )AFSF( است. شرکت سمات در 
سال جاری در اجاس سللران بازار سرمایه سازمان همکاری های 
اسامی )OIC( پیشنهاد تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک 
اسللامی را مطرح کرد. در این راسللتا و بر اساس تعامات صورت 
گرفته با رییس گروه هشت کشور اسامی )D8( این پیشنهاد مورد 
توجه قرار گرفت و با هماهنگی سللازمان بللورس و اوراق بهادار در 

دستور کار سمات قرار دارد. 
شللرکت سپرده گذاری مرکزی در سللال جاری ضمن پیگیری 
تفاهم نامه های همکاری با طرف های خارجی خود از جمله شرکت 
سپرده گذاری کره جنوبی، شرکت سپرده گذاری اندونزی، آژانس 
ثبت مرکزی ترکیه، تاکاس بانک ترکیه، شللرکت سپرده گذاری 
عمان، شرکت سپرده گذاری چین، شرکت سپرده گذاری مرکزی 
پاکستان، نهاد تسویه ملی پاکستان، نهاد ملی سپرده گذاری اوراق 
بهادار هند و شللرکت متولی حسللاب مرکللزی اندونزی، میزبان 
سللرمایه گذاری بین المللی زیادی از کشورهای گوناگون همچون 
انگلستان، آلمان، سللوئیس، یونان، اسپانیا، پرتغال، کره جنوبی، 
ترکیلله، گرجسللتان، قبرس و عمان بوده اسللت و به سللؤاالت و 
ابهامات ایشللان نسبت به مکانیسللم های جاری در بازار سرمایه 
ایران پاسللخ گفته است و مطالبات و خواسللته های ایشان را در 

دستور کار خویش قرار داده است.
در همین راستا، همکاری با شرکت سپرده گذاری مرکزی کره 

جنوبی )KSD( که طرف کره ای سمات 
اسللت، در مراحل بررسللی کارشناسی 
پروپللوزال همکاری دو نهللاد قرار دارد 
و یکللی از روش های اتصللال بازارهای 
سللرمایه از طریللق اتصللال دوجانبلله 
شللرکت های سللپرده گذاری مرکللزی 

و نهادهای تسللویه دو کشور اسللت. در کنار همکاری های مورد 
اشاره، شرکت سپرده گذاری مرکزی، بر اساس مدل های استاندارد 
بین المللی و ضمن مشورت و هم اندیشی با نهادهای فعال در بازار 
سللرمایه ایران و خارج از ایران و همچنین با توجه به ماحظات 
بومی و سیسللتمی بازار سللرمایه ایران، راه اندازی نهادهای متولی 
حساب )Custodian( را با هماهنگی نزدیک با سازمان بورس 
و اوراق بهادار در دسللتور کار خود قرار داده اسللت. این نهادهای 
مالی در تمام دنیا نقش فعالی را در زمینه تسهیل سرمایه گذاری 

و به ویژه سرمایه گذاری خارجی ایفا می کنند. 
در کنللار مباحث پیش گفته، شللرکت سللپرده گذاری مرکزی 
موضوعاتللی دیگللری را نیز به منظور تسللهیل سللرمایه گذاری 
خارجی دنبال می کند. موضوعاتی همچون انتشار گواهی سپرده 
سللهام )Depository Receipt: DR( در کشورهای هدف با 
همکاری نزدیک با شرکت های سپرده گذاری مرکزی در کشورهای 
مزبور و همچنین آماده سللازی بسترهای الزم برای ارائه خدمات 
 )Corporate Action( الکترونیکی در زمینه اقدامات شرکتی
 E-general( همچون برگزاری الکترونیکی مجامع سللهامداری

meeting( یا رأی دهی الکترونیکی )E-voting( و مانند آن.

سمات  در راه  بین المللی سازی بازار سرمایه

میثم علی محمدی
 کارشناس ارشد برنامه ریزی

 و توسعه سمات

محمد سجاد سیاهکارزاده
 مدیر برنامه ریزی
و توسعه سمات

»سرمایه و امنیت«؛ این دو واژه الزم و ملزوم یکدیگرند، به ویژه در حوزه مسائل اقتصادی و بازار 
سللرمایه. نگاهی به وضعیت بازار سللهام در دو سال گذشته نیز تائید کننده این ادعاست؛ چرا که از 
نیمه دیماه سال 92، بازار سرمایه با هر بهانه ای ریزش می کرد که یکی از دالیل اصلی آن ریسک های 
مربوط به مذاکرات هسللته ای بود؛ ریسکی کهنه که حدود 12 سال سایه اش بر سر اقتصاد و بورس 
کشور تداوم داشت و خوشبختانه از نیمه دی ماه امسال با اجرایی شدن برجام، ابهامات و ریسک های 
مختلف جای خود را به امنیت خاطر برای سرمایه گذاری در اقتصاد و بورس کشور داد و شاهد رونق 

دوباره معامات بازار سهام هستیم.
البته تنها دلیل ریزش دو سللال گذشته بازار سرمایه مسائل مربوط به مذاکرات هسته ای نیست و 
اتکای اقتصاد کشللور به نفت و کاهش چشللمگیر قیمت طای سیاه در این مدت؛ ادامه سیاست های 
انقباضی دولت در راستای کنترل تورم؛ تداوم رفتار هیجانی و روانی معامله گران؛ تخلیه حباب و هیجان 
ناشی از افزایش قیمت ها و شاخص در سال 92؛ حل نشدن معماهایی چون نرخ خوراک و بهره مالکانه؛ 
ادامه دخالت گسللترده دولت در اقتصاد و کوچک بودن بخش خصوصی؛ سایه رکود جهانی بر اقتصاد 
و بازار بورس؛ باال بودن نرخ سللود و تسهیات بانکی؛ چند نرخی بودن ارز؛ تعیین دستوری قیمت ها؛ 
افزایش بهای تمام شده کاالهای تولیدی و خدمات ارائه شده؛ محدودیت نقدینگی در بخش های متعدد 
واحدهای تولیدی و صنعتی؛ قدیمی بودن تکنولوژی و مستهلک بودن دستگاه ها؛ ضعف های مدیریتی 
و عواملی از این دست هم در کنار ابهامات مربوط به رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای به صورت 

مستقیم و غیرمستقیم تاثیرات خود را بر بازار سرمایه گذاشتند. 
با این وجود سللوت پایان ماراتن مذاکرات هسللته ای پس از 12 سال روند فرسایشی در حالی در 

چند ماه گذشته کشیده شده است و این روزها رفته رفته با اجرایی شدن 
برجام همگان امید دارند که در سللایه توافق هسته ای و نیز رفع تحریم ها، 
 در بللازده میللان و بلندمللدت آثار مثبتللی از این اتفاق در اقتصاد کشللور 

دیده شود.
بر این اساس باید گفت توافق هسته ای ایران با شش قدرت جهانی و درپی 
آن لغو تحریم ها، چشم انداز روشنی از امکان جذب سرمایه های خارجی را با 
توجه به مشکاتی چون کسری  درآمدهای دولت و کمبود بودجه عمرانی و 

نیز حجم باالی پروژه ها و طرح های نیمه تمام فراهم کرده است که باید بستر ورود آن به اقتصاد بویژه 
بازار سللرایه کشللور فراهم باشد؛ چرا که به باور کارشناسللان در حوزه اقتصاد عواملی چون آزادسازی 
اقتصللادی، سللهم بخش خصوصی از اقتصاد و سیاسللت های ارزی و مالیاتی و تعرفلله ای، اندازه بازار 
اقتصادی کشور میزبان، دسترسی به بازارهای منطقه ای و بین المللی، رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ 
تورم، کسللری یا مازاد بودجه، میزان بدهی های داخلی و خارجی دولت از جمله عوامل تعیین کننده 
در جذب سللرمایه خارجی اسللت و در حوزه سیاسی هم نوع نگرش دولت در خصوص سرمایه گذاری 
خارجی، مناسبات میان گروه های سیاسی و اقتصادی، قوانین و مقررات حقوقی و جذب سرمایه گذاری 
خارجی و نیز عوامل فرهنگی در این زمینه موثر اسللت که باید عواملی چون شللرایط تاسیس و تعدد 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قوانین حمایتی، حذف فسللاد و بوروکراسی اداری، عوامل تسهیل کننده 
سللرمایه گذاری و خدمات بیمه ای، درمانی و تسهیات رفاهی را به عنوان مجموعه عوامل حمایتی و 

تشویقی در جذب سرمایه های خارجی به این موارد اضافه کرد.

پسابرجام، جذب سرمایه خارجی در بورس

مهدی حاجی وند

کارشناس بازار سرمایه
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