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سرمقاله

جامعه شناسان می گویند مردم جهان پس از کرونا، تغییرات جدی خواهند داشت. اولین تغییر این است که 
در نظام های سیاسی، مشروعیت حاصل از دستاورد خواهد بود. 

بشریت در حال گذر از یک انقالب بشردوستانه است.  نوعی که قبال تنها 3 بار اتفاق افتاده بود. اول، پس از 
کشف آتش. دوم، با ظهور کشاورزی  و سوم، به دنبال انقالب صنعتی. برجسته ترین نشانه این »انقالب چهارم« 
غلبه فناوری جدید و برتری وسایل ارتباطی مدرن است که باعث ایجاد تضاد بین دو مفهوم اصلی استفاده از 
اینترنت شده است. اولی را می توان ادراک اجتماعی با ارتباط انسانی توصیف کرد، در حالی که دومی ادراک 
غیراجتماعی است و می توان آن را وحشی و افسارگسیخته نامید. به نظر می رسد که این نگرش بشردوستانه در 
این درگیری پیروز شود، زیرا این انقالب انسانی در وجود اجتماعی و رفتارهای قدیمی ما تاثیر گذاشته است. 

این امر بر سیستم ارزش فعلی تاثیر می گذارد و پیامدهای سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.
در مرحله پس از اپیدمی شاهد ظهور یک انسان جدید خواهیم بود که رفتار و تفکر روزانه او با آنچه قبل 
از شیوع کووید 19 بود متفاوت خواهد بود. سیستم های سیاسی، حقوقی و اقتصادی باید خود را با این انسان 
جدید تطبیق دهند. علی رغم اهمیت به موقع اقدامات ایمنی کنونی که در سراسر جهان در حال اجرا است، 
نیاز زیادی وجود دارد که این اقدامات در یک تفکر جامع پس از همه گیری ادغام شود. در حقیقت، ما با نسلی 

روبرو خواهیم شد که متفاوت از نسل قبل از همه گیری فکر می کند.
اگر روزی بخواهیم برای آیندگان از روزهایی که سپری کردیم بگوییم؛ حتما از ویروسی تعریف خواهیم کرد 
که به چشم نیامد اما خواب از دیدگانمان ربود. جهان را به زندان تبدیل کرد و همه مان را در خانه هایمان حبس 
کرد. جان بسیاری از عزیزانمان را گرفت و بسیاری از اقوام و دوستان و همنوعانمان را بیکار کرد. رنج، خستگی 
و افسردگی به ما تحمیل کرد. صدای نشاط را از مدارس گرفت. حضور و سرزندگی را از دانشگاه ها گرفت و 

نهایتا رونق را از بسیاری از بنگاه های اقتصادی در سراسر این کره خاکی. 
اما اکنون می شنویم که »رشد اقتصادی جهان به سطوح پیش از همه گیری کرونا بازگشته است«. گزاره ای 
امیدبخش که پس از یک سال و نیم رکود، لختی، بیماری و از دست دادن بسیاری از سطوح تولید و بهره وری 
باعث بازگشت رونق به جوامع شد. طبعا بازگشت این رونق، مرهون واکسیناسیون همگانی است که در روزهای 
اخیر ما نیز در کشور خود شاهد آن بودیم و امید می رود در آینده ای نه چندان دور، تمام از دست رفته ها را 

دوباره به دست بازگردانیم. 
در این سال که متاسفانه بسیاری از بنگاه های اقتصادی کوچک و بزرگ، بازار خود را از دست دادند، با رکود 
دست و پنجه نرم کردند و حتی برخی از آنها مجبور به تعدیل نیرو شدند، اما گروه توسعه ملی توانست با 
نیازسنجی دقیق از بازار مصرف، ضمن شتافتن برای تامین موارد مورد نیاز بهداشتی و غذایی، بازار خود را نیز 
حفظ کند و حتی توسعه دهد. در دوران پاندمی کرونا که البته هنوز به طور کامل از آن عبور نکردیم، مدیریت 
بحران بازار مصرف، حفظ سهم از این بازار و حتی توسعه بازارهای صادراتی که نه تنها کرونا بلکه تحریم ها 
نیز مانعی بر سر راه آنها بود، نتوانست تدبیر و چاره اندیشی برای بهبود وضعیت خانواده گروه توسعه ملی را از 
راهکارهای مدیران این خانواده بزرگ سلب کند. همین موضوع باعث آن شد که نه تنها نیروی انسانی با ارزش 

این خانواده را از دست ندادیم، بلکه از زحمات آنها نیز پاسداری شد. 
»وبانک« اقتصاد  کوچک ماست. اقتصادی که از پتروشیمی تا کشاورزی، از شوینده تا غذایی، از سیمان تا 
سرمایه گذاری و تایرسازی و وسایل و تجهیزات برقی و .... را در بردارد و راهبری می کند. اقتصادی که تاکنون 
بالنده بود و این حرف را نه شعارگونه بلکه با آمار و ارقام رکوردشکنی خود در تولید و سودآوری بیان می کنیم. 
از این به بعد نیز که واکسیناسیون عمومی انجام شده و محدودیت های همکارانمان به طرز چشمگیری کاهش 

یافته، بازارها بزرگ شدند و فعالیت اقتصادی رو به بهبود می رود، بالنده تر از قبل خواهد شد.

سردبیر

جهان در گام بالندگی

سمیرا ابراهیمی
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مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

شتاب »وبانک« در مسیر توسعه

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در طول سال ها فعالیت 
خود به عنوان یک هلدینگ سرمایه گذاری چند رشته ای، همواره باید 
همچون چشم عقابی به محیط کسب و کار تمامی صنایع درگیر 
شرکت های تابعه می نگریست که در راستای مسئولیت های خود، 

حداکثر بازده را به دست آورد. 
بهبود اوضاع هلدینگ توسعه ملی با حرکات حساب شده در تمامی 
صنایع زیرمجموعه به نحوی پیش رفت که در پایان سال 99 با رکورد 
زنی در زمینه تولید بهینه و افزایش سودآوری، خط شکن و پیشرو 

نسبت به تمام اعصار در وبانک بودیم. 
گذاری  از شرکت سرمایه  واقعی  به  نزدیک  نشانی  بخواهم  اگر 
گروه توسعه ملی بدهم، در واقع هلدینگی است که حضور مدیریتی 
مستقیم در  24 شرکت تولیدی زیرمجموعه در زمینه های مختلف 
صنعتی، کشاورزی، بازرگانی و خدماتی دارد و در سال 1399 موفق 
به شکستن رکورد تولید بر اساس مقادیر همگن تولید شد  که بعنوان 
نمونه می توان به رشد 25 درصدی شرکت پتروشیمی شازند و رشد 

9 درصدی هلدینگ سیمان اشاره کرد.
در مجموع حجم تولید شرکت های مذکور نسبت به سال قبل 
11 درصد افزایش داشته و سودآوری خالص شرکت  های تولیدی با 

افزایش 2 برابری همراه بوده است.
با  زیرمجموعه  تولیدی  مجموع شرکت های  در  و  کلی  نگاه  در 
احتساب شرکت های بازرگانی )موثر در فعالیت های تولیدی( در سال 
1399 )عملکرد 9 ماهه و برآورد 3 ماهه آخر سال( به میزان 15.88 
میلیون تن تولید داشته اند که نسبت به حجم تولید سال گذشته 

)میزان 14.29میلیون تن( با 11 درصد افزایش همراه بوده است.
طی سال گذشته، سود خالص شرکت از 26.766 میلیارد ریال 
سال 1398 با 103 درصد افزایش به 54.263 میلیارد در پایان سال 
1399 رسید. اقدامی که می توانیم بازارسازی و تولید بهینه در شرکت 
پتروشیمی شازند و همچنین هلدینگ سیمانی سیدکو را زمینه ساز 
آن بدانیم که در جایگاه های نخست رشد سودآوری در خانواده بزرگ 
گروه توسعه ملی بودند. پس از 2 صنعت مذکور، صنایع دستگاه های 
برقی، صنعت شوینده و بهداشتی و نهایتا صنعت غذایی به عنوان 
سودآورترین صنایع این هلدینگ شناخته شدند و سایر صنایع این 
گروه، جمعا با 40 درصد سهم در سودآوری در جایگاه های بعدی 

ایستادند. 
به رغم محدودیت های موجود در شرکت های تابعه گروه به واسطه 
عدم امکان سرمایه گذاری برای توسعه و بهره برداری از ظرفیت های 
جدید و با تکنولوژی های نوین از یک سو و مجموعه اثرات مهم ناشی 
از بحران ویروس کرونا در کشور در کنار شرایط اقتصادی کشور به 
واسطه تحریم های ظالمانه آمریکا از سوی دیگر، همانگونه که آمار 

تولیدی و سودآوری شرکت های تولیدی  نشان می دهد، عملکرد 
تولیدی و سودآوری مجموعه وبانک بسیار مطلوب بوده و رکورد 

جدیدی در این خصوص برای گروه رقم خورده است. 
کاهش تولید در برخی شرکت های تابعه در سال 99 نسبت به 
سال قبل از آن، به دلیل تغییر استراتژی های شرکت هم راستا با 
نیازهای جامعه )شرکت های پاکسان، ساینا و گلتاش( و در جهت 
کنترل هزینه های تمام شده )شرکت ایران پوپلین( و تولید محصوالت 
با حاشیه سود باال بوده است. در برخی صنایع مهم زیرمجموعه به 
ویژه صنایع غذایی )شرکت های مارگارین و بهپاک(، کمبود مواد اولیه 
مورد نیاز این صنایع از جمله دانه های روغنی و عدم تخصیص ارز 
ترجیحی برای تامین )شرکت مارگارین( آنها باعث کاهش حجم تولید 

شده است. 
در سال قبل، روند توسعه صادراتی شرکت که از سنوات پیشین 
کلید خورده بود، با جدیت بیشتری انجام شد و به این موضوع منجر 
شد که مجموع صادرات شرکت های تابعه گروه در سال 1399  به 
بیش از 10 میلیون تن برسد. در این میان، بار بیشترین حجم صادرات 

نیز مربوط به صنایع سیمان و پتروشیمیایی بود. 
موضوع دیگری که در این مدت صورت گرفت، افزایش سرمایه 68 
درصدی وبانک از محل اندوخته سهامداران بود که منجر شد سرمایه 
شرکت از 16.250 هزار میلیارد ریال  به 27.250 هزار میلیارد ریال 
برسد. بالطبع تعداد 16250 میلیون سهم شرکت نیز به 27250 سهم 
رسید. نتیجه این کار عالوه بر اصالح ساختار مالی شرکت، افزایش 
منفعت سهامداران به لحاظ تعداد سهام موجود در پورتفوی آنها شد.

 در این مدت شرکت به لحاظ سطح شفافیت و پاسخگویی به 
نهادهای نظارتی و سایر ذینفعان، ارتقا پیدا کرد و تمامی گزارش های 

ارسالی و پاسخ های دریافتی، مورد تحلیل و بررسی قرار می گرفتند. 
یکی از مهمترین اقداماتی که طی 2 سال اخیر در گروه توسعه 
ملی پیگیری شده، تقویت صندوق بازارگردانی است. به طوری که 
از تعداد محدود سهم های موجود در این صندوق در سال 98، به 
تعداد 11 صندوق در پایان نیمه اول سال 1400 رسیدیم. همچنین 
 MULTI در ماه های پایانی سال 1399 نیز این صندوق به صورت
NAV  در آمد که نشان می دهد ارزش روز هر سهم در صندوق به 

چه میزان است.
در خاتمه اگر بخواهم نگاهی بر نتیجه اقدامات اخیر در گروه توسعه 
ملی داشته باشم، می توانم بگویم ریل گذاری در مسیر  رشد، توسعه 
و کسب حداکثر بازدهی است تا بتوانیم با تمام قوا از این سرمایه 
ملی حمایت کنیم و در موقعیت مناسب به صورت فروش مزایده ای، 
عرضه بلوکی و یا حتی عرضه در بازار سرمایه، این سرمایه ارزشمند 

را به مردم بسپاریم.

امیر تقی خان تجریشی
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دیدگاه

رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

 یکپارچگی مدیریتی
وه توسعه ملی  در گر

بابک سعیدی

یکی از سواالتی که در هلدینگ ها مطرح می شو د، این است که آیا می توان 
یکپارچگی به معنای واقعی را در آنها ایجاد کرد؟ مثال های مختلفی در دنیا 
 AT&T وجود دارد که شرکت های بزرگ از جمله جنرال الکتریک و یا حتی
در اجرای یکپارچه سازی دچار مشکل شده اند و سهامداران خود را عمال ناامید 
نموده و مجبور شدند که تغییراتی عمده در سبد دارایی های خود ایجاد نمایند و 
یا حتی بخشی از کسب و کار خود را تعطیل نمایند. به باور بسیاری از محققان، 
مدیران این بنگاه ها دچار این اشتباه بودند که سینرژی و رشد را می توانند تنها 
از طریق مشتریان سودآور، عملیات جاری شرکت ها و یا توسعه فناوری جستجو 
کنند و این در حالی بود که نکته ای مهمتر از این موارد می توانست موفقیت آنها 

را تضمین کند. 
اکثر مدیران هلدینگ ها می دانند که ترکیب مناسب سبد سرمایه گذاری از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است اما ساختن مدل عملیاتی برای اینکه این اجزا 
بتوانند باهم به صورت یکپارچه و در حالت بهینه کار کنند، بسیار مهمتر است. 
در حقیقت این مدل عملیاتی بیان می کند که چگونه می توان از چگونگی 
ارتباط اجزا، خطوط تولید، جغرافیا، مشتریان، کانال های ارتباطی، توانمندی ها 
و... ایجاد ارزش کرد. این مدل در حقیقت توزیع قدرت، مسئولیت ها، چگونگی 
تصمیم گیری و معیارهای آن را در ساختار سازمان توضیح می دهد. البته این 
مدل عملکردی به شرطی موفق خواهد شد که با اهداف سازمانی در یک راستا 

قرار داشته باشند.
گروه توسعه ملی در حقیقت یک هلدینگ سرمایه گذاری چندرشته ای بزرگ 
است که در صنایع متنوعی نظیر مالی و سرمایه گذاری، پتروشیمی، غذایی و 
شوینده، سیمان، ماشین آالت و دستگاه های برقی، انبوه سازی، نساجی، کشاورزی، 
الستیک و تایر و بسیاری از صنایع خرد و کالن دیگر فعالیت می کند و تنوع بسیار 
زیادی در سبد سرمایه گذاری خود را شاهد است. در خانواده بزرگ گروه توسعه 
ملی و در بیش از 80 شرکت زیرمجموعه آن ده ها هزار نفر اشتغال داشته و شاید 
با توجه به تنوع محصوالت و خدماتش بتوان کل مردم ایران را مشتریان بالقوه و 
بالفعل آن دانست. در این راستا هلدینگ تالش نموده که گام های عملی و البته 

علمی را در راستای یکپارچه سازی مدیریت طراحی و اعمال نماید.
در گام نخست یکی از اقداماتی که در راستای مدیریت یکپارچه هلدینگ 
 )BI( توسعه ملی و برنامه عملیاتی آن آغاز شده استقرار سیستم هوش تجاری
است که امکان گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها را فراهم آورده و به کمک آن 
می توان ضمن ایجاد شناخت از فعالیت ها و نظارت بر روند آنها به تصمیم سازی 
و مدیریت یکپارچه زیرمجموعه ها کمک کند چرا که در اختیار داشتن اطالعات 

جامع و دقیق مهمترین نیاز برای اجرای این برنامه است.
یکی دیگر از اجزای برنامه مدیریت یکپارچه هلدینگ توسعه ملی ، بازرگانی و 
تدارکات مشترک است لذا مدیریت این مجموعه تالش می کند که فرآیندهای 
متداول را در جایی که ارزش افزوده ندارند پیش نبرده و هم افزایی را از طریق 
مدیریت خرید و تدارکات مشترک در بین شرکت ها جاری و ساری کند که 
نمونه هایی از آن، در شرکت های شوینده، صنایع غذایی، سیمانی و پتروشیمی 

پیاده سازی شده است.
نکته دیگر را می توان در خصوص یکپارچه سازی مدیریت حقوقی و دعاوی 
زیرمجموعه ها دانست. در حال حاضر با توجه به گستردگی شرکت ها و مسایل 
و موارد حقوقی آنها، واحدهای حقوقی در تالشند که ضمن گردش صحیح 
اطالعات در هلدینگ با استفاده از تجربیات و توانمندی های زیرمجموعه ها ضمن 
کاهش پرونده های جاری با تمام توان از حقوق سهامداران و ذینفعان خانواده 

بزرگ گروه توسعه ملی در هماهنگی و یکپارچگی کامل صیانت نمایند.
مدیریت یکپارچه منابع انسانی برنامه مهم دیگری است که گرچه با توجه 
به سختی های آن در ابتدای راه است اما به طور جدی از سوی مدیریت ارشد 
هلدینگ پیگیری می شود و نمونه های از آن را می توان در اجرای دوره های 
مشترک آموزشی و برگزاری وبینارهای مختلف، برگزاری کانون های ارزیابی و 
توسعه مدیران، ایجاد کارراه شغلی برای همکاران و تلنت پول و... مشاهده نمود.

یکی از اقدامات دیگری که در راستای مدیریت یکپارچه هلدینگ طی یک 
سال اخیر آغاز شده است، مدیریت منابع مالی و مصارف آن است که علیرغم 
استقالل هریک از شرکت های زیرمجموعه، در قالب کار گروهی  اطالعات به 
خوبی در هلدینگ دریافت و بررسی می شود و به کمک آن هلدینگ توانسته 
است از اتالف منابع جلوگیری نموده  و تداوم سودآوری در کنار افزایش تولید 
با منافع سهامدا ران اقدام به  را پیگیری  و به صورت هدفمند و هم راستا 

سرمایه گذاری نماید.
یکپارچگی در برنامه های روابط عمومی و فعالیت های مشترک در خصوص 
پوشش رسانه ای عملکرد شرکت ها زیر مجموعه و ارتباط با ذینفعان، برگزاری 
رویدادها و اجرای مسئولیت اجتماعی شرکتی در سطح هلدینگ یکی دیگر از 

برنامه های هلدینگ در جهت مدیریت یکپارچه بوده است.
یکی از  مهمترین برنامه های آتی گروه  ایجاد مرکز نوآوری وتحقیق و توسعه 
مشترک هلدینگ است که به کمک آن بتوان از بهترین شیوه ها در توسعه 
محصوالت و خدمات جدید استفاده و به طور فعال ارتباطات و گفت و گوهای 

فراتر از مرزها را تسهیل نمود.
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نگاه

سید احسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
شورای اسالمی که دانش آموخته اقتصاد است و در رزومه کاری خود مسئولیت های 
اجرایی و پژوهشی زیادی در حوزه های اقتصادی اعم از خرد و کالن دارد، در مجلس 

شورای اسالمی به عنوان وزیر اقتصاد توانست اعتماد نمایندگان را جلب کند.
وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم گفت: یکی از مواردی که به زودی در دستور 
کار قرار خواهد گرفت؛ این است که ورود شرکت ها به بورس کشور، همین طور تامین 
مالی شرکت  ها، پروژه ها و سهام پروژه ها را تسهیل کنیم. اگر بخش هایی از اقتصاد اصالح 

شود بازار سرمایه جذاب تر خواهد شد.
وی افزود: مشکالت اقتصادی فعلی گواه آنست که اقتصاد کشور به صورت هوشمند 
مدیریت نشده و اساسا میز مدیریت اقتصادی هوشمند در اقتصاد کشور نداریم که از حاال 

بتوانیم در مورد روند ماه های آینده اقتصاد ایران برنامه ریزی کنیم.
او ادامه داد: اطالعات اقتصادی فعاالن اقتصادی که نیازمند کمک و حمایت دولت دارند 
فرارهای مالیاتی که نیازمند جلوگیری از آنهاست و اصالحاتی که باید در نظام مالی و 
مالیاتی کشور صورت پذیرد دچار درهم ریختگی و ازریخت افتادگی و بی  قوارگی است که 
ثمره این بی  قوارگی این است که بازارهای خرید روزمره مردم دستخوش آشفتگی است.

وزارت اقتصاد نباید صرفا مالیات ِستان باشدوزارت اقتصاد نباید صرفا مالیات ِستان باشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد باید تسهیلکننده رشد و رونق اقتصادی 

باشد.
خاندوزی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی بیش از آن که صرفا وزارت مالیات ستان باشد 
باید تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی باشد تا از این طریق رشد و هوشمندسازی 

مدیریت؛ کسب درآمد های مالیاتی نماید.
او ادامه داد: باید درب های اقتصاد را بیش از قبل بر روی سرمایه گذاران و فعاالن 
اقتصادی گشود و از کار آن ها گره گشایی کرد؛ به این سبب از روز اول به پرسنل وزارتخانه 
اقتصاد سپردم که برای پیش جلسات و سپس مصوباتی برای ثبت محورکردن بخش 
زیادی از مجوز ها آماده شوند؛ مجوز هایی که مردم به جای اینکه در صفوف وزارتخانه های 
جهاد کشاورزی، بهداشت و... ماه ها انتظار بکشند ما بتوانیم بخشی از این مجوز ها را به 
صورت ثبت محور انجام دهیم و صرفا اطالعات دقیق درج شده در سامانه و درگاه ملی 
مجوز ها کفایت کند، امیدواریم که این اتفاق هزینه فعالیت اقتصادی و تولید را کاهش 

دهد.

انتقال نقض حقوق مردم توسط شبکه ای پویاانتقال نقض حقوق مردم توسط شبکه ای پویا
خاندوزی افزود: برای آن که مصوبات بر روی کاغذ باقی نماند و اطمینان از تحقق آن 
حاصل شود، سپرده ایم هر جا که در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دستگاه های مرتبط با 
وزارتخانه ها فعالیت می کنند نقض مصوبات و حقوق مردم صورت می گیرد توسط شبکه ای 
پویا به ما منتقل شود و بدون این که اسم افراد برده شود و برای افراد هزینه و حاشیه ای 
ایجاد نماید به لوپ بازخوردگیری تبدیل شود و اگر در نقطه ای از کشور در دستگاه و یا 
وزارتخانه ای؛ تکرار نقض مصوبات و حقوق مردم صورت می پذیرد؛ ترتیبی اتخاذ کنیم تا 

با همکاری های محترمانه، صحیح و قانونی از این نقایض جلوگیری و رفع به عمل آید.
تالش های  تسبیح  نخ  بیت  شاه  را  اقتصادی  فعاالن  به  مردم  اعتماد  بازگشت  او 
وزارتخانه های اقتصاد، صمت و هیات وزیران عنوان کرد و افزود: آن چه به عنوان وزیر 
اقتصاد و دارایی می توانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا بانک ها و شرکت های 
دولتی و بیمه های دولتی و... در مقابل سوء عملکرد یا حسن عملکرد زحماتشان پاسخگو 
باشند؛ یکی از ابزار ها برای دستیابی به این مهم؛ شفافیت عملکرد شرکت ها و بنگاه های 

اقتصادی است.

ارائه کلیه اطالعات شرکت های دولتی و بانک  ها به مردمارائه کلیه اطالعات شرکت های دولتی و بانک  ها به مردم
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همان طور که »کدال« سامانه ای برای نمایش 
شفافیت شرکت های بورسی محسوب می شود؛ باید شفافیتی هم از عملکرد بانک  ها، 
بیمه ها و... ایجاد شود؛ در تالشیم تا ظرف مدت یک ماه آینده کلیه اطالعات و صورت 

وضعیت شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها را همانند شرکت های بورسی؛ شفاف به 
مردم ارائه کنیم؛ این اتفاق سبب می شود که مردم بدانند یک مدیرعامل، یک شرکت و 
مجموعه را با چه شاخص هایی تحویل گرفته و با چه شاخص هایی تحویل می دهد؛ این ها 

جزو وعده های سنجش پذیر ما در ماه اول وزارت اقتصاد و دارایی خواهد بود.
خاندوزی افزود: یکی از مواردی که به زودی در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ این 
است که ما بتوانیم ورود شرکت ها در بازار بورس کشور، همین طور تامین مالی شرکت  ها، 
پروژه ها و سهام پروژه ها را تسهیل کنیم. تاکنون متاسفانه آمار ها حاکی از آن است که 
عایدی سرمایه خوبی از بورس ظرف مدت پنج ماهه اول 1400 حاصل نشده و غلبه با 

بازار ثانویه بوده است.

افزایش جذابیت در بازار سرمایهافزایش جذابیت در بازار سرمایه
خاندوزی تصریح کرد: اگر بخش هایی از اقتصاد اصالح شود بازار سرمایه جذاب تر خواهد 
شد، اگر برخی قیمت گذاری ها اصالح و تصحیح شوند؛ نرخ گذاری در بازار سرمایه هم روند 

درستی به خود می گیرد.
او با اشاره به کاهش قیمت سیمان پس از عرضه این کاال در بورس کاال افزود: اگر 
معامالت و عرضه محصوالت در بورس کاال شکل بگیرد؛ کشف قیمت ها عادالنه تر و 
منصفانه تر خواهد شد. درست تصمیم گیری کردن و برداشتن گام های صحیح از سوی 

وزرا می تواند در بازگشت حس اعتماد به مردم موثر باشد.
پایتخت؛  بزرگ  تیم  آزادسازی سهام دو  اقتصادی و دارایی در خصوص  امور  وزیر 
پرسپولیس و استقالل گفت: بنده در جریان جزئیات موضوع نیستم فقط می دانم موانعی 

از جنس مالیات و امور مالی وجود داشته که باید رفع شود.
خاندوزی در خصوص اصالح نظام مالیاتی گفت: ما در یک فضای غبارآلود در حال 
شناسایی ابعاد افراد جامعه هستیم و با حدس و گمان برای دریافت مالیات از مردم تصمیم 
می گیریم؛ حال آن که با فناوری های موجود؛ اطالعات کامال در دسترس است که بدانیم 
چه کسانی چه میزان درآمد دارند و گردش مالی آن ها چقدر است. اساسا تنها راه عادالنه 
اداره کردن یک کشور آن است که سوار بر اطالعات اقتصادی شویم و حکمرانی داده و 

هوشمندی نیاز داریم.

اقدامات فوری برای نظام بانکیاقدامات فوری برای نظام بانکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص طرح بانک مرکزی که پیشتر در مجلس مطرح 
و ارائه شده بود گفت: جهت گیری این طرح به نظر درست بود، اما می شد که با شیوه های 
بهتری کوتاه تر و کم مناقشه تر تعریف کرد؛ در این طرح؛ سه موضوع مطرح شد مبنی 
بر این که بانکداری در شرایط فعلی نه در حفظ قدرت خرید و تورم نقش آفرین است و 
نه بانک مرکزی آنقدر توانا و مسلط است که بتواند نظارت دقیق و بیشتری داشته باشد. 
هدایت و کمک به بخش تولید هم موضوع دیگری بود که در این طرح مطرح شد؛ این سه 

موضوع برای پاسخگو کردن بانک مرکزی بود.
خاندوزی افزود: در حوزه بانکداری می توانیم چند اقدام فوریتی و سریع السیر انجام 
دهیم؛ در سیستم بانکداری کشور بهترین پرسنل و عمده ای مشکالت همزمان وجود 
دارد؛ بانک ها در خصوص برخی وثیقه ها و ضمانت ها به درستی پاسخگو نیست و در برخی 
موارد در زمان معلوم و معین وثیقه ها را آزاد نمی کند؛ این در حالی است که فعال اقتصادی 
از تسهیالت بانکی استفاده کرده می تواند اصل و فرع تسهیالت را پرداخت کند، اما بانک 

وثیقه را آزاد نمی کند؛ این موضوع با هوشمندسازی حل می شود.
او گفت: ما به یک سامانه الکترونیکی قرارداد ها و تسهیالت نیاز داریم که خود فعال 
اقتصادی هم به آن دسترسی داشته باشد؛ این سامانه فرصت می دهد تا فعال اقتصادی 
بتواند در زمان مشاهده تخلف از سوی بانک به مرجعی شکایت کند، اما در حال حاضر 
حتی کپی قرارداد مالی هم در اختیار فعال اقتصادی نیست تا بتواند از حق خود دفاع 

نماید.

نگاهی بر برنامه هاینگاهی بر برنامه های

وزیر اقتصاد دولت سیزدهموزیر اقتصاد دولت سیزدهم
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ایسنا: ابراهیم رئیسی به عنوان سکان دار دولت سیزدهم به طور کلی 
۲۱ وعده اقتصادی را در جریان تبلیغاتی خود طی رقابت های انتخابات 
ریاست جمهوری مطرح کرد. این وعده ها طیف گسترده ای از موضوعات 
را در برمی گیرد که شامل ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، ایجاد یک 
میلیون شغل در هر سال، رساندن تورم به نصف میزان فعلی و پس از آن 
تک رقمی کردن تورم، ایجاد سامانه جامع اطالعات اقتصادی، مدیریت 
بازار ارز، رفع وابستگی کاالهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز، اصالح 
نظام بانکی کشور، تحول ساختاری در نظام بانکی و سوق دادن نقدینگی 

به سمت تولید می شود.
افزایش نظارت بر بازار، کنترل گرانی و مقابله با گران سازی، اصالح 
حل  طبقاتی،  فاصله  حل  برای  توزیع  و  تامین  و  قیمت گذاری  نظام 
فاصله طبقاتی و بی عدالتی با تغییر سیاست های نادرست اقتصادی، 
از  استفاده  با  عدالت  توزیع  تورم،  با  مردم  متناسب سازی حقوق 
ظرفیت های اقتصادی، اصالح نظام مالیاتی و ایجاد سامانه هوشمند برای 
مقابله با بروکراسی فسادزا، حمایت از خانواده ها و اقشار محروم نیز از 
دیگر برنامه های اقتصادی رئیسی به شمار می روند. تامین حداقل معاش 
مردم با ارائه کارت خرید برای سه دهک پایین، جهش در تولید و تقویت 
کسب و کار، استفاده از ظرفیت تولیدی کشور و فعال کردن اقتصاد 

دریایی نیز در لیست وعده های اقتصادی رئیس جمهور قرار گرفته اند.

ایسنا: برنامه عیسی زارع پور که برای تصدی سمت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
در دولت سیزدهم برگزیده شده است شامل اسـتفاده حداکثـری از فنـاوری اطالعـات 
و ارتباطـات و ظرفیت هـای فضـای مجـازی بـرای رسـیدن بـه ایرانـی هوشـمند در 
تـراز انقـالب اسـالمی در افـق ۱۴۰۴ بـا رویکـرد ایجـاد شـفافیت، مبـارزه بـا فسـاد، 
و  تامیـن  ارائـه خدمـات هوشـمند،  از طریـق  و بسـط عدالـت  ارتقـاء کارآمـدی 
تسـهیل ارتباطـات فراگیـر، ارائـه سـرویس هـای محتـوای داخلـی، ایجـاد و توسـعه 
زیرسـاخت امـن و پایـدار در تمامـی ارکان دولـت و جامعـه، تمـدن سـازی در فضـای 
مجـازی، مقابلـه بـا تهاجـم فرهنگـی و ارتقـاء جایـگاه اقتصـاد دیجیتـال بـه عنـوان 
پیشـران و موتـور محـرک پیشـرفت همـه جانبـه بـا در نظـر گرفتـن ارزش های 
اســالمی-ایرانی مبتنــی بــر بیانیــه گام دوم انقــالب اســالمی و در چارچــوب 

سیاســت های کلــی نظــام مقــدس جمهــوری اسـالمی ایـران، می شود.

که  خاندوزی  احسان  آنالین:  اقتصاد 
نمایندگان  اعتماد  رای  کسب  با  توانست 
و  اموراقتصادی  وزارت  صندلی  مجلس 
دارایی را از آن خود کند ۱۰ سرفصل اصلی 
را به عنوان برنامه های خود معرفی کرده است 
که شامل  فعال کردن ستاد اقتصادی دولت 
دستگاهی،  بین  هماهنگی  ایجاد  جهت  در 
اصالحات نظام مالیاتی و گمرک، اصالحات در 
نظام تامین مالی )بانکی(، بازار سرمایه و بیمه، 
شفاف سازی  کسب وکار،  محیط  اصالحات 
دارایی ها  مدیریت  در  بهره وری  ارتقای  و 
تعارض  مدیریت  دولتی،  شرکت های  و 
منافع، مدیریت بدهی های دولت، اصالحات 
خزانه داری کل، اصالحات مربوط به مناطق 

آزاد می شود.

تسنیم: برنامه های سید جواد ساداتی نژاد 
با  سیزدهم  دولت  کشاورزی  جهاد  وزیر 
با  ایران  کشاورزی  تحول  »برنامه  عنوان 
رویکرد جهادی« منتشر شد تا سرلوحه این 

وزارتخانه در دوره صدارت وی باشد. 
از جمله این برنامه ها می توان به مدیریت 
توسعه  بیمه،  با  کشاورزی  ریسک های 
دیپلماسی و بهبود تراز تجاری، تأمین سالمت 
محصوالت کشاورزی، سنددار کردن اراضی 
بنیان،  دانش  کشاورزی  توسعه  کشاورزی، 
حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی، حمایت 
از تولید محصوالت باغی، جهش تولید بخش 
کشاورزی، تولید غذا و پروتئین بدون آب، 
توسعه صنعت دام، طیور و شیالت، مدیریت 
راه اندازی  و  رگوالتوری  با  فساد  ریسک 

سامانه های برخط اطالعاتی اشاره کرد.

اله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که  ایسنا: حجت 
جوان ترین عضو کابینه دولت سیزدهم به شمار می رود نیز ۱۲ برنامه 
را برای طول وزارت خود ارائه کرده است که فسادستیزی و در رأس 
آن مبارزه با فساد در زیرمجموعه های وزارتخانه، شفاف سازی دخل 
از  حمایت  و  دستمزد  تقویت  اجتماعی،  تامین  سازمان  خرج های  و 
کارفرمایان با برنامه مهار تورم و بهبود فضای کسب و کار، ایجاد قرارگاه 
فرماندهی اشتغال کشور و طراحی نقشه کار از طریق تقسیم کار ملی 
بین وزارتخانه ها و تعامل با نظام بانکی و سایر دستگاه های اجرایی، 
تقویت اشتغال و رفع بیکاری با تحقق برنامه یک میلیون شغل در سال 
و رفع فقر و افزایش رفاه اجتماعی و بهبود معیشت از جمله برنامه های 

وی به شمار می رود.
همچنین ایجاد نظام سه جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت به 
منظور پیگیری مسائل حقوقی، استفاده از بازار سرمایه در جهت منافع 
تعاونی ها، عملیاتی کردن قوانین بر زمین مانده بخش تعاون، افزایش 
سهم تعاون در اقتصاد ملی، تقویت سرمایه بانک توسعه تعاون، حمایت 
از صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون و تعریف شاخص کسب و کار 
تعاونی ها، تکمیل سامانه جامع روابط کار و زیرسامانه های آن، توسعه 
اشتغال خانگی با روش های نوین کار از منزل و افزایش سهم مشاغل 
خانگی در زنجیره اشتغال، راه اندازی سامانه جامع اشتغال ایرانیان به 
عنوان یک بانک غنی اطالعات و اجرای قانون جامع فنی و حرفه ای 
و بازار محور کردن آموزش های مهارتی از دیگر برنامه های عبدالملکی 

است.

  از ساخت ۴ میلیون مسکن تا حل فاصله طبقاتی

  از رسیدگی به بازار سرمایه
تا مدیریت بدهی های دولت

ساداتی نژاد
 و تحول بخش کشاورزی

 جوان ترین عضو کابینه و وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال

 ایرانی هوشمند در افق 1۴0۴
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خبرنامه

ایرنا: بررسی برنامه پیشنهادی سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم حاکی از پیشنهاد ۱۰ 
راهبرد برای تغییر وضعیت موجود به مطلوب در این وزارتخانه است. بر این اساس اصالح ساختار تولید و تجارت با تاکید بر 
اقتصاد دانش بنیان، توانمندسازی بخش خصوصی به ویژه بنگاه های توسعه گر و ارتقای همکاری های بین بنگاهی، گسترش 
و تقویت مدیریت زنجیره های تامین، مشارکت در اصالح ساز و کارهای تامین مالی با تاکید بر ابزارهای نوین، اصالح 
سازوکارهای بازار و تنظیم قیمت و اصالح ترکیب پایه های مالیاتی در راستای تقویت فعالیت های اقتصادی مولد، بخشی از 

راهبردهای وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است.
اقتصادی،  دیپلماسی  فعال سازی  سرزمین،  آمایش  اساس  بر  منطقه ای  متوازن  پیشرفت  فاطمی امین،  همچنین 
برون نگری و گسترش تعامالت بین المللی به ویژه با کشورهای همسایه و هم سو، استفاده از ظرفیت تشکل ها و انجمن ها 
در تصمیم سازی و نظارت، اصالح ساختار حکمرانی در بخش صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر نقش اولویت گذاری، 
تنظیم گری، تسهیل گری و نظارت را به عنوان بخش دیگری از راهبردهای ۱۰ گانه خود برای بهبود وضعیت موجود اعالم 

کرده است.

تسنیم: جواد اوجی که توانست با اخذ تاییدیه مجلس نشینان بر صندلی وزارت نفت تکیه بزند ۱۱ اقدام راهبردی را به 
عنوان برنامه عملیاتی وزارت نفت در دولت سیزدهم ارائه کرده است.

بازاریابی و فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی، اکتشاف، توسعه، حفظ و نگهداشت تولید)نفت، گاز و 
میعانات( با اولویت میادین مشترک، تامین پایدار نفت، گاز، سوخت و خوراک مورد نیاز کشور، توسعه متوازن و پایدار 
زنجیره ارزش نفت و گاز در جهت جلوگیری از خام فروشی، ارتقاء بهره وری و بهینه سازی زنجیره تولید تا مصرف انرژی 
و تامین منابع مالی و جذب سرمایه در صنعت نفت از مسیر طراحی مشوق های الزم از جمله برنامه های اوجی به شمار 

می روند.
از دیگر برنامه های وزیر نفت دولت سیزدهم می توان به ارتقای فناوری و حمایت از شرکت های دانش بنیان با هدف افزایش 
ساخت داخل، دیپلماسی قوی و تنظیم روابط بین الملل در حوزه انرژی، اشتغال، مسئولیت اجتماعی و محرومیت زدایی، 
حکمرانی و تجدید ساختار صنعت نفت و گاز و شرکت های تابعه و اهمیت دادن و ساماندهی منابع انسانی و تربیت نیروهای 

متخصص و متعهد اشاره کرد.

10 راهبرد فاطمی امین برای تغییر در وزارت صمت

  اوجی و2 بازار داخلی و بین المللی

ایسنا: رستم قاسمی که اکنون سکان دار وزارت راه و شهرسازی است، ۱۰ اقدام راهبردی این وزارتخانه را برای اجرا و اقدام عاجل ابالغ 
کرده است. این برنامه ها شامل  بانک زمین تسهیل گری معماری و شهرسازی، نهضت ملی مسکن، بازآفرینی معماری دیجیتالی سازمانی، 
نهضت جامع حمل و نقل، اقتصاد مسکن و حمل ونقل و فراگیری اطالعاتی، تعیین تکلیف پروژه های پیشران حمل و نقل، بازآفرینی 
نظام های سرمایه های انسانی و راه اندازی حلقه های اندیشه ورز با متولی گری معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع و ارتقای بهره وری کلیه 

واحدها با متولی گری معاونت برنامه ریزی و مدیریت منابع می شود.

 10 برنامه قاسمی برای وزارت راه و شهرسازی

 دو سناریوی محرابیان برای آب و برق
فارس: علی اکبر محرابیان که اکنون سمت وزیر نیرو در دولت سیزدهم را یدک می کشد برنامه های خود را دو بخش برق 
و انرژی و آب و آبفا ارائه کرده است. در این راستا بهره برداری از ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی، افزایش ظرفیت 
تولید برق تجدیدپذیر، توسعه و بهینه سازی شبکه انتقال، ارتقا متوسط راندمان نیروگاه های حرارتی کشور، استمرار 

برنامه کاهش تلفات شبکه توزیع برق و ساماندهی اقتصاد برق از جمله برنامه های محرابیان در بخش برق و انرژی است.
همچنین توسعه زیرساخت های هوشمندسازی شبکه برق و اجرای طرح فهام، کاهش رشد مصرف برق ساالنه، پیگیری 
ایجاد ردیف مابه التفاوت قیمت های تمام شده و تکلیفی فروش در قوانین بودجه سنواتی، برنامه ریزی برای تهاتر و تسویه 
مطالبات تولید کنندگان برق، توسعه ارتباطات شبکه ای با کشورهای همسایه، نوسازی شبکه های فرسوده برق روستایی، 
شناسایی و جمع آوری مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز، جایگزینی تجهیزات و لوازم پرمصرف مشترکین با محصوالت 
کم مصرف و پیگیری تامین سوخت گاز و مایع نیروگاه ها از دیگر برنامه های برقی محرابیان به شمار می روند. از برنامه های 
آبی وزیر نیرو می توان به مدیریت تنش آبی در شهرها و روستاها، ارتقا شاخص سطح تحت پوشش آب شرب روستایی، 
افزایش ظرفیت تامین منابع آب، اصالح روش های انتقال و توزیع آب کشاورزی، تنوع بخشی به سامانه های تولید و 
توزیع آب شرب، توسعه سامانه های جمع آوری و تصفیه فاضالب، برنامه ریزی به منظور مشارکت صنایع مستقر در 
ایجاد طرح های فاضالب، اصالح ساختار اقتصاد آب کشور، تداوم طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، اتمام 
تعیین حریم و بستر رودخانه ها، نصب کنتورهای هوشمند، الیروبی رودخانه ها، پایش کّمی و کیفی منابع آب شرب، 
اصالح ساختار تعرفه ای، حفاظت و بهره برداری از آب های مشترک، صیانت از حقابه های کشور و تقویت دیپلماسی آب و 
اصالح سامانه های اندازه گیری)کنتورهای هوشمند(، اشاره کرد. همچنین اجرای طرح های تحقیقاتی در خصوص آب های 
نامتعارف و باروری ابرها، تهاتر و تسویه مطالبات، اولویت در اجرای برنامه های تامین آب تاالب ها و دریاچه ها، مدیریت 
وقایع حدی و تدوین برنامه اجرایی مدیریت خشکسالی و سیل، ارتقا وضعیت داده های پایه منابع آب و پیاده سازی 

مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی از دیگر برنامه های محرابیان در این بخش به شمار می رود.
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رادیو اقتصاد - جواد فالح، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران خبر داد: صندوق های 
مسکن در بازار سرمایه در دو بخش »زمین و ساختمان« و دیگری »امالک و مستغالت« فعال 
هستند که این بر اساس برنامه زمان بندی موجود در نیمه دوم سال جاری اجرایی خواهد شد 
که البته بورس کاال باید مجوزهای قانونی را از سازمان بورس و اوراق دریافت کند و مجوزهای 

مربوطه در حوزه راه اندازی صندوق امالک و مستغالت در حال اخذ از سازمان بورس است.

ایسنا - همزمان با نخستین حضور وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در جلسه شورای عالی بورس 
مقرر شد سهام عرضه شده توسط دولت در بازار سرمایه، بازارگردانی شوند. به گفته محمدعلی 
دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پیش از این، این عرضه ها بازارگردان 
نداشتند اما در این جلسه تصویب شد تا ضمن اختصاص سهمیه ای از عرضه های اولیه دولت به 
صندوق توسعه بازار، این صندوق متعهد شود که تا یک سال تعهدات بازارگردانی سهام عرضه 

اولیه دولت را برعهده بگیرد.

سنا - محدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: هیات مدیره 
سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۱۲ سال مجوز تاسیس یک شرکت کارگزاری جدید را 
صادر کرد و با این اقدام انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی سازمان اعطا می شد به طور 
کامل برداشته شد و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنی 

نمی دهد.

خبرگزاری صداوسیما - میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با بیان 
اینکه دستورالعمل صندوق امالک و مستغالت طی هفته های آینده ابالغ و تا پایان سال 
اجرایی می شود، اظهار کرد: در بخش مسکن دو صندوق زمین و ساختمان و امالک و مستغالت 
تعریف شده که صندوق زمین و ساختمان سمت عرضه مسکن را تقویت می کند و سرمایه ها 
از سرمایه گذار جمع آوری و برای ساخت مسکن استفاده می شود، اما در صندوق امالک و 
مستغالت بیشتر سمت تقاضای مسکن تقویت می شود به طوری که با جمع آوری سرمایه 

مردم، صندوق اقدام به خرید و بهره برداری از امالک مسکونی و تجاری می کند.

سنا - سید مهدی پارچینی، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار 
برای مدیریت  را  از سهامداران سهام عدالت که روش مستقیم  اینکه برخی  بیان  با 
دارایی خود انتخاب کرده اند در سامانه مربوطه اقدام به ثبت درخواست فروش کرده اند، 
اظهار کرد: با توجه به  افزایش جذابیت این گروه از شرکت ها احتمال انصراف این گروه 
از سهامداران با هدف بهره مندی بیشتر از منافع دارایی های خود تقویت شده است. 
بنابراین، به منظور حفظ منافع آنها مقرر شد طی اطالعیه ای اشخاص متقاضی عرضه، 

امکان بازنگری در خصوص سفارش های فروش خود داشته باشند.

ایرنا - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعالم کرد: استعالم آنالین 
وضعیت پرداخت سود سهام عدالت در سامانه سهام عدالت مهیا شد. بر این اساس سهامداران 
سهام عدالت برای استعالم وضعیت پرداخت سود سهام خود می توانند با ورود به سامانه سهام 
عدالت در تارنمای »www.Sahamedalat.ir« نسبت به مشاهده زمان و مبلغ واریز سود 

سهام عدالت اقدام کنند.

ایسنا-  زمان بندی جلسه معامالتی بازار صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( و بازار 
اوراق بدهی پیرو صورت جلسه تیرماه سال جاری هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
و مطابق تبصره ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران، 
از ۲۰ شهریورماه تغییر کرد. بر این اساس، از ساعت 8:۴5 پیش گشایش خواهد بود. ساعت 9 
گشایش و در نهایت از ساعت 9 تا ۱5 حراج پیوسته ادامه خواهد داشت. این درحالی است که 

پیش از این ساعت حراج پیوسته این صندوق ها از ساعت  9 تا ۱۲ بود.

امکان پیش خرید متری مسکن در بورس کاال فراهم شد

  امکان بازنگری در سفارش های فروش سهام عدالت

نخستین مصوبه بورسی دولت سیزدهم

استعالم آنالین وضعیت پرداخت سود سهام عدالت

تغییر زمان معامله اوراق بدهی و ETF ها

 انحصار مجوز کارگزاری شکسته شد

 دستورالعمل صندوق امالک و متسغالت به زودی ابالغ می شود

شاتا - رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اعالم کرد: کل محصول 
سیمان برای عرضه صحیح و جلوگیری از 
افزایش کاذب قیمت باید به بورس بیاید، 
مصالح فروشان بزرگ نیز باید در بورس 
فاکتور  افق،  سامانه  در  و  کنند  خرید 

بزنند.

مدیره  هیات  مصوبه  - براساس  سنا 
حجم  حداکثر  ایران،  فرابورس  شرکت 
مبنا از دوم شهریور ماه ۱۴۰۰ در نمادهای 
مندرج در بازار پایه فرابورس معادل »نیم 

درصد سرمایه پایه شرکت« لحاظ  شد.

مدیر  پارچینی،  مهدی  سید   - سنا 
و  بورس  سازمان  بورس های  بر  نظارت 
مجوز  صدور  کرد:  اعالم  بهادار  اوراق 
بورس ها  اختیار  در  بازارگردانی  فعالیت 

قرار بگیرد.
بورس ها  پس،  این  از  اساس،  این  بر 
به  را  بازارگردانی  فعالیت  مجوز  خود 

بازارگردان ها اعطا می کنند.

کل سیمان کشور 
در راه بورس کاال

حداکثر حجم مبنا تغییر کرد

صدور مجوز بازارگردانی در 
اختیار بورس و فرابورس قرار 

گرفت
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خبرنامه

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت اسماعیل زاده معاون پذیرش شرکت فرابورس ایران در مورد 
آخرین وضعیت عرضه باشگاه های استقالل و پرسپولیس در فرابورس توضیح داد: استقالل و 
پرسپولیس دارای شرایط پذیرش در بازار اول و دوم فرابورس نبوده اند، ریسک  و ابهاماتی که در 
صورت های مالی این شرکت ها بود باعث شد همه را به این نتیجه برساند که این شرکت ها توانایی 
پذیرش در بازار اول و دوم را ندارند. این شرکت ها باید نزد سازمان بورس ثبت شوند و بعد از آن، 
طبق ماده 36 قانون احکام دائمی، باید امکان معامله برای این شرکت ها فراهم شود. وی افزود: اما 
امکان معامله در بازار پایه فرابورس برای شرکت های پرسپولیس و استقالل فراهم است، استقالل و 
پرسپولیس به محض ثبت، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، در کمیته درج در رابطه با درجشان در 
بازار پایه فرابورس تصمیم گیری می شود. آخرین آماری که از مراحل پذیرش  شرکت های استقالل 
و پرسپولیس وجود دارد این است که این شرکت ها در حال اعالم اعضای خودشان به سازمان 
بورس هستند. اعضای هیات مدیره باید یک شرایطی را داشته باشند و باید اعضا به سازمان بورس 
معرفی شود تا مستندسازی صورت بگیرد، بعد سازمان بورس اجازه ثبت را به این شرکت ها بدهد.

ایسنا - مرحله دوم سود سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه ۱398 
شرکت های سرمایه پذیر شامل ۴۰ درصد و جمعا به مبلغ بیش از 3۴۰۰ میلیارد تومان به حساب 
۴3 میلیون و 837 هزار و ۴۱3 سهامداری که شماره حساب بانکی معتبر در قالب شماره شبا 
بانکی که قبال به سازمان خصوصی سازی و یا شرکت سپرده گذاری مرکزی اعالم کرده بودند 
در ۱3 تیرماه واریز شد. البته از مجموع 36 شرکت بورسی و فرابورسی از دو شرکت معدنی و 
صنعتی گلگهر و پتروشیمی جم به دلیل افزایش سرمایه آنها سود سهام مشموالن دریافت نشد تا 
مشموالن سهام عدالت از مزایای حق تقدم و سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه بهره مند شوند.

فارس - بر اساس اطالعات گزارش ماهانه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه در خصوص مرداد ماه امسال، تعداد 77 هزار و 88۲ ثبت نام از سوی سرمایه گذاران حاضر 
در بازار سرمایه در سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده ها نیز با عبور از 99 

هزار سهامدار در این ماه به 99 هزار و ۴7۱ مورد رسیده است.

سنا - مجید نوروزی، معاون امور ناشران و اعضای شرکت بورس اعالم کرد: پرونده 3۰ شرکت برای 
طرح در جلسه هیات پذیرش در دست بررسی و تکمیل مدارک و مستندات است. عالوه بر این پرونده ۱۴ 

شرکت در جریان درج و 8 شرکت نیز در حال انجام اقدامات الزم جهت عرضه اولیه هستند.

تسنیم - علی نقوی، مدیر عامل بورس انرژی اعالم کرد: ایران سال گذشته صادرکننده 
بزرگ بنزین در منطقه و قیمت ساز منطقه در بحث بنزین بود؛ در واقع بنزین معامالتی 
ایران در منطقه شاخص است زیرا برای عرضه بنزین در بورس چه دریایی و چه زمینی 

اراده وجود داشت و رقابت جدی در این حوزه امسال هم وجود دارد.

استقالل و پرسپولیس به زودی در بورس پذیرش می شوند

جزئیات توزیع مرحله دوم سود سهام عدالت سال 1۳۹۸

احراز هویت ۹۹ هزار نفر در مردادماه از طریق سجام

۳0 شرکت در انتظار بورسی شدن

ایسنا - محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: درحال 
حاضر امکان فروش بلوکی سهام عدالت مانند قبل وجود دارد اما در ماه های قبل خریدار 
نداشت. در حال حاضر با توجه به اینکه خریدار بالقوه وجود دارد فروش بلوکی امکان پذیر 
را دریافت  افرادی که درخواست فروش دارند پول خود  است. زمانی هم که فروش رود 
می کنند. وی همچنین درمورد باقی مانده سود سهام عدالت توضیح داد: بخشی از عدم 
پرداخت به دلیل افزایش سرمایه شرکت ها بود. شرکت هایی که سود خود را پرداخت نکردند 
از نظر انضباطی با آن ها برخورد می شود. از آنجاکه مقدار سود کم است، با سود سال ۱399 

پرداخت می شود، زیرا پرداخت سود سال ۱399 نیز نزدیک است، مجامع برگزار شده است.

  آخرین وضعیت فروش و پرداخت سود سهام عدالت

ایسنا - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار آخرین وضعیت طرح سازمان بورس درمورد 
تغییر دامنه نوسان را تشریح کرد. و گفت: برای این تغییر سازمان یک طرح تحقیقاتی دارد 
که تقریبا در مرحله نهایی و جمع بندی است. پس از آنکه جمع بندی شد مرحله ای برای 

نظرخواهی از فعالین بازار سرمایه در نظر گرفته شده است و اگر نهایی شد اجرایی می کنیم.

  آخرین خبرها از تغییر دامنه نوسان

 بنزین صادراتی ایران شاخص منطقه شد

دهنوی،  دهقان  محمدعلی   - سنا 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در 
و  بورس ها  بر  نظارت  معاون  به  نامه ای 
ناشران، محسن خدابخش، خواستار تهیه 
دستورالعمل اعطای مجوز سپرده گذاری 
نظرات  اخذ  از  پس  ماه،   ۲ مدت  ظرف 

صاحب نظران بازار سرمایه شد.

اقتصادی  کمیسیون  رئیس   - ایلنا 
رئیس جمهور  اولیه  موافقت  از  مجلس 
برای واگذاری سهام عدالت به جاماندگان 

سهام عدالت خبر داد. 
آمار رسمی نشان می دهد ۲۱میلیون 
نفر از دریافت سهم عدالت جا مانده اند 
که در بین آن ها سه میلیون نفر تحت 
شمول نهادهای حمایتی و چند میلیون 

کارگر و بازنشسته هستند .

تهیه دستورالعمل اعطای
مجوز سپرده گذاری در دستور 

کار قرار گرفت

جاماندگان
 سهام عدالت می گیرند
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ایرنا - مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون به کمک آمار و اطالعاتی که در اختیار 
داشت نرخ تورم سالیانه در ماه های مختلف سال ۱۴۰۰ را پیش بینی کرده است. براساس این 
گزارش در اردیبهشت ماه پیش بینی کرده بود که رقم ۴۱.۲ درصد که تقریبا با ۰.۲ درصد 
اختالف محقق شد. همچنین در خردادماه نیز نرخ تورم سالیانه ۴3.۴ درصد را پیش بینی کرد 

که رقم ۴3 درصد محقق شد.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون اعالم کرد که پیش بینی می کند نرخ تورم در 
سه ماه تابستان نزدیک به ۴5 درصد باشد. یعنی به ترتیب در تیر، مرداد و شهریور برابر ۴۴.5، 

۴5 و ۴۴.7 درصد باشد.
براساس پیش بینی این مرکز نرخ تورم از اول پاییز روند نزولی خواهد داشت و در آذرماه 
38.۲ درصد خواهد شد. همچنین این افت نرخ تورم در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۰ براساس 
پیش بینی مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون نه تنها ادامه خواهد داشت بلکه به 
کمترین رقم از ابتدای سال خواهد رسید. به این صورت که در دی ماه 35.6 درصد،   بهمن ماه 

3۲.7 درصد و در آخرین ماه سال نیز برابر ۲9.8 درصد خواهد شد.

تسنیم - مطابق آمار منتشر شده بانک مرکزی متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده در شهر تهران در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 

3۴ درصد افزایش یافته است.
طی ماه های فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیرماه ۱۴۰۰ افزایش قیمت مسکن به ترتیب، 
معامالت  تعداد   ۱۴۰۰ سال  ماه  مرداد  در  است.  بوده  درصد   ۴3.7 و   56.6  ،69.7    ،9۱.7
آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 5.5 هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل 8.۴ 

درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 39.۴ درصد کاهش نشان می دهد.

ایرنا - رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: اطالعات کامل خودروهای لوکس موجود در کشور 
در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته و به محض تصویب و ابالغ آئین نامه های اجرایی اخذ 

مالیات از آنها در دولت، این قانون به اجرا درخواهد آمد.

ایسنا - سازمان برنامه و بودجه میزان علی الحساب افزایش حقوق کارکنان شرکت های 
دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ۱۰ درصد اعالم کرده است، درصد 

افزایش حقوق کارکنان دولت حتی به طور علی الحساب هنوز مشخص نیست.
بودجه  و  عمومی  بودجه  بخش  دو  از  کشور  کل  بودجه  که  است  توضیح  به  الزم 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می شود که 
حقوق و مزایای کارکنان دولت از محل منابع عمومی از بودجه عمومی پرداخت می شود 

که در سمت مصارف در هزینه های جاری قرار می گیرد.
بنابراین آنچه که در مورد این افزایش ۱۰ درصدی در بخشنامه بودجه شرکت های 
دولتی مطرح است مربوط به خود این شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به 
دولت است که بودجه آنها از منابع عمومی دولت جدا است و به عبارتی دولت پرداختی 

از محل منابع عمومی به آنها ندارد.
الزم به توضیح است که بودجه کل کشور از دو بخش بودجه عمومی و بودجه شرکت های 
دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تشکیل می شود که حقوق و مزایای 
کارکنان دولت از محل منابع عمومی از بودجه عمومی پرداخت می شود که در سمت 

مصارف در هزینه های جاری قرار می گیرد.
بنابراین آنچه که در مورد این افزایش ۱۰ درصدی در بخشنامه بودجه شرکت های 
دولتی مطرح است مربوط به خود این شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به 
دولت است که بودجه آنها از منابع عمومی دولت جدا است و به عبارتی دولت پرداختی 

از محل منابع عمومی به آنها ندارد.

ایسنا - طبق اعالم سازمان برنامه و بودجه در بخشنامه بودجه شرکت های دولتی، 
بانک ها وموسسات انتفاعی وابسته به دولت از تعیین عیدی یک میلیون و65۰ هزار 

تومانی برای سال بعد حکایت دارد که البته علی الحساب است.

 پیش بینی نرخ تورم کمتر از ۳0 درصد تا پایان سال جاری

 افزایش ۳۴ درصدی قیمت مسکن در تهران در یک سال اخیر

  اطالعات کامل خودروهای لوکس در اختیار سازمان مالیاتی است

میزان افزایش حقوق کارکنان شرکت های دولتی در سال آینده

عیدی سال آینده؛ فعال یک میلیون و ۶۵0 هزار تومان
فارس - در پنج ماهه ابتدایی امسال 
واگذاری  از  ناشی  درآمد  تحقق  میزان 
رقم  به  نسبت  سرمایه ای  دارایی های 
مصوب 9 درصد بوده و حدود 5۲ هزار 
و 9۰۰ میلیارد تومان یعنی یک چهارم 
خزانه  تنخواه گردان  محل  از  دریافت ها 

تامین شده است.
میلیارد   5۰۰ و  هزار   ۱۴9 مجموعا 
تومان منابع بودجه در پنج ماهه امسال 
ناشی  آن  اعظم  بخش  که  شده  محقق 
بخصوص درآمدهای  تحقق درآمدها  از 
ماه  بوده است. در 5  و گمرکی  مالیاتی 
ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر ۱۴.8 هزار 
میلیارد تومان درآمد ناشی از واگذاری 
دارایی های سرمایه ای از جمله صادرات 
و  فروش  نفتی،  فرآورده های  و  نفت 
مولدسازی اموال دولت حاصل شده که 
حدودا 9 درصد رقم مصوب بودجه برای 

این دوره زمانی است.

جزئیات دخل و خرج
پنج ماهه بودجه
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مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
)وبانک( در روز 24 تیرماه سال 1400 با حضور اکثریت سهامداران به صورت 
حضوری و آنالین برگزار شد که 81 درصد از سهامداران در این مجمع 
مشارکت داشتند. طی این مجمع برای اولین بار در تاریخ مجامع شرکت های 
بازار سرمایه جدیدترین اقدام مسئولیت اجتماعی وبانک مبنی بر حضور رابط 
ناشنوا نیز انجام شد که جامعه نیم میلیون نفری ناشنوا و کم شنوا نیز بتوانند 

از این مجمع به صورت زنده استفاده کنند. 
نگاهی به گزارش های بیان شده و تصمیماتی که در این مجمع اتخاذ 
شد، حاکی از این است که شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی تقویت 
نظام های حاکمیت شرکتی، تولید حداکثری و استفاده از ظرفیت های قانونی، 
بهینه سازی پورتفوی و بازارگردانی موثر سهام گروه، استفاده از ابزارهای نوین 
مالی را در کنار تقویت سطح نوآوری و اقتصاد دانش بنیان، افزایش قابلیت 
برای  ارزش  حداکثرسازی  شفاف،  و  هوشمند  گزارش دهی  نقدشوندگی، 
ذینفعان و همچنین تشکیل کمیته ویژه تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 

در برنامه های آتی این شرکت، در دستور کار قرار دارد. 
طی این مجمع که با حضور آنالین نزدیک به 500 سهامدار برگزار شد، 
سود 1000 ریالی به ازای هر سهم وبانک توزیع شد. طبق گزارش های ارائه 
شده، در سال مالی منتهی به 30 اسفند 99،  وبانک بیش از 47 هزار میلیارد 
ریال سود ساخته است که نسبت به سال قبل، رشد نزدیک به 3 برابری 
داشت. همچنین سود تلفیقی این شرکت نیز به بیش از 106 هزار میلیارد 
ریال رسید که این میزان سود هم رشد 3 برابری را نسبت به سال 1398 

تجربه کرده است. 
در شرایطی که وضعیت بازار سرمایه در نیمه دوم سال، روند مناسبی را 
طی نکرده بود، جمع کل سرمایه گذاری این شرکت در پایان سال1399، 
نسبت به پایان سال 1398 با رشد 31 درصدی به رقمی بالغ بر 50 هزار 
میلیارد ریال رسید. همچنین در پایان سال 1399، مجموع بهای تمام شده 
سرمایه گذاری در شرکت های فرعی و وابسته بالغ بر 34 هزار میلیارد ریال 
بود.  تفاوت بهای تمام شده و ارزش روز پورتفوی بورسی حاکی از ارزش 
افزوده 10 برابری در پایان سال 1399 است که در راستای استانداردهای 

حسابداری ایران، این درآمد، شناسایی نشده است. 
رشد 10 برابری ارزش افزوده پورتفوی بورسی در حالی رخ داده است 
که بیشترین میزان رشد ارزش مربوط به سرمایه گذاری این شرکت در 
صنایع شیمیایی، محصوالت غذایی به جز قندوشکر، سیمان و ماشین آالت و 
دستگاه های برقی بوده است. در ادامه ارائه گزارش عملکرد این شرکت مطرح 
شد که شرکت های پتروشیمی شازند، توسعه صنایع بهشهر، ایران ترانسفو، 
سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان، سرمایه گذاری توسعه ملی، گروه 
صنعتی بارز، ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس، سرمایه گذاری شفادارو، 
سرمایه گذاری نیروگاهی ایران و سیمرغ، در مجموع بیشترین ارزش بازار 
پورتفوی بورسی گروه را به خود اختصاص داده که ارزش روز این 10 شرکت 
به رقمی بالغ بر 300 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1399 رسیده است.   

گفتنی است افزایش قریب به 2 برابری در خالص ارزش دارایی های شرکت 
به ازای هر سهم  معادل 12.555 ریال در پایان سال 99 نسبت به رقم 

حضور رابط ناشنوا در مجمع وبانک
مجمع عمومی سالیانه »وبانک« با تقسیم سود ۱/۰۰۰ ریالی برگزار شد



  

6.991 ریال در سال 1398 بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده پورتفوی 
غیربورسی، نشان دهنده عملکرد مناسب این هلدینگ چندرشته ای بوده 
است. نگاهی بر ترکیب درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال 1399 حاکی 
از آن است که وبانک 33 هزار میلیارد ریال درآمد حاصل از سود سهام، در 
حدود 7 هزار میلیارد ریال سود ناشی از واگذاری سهام شرکت ها و بیش از 
6 هزار میلیارد ریال سود فروش امالک کسب نمود. موضوع مهم دیگری که 
در این مجمع به عنوان برگی از گزارش عملکرد شرکت از آن صحبت شد، 
برخی از اطالعات مالی اصلی و تلفیقی شرکت بود. در بخش اطالعات اصلی، 
ارائه شد که وبانک در پایان سال 1399 در مقایسه با سنوات پیشین، روندی 
رو به رشد داشت. به طوری که نرخ بازده دارایی و نرخ بازده حقوق مالکانه با 
رشدی چشمگیر نسبت به سال قبل ، به ترتیب به 50  و 69.5 درصد رسید. 
طبق اطالعات صورت های مالی تلفیقی وبانک، در پایان سال 1399  نرخ 
بازده دارایی ها به 38.6 درصد و نرخ بازده حقوق مالکانه به 78.4 درصد رسید 

که روند افزایشی نسبت به سال قبل را نشان می دهد.
همچنین جمع دارایی های شرکت اصلی در سال 1399 با رشد 47درصدی 
نسبت به سال 1398 به رقمی بالغ بر 94 هزار میلیارد ریال رسید و جمع 
حقوق مالکانه نیز با افزایش 63 درصدی در پایان سال 1399 نسبت به سال 

ماقبل خود، بالغ بر 83 هزار میلیارد ریال شد.  
در پایان در مجمع عمومی سالیانه منتهی به 30 اسفند سال 1399، به 
ازای هر سهم »وبانک«، 100 تومان سود نقدی تقسیم و توزیع شد. این میزان 
سود با توجه به افزایش سرمایه اخیر »وبانک« که تعداد سهام این شرکت 

بدون آورده نقدی سهامداران از 16250 میلیون سهم به 27250 میلیون 
سهم رساند، نشان از این موضوع دارد که سود تقسیمی سال99 افزایش قابل 
توجهی داشته است. این سود از طریق سامانه سجام، به حساب سهامداران 

سجامی نیز واریز شد. 

           مهمترین اقدامات خانواده بزرگ گروه توسعه ملی در سال            مهمترین اقدامات خانواده بزرگ گروه توسعه ملی در سال ۱399۱399  
  کسب رکورد سودآوری از محل فروش محصوالت در شرکت پتروشیمی 

شازند. 
  تولید انحصاری گریدهای پلیمری خاص پزشکی در کشور جهت تولید 

سرنگ های انسولین توسط شرکت پتروشیمی شازند
  ثبت رکورد جدید تولید و فروش داخلی و صادراتی در شرکت های 

گلتاش و پاکسان
  ثبت و معرفی 3 محصول جدید بهداشتی در دوران کرونا در شرکت 

گلتاش
  تولید روغن ویژه شیر خشک با همکاری صنایع شیر ایران در شرکت 

مارگارین
  ثبت رکورد های جدید صادراتی در شرکت سیمان ساروج بوشهر

  استفاده از فرصت های هم افزایی در شرکت سیمان مازندران و شرکت 
پتروشیمی شازند در زمینه استفاده از ضایعات 

  پذیرش نماد شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار در بورس 
اوراق بهادار تهران
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  تولید ابرترانسفورماتور های 3 فاز ولتاژ باال با ظرفیت 383 مگاولت آمپر 
برای اولین بار در کشور

  تولید محصوالت آبی و دیمی زراعی در کشت و صنعت و دامپروری 
پارس فراتر از استاندارد های صنعت

  ساماندهی اموال راکد و غیر عملیاتی و احیاء دارایی های با ارزش در 
شرکت مخمل و ابریشم کاشان

  احیاء شرکت ایران پوپلین و حرکت به سوی سود آوری و برگزاری 
مجمع افزایش سرمایه این شرکت پس از سال های متمادی 

  کسب آرای الزم و حضور در هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری 
و  شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و همچنین 

شرکت بورس اوراق بهادار تهران   
  حمایت از بازار سرمایه از طریق صندوق سرمایه گذاری اختصاصی 
بازارگردانی، تغییر ماهیت صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی 
به MULTI NAV و انتقال مدیریت تخصصی این صندوق به شرکت 

سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار 
  واگذاری ساختمان بخارست در ازای بدهی سود سهام به بانک ملی 

ایران و کسب سودی ارزنده
  درخشش خانواده گروه توسعه ملی در جشنواره جایزه ملی مدیریت 

مالی ایران 
  کسب رتبه شرکت اصلی و سایر شرکت های گروه در رتبه بندی 100 

شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی ایران

        دالیل حضور رابط ناشنوا در مجمع وبانک        دالیل حضور رابط ناشنوا در مجمع وبانک
امیر تقی خان تجریشی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری  گروه توسعه ملی 
در خصوص حضور رابط ناشنوا در این مجمع گفت: انزوای اجتماعی، ترک 
تحصیل، ترک محیط کار و یا گوشه گیری در محیط کار، همواره به عنوان 

تهدیدی برای جامعه ناشنوا و کم شنوا از قدیم االیام مطرح بوده است. این 
موضوعات در حالی وجود دارد که تعداد این عزیزان، اندک نیست و هم اکنون 
در ایران جمعیتی بالغ بر 500 هزار نفر را شامل می شوند. البته که حتی اگر 
یک نفر هم در جامعه ای مشکالتی از این قبیل داشته باشد، نباید از حقوق 
شهروندی خود بی نصیب بماند، با این حال این جمعیت نیاز به حمایت 
بیشتری دارند که بتوانند در سطح عادی جامعه حضور اجتماعی فعال و 
نقش آفرینی اقتصادی مثمرثمر داشته باشند. در حال حاضر وبانک بیش از 
208 هزار نفر سهامدار دارد که در میان این افراد، کم شنوایان و ناشنوایان 
نیز حضور دارند. به همین دلیل بر خود واجب دانستیم که به حقوق آنها نیز 

احترام بگذاریم. 
مدیرعامل وبانک خاطرنشان کرد: به همین منظور شرکت سرمایه گذاری 
حق  خود،  اجتماعی  مسئولیت  به  عمل  راستای  در  توسعه ملی  گروه 
بهره مندی همزمان از مجمع عمومی سالیانه این شرکت را برای جامعه 
محترم ناشنوا و کم شنوا، به رسمیت شناخت و از رابط ناشنوایان دعوت 
کردیم که به صورت زنده در این مجمع حضور داشته باشد تا ترجمه 
ناشنوایان به صورت زنده و به صورت آنالین از پلتفرم های پخش آنالین 

مجمع منتشر شود. 
وی افزود: امیدواریم که این حرکت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
بتواند در بازار سرمایه ایران تسری پیدا کند و سایر شرکت ها و نهادهای مالی 
نیز این حق جمعیت ناشنوا و کم شنوا را به رسمیت بشناسند. طبعا ادامه 
این مسیر می تواند به افزایش میزان مشارکت اقتصادی این افراد و گسترش 
فرهنگ بازار سرمایه نیز منجر شود و در بلند مدت، ضریب نفوذ بازار سرمایه 

را به عنوان رکن مهم اقتصاد مولد کشور، افزایش خواهد داد. 
تجریشی گفت: چنانچه این مسیر توسط سایر شرکت ها، ناشران و نهادهای 
مالی تداوم پیدا کند، این افتخار برای وبانک به یادگار می ماند که در توسعه 

این مسیر، منشاء اثر بوده است.
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نشریه داخلی وبانک
شماره 5 / تابستان 1400

حضرت علی)ع( در سه فراز از فرمان تاریخی خویش به مالک اشتر )ره( می فرماید: »پس برای کارهای مهم و 
کلیدی از فرماندهان خود کسی را انتخاب و مسئول نما که از دیگران گوی سبقت در سر سپردگی و اطاعت از 
خدا و رسول و امامش را برده باشد.... پاکدل ترین افراد و خوش سیره ترین و دورترین افراد از منکرات و کارهای 
ناپسند باشد.. کسی باشد که نسبت به ضعیفان مهربان و بامحبت و در مقابل زورمندان و قدرتمندان سخت گیری 
و استقامت داشته باشد. از کسانی باشد که در برابر دشواری ها و پیش آمدهای سخت و تلخ استوار و مصیبت های 
بزرگ، وی را از پا ننشاند. فردی باشد که هنگام ناتوانی و ضعف دیگران، بر او ضعف و ناتوانی غالب نشود و بر اثر 

بی خیالی دیگران بی تفاوت نباشد.«
این کالم پندآموز امیرالمومنین)ع( بر این نکته تاکید دارد که سالمت رفتار مدیران، به ایجاد سالمت در محیط 
اداری منجر شده و طبعا باعث الگوبرداری کارکنان دیگر یک سازمان خواهد شد تا هدف غایی ایجاد سالمت 

اداری به صورت کامل و بدون هیچگونه خدشه، ایجاد شود.
در گروه توسعه ملی، به دلیل همجواری با مجموعه معظم بانک ملی ایران از یک سوی و حضور در بازار 
سرمایه و تبعیت از قوانین این بازار از سوی دیگر و در سطح اولی رعایت قوانین و مقررات به منظور افزایش 
بازدهی و امانتداری از این مجموعه تا واگذاری کامل آن، سالمت اداری از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به 
همین منظور سالمت اداری به میزان بازدهی هلدینگ و همچنین رضایت پرسنل از حضور در این محیط، 

وابستگی مستقیم دارد.
مدیریت بازرسی گروه توسعه ملی با استفاده از روش های نظام مند تالش می کند تا دستیابی به اهداف نظارتی 
در مجموعه گروه توسعه ملی را تضمین کند، عملکرد استراتژیک و هدفمند، از پیش نیازهای دستیابی به اهداف 
سازمانی محسوب می شود. برنامه های استراتژیک به عنوان خط سیر راهبردی کارکنان و مدیران سازمان به 
شمار می روند لذا مدیریت بازرسی با رویکرد »نگاه ارشادی و مساعدت گونه« سعی بر تحقق اهداف و دستیابی 

حداکثری گروه به اهداف استراتژیک خود را دارد.
واحد بازرسی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ضمن آگاهی کامل از ظرفیت های این گروه، در راستای 
مبارزه اثر بخش با فساد و پیشگیری از وقوع مفسده که از مهمترین اولویت های این مدیریت در حوزه های ادارای، 
مالی و بازرگانی است، نسبت به تجزیه و تحلیل فعالیت های شرکت های مجموعه و ارائه مشاوره پیشگیرانه به 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی اقدام می نماید. 
فرایند نظارت و بازرسی به صورت کلی بر 3 بخش تاکید می کند. در وهله اول، تعیین میزان نسبی فساد 
سطوح در سازمان هاي مختلف است وهله دوم توصیف و تشریح راهبردهاي ضدفساد به کار گرفته شده و در 
وهله سوم تعیین میزان موفقیت هاي حاصل از مبارزه با فساد که براي پویایی و کارآمدي نظارت و بازرسـی 
صورت می گیرد. به همین منظور در شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی برای نیل به این هدف در ابتدای 
امر، ارزیابی کلی مدیران و نحوه مدیریت آنها بررسی، سپس برای افزایش کارایی، تمرکززدایی رفتـار اخالقـی 
کارمنـدان انجام می شود تا در نهایت سازمانی در سطح متعالی سالمت اداری داشته باشیم و بتوانیم به عنوان 

الگویی برای سایرین مطرح شویم.

یادداشت

مشاور مدیرعامل و مدیر بازرسی وبانک

وه توسعه ملی  گر
در مسیر تعالی سالمت اداری

علی اکبر افخمی
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تجدید ارزیابی دارایی ها به معنای محاسبه ارزش فعلی دارایی ها و ثبت اعداد و ارقام جدید آن ها در صورت وضعیت مالی بنگاه اقتصادی می باشد. 
براساس استانداردهای حسابداری، دارایی های غیرجاری  بنگاه های اقتصادی بر مبنای بهای تمام شده، در حساب ها ثبت می شوند و در شرایط 
تورمی افزایش فاحشی در ارزش دفتری و ارزش بازار رقم می خورد. افزایش مبلغ دفتری یک دارایی درنتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان درآمد 
تحقق یافته تلقی نگردیده و مستقیما تحت عنوان »مازاد تجدید ارزیابی« ثبت و در صورت وضعیت مالی به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام 
منعکس می شود و شرکت ها می توانند از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه بدهند. در افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی 

دارایی ها، نقدینگی جدیدی به شرکت وارد نمی شود و به سهامداران سهام جایزه تعلق می گیرد.
متعاقب دستورالعمل ها و معافیت های جذاب اخیر، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی توسط برخی از شرکت های پذیرفته شده 

در بورس اوراق بهادار مورد استناد و استقبال واقع شده است.
چنانچه شرکت دارای زیان انباشته بوده و مشمول ماده 141 قانون تجارت باشد و یا اصالح ساختار سرمایه و افزایش ظرفیت استقراض به منظور 
دریافت تسهیالت مورد نظرباشد و یا ...، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها روشی موثر و کارا پیش بینی شده  است. شفافیت 
دارایی های واحد تجاری، تطبیق نسبی با استانداردهای بین المللی حسابداری )IFRS(، رقیق شدن سهام و... را می توان از دیگر مزایای این روش 

از افزایش سرمایه برشمرد.
برخی از مفاد قانونی در ارتباط با انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به شرح ذیل است:

  بر اساس ماده 14»قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی« مصوب 1398/02/15، مقررشد : »به 
منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصالح ساختار مالی شرکت ها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص 
حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره 1 ماده 149 قانون مالیات های مستقیم مصوب1366/12/03 با اصالحات و الحاقات بعدی، افزایش سرمایه 
از این محل مجاز و مشروط بر این باشد که ظرف مدت یک سال از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شود و این امر فقط یک بار در هر 

پنج سال امکان پذیر است.«
  طبق بخشنامه ابالغی به تاریخ  98/11/21 سازمان امور مالیاتی کشور و اصالح ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 149 اصالحی قانون 
مالیات های مستقیم مصوب 1394، »پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به 
هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال است و مشمول مالیات بردرآمد 
خواهد بود« و مطابق تبصره 1 آن در صورتی که اشخاص حقوقی موضوع تبصره )1( ماده )149( اصالحی قانون مالیات های مستقیم ظرف یک سال 
پس از تجدید ارزیابی )شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت(، تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب 
سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر 
مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود، اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات ماده یاد شده نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید 
ارزیابی دارایی ها اقدام کرده اند، تا مدت 5 سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود 
همچنین در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی ماده)14( قانون یاد شده استفاده کرده اند، مالیات متعلق در سال کاهش، 

مطالبه و وصول می شود. 
  عطف به ابالغیه مورخ 1399/03/07 سازمان بورس و اوراق بهادار، فرآیند تجدید ارزیابی دارایی ها از طریق هیات کارشناسی 3 نفره در رشته 

تخصصی مرتبط قابل انجام است.

             رویکرد گروه توسعه ملی نسبت به انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی              رویکرد گروه توسعه ملی نسبت به انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی 
سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در راستای حفظ منافع سهامداران محترم توجه ویژه به بهره برداری موثر از ظرفیت های قانونی و فرصت های محیا 
شده در جهت بهبود عملکرد، اصالح ساختار سرمایه و...  در شرکت اصلی و شرکت های سرمایه پذیر را داشته است، بدیهی ا ست با توجه به اهمیت 
موضوع عالوه بر توجه به قوانین حاکم بر مجموعه، روش های قابل اجرا در تجدید ارزیابی دارایی ها  و...، هماهنگی الزم با سازمان ها و نهادهای ذیربط 
نیز ضروری است. لذا امید است با انجام اقدامات مقتضی از جمله دریافت مجوزهای الزم از نهادهای ذیربط، بستر افزایش سرمایه از محل مازاد تجدد 

ارزیابی دارایی ها برای شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت های تابعه آن محیا گردد.

مدیر بودجه و گزارشات

نگاهی بر افزایش سرمایه از محل 
مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها 

پریسا خانلو
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اخبار »وبانک«

نشریه داخلی وبانک
شماره 5 / تابستان 1400

رئیس سازمان بهزیستی کشور از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه 
ملی تقدیر کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، این 
شرکت در راستای عمل به فعالیت های مربوط به مسئولیت اجتماعی 
خود، در مجمع عمومی سالیانه اقدام به دعوت از رابط ناشنوا برای 
ترجمه همزمان مطالب ارائه شده در مجمع برای جامعه نیم میلیون 

نفری ناشنوایان را انجام داد.
این اقدام که برای اولین بار از سوی »وبانک« در بازار سرمایه انجام 
شد، موجب جلب توجه وحید قبادی دانا، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت.
به همین منظور این اقدام خدا پسندانه در راستای مسئولیت اجتماعی 

شرکت، موجب تقدیر و تشکر این سازمان قرار گرفت.

تقدیر سازمان بهزیستی از وبانک

سرمایه  افزایش  با  سهامداران  مدار،  العاده  فوق  عمومی  مجمع  برگزاری  از  پس 
۱۰۰درصدی شرکت از محل سود انباشته موافقت کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، این شرکت با 
توجه به سود انباشته خود، درخواست افزایش سرمایه ۱۰۰ درصدی از محل سود انباشته 
را ارائه کرد که پس از بررسی در مجمع عمومی فوق العاده برگزار شده در تاریخ 9شهریور 

ماه ۱۴۰۰، به تصویب رسید.
ارزیابی ها حاکی از آن است که نرخ بازده داخلی افزایش سرمایه مذکور ۴۲ درصد و 
دوره بازگشت سرمایه 3 سال و ۲ ماه خواهد بود و همچنین با در نظر گرفتن نرخ تنزیل 

3۰ درصدی، ارزش فعلی افزایش سرمایه ۲.۲6۲.836 میلیون ریال است.
سرمایه فعلی شرکت هم اکنون ۲.3۰۰ میلیارد ریال است که پس از افزایش سرمایه 
از محل سود انباشته به میزان ۴.6۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید. گفتنی است اظهار نظر 
حسابرس نیز در خصوص افزایش سرمایه این شرکت، حاکی از موافقت و عدم وجود 
موانع قانونی برای انجام است.  بدین شرح، افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری 
مدیریت سرمایه مدار به مبلغ ۲.3۰۰ میلیارد ریال از  محل سود انباشته به منظور اصالح 
ساختار مالی با موافقت اکثریت سهامداران در مجمع عمومی فوق العاده این شرکت به 

تصویب رسید.

افزایش سرمایه100 درصدی مدار تصویب شد

اهدای خون در گروه توسعه ملی انجام شد.
روز گذشته با حضور و استقرار گروهی از پرسنل خدوم کادر سازمان انتقال خون در ساختمان 
مرکزی هلدینگ گروه توسعه ملی، اهدای داوطلبانه خون توسط کارکنان این هلدینگ انجام 

شد.  
الزم به ذکر است که با توجه به شیوع بیماری های نیازمند به تزریق خون، ذخایز خون در 
کشور با مشکالت عدیده ای مواجه شده است. به همین منظور در این شرایط که به دلیل 
شیوع کرونا، مراجعه برای اهدای خون نسبت به سنوات پیشین کاهش یافته، گروه توسعه ملی 
در راستای عمل به مسئولیت انسانی و اجتماعی خود و در جهت رفاه حال پرسنل خدوم و 
نوع دوست این هلدینگ، با همکاری و مساعدت سازمان انتقال خون، مقدمات حضور تیم سیار 
این سازمان را در شرکت فراهم کرد. در نتیجه این اقدام که با هدف کمک به همنوعان انجام 

شد، واحدهای متعددی از گروه های خونی مختلف در بانک ذخیره خون کشور اضافه شد.

اهدای خون، اهدای زندگی
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   هوش تجاری در آینه اجرا
سامانه هوش تجاری گروه توسعه ملی از 15 آبان ماه سال 1399 کار خود را آغاز کرد. 
هدف از پیاده سازی این سامانه، پشتیبانی داده محور از طیف وسیعی از اطالعات کسب و 
کار، اعم از تصمیمات عملیاتی )تعیین جایگاه یا قیمت گذاری محصول(، و استراتژیک )تعیین 
اولویت های کسب و کار، اهداف و استراتژی های سازمان( است. داشبوردهایی که از تلفیق 
داده های داخلی سازمان )داده های مالی و عملیاتی( با داده های خارجی )داده های بازار و رقبا( 
به دست می آیند، تصویر کامل تری از سازمان ارائه می نمایند که امکان دست یابی به آن با 
استفاده از یک مجموعه مستقل داده وجود نداشته و از این طریق، “هوشمندی” را در کسب 

و کار ایجاد می کند.
متدلوژی پیاده سازی این سامانه در 9  مرحله قابل تعریف است که شامل: شناخت کسب 
و کار و تعیین شاخص های کلیدی، طراحی اولیه داشبوردها و گزارشات مفهومی، جمع آوری، 
بررسی و آماده سازی داده ها، ایجاد انباره داده، پیاده سازی داشبوردهای اطالعاتی، ارزیابی و 

اجرای آزمایشی، عملیاتی سازی سامانه، پشتیبانی و فرآیند صحت سنجی اطالعات می شود. 
این پروژه که با بهره گیری از توان داخلی شرکت های زیرمجموعه و کارشناسان هوش 
تجاری گروه در مراحل فنی در حال انجام و بروزرسانی است، هم اکنون به جایگاه مناسب 
و قابل اتکایی برای تصمیم گیران و کارشناسان رسیده، که می تواند به عنوان نقطه عطفی در 
فرآیند دریافت، پاالیش و بهره گیری بهینه از اطالعات شمرده شود. در برنامه های آتی این 
سامانه اتصال به سایر پایگاه داده ای خارج از سازمان و آنالیز وضعیت گروه و شرکت های تابعه 
از منظر صنعت و رقبا در نظر گرفته شده که به کمک این ابزارها، امکان بروزرسانی اتوماتیک 
داده ها در داشبوردهای تولید شده، ایجاد خواهد گردید. از دیگر برنامه های توسعه ای گروه،  
در حوزه هوش تجاری می توان به تکمیل داشبوردهای فعلی، صحت سنجی و انتشار آن برای 

بهره برداری مدیران، کارکنان گروه و شرکت های تابعه اشاره نمود. 
در ادامه به مرور برخی از فعالیت های صورت گرفته و نتایج حاصل از آن در منظومه گروه 

توسعه ملی پرداخته ایم. 



این سامانه اولین سامانه ای است که در مجموعه گروه توسعه ملی در حوزه هوش تجاری راه اندازی شد. نیاز اصلی به ایجاد این سامانه ها را 
می توان در دو بخش اصلی خالصه کرد: 

الف( نیاز به دسترسی به اطالعات عملکردی شرکت های زیر مجموعه طی دوره های مشابه در سال های گذشته
ب( نیاز به امکان مقایسه عملکردهای شرکت های مختلف با یکدیگر به خصوص مواردی که حوزه های کاری شرکت ها مشابه است.

ساختار کلی این گزارش را می توان به 2 بخش اصلی تقسیم بندی کرد : 
الف( بخش مربوط به گزارش سود و زیان که نمونه آن برای شرکت پاکسان در تصویر زیر ارائه شده است.

مزیت اصلی این گزارش در ایجاد یک نمای گرافیکی و نموداری از محتوای موجود در صورت سود و زیان است که تحلیل اطالعات را آسان تر 
نموده و سرعت انتقال اطالعات به استفاده کننده را بیشتر می کند.

ب( گزارش عملکرد که خود این بخش به قسمت های فرعی دیگری از جمله فروش مقداری، درآمد فروش تقسیم می شود. به عنوان مثال 
صفحه مربوط به گزارش میزان تولید شرکت پاکسان طی سال مالی گذشته به صورت زیر است.

این گزارشات در دوره های زمانی یک ماهه و به واسطه فایل های اکسلی که توسط شرکت های زیرمجموعه تهیه شده و برای شرکت وبشهر 
ارسال می گردند، بروزرسانی می شوند.

مکان اصلی بارگذاری فایل ها و گزارشات در سرورهای گروه بوده و با دسترسی های ایجاد شده برای کاربران عملیات بروزرسانی توسط آنها 
صورت می گیرد.

کارشناس هوش تجاری

 سامانه اطالعات مدیریتی
 شرکت توسعه صنایع بهشهر

علیرضا دشتی
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سامانهسامانه  اطالعاتاطالعات  مدیریتیمدیریتی  رشکترشکت  رسمایه گذاریرسمایه گذاری  

وو  توسعهتوسعه  صنایعصنایع  سیامنسیامن

این سامانه با توجه به نیاز شرکت سیدکو برای کنترل و برنامه ریزی بهینه شرکت های زیرمجموعه مدیریتی در قالب یک پروژه تعریف و 
توسط پیمانکار طی 5 ماه با نظارت و همکاری پرسنل گروه توسعه ملی اجرا گردید و از چهار بخش کلی تشکیل شده است:

الف(گزارشات عملکردی:
عملکرد  به  مربوط  اطالعات  بخش  این  در 
سیدکو،  زیرمجموعه  سیمانی  شرکت های 
جمع آوری شده است. اطالعاتی مانند میزان تولید، 
میزان فروش، درآمدها و نرخ های فروش و همچنین 
و  حقوق  میزان  مانند  مدیریت  حوزه  اطالعات 

دستمزد و نیروی انسانی در آن درج شده اند.
مهمترین مزیت این سامانه را می توان در تجمیع 
داده های شرکت های زیرمجموعه به صورت جامع 
و یکنواخت عنوان کرد، که این امکان را به وجود 
می آورد تا شرکت ها را در حوزه های مشابه با هم 
مقایسه نموده و عملکرد آنها را به روشنی ارزیابی 

نمود.
از جمله مزایای دیگر این سیستم ایجاد قابلیت 
پیش بینی در حوزه بودجه بندی در سال های آینده 
است، با جمع آوری میزان کافی از داده ها و همچنین 
تحلیل هایی که از میزان افزایش نرخ های فروش و 
قیمت مواد اولیه در سال های گذشته تهیه می گردد، 
موارد  این  بتوان  که  می آید  وجود  به  امکان  این 
را برای سال های بعدی با دقت باالیی پیش بینی 
کرده و بتوان بودجه های واقعی تر و دقیق تر را برای 

سال های آینده تهیه کرد.
به عنوان مثال در تصویر زیر میزان تولید شرکت 
سیمان فیروزکوه برای محصول سیمان خاکستری 
طی شش ماهه اول سال مالی به صورت جدول و 

نمودار در دسترس است.
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گزارش

تهیه  روزانه  صورت  به  که  گزارش  این  در 
می شود اطالعات مربوط به میزان تولید و تحویل 
شرکت های زیرمجموعه از طریق فایل اکسل برای 
شرکت سیدکو ارسال شده و این اطالعات پس 
از کنترل و صحه گذاری بر روی سامانه بارگذاری 

می شود.
پیش از این اطالعات به صورت فایل اکسل 
برای سیدکو ارسال می شد که مدیریت و آرشیو 
کردن داده ها و تهیه گزارشاتی که بتواند روند 
تغییرات را مشخص نماید امکان پذیر نبود. اما 
در حال حاضر با ارسال روزانه و ذخیره سازی این 
داده ها امکان تهیه انواع گزارشات مطابق با نیاز 

کاربران فراهم شده است.

ب( گزارشات روزانه

د( خالصه گزارش مقایسه عملکرد: 

به  مربوط  گزارش  از  بخش  این 
کارت  سیستم  در  موجود  معیارهای 
شرکت  در  که  است  متوازن  امتیازی 
سیدکو و شرکت های زیرمجموعه تحت 
شده  اجرایی  سیدکو  شرکت  مدیریت 

است. 
کلی  دسته  چهار  در  معیارها  این 
مالی، مشتریان، فرآیندها و یادگیری و 
رشد دسته بندی شده اند. هر یک از این 
بخش های  به  نیز  خود  کلی  دسته های 

فرعی تقسیم می شوند.
و  یادگیری  حوزه  در  مثال  عنوان  به 
رشد که در تصویر زیر نمایش داده است، 
معیارهایی مانند میانگین سرانه آموزشی 
و  رسمی  نیروهای  تعداد  همچنین  و 

قراردادی را می توان مشاهده کرد.

ج( گزارشات BSC )کارت امتیازی متوازن(
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 شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس یکی از شرکت های 
زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )سهامی عام( 
فعالیت  موضوع  دارد.  برعهده  را  آن  از سهام  درصد  که 34  است 
این شرکت عبارت است از تهيه و اجراي طرح های مربوط به امور 
كشاورزي اعم از زراعت، دامپروری، پرورش طيور، آبزيان، باغداري و 
توليد محصوالت خارج از فصل و گلخانه ای و غيره. ماموریت شرکت 
ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس افزايش توليد محصوالت 
راهبردي كشاورزي و ايجاد سودآوري حداكثري براي سهامداران و 
ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي و فرآوري محصوالت زراعي، دامي، 
باغي و ايجاد رونق در اقتصاد منطقه و كشور با همكاري شرکت های 
بین المللی در ابعاد مختلف تامين مالي، ايجاد سرمایه گذاری مشترك 
این  است.  جديد  فناوری های  از  استفاده  و  صادرات  بر  تمركز  و 
مجموعه در دشت مغان فعال است که یکی از بهترین دشت های 
کشور از نظر پایداری منابع آبی است. بنابراین شرکت ملی کشت 
و صنعت و دامپروری پارس بخشی از آینده غذایی کشور خواهد 
بود. این مجموعه  تاکنون استانداردهای مربوط به سطح زیرکشت 
و تولید را در کشور رعایت کرده و در بسیاری موارد از نظر تولید و 
میزان سطح زیر کشت از شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان 
پیشی گرفته است. ماموریت این شرکت حداکثرسازی سود پایدار و 
بلندمدت شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در بخش زراعی و 
ایجاد ارزش پایدار برای ذینفعان است، لذا بررسی و نظارت بر عملکرد 
و بودجه پیش بینی شده این شرکت اعم از میزان تولید، فروش، سطح 
زیرکشت، مقادیر نهاده مصرفی و میزان سود به دست آمده در طی 

دوره های زمانی مختلف از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
به این منظور شرکت گروه توسعه ملی با مشارکت شرکت ملی 
کشت و صنعت و دامپروری پارس اقدام به طراحی داشبوردهای هوش 
تجاری شرکت پارس کرده است که مقادیر عملکردی و بودجه تولید 
و فروش، سطح زیر کشت، سود و زیان، مقادیر نهاده های مصرفی، 
دریافتنی های شرکت، حقوق و دستمزد و درآمد و بسیاری موارد 
دیگر و درصد تغییرات نسبت به بودجه و دوره مشابه سال قبل در 
طی دوره زمانی فصلی قابل رویت و بررسی است. در بسیاری از این 
اطالعات مانند تولید، فروش و نهاده های مصرفی دپارتمان های زراعی، 
جنگل داری- باغداری و دامپروری به تفکیک آمده است. ارائه اطالعات 
در دو بخش تفصیلی و هیات مدیره ایجاد شده است که در بخش 
تفصیلی تمامی اطالعات با جزئیات و به تفکیک اجزا و در بخش هیات 

مدیره خالصه مدیریتی نمایش داده شده است.

کارشناس هوش تجاری
مهدیه شهسواری

 پارس، آینده صنعت زراعت
وه توسعه ملی گر

مقادیر تولید و سطح زیر کشت زراعی

مقادیر تولید بر حسب کیلوگرم و  تعداد راس

مقادیر تولید و سطح زیر کشت جنگل داری و باغداری
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مقادیر تولید زراعی در بخش هیات مدیرهنهاده مصرفی زراعی

مقادیر تولید دامی در بخش هیات مدیرهنهاده مصرفی دامی

مقادیر نهاده های مصرفی زراعی در بخش هیات مدیرهنهاده مصرفی باغداری

تجمیع ریالی نهاده مصرفی
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نوع و منبع داده های ورودی به این داشبورد 
سایت شركت مديريت فناوري بورس تهران است 

و دوره بروزرسانی آن ساعتی است.
این داشبورد اطالعات مربوط به نمای کلی بازار 
را فراهم می کند. شاخص هایی مانند میزان ورود 
و خروج پول حقیقی در تایم فریم های مختلف، 
نسبت  حقوقی،  و  حقیقی  خریدوفروش  سرانه 
بیشترین  برآیند  و  فروشنده  به  خریدار  قدرت 

ارزش خریدوفروش حقیقی.
مهم ترین چالش در این بخش مربوط به زمان 
بروزرسانی است. که در حال حاضر مدت آن یک 
ساعته تعریف شده که با توجه به مشکالت فنی 
و عدم دسترسی مستقیم به داده های بازار امکان 

کاهش آن وجود ندارد.

منبع اطالعات ورودی به این داشبورد سایت شركت 
در  صفحه  این  است.  تهران  بورس  فناوري  مديريت 
اختیار مدیرعامل و معاونین و مدیران امور سرمایه گذاری 

قرار گرفته است.
در این داشبورد اطالعات مربوط به پورتفوی 3 شرکت 
سرمایه گذاری)وبانک، مدار و وتوسم( به صورت تجمیعی 
می توانند  ارشد  مدیران  که  صورتی  به  شده،  آورده 
پورتفوی تجمیعی این 3 شرکت را در دسترس داشته 
به صورت  نیز  شرکت ها  از  یک  هر  مدیران  و  باشند 

تفکیک شده به پورتفوی خودشان دسترسی دارند.
به  عالوه اطالعاتی مانند میزان بازده هر یک از سهام 
سرمایه  میزان  و  نوع  همچنین  و  پورتفو  در  موجود 
اختصاص  یافته به هر صنعت را می توان برای هر یک 
از 3 شرکت به صورت جداگانه و همچنین به صورت 

تجمیعی مشاهده کرد.
و میزان  پورتفو  همچنین سوابق سهام موجود در 

تغییرات به صورت گرافیکی نمایش داده شده است.
چالش های اجرایی که در این داشبورد با آن مواجه 
برای  استفاده  مورد  نرم افزار  که  است  این  بوده ایم، 
مدیریت پورتفو در این3 شرکت متفاوت است، چالش 
اصلی جمع آوری و یکسان سازی و نهایتا یکپارچه سازی 

این اطالعات در یک پایگاه داده است.

داشبوردداشبورد  رشکترشکت  رسمایه گذاریرسمایه گذاری  توسعهتوسعه  ملیملی
ایجاد داشبوردهای مرتبط با موضوع حوزه سرمایه گذاری برنامه تکمیل این داشبورد در اسفند ماه سال ۱399 آغاز گردید. بخش ها و 

صفحات مرتبط با این داشبورد به شرح زیر است:

داشبورد مدیریتی نمای بازار سرمایه گذاری

داشبورد مدیریتی پورتفو سرمایه گذاری
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این  برای  ورودی  اطالعات  منبع 
داشبورد سایت شركت مديريت فناوري 
بورس تهران است. دوره بروزرسانی آن 

روزانه است.
به  مربوط  اطالعات  داشبورد  این  در 
انواع شاخص های مورد استفاده در بازار 

سرمایه جمع آوری شده است.

منبع اطالعات ورودی برای این داشبورد 
بورس  فناوري  مديريت  شركت  سایت 

تهران است. 
به  مربوط  اطالعات  داشبورد  این  در   
شاخص ADL و NAV شرکت نمایش 

داده می شود.

منبع اطالعات ورودی برای این داشبورد 
سایت شركت مديريت فناوري بورس تهران 

است. دوره بروزرسانی آن روزانه است.
توضیحات داشبورد: 

به3   مربوط  اطالعات  داشبورد  این  در 
معامالت  ارزش  معامالت،  ارزش  شاخص 
تقسیم بر شناوری، ارزش معامالت تقسیم 
ارائه  روزه  معامالت 30  ارزش  متوسط  بر 
این  در  اجرایی  چالش های  است.  شده 
فرابورس  داده های  به  مربوط  داشبورد 
است که جهت استفاده در این صفحه از 
استخراج  و  نبوده  برخوردار  کافی  کیفیت 
آن از سایت فرابورس بعضاًدارای مشکالت 

فنی است.

داشبورد مدیریتی ارزش معامالت سرمایه گذاری

داشبورد مدیریتی شاخص بازار سرمایه گذاری

داشبورد مدیریتی شاخص adl سرمایه گذاری
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گزارشگزارش  عملکردعملکرد  صندوقصندوق  اختصاصیاختصاصی  بازارگردانیبازارگردانی  توسعه ملیتوسعه ملی
پس از تغییر این صندوق بازارگردانی در تاریخ 1399/10/1 به MULTI NAV مدیریت این صندوق در معاونت اقتصادی انجام می شد. سپس در تاریخ 1400/02/18 

رکن مدیریت صندوق تغییر کرده و به شرکت مدیریت سرمایه مدار انتقال پیدا کرد.
با توجه به اینکه جهت مدیریت و نگهداری اطالعات مربوط به خرید و فروش و میزان دارایی های صندوق از نرم افزار تدبیرپرداز استفاده می شود، بعضی از گزارشات مورد 
نیاز مدیریت ارشد از طریق گزارش های موجود در این نرم افزار قابل تهیه نبوده و همچنین گزارشات تهیه شده در نرم افزار از نمایش گرافیکی مطلوبی برخوردار نبودند، 
بنابراین با توجه به مطرح شدن این نیاز در معاونت اقتصادی، تالش برای ایجاد یک گزارش جامع که سهولت در دسترسی به داده ها را برای مدیران و کارشناسان فراهم 

نماید، آغاز گردید.
مزیت اصلی گزارشات تولید شده در این است که داده های نرم افزار تدبیرپرداز به صورت روزانه در این گزارشات وارد می شود، بنابراین امکان تهیه انواع گزارشات تجمیعی 

به دلخواه کاربر وجود دارد.
همچنین داده های مربوط به قیمت سهم ها و همچنین مبلغ و تعداد سهام مبادله شده در هر نماد و همچنین مجاز یا متوقف بودن آنها به صورت جداگانه از سایت بورس 
واکشی شده و در پایگاه داده ها نرم افزار وارد می شود. این اطالعات منجر به تکمیل گزارش اصلی شده و در نهایت امکان تهیه گزارشاتی را به وجود می آورد که نرم افزار 

تدبیرپرداز قادر به تهیه آنها نیست.
داده های مربوط به پارامترهای بازارگردانی که در سایت بورس و فرابورس برای هر بازارگردانی هر نماد در نظر گرفته شده است، از سایت های مربوطه واکشی شده و در 

پایگاه داده ها ذخیره می شود که امکان محاسبه میزان عمل به تعهدات بازارگردانی را در یک روز و همچنین به صورت تجمعی در طی ماه و سال فراهم می کند.
خروجی های این نرم افزار در حال حاضر به 3 صورت در اختیار مدیران و کارشناسان قرار می گیرد:

1- از طریق یک وب پورتال
2- از طریق عکسی که به صورت روزانه از سیستم تهیه شده و از طریق نرم افزار های پیام رسان در اختیار مدیران عامل شرکت ها قرار می گیرد.

3- از طریق فایل های اکسلی که می توان به عنوان خروجی از سیستم تهیه کرد و در اختیار کارشناسان قرار داد.

 

 

           گزارش اصلی           گزارش اصلی
در این گزارش سه بخش اصلی وجود دارد که گزارشات آن می تواند در دوره زمانی انتخاب شده و به صورت تجمیعی ارائه گردد.

الف ( بخش مربوط به میزان موجودی نقد و ارزش خالص دارایی است که اطالعات تکمیلی در خصوص هر کدام از این دو آیتم ارائه می گردد. به عنوان مثال موجودی 
نقد صندوق برای هر نماد باید برای انجام دوروز بازارگردانی طبق پارامتراهای ابالغی بورس کفایت نماید. در این بخش سامانه با محاسبه میزان موجودی نقد و همچنین 
دریافت قیمت روز سهام از بازار بورس محاسبه می نماید که این مقدار برای انجام چند روز بازارگردانی به صورت کامل کفایت دارد و در صورتی که مقدار آن کمتر از دو 

روز باشد نماد مورد نظر را با یک آالرم مشخص می نماید که تصویر آن با عنوان ضریب موجودی نقد ارائه شده است.
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ب( بخش بعدی مربوط به درصد اجرا و میزان خرید و فروش روزانه است که قابلیت ارائه در 3 سطح ساالنه و ماهانه 
و روزانه را دارد و به عنوان مثال می توان مشخص کرد که در یک نماد خاص طی دوره زمانی فعالیت صندوق به صورت 

ماهانه چقدر خرید و فروش یک سهم صورت گرفته است.
ج( بخش سوم مربوط به میزان خرید و فروش با تاکید بر نمادها و نه زمان است که در آن میزان خرید و فروش و 
همچنین برآیند خرید و فروش در هر نماد مشخص شده است و با نگه داشتن موس روی هر نماد اطالعات تکمیلی 

در مورد آنها ارائه می گردد که نمونه آن مطابق تصویر زیر است.

           گزارش روزانه           گزارش روزانه  
در این گزارش موجودی نقد، میزان ارزش خرید و فروش و برآیند روزانه آن و همچنین درصد انجام میزان تعهدات بازارگردانی و درصد این بازارگردانی از کل معامالت 

روزانه آن نماد را نشان می دهد. همچنین ارزش روز کل سهام موجود در صندوق برای هر نماد و وضعیت باز یا بسته بودن آن را مشخص می کند.
این گزارش شامل شاخص های تجمیعی مانند کل موجودی نقد صندوق و ارزش خالص دارایی صندوق است. 



نشریه داخلی وبانک
شماره 5 / تابستان 1400

گزارش

30

کیفیتکیفیت  سودسود  رشکت هایرشکت های  تابعهتابعه

رسمایه گذاری گروهرسمایه گذاری گروه  توسعهتوسعه  ملیملی
)دوره مالی منتهی به ۱399/۱۲/3۰(

عملیات یک شرکت از نقطه آغاز یک دوره مالی تا پایان آن دوره به 
طرق مختلفی قابل ارزیابی است. تمامی ارزیابی های شرکتی در فضای بنگاه 

مادر با این هدف انجام می شود که نهایتا شرکت بتواند سود مناسبی ایجاد نموده و از 
محل آن نیز مقدار مناسبی را تقسیم نماید. حال در این مسیر با توجه به آنکه یک شرکت 

تجاری به مثابه یک اکوسیستم زنده عمل می کند، گاهی مقتضی است به نحوی در خصوص سود 
آوری آن تصمیم گیری انجام شود که در ازای عدم دریافت سود مناسب در حال حاضر، مقدار بیشتری در 

آینده به واسطه توسعه شرکت در عملیات واقع گردد تا بتوان به مفهوم سرمایه گذاری در یک شرکت تجلی بخشید. در این بین به واسطه 
پیچیدگی های کسب و کار و رخدادهای متعددی که ممکن است بنا به اقتضای شرایط برای شرکت اتفاق بیافتد، استانداردهای حسابداری تعیین 
کننده حد و حدود میزان سود خالص شرکت خواهند بود و گاها اهرم مدیریت مقیاس مذکور نیز می گردند. این دست پیچیدگی ها باعث آن 
شده که موضوعی تحت عنوان »سود با کیفیت« یا »کیفیت سود« مطرح شده و به این بپردازد که تا چه اندازه می  توان به میزان سود خالص 
شرکت اتکا نمود و آیا این عدد قابلیت حصول و یا سرمایه گذاری مجدد توسط سهامداران شرکت را دارد یا خیر. در این حوزه مقیاس هایی از 
جنس نسبت های تحلیلی مالی ایجاد شده تا میزان سود با کیفیت را از میزان سود بی کیفیت جدا سازد یا حتی مفاهیمی در این بین طرح شده 
تا سود موهوم و بر خالف اصول و مقررات را نشان دهد. درصد تقسیم سود، سهم درآمدهای غیر عملیاتی غیر ممتد در میزان سود خالص، سهم 
جریان نقد عملیاتی پشتوانه میزان سود خالص و ترکیب بررسی این موارد در کنار هم می تواند مقیاس مناسبی از کیفیت سود را به دست دهد. 
در ادامه نگاهی به عملکرد سه ساله شرکت توسعه صنایع بهشهر بعنوان یکی از هلدینگ های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه 

ملی و کیفیت سود حاصله در این مجموعه می پردازیم.

شرکت   30 بر  بالغ  از  متشکل  بهشهر  صنایع  توسعه  هلدینگ 
در  خانوار  از سبد مصرف  توجهی  قابل  وابسته، سهم  و  زیرمجموعه 
تقاضای محصوالت غذایی، شوینده و آرایشی - بهداشتی کشور را به 
تولید خود اختصاص داده-است. این مجموعه در سال 1397 با تولیدی 
بالغ بر 700 هزار تن انواع محصوالت، فروشی در حدود یک میلیون و 
200 هزار تن محصول را رقم زده که این تفاوت عمدتا از موجودی های 
کاال و بازرگانی محصوالت واقع شده است. این مقیاس در سال 1398 

با رشد 3 درصد تولید کل مجموعه باالی 726 هزار تن تولید و 717 
هزار تن فروش را رقم زده است. همچنین این مجموعه در سال 1399 
درحالی که به واسطه شرایط سخت تحریمی و انتقال ارز جهت خرید 
مواد اولیه وارداتی روبرو بوده، توانسته تولید خود را در مرز 720 هزار 
تن حفظ کند که در مقایسه با سایر شرکت های مشابه نشان از مدیریت 
مناسب زنجیره تامین و تالش مضاعف برای استمرار تولید در شرایط 

سخت اقتصادی می دهد.

نگاهی به عملکرد تلفیقی توسعه صنایع بهشهر

. امکاتا  سکاعملیات یک  رکت ا  ن طه کغ ز کان یک  مالی تکاپا اکا نایکاه زه مالی خکغ یکتا ت الزکا یاخک   لنیکاخا 
طهایاکا رکت ا خاد طکا سکدم  کاپس تناسک ا رکدم  کغ های رت اا مل فضای خنگای تامل خکا  یکه هکان  ط کا  تکا لنیاخا

مل  یکه تسکیت خکا ادبکغ خکغ زط کغ یک  رکت ا ا کالی   ی ام طمدمی ا  ن تح  زه طیز تها ل تناس ا ل  اهسیم طمایکا. اکا 
ا، گکاها تهاضکا  سکا خکغ طحکدی مل  وکدآ سکدم زالی زه اوکمیم گیکتی  نکخغ تثاخغ ی    دسیسام نطای عمک  تکا

 ط ا  ردم  غ مل  ن ی عا  ملیافا سدم تناسب مل اکا  اارکت، تهکا ل خییکاتی مل زینکای خکغ ا سک غ ادسکدغ رکت ا مل 
-ا سک غ نیییکاگاغگکا لی مل یک  رکت ا ا لکا خ یکیا. مل  یکه خکیه خکاد ه خغ تزهد  سکتتایغعملیات ا یع گتمم اا خ

خنکا خکغ  یاضکای رکت یا خکت ی رکت ا  ازکاا خیافاکا،  سکااطا لمهای  های  سب ا  ال ا ل ا مهای تادامی  غ تم ه  سا
تیا تهیکا  تکا دل طیکز اساخا لی ادییه  ننای اا ا ااام تیز ه سکدم  کاپس رکت ا  د هنکا خکدم ا گاهکا  هکت  تکای

 " یزیکا سکدم"یکا  "سکدم خکا  یزیکا"هکا خاعکآ زه رکای  کغ تدرکدعا احکا عنکد ه گتمطا.  یه مسا نیییکاگاتا
اکد ه خکغ تیکز ه سکدم  کاپس رکت ا  ا کا طمکدم ا زیکا  یکه عکام یاخلیکا ت تح رای ا خغ  یه خپتم نم  غ اا چغ  طا نی تا 

-هکایا  ن بکنن طسک ا ه رکت ا ل  م لم یکا  یکت. مل  یکه اکدنی تهیکا گا لی ت ام ادسا سهاتا لاود  ا یا ستتایغ

های احلیلا تاپا  ی ام رای اا تیز ه سدم خا  یزیا ل   ن تیکز ه سکدم خکا  یزیکا بکا  سکانم یکا ااکا تزکاهیما مل  یکه 
ت مل کا اهسکیم سکدم، سکهم ملزتکاهای  یکخیه یتح رای اا سدم تدهکد  ا خکت  لکان   کد  ا تهکتل ت ل  طیکاه مهکا. 

عملیااا  یت تماا مل تیز ه سدم  اپس، سهم بتیکاه طهکا عملیکااا نیکاد طغ تیکز ه سکدم  کاپس ا ات یکب ختلسکا  یکه 
مل  م تکغ طگکاها خکغ عمل کتم سکغ سکاپغ  اد طا تهیکا  تناسک ا  ن  یزیکا سکدم ل  خکغ مسکا مهکا.تد لم مل  نال هم تا

گکا لی گکتای ادسکدغ تلکا ا عکغ رکت ا سکتتایغرت ا ادسدغ  کنایع خهیکهت خدنکد ه ی کا  ن هلکاین  هکای نیتت مد
  یزیا سدم اا لغ مل  یه ت مدعغ تا نتم نیم.

 

 طگاها خغ عمل تم الزیها ادسدغ  نایع خهیهت .1
 ارقام نمودار به تن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سعه  قابع  تعو هز ال سع د  ،شعتت  لیتکمموهعه و وابهعله 03 هلدینگ توسعهه نعنایب بهرعهت کلرعز  ال بعا   بعت
بهداشععلز ترععور را بععه تو  ععد نععود انلصععا   –غععیایز، شععویندآ و شرایرععز کصععتخ نععانوار در تیامععال ک صععو ا  

 690,000
 695,000
 700,000
 705,000
 710,000
 715,000
 720,000
 725,000
 730,000

1397 1398 1399
تیز ه ادپیا 704,498 726,066 719,266

تن
به 

دار 
مو

ام ن
ارق

معاونت امور شرکت های شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 
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گزارش

بهشهر،  صنایع  توسعه  هلدینگ  تلفیقی  عملکرد  بررسی  با 
درآمدهای عملیاتی شرکت از سال 1397 با عددی در حدود 4.4 
همت )هزار میلیارد تومان( با رشد 13.6 درصد به سال 1398 
با عددی حدود 5 همت رسیده و همین مقیاس در سال 1399 
با رشد 26 درصد به 6.3 همت رسیده است. این عدد نشان از 
بر همین اساس  رشد 43 درصدی طی 2 سال گذشته دارد. 
سود خالص تلفیقی هلدینگ با در نظر گرفتن سهم گروه از سود 
شرکت های وابسته )بانک اقتصادنوین - صنایع شیر ایران، بیمه 
نوین و ...( در سال 1399 بالغ بر 2.3 همت رقم خورده که بالغ 
بر سه برابر سال گذشته خود است. بر اساس 2 مقیاس گذشته 
حاشیه سود خالص تلفیقی هلدینگ، از 11درصد در سال 1397 

به 37درصد در سال 1399 رسیده است.

با عنایت به اینکه شرکت توسعه صنایع بهشهر شرکت سرمایه گذاری بوده 
و عملکرد آن مطابق با استانداردهای حسابداری سرمایه گذاری تهیه می شود، 
مقتضی است نگاهمان بر عملکرد اختصاصی این شرکت را به چارچوب فعالیت 
بنگاه داری و سرمایه گذاری معطوف نماییم تا ادراک صحیحی از بررسی داده ها 

حاصل گردد:
جمع درآمدهای این شرکت در 2 دسته درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری 
و سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها تفکیک شده است. کیفیت سود یک 
از  بیشتری  بخش  که  می شود  مشخص  آنجا  بنگاه دار،  سرمایه گذاری  شرکت 
درآمدش از منشاء درآمد حاصل از سرمایه گذاری به دست آمده، باشد. لکن این 
مساله محصور به مفهوم قید شده نیست و بر اساس شرایط بازار سرمایه کشور 
درآمد فروش سرمایه گذاری نیز می تواند حائز ارزش باشد. آنچه کیفیت سود 
حاصله را افزایش می دهد آن است که منشاء ایجاد سود، عملیات شرکت ها 
باشد و نه آنکه بواسطه شرایط خاص و در بستر استانداردهای حسابداری، سودی 
خلق شود که هیچ پشتوانه جریان نقدی )چه در زمان حال و چه در آینده( 
نداشته باشد. حال این سود می تواند از عملیات خاتمه سرمایه گذاری )فروش 

سرمایه گذاری ها( بدست آید یا از بازدهی عملکرد شرکت ها حاصل گردد.
انتقال  دیده می شود،  هلدینگی  در سایر مجموعه های  گاها  ای که   مساله 
دارایی ها )ثابت یا سرمایه گذاری بلندمدت( بین شرکت های گروه و شناسایی 
سود حاصل از معامله دارایی به ارزش روز بوده که هیچ گاه به وجه نقد یا ارزش 

افزوده اقتصادی ختم نشده و تنها بر اساس استانداردهای حسابداری، سود بنگاه 
مادر را به شکلی واهی تقویت نموده اند. این سود که اصطالحا آن را سود موهوم 
می خوانیم، خالء جبران ناپذیری در ساختار سرمایه شرکت ها ایجاد نموده و 
شرکت پایین دستی نهایتا مجبور به هدر دادن منابع نقدی عملیاتی به واسطه 
پرداخت سود واهی غیر عملیاتی به سهامداران می شود. در حالت دیگر سهم 
سهامدار عمده از این سود در شرک پایین دستی به حساب سرمایه منتقل شده، 
اما سود شناسایی شده در شرکت باالدستی مجددا با همان معضل روبرو می شود. 
این چرخه باطل مانند یک بیماری اقتصادی بدنه مالکیتی هلدینگ را طی نموده 
و نهایتا در الیه سهامداری ارشد تبدیل به یک عالمت سوال بی پاسخ شده و 

عواقب جبران ناپذیری را با خود برجای می گذارد.
سود خالص حاصل در هلدینگ گروه توسعه ملی و هلدینگ های زیرمجموعه 
آن، همواره بر اساس عملیات اقتصادی برنامه ریزی شده، در قالب بودجه ابالغ 
این  در  سرمایه گذاری  مدیریت  های  ارزش  از  یکی  می گردد.  محقق  و  شده 
هلدینگ، پرهیز از نمایش های واهی سود سازی و روبرویی با معضالت فوق الذکر 
است. پایبندی به این ارزش تا کنون، سود خالص ایمن و باپشتوانه ای را برای 
سهامداران این مجموعه رقم زده که هیچگاه عدول از برنامه ریزی جریان نقد 

سهامداران ارشد را حادث نمی نماید.
بر اساس گفته های یاد شده می توان ضمن نگاه به رشد درآمد کل، در نمودار 

زیر، ترکیب درآمدی را نیز آنالیز کرد:

 
 

 
 
سهم قابل توجهی از سبد مصرف خانوار در تقاضای  ،شرکت زیرمجموعه و وابسته 33بالغ بر  لدینگ توسعه صنایع بهشهره

بهداشتی کشور را به تولید خود اختصاص داده است. وفق نمودار فوق این مجموعه  –غذایی، شوینده و آرایشی محصولات 
هزار تن محصول را  033هزار تن انواع محصولات، فروشی در حدود یک میلیون و  133با تولیدی بالغ بر  7331در سال 

با رشد  7331این مقیاس در سال های کالا و بازرگانی محصولات واقع شده است. ده که این تفاوت عمدتا از موجودیرقم ز
 7333هزار تن فروش را رقم زده است. این مجموعه در سال  171هزار تن تولید و  107تولید کل مجموعه بالای  درصد 3

واسطه شرایط سخت تحریمی و انتقال ارز جهت خرید مواد اولیه وارداتی روبرو بوده، توانست تولید خود را در ه درحالی که ب
ریزی ای دستوری اقلام تولیدی و برنامههگذاریروبرویی با شرایط قیمتو از طرفی با توجه به کند ار تن حفظ هز 103مرز 
 7033هزار تن فروش محصول را رقم زده و با توجه به بودجه سال  733ای، ودی کالا جهت حفظ ثبات فروش دورهموج

 اجرایی خود قرار داده است.رو در برنامه رقام بالاتری را نیز در دوره پیشمجموعه، ا
 ارقام نمودار به میلیون ریال و درصد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 0.0با عددی در حدود  7331با بررسی عملکرد تلفیقی هلدینگ توسعه صنایع بهشهر، درآمدهای عملیاتی شرکت از سال 
همت رسیده و همین مقیاس در سال  5با عددی حدود  7331به سال  درصد 73.7با رشد  (همتهزار میلیارد تومان )

طی دو سال گذشته دارد. بر همین  درصدی 03ز رشد همت رسیده است. این عدد نشان ا 7.3به  درصد  07با رشد  7333
نایع شیر صهای وابسته )بانک اقتصاد نوین، نظر گرفتن سهم گروه از سود شرکت اساس سود خالص تلفیقی هلدینگ با در

1397 1398 1399
درآمدهای عملیاتی 43,925,757 49,918,955 62,777,876
سود عملیاتی 7,505,790 10,731,602 27,225,618
سود خالص 4,941,455 7,612,050 23,307,515
جریان نقد عملیاتی 1,762,826 6,543,826 632,875
حاشیه سود خالص 11% 15% 37%
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میلیارد  3.333به عدد  درصد 05با رشد  7331به سال  7331بر این اساس جمع کل درآمدهای شرکت از سال 

رسیده  درصد 75به حدود  درصد  13از حدود گذاری کیک آن سهم درآمد حاصل از سرمایهریال رسیده که در تف
و در  31نسبت به سال  درصد 705میلیارد ریالی رشد  1.003با جمع کل  7333است. این مقیاس در سال 

گذاری حاصله، سهم درآمد حاصل از سرمایهداشته که در تفکیک  7331نسبت به سال  درصد  057مجموع رشد 
سال گذشته همزمان  3باید درنظر داشته باشیم که اطلاعات  رسیده است. در این قسمت درصد 50در آن به حدود 

ثبیت گردد با تلذا برآورد می .با رشد بی سابقه بازار سرمایه از منظر قیمت اوراق و نقدینگی فعال در بازار بوده است
 شود. و سنواتی آتی افزایش رصد  7033این شرایط، سهم درآمد مذکور در سال 
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نگاهی به عملکرد شرکت توسعه صنایع بهشهر بعنوان شرکت سرمایه گذاری بنگاه دار 

. بر اساس دو استبرابر سال گذشته خود  3همت رقم خورده که بالغ بر  0.3بالغ بر  7333بیمه نوین و ...( در سال  ،ایران
 رسیده است.  7333در سال  درصد 31به  7331در سال  درصد 77مقیاس گذشته حاشیه سود خالص تلفیقی هلدینگ، از 

 
 توسعه صنایع بهشهر شرکتنگاهی به عملکرد 

 ارقام نمودار میلیون ریال
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

گذاری بوده و عملکرد آن مطابق با استانداردهای حسابداری ت توسعه صنایع بهشهر شرکت سرمایهبا عنایت به اینکه شرک
ری و داشرکت را به چارچوب فعالیت بنگاه د، مقتضی است نگاهمان بر عملکرد اختصاصی اینشوگذاری تهیه میسرمایه
 شود.ها حاصل یم تا ادراک صحیحی از بررسی دادهگذاری معطوف نمایسرمایه

ها تفکیک گذاریگذاری و سود حاصل از فروش سرمایهدو دسته درآمدهای حاصل از سرمایهجمع درآمدهای این شرکت در 
اء ش از منششود که بخش بیشتری از درآمددار، آنجا مشخص میگذاری بنگاهاست. کیفیت سود یک شرکت سرمایه شده

 راین مساله محصور به مفهوم قید شده نیست و بر اساس شرایط بازا اما گذاری بدست آمده باشد.درآمد حاصل از سرمایه
ل، به رشد درآمد ک ضمن نگاهتوان ئز ارزش باشد. بر این اساس میتواند حاگذاری نیز میسرمایه کشور درآمد فروش سرمایه

 :تجزیه و تحلیل کرددر نمودار زیر این ترکیب درآمدی را 

درآمد حاصل از 
سرمایه گذاری

سود حاصل از 
فروش سرمایه 

گذاری ها
جمع درآمدها سود عملیاتی سود خالص جریان نقد 

عملیاتی سود تقسیمی

1397 1,680,954 408,225 2,089,179 1,971,326 3,270,588 653,364 1,237,500
1398 1,994,096 1,036,084 3,030,180 2,863,508 2,862,043 1,099,954 1,567,500
1399 3,838,017 3,602,100 7,440,117 7,190,565 7,047,263 1,020,548 3,135,000
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بر این اساس جمع کل درآمدهای شرکت از سال 1397 به سال 
1398 با رشد 45 درصد به عدد 3.030 میلیارد ریال رسیده که در 
تفکیک آن سهم درآمد حاصل از سرمایه گذاری از حدود 80 درصد به 
حدود 65 درصد رسیده است. این مقیاس در سال 1399 با جمع کل 
7.440 میلیارد ریالی رشد 145 درصد نسبت به سال 98 و در مجموع 
رشد 256درصد نسبت به سال 1397 داشته که در تفکیک حاصله، 
سهم درآمد حاصل از سرمایه گذاری در آن به حدود  درصد رسیده است. 
در این قسمت باید درنظر داشته باشیم که اطالعات 3 سال گذشته 
همزمان با رشد بی سابقه بازار سرمایه از منظر قیمت اوراق و نقدینگی 
فعال در بازار بوده است، لذا برآورد می گردد با تثبیت این شرایط، سهم 

درآمد مذکور در سال 1400 و سنواتی آتی افزایش رصد شود.

ارقام به میلیون 
 ریال

 
میلیارد  3.333به عدد  درصد 05با رشد  7331به سال  7331بر این اساس جمع کل درآمدهای شرکت از سال 

رسیده  درصد 75به حدود  درصد  13از حدود گذاری کیک آن سهم درآمد حاصل از سرمایهریال رسیده که در تف
و در  31نسبت به سال  درصد 705میلیارد ریالی رشد  1.003با جمع کل  7333است. این مقیاس در سال 

گذاری حاصله، سهم درآمد حاصل از سرمایهداشته که در تفکیک  7331نسبت به سال  درصد  057مجموع رشد 
سال گذشته همزمان  3باید درنظر داشته باشیم که اطلاعات  رسیده است. در این قسمت درصد 50در آن به حدود 

ثبیت گردد با تلذا برآورد می .با رشد بی سابقه بازار سرمایه از منظر قیمت اوراق و نقدینگی فعال در بازار بوده است
 شود. و سنواتی آتی افزایش رصد  7033این شرایط، سهم درآمد مذکور در سال 
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ارقام به میلیون 
 ریال

 
میلیارد  3.333به عدد  درصد 05با رشد  7331به سال  7331بر این اساس جمع کل درآمدهای شرکت از سال 

رسیده  درصد 75به حدود  درصد  13از حدود گذاری کیک آن سهم درآمد حاصل از سرمایهریال رسیده که در تف
و در  31نسبت به سال  درصد 705میلیارد ریالی رشد  1.003با جمع کل  7333است. این مقیاس در سال 

گذاری حاصله، سهم درآمد حاصل از سرمایهداشته که در تفکیک  7331نسبت به سال  درصد  057مجموع رشد 
سال گذشته همزمان  3باید درنظر داشته باشیم که اطلاعات  رسیده است. در این قسمت درصد 50در آن به حدود 

ثبیت گردد با تلذا برآورد می .با رشد بی سابقه بازار سرمایه از منظر قیمت اوراق و نقدینگی فعال در بازار بوده است
 شود. و سنواتی آتی افزایش رصد  7033این شرایط، سهم درآمد مذکور در سال 
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درصد تقسیم سود درصد تقسیم سود از منشا درآمد سرمایه گذاری

با این توصیف اگر نگاهی به سود تقسیمی این شرکت داشته باشیم، این درصد که با خط آبی رنگ در نمودار فوق نمایان شده است، نشان از درصد 
تقسیم سود )سهم سود تقسیمی از سود خالص( شرکت می دهد. اما از آنجا که تقسیم سود حاصل از فروش سرمایه گذاری به معنی خروج ارزش از 
شرکت هلدینگ است، لذا منطقی تر آن است که درصد تقسیم سود از منشاء درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری را مالک قرار دهیم. در این حالت 
نمودار بنفش رنگ ایجاد شده و نشان از تقسیم سود 91 درصدی در سال 1399، 86 درصدی در سال 1398 و 43 درصدی در سال 1397 می دهد. 

این شاخص در خصوص شرکت های سرمایه گذاری بنگاه دار نسبت مناسب تری از تقسیم سود است.

جهت بررسی کیفیت سود حاصله در هلدینگ بهشهر، می توان در کنار 
حاشیه سود خالص شرکت که بر اساس ماهیت هلدینگی آن باید باالی 90 
درصد  و نزدیک به 100 درصد باشد، به سراغ بررسی نسبت سود خالص به 
سود عملیاتی می رویم که اگر این نسبت از 100 درصد فراتر رفته باشد نشان از 
وقوع درآمد قابل توجه غیرعملیاتی می دهد که عمدتا تکرارپذیر نبوده و معموال 
حاصل از اعمال استانداردهای حسابداری است. طبق نمودار فوق همانطور که 

در سال 1397 این نسبت به 166 درصد و نسبت حاشیه سود خالص به 157 
درصد رسیده است، با ریشه یابی علت آن، در سال 1397، درآمد غیرعملیاتی 
121 میلیارد تومانی حاصل از برگشت زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری های 
بلندمدت در شرکت شناسایی شده و به تبع آن درصد تقسیم سود نیز پایین تر 
از سنوات دیگر مورد بررسی است. این نشان از عدم تقسیم سود واهی در 

شرکت می دهد که امری شایان در مدیریت کیفیت سود قلمداد می شود.

وق با خط آبی رنگ در نمودار فاین درصد که با این توصیف اگر نگاهی به سود تقسیمی این شرکت داشته باشیم، 
ه دهد. اما از آنجا کسود تقسیمی از سود خالص( شرکت می)سهم نمایان شده است، نشان از درصد تقسیم سود 

تر آن است که ، منطقیاستهلدینگ  گذاری به معنی خروج ارزش از شرکتتقسیم سود حاصل از فروش سرمایه
گذاری را ملاک قرار دهیم. در این حالت نمودار بنفش رنگ ز منشاء درآمدهای حاصل از سرمایهدرصد تقسیم سود ا

 7331 در سال درصد 03و  7331در سال  درصد 17، 7333در سال  درصد 37ایجاد شده و نشان از تقسیم سود 
 .استتری از تقسیم سود دار نسبت مناسبگذاری بنگاههای سرمایهدهد. این شاخص در خصوص شرکتمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توان در کنار حاشیه سود خالص شرکت که بر اساس صله در هلدینگ بهشهر، میجهت بررسی کیفیت سود حا
سود  نسبت سود خالص بهباشد، به سراغ بررسی  درصد 733و نزدیک به  درصد  33بالای  بایدماهیت هلدینگی آن 

یرعملیاتی فراتر رفته باشد نشان از وقوع درآمد قابل توجه غ درصد 733رویم که اگر این نسبت از عملیاتی می
 همانطورفوق . طبق نمودار استحاصل از اعمال استانداردهای حسابداری  تکرارپذیر نبوده و معمولا دهد که عمدتامی

یابی رسیده است، با ریشه درصد 751یه سود خالص به و نسبت حاش درصد 777این نسبت به  7331که در سال 
از برگشت زیان کاهش ارزش  میلیارد تومانی حاصل 707 ، درآمد غیرعملیاتی7331علت آن، در سال 

یگر تر از سنوات دتبع آن درصد تقسیم سود نیز پایینهای بلندمدت در شرکت شناسایی شده و به گذاریسرمایه
دهد که امری شایان در مدیریت کیفیت سود ز عدم تقسیم سود واهی در شرکت مین ا. این نشااستمورد بررسی 

 .شودقلمداد می
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حاشیه سود خالص سود خالص به سود عملیاتی

 

دی سود خالص است. در کنیم که وزن نقکیفیت سود را بررسی میهای آخرین و یکی از مهمترین مقیاس نهایتا
سیم تق کند و یکی از مبانیمی گذاری میزان جریان نقد عملیاتی توان پرداخت سود نقدی را معینشرکت سرمایه

ای هگذاری و افزایش حسابشود. باید در نظر داشته باشیم سود ناشی از فروش سرمایهسود خالص در نظر گرفته می
 0شوند. این دریافتنی عملیاتی دو عامل مهم کاهنده سود خالص در رسیدن به جریان نقد عملیاتی محسوب می

میلیارد  0.557میلیارد ریال و  3.730وسعه صنایع بهشهر، به ترتیب معادل برای هلدینگ ت 7333عدد در سال 
میلیارد  7.303و اضافه و کسر سایر موارد، جریان نقدی عملیاتی ورودی شرکت به  0است که با کسر این ریال بوده
است. اما شده در سمت چپ نمودار نشان داده 33الی  31های رسد. نسبت این عدد از سود خالص در سالریال می

تری برای یک منطقیها را از سود خالص کسر کنیم تا مبنای محاسبه گذاریاگر سود حاصل از فروش سرمایه
تری طقیمنسود دست آید، طبق نمودار سمت راست نسبت جریان نقد عملیاتی شرکت به ه گذاری بهلدینگ سرمایه

 انونق 003گذاری تابع ماده ه جریان نقد شرکت سرمایهکل است کقسیم سود به این شترسد. از سویی مکانیزم می
ماه دوره مجمع شرکت زیرمجموعه( تاخیر  0قانونی +   تماه مهل 1ماه ) 70بوده و بر اساس آن می تواند تا  جارتت

ده که توان نقدینگی شرکت در این مساله نیز در مجموعه گروه توسعه ملی به نحوی مدیریت ش ، اماداشته باشد
اخت سود نقدی خود دچار تری از محل تقسیم سود زیرمجموعه هایش تقویت شود و در پردمدتهای کوتاهدوره

 مشکل نشود.
 

نشان  هدر ادامهای تابعه گروه توسعه ملی نمودارهای مرتبط با عملکرد سایر شرکت مذکور،با توجه به توضیحات 
 داده شده است.
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نهایتاً آخرین و یکی از مهمترین مقیاس های کیفیت سود را بررسی می کنیم که 
وزن نقدی سود خالص است. در شرکت سرمایه گذاری میزان جریان نقد عملیاتی 
توان پرداخت سود نقدی را معین می کند و یکی از مبانی تقسیم سود خالص در 
نظر گرفته می شود. باید در نظر داشته باشیم سود ناشی از فروش سرمایه گذاری و 
افزایش حسابهای دریافتنی عملیاتی دو عامل مهم کاهنده سود خالص در رسیدن به 
جریان نقد عملیاتی محسوب می-شوند. این دو عدد در سال 1399 برای هلدینگ 
توسعه صنایع بهشهر، به ترتیب معادل 3.602 میلیارد ریال و 2.556 میلیارد ریال 
بوده است که با کسر این 2 و اضافه و کسر سایر موارد، جریان نقدی عملیاتی ورودی 
شرکت به 1.020 میلیارد ریال می رسد. نسبت این عدد از سود خالص در سال های 

97 الی 99 در سمت چپ نمودار نشان داده شده است. اما اگر آیتم سود حاصل از 
فروش سرمایه گذاری ها را از سود خالص کسر کنیم تا مبنای محاسبه منطقی تری 
برای یک هلدینگ سرمایه گذاری بدست آید، طبق نمودار سمت راست نسبت جریان 
نقد عملیاتی شرکت به منطقی تری می رسد. از سویی مکانیزم تقسیم سود به این 
شکل است که جریان نقد شرکت سرمایه گذاری تابع ماده 240 قانون تجارت بوده 
و بر اساس آن می تواند تا 12 ماه )8 ماه مهلت  قانونی + 4 ماه دوره مجمع شرکت 
زیرمجموعه( تاخیر داشته باشد، اما این مساله نیز در مجموعه گروه توسعه ملی به نحوی 
مدیریت شده که توان نقدینگی شرکت در دوره های کوتاه مدت تری از محل تقسیم 
سود زیرمجموعه هایش تقویت شود و در پرداخت سود نقدی خود دچار مشکل نشود.

در سال مالی منتهی به 1399/12/30،  صورت های سال مالی 
منتهی به 1398/12/29 تجدید ارائه شده است. منفی بودن جریان 
نقدی عملیاتی تجدید ارائه شده سال 1398 از بابت سود فروش 
سرمایه گذاری، سود دریافتی از صندوق سرمایه گذاری و  سود سهام 
است که در صورت های مالی سال 1398 در محاسبات جریان وجه 
نقد حاصل از عملیات لحاظ نشده است. لذا لحاظ نمودن مقادیر 
فوق باعث منفی شدن جریان نقد عملیاتی تجدید ارائه شده سال 

1398 شده است.

نگاهی به عملکرد تلفیقی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان
 

 سیمان صنایع توسعه و گذاریسرمایهنگاهی به عملکرد تلفیقی شرکت 
 

 
 
 

 
 
 بودن منفی. است شده ارائه تجدید 03/70/7331 به منتهی مالی سال هایصورت  ، 33/70/7333به  منتهی مالی سال در

 گذاریسرمایه صندوق از دریافتی سود گذاری،سرمایه فروش سود بابت از 7331 سال شده ارائه تجدید عملیاتی نقدی جریان

1397 1398 1399
درآمد عملیاتی 870,035 2,462,450 6,485,347
سود عملیاتی 805,705 2,382,141 6,371,021
سود خالص 848,930 2,384,016 6,379,804
جریان نقد عملیاتی 365,673 -910,941 2,536

(لایر)سود تقسیمی  160 410 600
حاشیه سود خالص 98% 97% 98%
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1397 1398 1399
خالص جریان نقد عملیاتی به سود خالص 43% -38% 0.04%
سود خالص به سود عملیاتی 105% 100% 100%
درصد تقسیم سود 90% 83% 56%

با توجه به توضیحات مذکور، نمودارهای مرتبط با عملکرد سایر شرکت های تابعه گروه توسعه ملی در ادامه نشان داده شده است.  

شرکت پتروشیمی شازند

 
 
 

 گذاری توسعه ملیسرمایه
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1397 1398 1399
خالص جریان نقد عملیاتی به سود خالص 111% 68% 90%
سود خالص به سود عملیاتی 107% 126% 95%
درصد تقسیم سود 94% 100% 87%

1397 1398 1399
فروش 2238695 2617310 3566374
سود عملیاتی 248615 399562 533420
سود خالص 215385 340149 435622
جریان نقد عملیاتی 170004 271945 607227
سود تقسیمی 120000 220000 360000
حاشیه سود خالص 10% 13% 12%
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. است نشده لحاظ عملیات از حاصل نقد وجه جریان محاسبات در 7331 سال مالی هایصورت در که است سهام سود  و
 .استشده 7331 سال شده ارائه تجدید عملیاتی نقد جریان شدن منفی باعث فوق مقادیر نمودن لحاظ لذا
 

 شازند پتروشیمی شرکت

 
 
 

 
 

1397 1398 1399
فروش 53,068,720 68,407,912 112,190,990
سود عملیاتی 11,915,713 8,813,588 36,103,161
سود خالص 12,805,637 11,099,327 34,241,002
جریان نقد عملیاتی 14,186,645 7,516,349 30,873,534

(لایر)سود تقسیمی  1,500 1,370 3,700
حاشیه سود خالص 24% 16% 31%
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1397 1398 1399
(تن)میزان تولید  1,911,126 1,731,237 1,809,377
(تن)میزان فروش  917,402 837,616 875,507

. است نشده لحاظ عملیات از حاصل نقد وجه جریان محاسبات در 7331 سال مالی هایصورت در که است سهام سود  و
 .استشده 7331 سال شده ارائه تجدید عملیاتی نقد جریان شدن منفی باعث فوق مقادیر نمودن لحاظ لذا
 

 شازند پتروشیمی شرکت

 
 
 

 
 

1397 1398 1399
فروش 53,068,720 68,407,912 112,190,990
سود عملیاتی 11,915,713 8,813,588 36,103,161
سود خالص 12,805,637 11,099,327 34,241,002
جریان نقد عملیاتی 14,186,645 7,516,349 30,873,534

(لایر)سود تقسیمی  1,500 1,370 3,700
حاشیه سود خالص 24% 16% 31%
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(تن)میزان تولید  1,911,126 1,731,237 1,809,377
(تن)میزان فروش  917,402 837,616 875,507
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شرکت سرمایه گذاري مدیریت سرمایه مدار 

 سرمایه گذاری توسعه ملی
 

 

 
 مدار سرمایه مدیریت گذاری سرمایه شرکت

 
 

1397 1398 1399
درآمد کل 2731757 4561725 14034856
سود عملیاتی 2545729 4467374 13924180
سود خالص 2546110 4469717 13918606
جریان نقد عملیاتی 1341976 2300307 3816249
سود تقسیمی 540 925 2250
حاشیه سود خالص 93% 98% 99%
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1397 1398 1399
خالص جریان نقد عملیاتی به سود خالص 53% 51% 27%
سود خالص به سود عملیاتی 100% 100% 100%
درصد تقسیم سود 92% 93% 73%

شرکت توسعه کشت و صنعت ملی

 
 
 

 
 
 
 

1397 1398 1399
فروش 666119 2052992 8121872
سود عملیاتی 648831 2017567 8053493
سود خالص 646280 2016917 8022312
جریان نقد عملیاتی 31649 174434 1409001
سود تقسیمی 30 550 800
حاشیه سود خالص 97% 98% 99%
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1397 1398 1399
خالص جریان نقد عملیاتی به سود خالص 5% 9% 18%
سود خالص به سود عملیاتی 100% 100% 100%
درصد تقسیم سود 84% 85% 91%

 
 
 
 
 

 شرکت توسعه کشت و صنعت ملی 
 
 

 
 
 
 
 

 

1397 1398 1399
درآمد کل 88860 80462 247498
سود عملیاتی 57699 52721 199738
سود خالص 159842 99151 178870
جریان نقد عملیاتی -49046 -25784 -63180
سود تقسیمی 0 0 0
حاشیه سود خالص 180% 123% 72%
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 اکنون وضعیت سیمان در بورس کاال به چه شکلی است و چه 
آینده ای بر آن متصور هستید؟

 ناصرپور: همانطور که در جریان هستید با همکاری مجموعه هلدینگ های 
سیمانی از جمله سیدکو و سایر هلدینگ هایی که خط شکن بودند و این فرایند 
را پیگیری کردند سیمان به صورت جدی وارد بورس شد. طبیعی است که با 
ورود هر محصول، معضالت و حواشی به وجود بیایند. اما استقامتی که مجموعه 
بازار سرمایه نشان می دهد در نهایت منافعی که برای اقتصاد کالن کشور و 
مجموعه سهامداران شرکت های سیمانی ایجاد می کند، مانع از غلبه حواشی 

می شود. 
اکنون حضور سیمان در بورس کاال با رشد شتابانی روبرو شده و می توان 

گفت عمده شرکت های سیمانی در بورس پذیرفته شده اند یا فرایند پذیرش 
را طی می کنند بجز چند شرکت که شاید به تعداد انگشتان یک دست نرسد 
و حجم عمده سیمان تولیدی در بازار فیزیکی بورس عرضه می شود. در واقع 

اکنون از لحاظ تناژ عرضه و مسائلی از این دست به ثبات رسیده ایم.
در این مدت مشکالت قطعی برق به صورت مقطعی باعث باالرفتن قیمت 
سیمان شد که البته مشکل ناشی از شبکه توزیع برق بود و با حل مسائلی از 
این قبیل، می توانیم مشاهده کنیم که در حوزه کشف قیمت، مساله حادی 
وجود ندارد. باتوجه به اینکه بخشی از این معامالت به دلیل تمایل به دسترسی 
مستقیم به بازار توسط افراد خرد صورت می گیرد، این تقاضا همواره وجود 
داشت تا معامالت خرد را به صورت منسجم تری انجام بدهیم. لذا معامالت 

قیمت منصفانه سیامن در بورس کاال  کشف می شود

اساسا بازار سرمایه بستر شفافیت است و ورود هر کاالیی به بورس کاال، به معنای شفاف شدن روند معامالت آن است. در خصوص سیمان 
نیز این اتفاق رخ داد و کاالیی که تا دیروز قیمت گذاری دستوری را تجربه می کرد، امروز شاهد قیمت گذاری منصفانه تر است که دست دالالن 
را نیز از این بازار حذف کرده و به کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف منجر شده است. اما شاهد آن بودیم که در این بین سنگ اندازی هایی 
انجام می شود و عده ای از شفاف شدن روند معامالت این کاال و همچنین کشف قیمت آن بر اساس فرآیند منطقی عرضه و تقاضا، دل خوشی 
نداشته و ترجیح می دهند با شعارهایی نظیر حمایت از مصرف کننده، سرکوب قیمتی در این صنعت با قیمت گذاری دستوری تداوم پیدا کند.  
اما آن روی سکه قیمت گذاری دستوری، از دست دادن توجیه اقتصادی برای تولیدکنندگان سیمان است که هم اکنون با افتخار بر تارک 
تولید سیمان منطقه خاورمیانه نشسته اند و سرکوب آنها، طبعا این صنعت مولد و بالنده کشور را با نقصان مواجه می کند. به همین منظور 
برای بررسی وضعیت معامالت سیمان در بورس کاال و شرایط بهبود آن، با علیرضا ناصرپور )معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس 
کاال ی ایران(، حامد اصل روستا )مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان(، حمیدرضا گلشاهی )مدیر برنامه ریزی و بودجه 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی(، شمس اهلل محمد )معاون امور شرکت ها و مجامع سیدکو(، محمدصادقی نژاد )رئیس اداره انبارهای 
بورس کاال( و فرزانه خطیبی فر)مدیر کاال و انرژی کارگزاری بانک ملی( در پنلی به بررسی این مسائل پرداختیم. الزم به ذکر است که پس از 
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به ۱399/7/3۰ انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران ، روز سه شنبه مورخ 3۰ شهریور 

ماه ۱۴۰۰ شرکت سیدکو مجدد به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان انتخاب ابقا شد.

 در میزگرد بررسی بازار سیمان در بورس کاال مطرح شد

انتشار گواهی سپرده کاالیی سیمان، راهگشای تداوم معامالت سیمان در تاالر نقره است



37

 w
w

w
.tm

gi
c.

ir

T
os

e-
e 

M
el

li 
G

ro
up

 In
ve

st
m

en
t M

ag
az

in
e

میزگرد

گواهی سپرده کاالیی پیشنهاد شده و خوشبختانه با آمادگی و همکاری و حضور 
مجموعه سیدکو و سایر هلدینگ ها در انتشار گواهی سپرده، شرکت ها آرام آرام 
پذیرش انبارهای خود را معرفی می نمایند. اگر انبارهای شرکت هایی که در 
بورس پذیرفته شده اند نیز پذیرش بشوند که به لحاظ زمانی فرایند کوتاهی 
است، این امکان وجود خواهد داشت که در قالب معامالت گواهی سپرده، امکان 
معامالت سیمان را فراهم کنیم. در این صورت دسترسی خریداران به بازار 
تسهیل خواهد شد و بسیاری از مسائل و مشکالت عملیاتی که در گذشته و 

امروز وجود داشته و دارد، با انجام معامالت گواهی سپرده تسهیل می شوند.
بودیم که صنایع زیادی تمایل  این  تاریخ بورس کاال شاهد   در 
چندانی برای ورود کاالهایشان به فضای شفاف معامالتی نداشتند. اما 
صنعت سیمان نه تنها تمایل دارد بلکه بر این موضوع اصرار دارد. دلیل 
چیست و چه توجیه اقتصادی برای صنعت سیمان وجود دارد که اصرار 

بر ورود به بورس دارد؟
 اصل روستا: صنعت سیمان ایران که از لحاظ ظرفیت تولید، مقام ششم 
یا هفتم را در دنیا دارد و بزرگترین تولیدکننده سیمان و کلینکر خاورمیانه به 
شمار می رود، جزو اولین صنایعی است که به اهداف سند چشم انداز دست پیدا 
کرده است. تولیدات این صنعت در حدود 15 تا 20 سال گذشته دچار سرکوب 
قیمتی تاریخی بود، چون نرخ سیمان و قیمت فروش سیمان اثر ذهنی باالیی در 
جامعه )در زمینه بهای تمام شده ساختمان( دارد. می گویم اثر ذهنی، چون این 
اثر واقعی نیست. گزارش مرکز پژوهش های مجلس  بیان می کند که اثر قیمت 
سیمان بر بهای تمام شده ساختمان 1 تا 1.5 درصد است. اما اذهان عمومی 
تلقی می کنند که سیمان اثری 60 تا 70 درصدی بر بهای تمام شده ساختمان 
دارد و هنگامی که قیمت سیمان در بازار باال می رود، حتی اثر مستقیم بر نرخ 

اجاره بهای مسکن می گذارد که البته اثر واقعی نیست. 

تا کنون در ابتدای هر سال، انجمن صنفی مذاکراتی 
را با سازمان حمایت انجام می داد تا مجوز افزایش 

از  برخی  که  این  دلیل  به  اما  بگیرد.  نرخ 
از  ناشی  سود  سیمان  تولیدکنندگان 
درآمدهای غیرعملیاتی داشتندو آن را 

اعالم عمومی می نمودند، این اشتباه برای 
سازمان حمایت پیش می آمد که سیمانی ها با 

این حجم از سود چرا به دنبال افزایش نرخ هستند. 
به همین منظور به دنبال فرار از داستان قیمت گذاری 

دستوری بودند که بهترین راه، عرضه در بورس کاال و استفاده از 
ظرفیت های کشف قیمت در این ساز و کار شفاف معامالتی است. در 

جریان عرضه سیمان در بورس کاال، نهادهای باالدستی از جمله دولت محترم 
نیز در حوزه درآمدهای مالیاتی و بهبود وضعیت شاخص های سیمانی در بورس 
انتفاع زیادی کسب کردند، زیرا عملکرد خریداران سیمان و شرکت های سیمانی 

بسیار شفاف می گردد. 
بازار خرید و فروش سیمان را چگونه توصیف    امروز وضعیت 

می کنید؟
 محمدی: صنعت سیمان، یک صنعت قدیمی با خریداران سنتی است 
که عمدتا خود را به یک کارخانه وابسته می داند و در روزهای اول که عرضه 
سیمان در بورس کاال در حال اجرا بود، از این مساله ناراضی بود. برخی از این 
خریداران به خصوص بتنی ها به دالیلی نظیر فرار از پرداخت مالیات و 2 دفتره 
بودن، از این شفافیت دل خوشی نداشتند. اما پس از یکی 2 هفته، مشتریان 
واقعی به سرعت کد گرفتند و خرید خود را انجام دادند و اکنون نیز از این فرایند 

رضایت کامل دارند. 

اصل روستا:
صنعت سیمان ایران 
جزو اولین صنایعی 
است که به اهداف 

سند چشم انداز دست 
پیدا کرده است
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کسانی که بر این مساله خرده و فشارهایی به این صنعت وارد می کنند، 
مسائل خاص خودشان را دارند و من احساس می کنم تعامل و تقویت 
فرایند گردش کار بین وزارت صنعت، معدن و تجارت، بورس کاال و انجمن 
تولیدکنندگان سیمان  و خریداران می تواند اثر مثبتی در  آینده داشته 
باشد. تا امروز نزدیک به هشت میلیون تن  سیمان در بورس کاال معامله 
شده است  و دیگر مثل سال 93 نیست که چند معامله صوری انجام شود و 

جلوی آن توسط افراد سودجو گرفته شود. 
نرخ  افزایش  بابت  کارخانجات  به  که  فشارهایی  اکنون 
نهاده های تولید وارد می گردد، رو به تصاعد است و دیگر 
نمی توان مانند سنوات قبل با یک قیمت دستوری، 
تمام بازار را تحت کنترل درآورد.  قطعی برق 
فضا را کمی متشنج کرد اما همین موضوع 
رغبت  تولیدکنندگان  که  شد  باعث 
و  کاال  بورس  به  ورود  برای  بیشتری 
مکانیزم  طریق  از  منصفانه  قیمت  تعیین 
عرضه و تقاضا داشته باشند. برای اینکه دغدغه 
دولت و مصرف کننده نهایی نیز رفع شود، طی چند 
گواهی  مساله  کاال  بورس  مسئولین  با  گذشته  جلسه 
سپرده را مطرح کرده ایم. در صورتی که دولت جدید به این 
روند پایبند باشد و آن را همراهی کند، با توجه به تدوین آیین نامه 
مشکل خریداران از جمله سیمان بران، عمرانی ها و عاملین این صنعت و 
حتی خرده فروش ها به صورت منظم حل شده و شفافیت مناسب در این 
زمینه ایجاد شود، ضمن اینکه معافیت مالیاتی 10 درصدی فرصت تنفس 
به تولیدکنندگان سیمان را نیز می دهد و شفافیت در بازار و همچنین دست 
دالالن و رانت جویان را از این حوزه قطع می کند. در کنار تمام این موارد اگر 
قطعی برق و گاز برای کارخانجات رخ ندهد، طبعا فضای بازار نیز در آرامش 

به کار خود ادامه می دهد. 
 در سال های گذشته سود دفتری سیمان از تورم پایین تر بوده و 
با توجه به میزان تورم کشور، تولید سیمان توجیه اقتصادی نداشت. 
در حال حاضر که از قیمت گذاری دستوری عبور کرده ایم شاید این 

بخش مولد بتواند به سوددهی هایی در بخش عمرانی کشور برسد. 
دلیل مانع تراشی در این مسیر چیست؟

 گلشاهی: در سال 89 چند شرکت سیمانی عرضه هایی داشتند، اما 
مثل اتفاقاتی که برای فوالد و پتروشیمی افتاد، چالش بین وزارت صمت و  
بورس کاال مانع از استمرار آن شد. اما در سال 1400 اتفاق خوبی که رخ 
داد همراهی وزارت صمت با بورس کاال بود. مهم تر از آن اهتمام انجمن و 
هلدینگ های سیمانی که در بحث خروج از نرخ گذاری دستوری صنعت 

سیمان همراه شدند. 
عرف و استاندارد بین المللی بیان می کند که قیمت سیمان 1به 10 یا 1 به 
7 قیمت فوالد است. اما در ایران این نرخ حدود 1 به 38 تا 1 به 40 است. 
بررسی صورت های مالی تولیدکنندگان سیمان در کدال گویای آن است که 
طی سال های اخیر قیمت تمام شده سیمان رو به افزایش بوده که در برخی 
از شرکت ها این افزایش به حدود 70 درصد هم رسیده است. در حالی که 
نرخ سیمان ساالنه به 32 تا 40 درصد افزایش رسیده و اگر عرضه در بورس 
کاال رخ نمی داد بسیاری از تولیدکنندگان سیمان که هزینه هایی بیش از 

درآمد داشتند، از چرخه تولید کامال خارج می شدند. 
از ابتدای عرضه سیمان در بورس کاال حدود 8 میلیون تن فروش رخ داده 
و میزان بازدهی که محل فروش سیمان در بورس کاال گرفته شده، نسبت 
به آن چیزی که انجمن مصوب کرده و آیین نامه کرده، بیشتر بوده است. 
سلطه تقاضا به عرضه از ابتدای کار 55 درصد بوده است، یعنی هر میزان 
عرضه انجام می شد، معادل 55 درصد در بازار تقاضا داشته است. امروز این 
عدد به 101 درصد رسیده و معنی آن این است که تقاضا از عرضه پیشی 
گرفته و این بازار از سوی خریداران به رسمیت شناخته شده و مطلوبیت 
دارد. اما اکنون فصل سرما و زمستان را در پیش داریم و اوراق سپرده کاالیی 

باید برای بهبود شرایط این بازار به ما کمک کند.
از سمت مشتریان خریدار  لطفا توصیفی   خانم خطیبی فر، 

سیمان در بورس کاال به ما می دهید؟
 خطیبی فر: در جریان فروش سیمان در بورس کاال، حدود 3 ماه 
پرتشنج را داشتیم که هم به دلیل قطع برق و افزایش قیمت و هم به دلیل 
ناآگاهی عرضه کنندگان و خریداران در بورس کاال رخ می داد. همین موضوع 

خطیبی فر:
در جریان فروش 
سیمان در بورس 

به دلیل قطع برق و 
افزایش قیمت کاال، 

حدود 3 ماه پر تشنج 
را داشتیم
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باعث شد که معامالتی خارج از رنج داشته باشیم، قیمت های باالیی کشف 
شد که یا مچ نشد و یا اگر مچ می شد، کسانی که خرید کردند، به شدت 
نگران نوسان نرخ بودند و شاید ضرر هم کردند. اما با حل مشکل قطعی برق، 
طرفین عرضه و تقاضا نیز شرایط بورس کاال را متوجه شدند و اتفاقاتی که 
به صورت شفاف و واقعی می افتد را درک کردند و اعتماد کردند. در اوایل 
کار وقتی پول واریز می کردند با وقوع تاخیر احساس می کردند پول آنها از 
بین رفته و به طور کلی فضای عدم اطمینان حاکم بود.، زیرا عادت داشتند 
مستقیما با عرضه کننده در تماس باشند. اما به مرور زمان هر دو طرف فضا را 
شناخته اند و امروز کار بسیار بهتر پیش می رود. با توجه به شرایطی که وجود 
دارد و اتمام فصل گرما و سنگین تر شدن عرضه ها، شرایط با ثباتی وجود 
دارد. عرضه های روزهای آخر شهریور نشان می دهد که همه چیز به روال 
عادی برگشته و معامالت این بازار مانند مثل سایر معامالت انجام می شود. 
برداشت شخصی من این است که باید در مورد سیمان یک سری معامالت 
فصلی در نظر بگیریم چون از دوران صعود گذشتیم و در آبان و آذر شرایط 
باثباتی خواهیم داشت و شاهد کاهش نرخ از سمت عرضه کنندگان خواهیم 
بود. امروز می دانیم که شش ماه از سال شرایط هیجانی خواهد بود و شش 

ماه از سال شرایط باثباتی را تجربه خواهیم کرد. 
 ابزار گواهی سپرده کاالیی قبال در بورس کاال برای کاالهای 
دیگری تست شده است و بازار آن موجود است. ورود این ابزار مالی 

به کاالهای کشاورزی، چه تغییری در این بازارها به وجود آورد؟
 صادقی نژاد: هم اکنون کاالهای کشاورزی زعفران، زیره، پسته و برنج 
در فرایند گواهی سپرده کاالیی پذیرش و انتشار اوراق داشتند.  اولین گواهی 
سپرده ما برای محصوالت کشاورزی ذرت و جو بود که قیمت آنها تضمینی 
بود. یعنی به صورت یکبار معامله ظرفیت انجام داشت.  اما گواهی سپرده به 
صورتی که معامالت پیوسته داشته باشد و شکل واقعی خود را نشان دهد، 
از سال 95 برای کاالی زعفران شروع شد. روند به این صورت بود که کل 
انبارها را پذیرش کردیم و وارد این بازار کردیم. در آن زمان زعفران دقیقا 
مثل سیمان بود، حجم معامالت پایین بود و عرضه کننده و تولیدکننده با این 
روند آشنا نبودند. معامالت این بازار از روزی 10 گرم به روزی 300 تا 400 
کیلوگرم رسید. معامالت گواهی سپرده برنج، امروز آغاز شده و برنج مازندران 
وارد بورس کاال شده است. کشاورزان با این روند چندان آشنا نبودند، در 
جریان معامالت، بررسی نحوه شکایات و پایش اشکاالت انجام شد. انبارهای 
زعفران متوجه شدند که سود آنها در این است که در بازار حضور پیدا کنند 
و کشف نرخ به خوبی انجام می شود. امروز پایش های انبارها هر چند ماه 
یکبار با هدف بررسی و حل مشکالت صورت می گیرد و با عرضه کنندگان 
و تولیدکنندگان جلسات مستمر داریم. هر چه جلوتر می رویم و تجربه 

بیشتری کسب می کنیم این مشکالت نیز کاهش پیدا می کند.
 می توان این تجربه را به گواهی سپرده سیمان نیز تعمیم داد؟

 صادقی نژاد: قطعا! چون بستر معامالتی گواهی سپرده ما یکسان است 
و نوع پذیرش انبارها و تضامین و بیمه نامه ها نیز برای همه شرکت ها از جمله 
زعفران و سیمان و فوالد تا این مرحله یکسان بوده است. اما وقتی به مرحله 
اجرا می رسد بستگی به شرایط بازار دارد که عرضه به چه صورت باشد، چه 
روزهایی معامله انجام شود، سررسید چگونه تعیین شود و....  دستورالعمل 
این ابزار در سال 93 تدوین شده اما با پیشرفت کار، دستورالعمل نیز چندین 
بار دچار تغییر و تحول شده است. در طی 7 سال  تجربه کافی ایجاد شده 
است، بنابراین می توانیم از این تجربه برای بهبود بازار عرضه سیمان در بورس 

کاال استفاده کنیم. 
 ناصرپور: اکثر گواهی سپرده  هایی که تا االن وجود پذیرش شده و 
منتشر شدند، به استثنای برخی گواهی سپرده های کشاورزی که بحث 
قیمت تضمینی داشت، معامالت مستمر دارد.  یعنی محدودیتی در ورود 
فروشنده وجود نداشت. اما در مورد سیمان به این صورت نیست و قرار 
نیست ما اجازه بدهیم کسی که سیمان را از شرکت تولیدی می خرد مجددا 
در بورس برگه گواهی سپرده کاالیی را بفروشد. در حقیقت این گواهی ها 

یکبار معامله می گردد. دلیل این نیز واضح است و قرار نیست اجازه بدهیم 
فضای داللی و واسطه گری در داخل بورس شکل بگیرد. لذا این تفاوتی 
ساختاری است و باعث می شود بگوییم از این جهت با معامله کاالها متفاوت 
است. البته این هم به ساز و کار کشف قیمت برمی گردد. چون عمده کشف 
قیمت سیمان در بازار فیزیکی بورس انجام می شود و طبیعتا بازار گواهی 
سپرده تابع کشف قیمت در بازار فیزیکی خواهد بود که چالش کمتری در 
فرایند کشف قیمت داشته باشیم. بورس کاال و مجموعه شرکت های سیمانی 
و هلدینگ ها همه تالش خود را داریم تا در حوزه سیمان با چالش و التهاب 
کمتری روبرو شویم و وزارت صمت نیز در پاسخ به کسانی که منتقد هستند 
جوابی برای گفتن داشته  باشند. این یک واقعیت است و ما باید خود را به 
جای همه بگذاریم. وزارت صمت با مطالبه هایی روبرو است. یکی می گوید 
شما باعث ایجاد التهاب در قیمت سیمان شده اید. همه ما باید در این زنجیره 
به عنوان حلقه های حامی ظاهر شویم تا بتوانیم پاسخگویی برای شیوه کشف 

قیمت مناسب در بورس را برای مجموعه سیاستگذاران راحت تر کنیم.
کاالیی  گواهی سپرده  از  گام جلوتر   می خواهم یک 

گواهی  این  برای  را  مشتقه  ابزار  می توانیم  آیا  بروم. 
متصور  باشیم؟

آن  الزمه  ولی  می توانیم  بله  پور:  ناصر   
راه اندازی گواهی سپرده کاالیی است. اما یک 

پیش فرض قانونی وجود دارد مانند همان 
خصوص  در  نیکزاد  آقای  که  قانونی 
آن  پیگیر  بسیار  ساختمان  صنعت 

بودند که تصویب هم شد و اگر اشتباه نکنم 
تنها ابالغ آن باقی مانده است. در آن جا یک 

تکلیف برای بورس تعریف شده و آن ارائه ابزارهای 
طریق  از  ساختمانی  مصالح  حوزه  در  ریسک  پوشش 

بورس کاال است. سیمان یکی از مصالح مهم است و طبیعتا 
میلگرد و چند محصول اصلی دیگر که به صورت همگن هستند، 

قابلیت راه اندازی معامالت مشتقه آنها در بورس کاال وجود دارد. بنابراین 
باید در ابتدا تجربه گواهی سپرده در بازار اتفاق بیفتد تا در خصوص اوراق 
بهادار فرایند کشف قیمت را داشته باشیم و آن زمان می توانیم در خصوص 

معامالت مشتقه نیز اقداماتی داشته باشیم.
 تا به حال از سوی مشتریان خود تقاضایی حتی به صورت 
شفاهی داشته اید که درخواست گواهی سپرده و یا معامالت آتی 

بر سیمان داشته باشند؟ 
 خطیبی فر: در مورد سیمان خیر، زیرا مشتریان این حوزه بسیار نو پا 
هستند و همین که وارد فضای بورس کاال شده اند تغییر فوق العاده سنگینی 
برایشان بوده است. تا جایی که مشاهدات من نشان می دهد، مشتریان و 
خریداران در بورس کاال اطالعات زیادی ندارند. البته در خصوص اوراق 
کارهایی شده و آشنایی هایی وجود دارد، اما در کلیت ماجرا نمی دانند که 

چنین ابزاری وجود دارد.
  پیش بینی شما از روند معامالت در روزهای آتی چیست؟

 خطیبی فر: طبعا این بازار همانطور که تا کنون پیشرفت داشته، باز 
هم به روند رو به رشد خود ادامه می دهد. اما باید چالش هایی نظیر حداقل 
خرید، میزان رقابت، اطمینان از بازگشت پول از سمت سپرده گذاری به 
کارگزاری حل شوند که برخی از موضوعات مربوط به مقامات ناظر است 
و برخی دیگر نیز به موضوع آموزش و آشنایی خریداران با این بازار مطرح 

می شود. 
اما اگر موضوع گواهی سپرده کاالیی به انجام برسد، با توجه به این که 
عمدتا مشتریان با موضوع اوراق آشنایی بیشتری دارند، خرید مستقیم 

مشتریان از بورس کاال نیز در شرایط بهتری قرار خواهد گرفت. 
 در صحبت های خود به موضوع قطعی برق اشاره کردید و مساله 

مازوت که سال گذشته کارخانجات سیمان با آن درگیر بودند.

صادقی نژاد:
اولین گواهی سپرده 
ما برای محصوالت 

کشاورزی ذرت و جو 
بود که قیمت آنها 

تضمینی بود
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با توجه به اینکه با چنین مشکالتی دست و پنجه نرم کرده اید 
مدیریت حامل های انرژی در این بخش را چگونه می بینید انتظارات 

شما چیست و چگونه باید عمل کرد تا شاهد این مسائل نباشیم؟
 اصل روستا : مدیریت انرژی با بخش دولتی است. انتظار ما این 
است که نرخ مصوب برق و از آن مهم تر مازوت در مواقع کمبود انرژی، بر 
مبنایی باشد که صرفه تولید سیمان نیز در نظر گرفته شود. در زمستان سال 
گذشته چندین روز متوالی کارخانجات مازوت نداشتند، در حالی که تمامی 
کارخانه های سیمان انبار مازوت دارند که می تواند با برنامه ریزی مناسب در 
فروردین ماه پر شده و پلمپ گردید و اما پلمپ آن در فصل زمستان باز 
شود تا هم سوءاستفاده ای رخ ندهد و هم خط تولید با مشکالت سوختی 

متوقف نشود. 
 محمدی: به دلیل قطعی برق در  تابستان سال جاری  )از 
تاریخ 1400/4/12 لغایت 1400/4/22 ( ، حدود  337 هزار 
تن تولید کلینکر، نزدیک به 317 هزار تن از سیمان 
کلینکر  و  سیمان  تحویل  تن  هزار   426 معادل 
کاهش داشته که منجربه کاهش 50 میلیارد 
تومانی در شرکت های گروه سیدکو بوده 
که در صورت تعمیم آن به ظرفیت 
سود  افت  سیمان،  صنعت  کل 
شرکت های سیمانی بالغ بر 570 میلیارد 

تومان خواهد رسید. 
نظر  از  کاال  بورس  در  سیمان  معامالت   
اقتصادی چه آینده ای دارد و چقدر به سود دهی 

کل گروه توسعه ملی کمک می کند؟
 گلشاهی: بر اساس آمار، بازده 8 میلیون تن سیمانی که 
تاکنون در بورس عرضه شده، حدود 42 درصد بیش از نرخ های مصوب 
بوده است. سیدکو  نیز از زمانی که محصوالت خود را در بورس کاال عرضه 
کرده است، بیش از  12 هزار میلیارد ریال ارزش افزوده نسبت به نرخ 
مصوب داشته است که طبعا تاثیر آن در سود فوروارد هر سهم شرکت ها 
دیده می شود. پیش بینی ما این است که حداقل بالغ بر 25 درصد تعدیل  
بودجه ای مثبت برای سیدکو و شرکت های سیمانی گروه رخ بدهد البته با 
توجه به تفاوت بهای تمام شده در شرکت های زیرمجموعه، تعدیالت نیز 

متفاوت خواهد بود. 

 محمدی: البته این بازده مثبت و به تبع آن ایجاد تعدیل مثبت 
به شرط آن است که فروش سیمان در بورس کاال در حد ظرفیت قابل 
دسترس شرکت ها بوده در غیر این صورت به دلیل عدم جذب هزینه های 
ثابت منجربه افزایش بهای تمام شده و کاهش سود شرکت های سیمانی 

خواهد گردد.
 پایش خریداران در سایر رینگ های معامالتی بورس کاال توسط 
بهین یاب انجام می شود. این شناخت و پایش  در ورود به معامالت 
سیمان به چه طریقی انجام می شود و برای گواهی سپرده به چه 

صورتی خواهد بود؟
 ناصرپور: به طور کلی هر نوع شرایطی که برای ورود خریداران به 
بازار هر کاالیی وضع می شود ناچارا باید از طریق سامانه بهین یاب اتفاق 
بیفتد. سامانه بهین یاب سامانه ای بین وزارت صمت و کاالست.در حقیقت 
این سامانه به وزارت سمت متعلق است و ما تنها از دیتا های وزارت صمت 
استفاده می کنیم. در مورد برخی از کاال-ها از سیستم بهین یاب استفاده 
کنیم. مثال امروز میلگرد بهین یابی نیست. یعنی اگر کسی می تواند بیاید و 
بخرد هیچ محدودیتی وجود ندارد. در مورد سیمان فعال چنین چیزی وجود 
ندارد. امروز تقاضای خرید سیمان در بورس تابع شرایط خاصی نیست و هر 
کسی که کد بورسی دریافت کند، می تواند سیمان بخرد مگر اینکه وزارت 
صمت تصمیم بگیرد و در سامانه بهین یاب افرادی را وارد با شرایط خاص 
کند و خریداران ورود کنند. البته همین مرحله هم به پیش نیازهای زیادی 
وابسته است از جمله بررسی پروانه ها و ظرفیت های مصرفی این افراد در 
طول سال و موضوعات دیگری که باید در سامانه بهین یاب بررسی شود تا 
امکان خرید برای این مشتریان ایجاد شود. اگر تمایلی و قصدی در وزارت 
صمت برای این کار وجود داشته باشد طبیعتا راه آن سامانه بهین یاب است.

 در مورد پیشنهاداتی که از طرف انجمن کارفرمایان سیمان 
به صورت  آیین نامه دستور العمل خرید ارائه شده است، توضیح 

می دهید؟ 
 اصل روستا: پیش نویس دستورالعمل تنظیم بازار سیمان توسط 
خود وزارتخانه تهیه شده و در حال چکش کاری است و به زودی نهایی و 
ابالغ می شود. بخشی نیز در فرمایشات دکتر ناصرپور است. در این آیین نامه 
پیشنهادی مشتریان را تقسیم بندی کرده اند مثال بتنی ها، پروژه های ملی، 
پروژه های عمرانی، مصالح فروشان و ... از یکدیگر تفکیک شده و بر اساس 

صالحیت سنجی به آن ها کد و ظرفیت خرید داده می شود.

ناصرپور:
به طور کلی هر نوع 

شرایطی که برای ورود 
خریداران به بازار هر 
کاالیی وضع می شود 
ناچارا باید از طریق 

سامانه بهین یاب اتفاق 
بیفتد
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حامیتحامیت  بهارستانبهارستان  ازاز  حضورحضور  سیامنسیامن  دردر  تاالرتاالر  نقره اینقره ای
تمامی تولیدکنندگان سیمان به بورس کاال آمدند

         مخالفان ورود سیمان به بورس         مخالفان ورود سیمان به بورس  
         یا بی اطالعند یا رانت خوار         یا بی اطالعند یا رانت خوار

مــحــمدرضا پــورابــراهیمی رئیس 
کــمیسیون اقــتصادی مجلس شــورای 
اســالمی اعــالم کرد که از نظر قــانون، 
مــنطق و علم اقــتصاد، عرضه کــاالها 
در بورس کاالی ایران به نفع اقتصاد کشور 

است و در خصوص مخالفت هایی که درباره عرضه سیمان در بورس 
کاال به گوش می رسد، دو دسته افراد دخیل هستند، افرادی که از 
روند معامالت و شفافیت موجود در بورس بی اطالعند و دسته دوم 
افرادی هستند که با ایجاد شفافیت از رانت های کالن چندساله محروم 

می شوند. 
رئیس کمیسیون اقتصادی گفت: در قانون تمامی ظرفیت هایی که 
در بهره مندی اقتصاد از بازار سرمایه و به خصوص عرضه کاالها در 
بورس دیده شده، براساس یک نگاه علمی و کارشناسی است و طبیعتا 
این نگاه، مبتنی بر تجاربی است که در حوزه مبادالت داخلی و جهانی 

نیز شکل گرفته است.
وی افزود: آن چیزی که در حوزه ظرفیت های قانونی دیده شده 
این است که اگر بخواهیم به سمت یک بازار شفاف و عادالنه و مبتنی 
بر منافع تولیدکننده، مصرف کننده و سهامداران حرکت کنیم باید از 
ظرفیت های بازار سرمایه استفاده کنیم. زیرساخت های بهره مندی از 
بازار سرمایه نیز از سال ها پیش و پس از تدوین قانون جدید بازار 
سرمایه در سال 84 فراهم شده که برای مبارزه با فساد و عدم شفافیت 

یا رانت باید از این ظرفیت استفاده کرد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ظرفیت های بازار سرمایه 
ایران از سال 84 به بعد که قانون جدید اجرا شد چندین برابر شد و در 
طول سال های اخیر نیز برای همگان اثبات شده که این ظرفیت ها در 
خدمت اقتصاد کشور بوده و کمک کننده به بخش های مختلف است. 

به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از مباحث اصلی و 
مزیت های بزرگ عرضه کاالها در بورس، رویکرد شفافیت و جلوگیری 
از رانت است که البته این مزیت در موضوعات بازار سرمایه اعم از اوراق 

بهادار و کاالیی وجود دارد. 
وی ادامه داد: عالوه بر ایجاد شفافیت و جلوگیری از رانت، مزیت 
بزرگ دیگر عرضه کاالها در بورس کاال، تخصیص بهینه منابع است که 
اگر ما به دنبال آن هستیم که با تخصیص بهینه، شاخص کارایی در 

نظام اقتصادی کشور را ارتقا دهیم باید هم اهداف کالن و هم اهداف 
خرد اقتصادی را از مسیر بازار سرمایه دنبال کنیم. 

از  یکی  ایران  کاالی  بورس  ظرفیت،  این  در  کرد:  تصریح  وی 
جایگاه های بسیار مهم را به خود اختصاص داده است که با مکانیزم 
پذیرش انواع کاالها می تواند قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا، شفافیت 
اطالعات تولید و فرآیندها را دربرداشته باشد. در قانون نیز به صراحت 
اشاره شده زمانی که کاالیی در بورس های کاالیی پذیرش می شود از 
شمول قیمت گذاری ها خارج می شود و بارها در مباحث تخصصی به 

این موضوع اشاره و تاکید شده است.
او افزود: برای مثال در موضوع سیمان هر عقل سلیمی می پذیرد 
که سیمان باید به صورت شفاف در ساختار مشخصی عرضه شود 
تا عرضه کنندگان، خریداران، نحوه کشف قیمت ها و روند معامالت 
مشخص شوند. در سال های اخیر و به ویژه دو سال گذشته تاکید 
ما به بورس کاال این بود که فرایندها در عرضه محصوالت به نحوی 
مدیریت شود که حتی خریداران خرد نیز امکان حضور داشته باشند 
و تنها بلوک های بزرگ و خریداران عمده را شامل نشود؛ خوشبختانه 
این مکانیزم نیز توسط بورس کاال دیده شد و ظرفیت سازی برای آن 

صورت گرفت.
وی با تاکید بر این موضوع که بورس کاال انتقال مستقیم عرضه به 
تقاضاست و فرایند سفته بازی و داللی را در این میان حذف می کند 
گفت: افرادی که با حذف داللی و واسطه گری و عرضه محصوالت 
در بورس کاال مخالفند به دلیل حذف رانتی است که طی سال های 
گذشته به دلیل نبود شفافیت بدست می آوردند. اساسا کسانی که با 
بورس کاال مخالفتند از مکانیزم بورس هم اطالعی ندارند و فرض را 
بر این گذاشته اند که در بورس قیمت ها به صورت دستوری تعیین 

می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که 
چگونه برخی مسئوالن طی 18 سال گذشته با مکانیسم بورس کاال 
آشنایی پیدا نکرده اند؟ گفت: فرض کنید محصولی در بورس کاال 
عرضه می شود که به طور طبیعی در کنار ثمرات بزرگ معامالت 
بورس، معایب کوچکی نیز به چشم می خورد که البته همین معایب 
کوچک نیز باید رفع شود؛ اما در این زمینه برخی مدیران با بزرگنمایی 
آن معایب کوچک، اطالعات بازار را به مسئول عالی رتبه و سیاست 
گذار بازار به شکل دلخواه خود ارائه می کنند و همین می شود که بعضا 
حتی مدیران ارشد نیز به طور غیرکارشناسی در تقابل با بازار سرمایه 

اظهار نظر می کنند.

9 خرداد ۱۴۰۰، روزی که عرضه سیمان در بورس کاال، پس از سال ها کشمکش و مجادله به سرانجام رسید. از آن روز، هلدینگ سیمانی سیدکو، عزم خود را جزم کرد 
تا عرضه سیمان تولیدی خود در این بازار شفاف را با جدیت دنبال کند و همین اراده جدی منجر به آن شد که تا روزهای پایانی تابستان ۱۴۰۰، شاهد عرضه بیش از ۲ 

میلیون تن سیمان از سمت شرکت های مختلف سیمانی هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان باشیم. 
البته در این مسیر مخالفت هایی نیز از گوشه و کنار مطرح می شد، اما شاکله بدنه سیاست گذار و تصمیم گیر اقتصادی کشور با عرضه سیمان در بورس کاال موافق بودند. 

نهایتا این مسیر به سویی رفت که به گفته معاون وزیر صنعت، تمامی تولیدکنندگان سیمان، مجوز عرضه در بورس کاال گرفتند. 
اسداهلل کشاورز، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت گفت: هم اکنون به غیر از 5 واحد تولیدی که نیمه فعال و یا غیرفعال هستند، مابقی کارخانجات کد 
بورسی دریافت کرده اند و از طریق بورس عرضه سیمان صورت می گیرد. همچنین مصرف کنندگان سیمان به 3 بخش تقسیم می شوند که شامل طرح های بزرگ عمرانی، 

صنایع سیمان بر و عامالن فروش هستند که بیشتر آنها نیز در بورس ثبت نام کرده و کد بورسی دریافت کرده اند.
 در ادامه به بیان برخی از نقطه نظرات نمایندگان مجلس شورای اسالمی در خصوص فروش سیمان در بورس کاال می پردازیم. 
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               خرید سیمان برای پروژه های دولتی               خرید سیمان برای پروژه های دولتی
               با تخصیص بودجه               با تخصیص بودجه

اقتصادی  کمیسیون  سخنگوی  طغیانی،  مهدی 
بر  مبنی  افراد  برخی  اخیر  مواضع  نقد  در  مجلس 
ضرورت تثبیت قیمت سیمان و فوالد گفت: اگر منظور 
این افراد، بازگشت به قیمت گذاری و ورود دولت به 
بازار سیمان به شکل سیاست گذاری دستوری است، 

کمیسیون اقتصادی مجلس مخالف این دیدگاه و سخنان است. ثابت نگهداشتن 
دستوری قیمت، فسادآور است همان طور که تالش های ناکام برای تثبیت نرخ ارز و 
قیمت سایر کاالها طی سال های گذشته به بروز و گسترش فسادهای متعدد دامن 

زد و پرونده های قضایی متعددی را در پی آورد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: آنچه در بحث قیمت 
کاالها به ویژه کاالهای ضروری، منطقی و اصولی می دانیم این است که با پذیرش 
منطق بازار، تالش کنیم موانع برطرف و قیمت ها به صورت منطقی در نظام بازار 
تعیین شود. یعنی با همان سازوکارهای پذیرفته  شده در بازار و منطق عرضه و 
تقاضا در بازار کاالهای ضروری و از جمله سیمان، اجرایی شود؛ در واقع باید به 

خروجی عرضه و تقاضا در بورس کاال اعتماد کنیم.
طغیانی خاطرنشان کرد: طی چندماه گذشته، مشکل عرضه سیمان در بازار به 
دلیل قطعی برق را داشتیم و این مشکل، قیمت ها را در بازار متالطم و غیرمنطقی 
کرد. بعضی این اتفاق را به بورس کاال نسبت می دادند درحالی که بورس یک 
مکانیسم حراج است و ربطی به تعیین قیمت یا باال و پایین رفتن قیمت ها ندارد. 
کما اینکه دیدیم در هفته های گذشته با رفع موانع تولید و افزایش عرضه ها در 
بورس به تدریج بازار آرام  شد و اکنون به سطح قیمت های قبل از قطعی برق 

رسیده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با این تفاسیر هر تاکیدی با مضمون 
تثبیت قیمت سیمان یا فراخواندن دولت برای ورود دستوری به بازارها، منطقی 

نیست و خسارات و لطمات زیادی به دنبال دارد.
طغیانی ادامه داد: انواع و اقسام رانت ها، دو نرخی شدن ها، خریدوفروش حواله ها و 
فسادهای ناشی از آن، نتیجه سیاست هایی است که طی سال های گذشته و حتی 

دهه های قبل، تجربه کرده ایم.
به گفته نماینده اصفهان در مجلس، اگر دولت به عنوان یک خریدار عمده، 
می خواهد وارد بازار شود و با نرخی مناسب سیمان را به پروژه های خود تزریق 
کند، این موضوعی است که باید همه جوانب آن و راهکارهای ضد رانت آن بررسی 
شود؛ اما یک اتفاق در این روند قطعا نباید رخ دهد و آن، تعیین قیمت مصوب 
برای برخی افراد متقاضی سیمان است که این روند به معنای سیاست مداخله ای 

و دستوری است و قطعا موفق نخواهد بود.

          کاهش قیمت سیمان با عرضه مناسب          کاهش قیمت سیمان با عرضه مناسب
          در بورس کاال          در بورس کاال

شورای  مجلس  بودجه  و  برنامه  کمیسیون  عضو 
اسالمی گفت: عرضه مناسب سیمان در بازار سرمایه 
باعث شد تا قیمت این محصول از 37 هزار تومان به 

27 هزار تومان کاهش پیدا کند.
محسن زنگنه در نشست علنی روز سه شنبه 16 

شهریور ماه مجلس شورای اسالمی گفت: با مدیریت خوب وزارت امور اقتصاد و 
دارایی قیمت سیمان از 37 هزار تومان به 27 هزار تومان رسید.

نماینده مردم تربت حیدریه و مه والت و زاوه در مجلس شورای اسالمی بیان 
داشت: باید از وزارت امور اقتصاد و دارایی که با مدیریت بسیار خوب باعث شد 
قیمت سیمان کاهش پیدا کند تشکر کنم، امیدواریم همه موارد به این صورت 

پیگیری شوند.
گفتنی است، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفت وگوی 

ر ویژه خبری شبکه دو سیما در 14 شهریور، ثمره افزایش عرضه های سیمان  د
بورس کاال را کاهش قیمت این محصول در بازار خواند 

و گفت: افزایش عرضه ها در بورس باعث 

کاهش 25 درصدی و بعضا بیشتر قیمت سیمان شد به گونه ای که هر پاکت 
سیمان 50کیلویی از 37هزار تومان به 27 هزار تومان رسید.

وی اظهار داشت: هماهنگی تیم اقتصادی دولت و عرضه مناسب سیمان در 
بورس کاال، باعث کاهش قیمت سیمان شد. در این میان باید خبری خوش را اعالم 
کرد و آن، وجود گفتمان مشترک بین وزرای اقتصادی و صمت برای توسعه عرضه 
کاالها و استفاده از مدل عرضه سیمان در سایر صنایع است که این رویداد می تواند 

اعتماد از دست رفته به بازار سرمایه را بازگرداند. 

          نان دالالن سیمان، آجر می شود          نان دالالن سیمان، آجر می شود
علی جدی نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس گفت: پس از چند ماه تالش، سرانجام شاهد 
رونق معامالت سیمان در بورس کاال هستیم که این 
از  سال ها  که  است  دالالنی  برای  تلخ  اتفاق، خبری 
اختالف دو نرخ دولتی و آزاد سیمان سودهای کالن 
کسب کرده اند که امروز با مرجعیت تابلوی بورس کاال 

در سراسر کشور، دیگر در حق تولیدکنندگان اجحاف نمی شود. 
جدی اظهار داشت: پس از چند ماه عرضه بورسی سیمان و اتفاقات متعددی که 
در این بازار از قطع برق کارخانجات سیمان تا کمبود محصول و جهش قیمت ها 
افتاد، سرانجام به واسطه عرضه های منظم سیمان در بورس شاهد قرار گرفتن این 

محصول در مسیر واقعی قیمت و رفع التهابات هستیم.
او افزود: طی دورانی که بازار با التهاب مواجه بود، عده ای تالش کردند که اتفاقات 
بازار سیمان را به بورس نسبت دهند و با قدرت پیگیر خروج سیمان از بودند، این 
درحالی بود  که این گروه از مخالفان، عمدتا واسطه ها و عوامل گرانی سیمان در بازار 

هستند که سال ها از بازار خارج از بورس، نفع های کالنی برده اند.
نائب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: البته سوای دالالن، 
بازار سیمان سال ها به صورت سنتی فعالیت کرده که تغییر این سازوکار به شیوه 
شفاف و مدرن معامالت در بورس کاال را در ابتدا با موانعی روبه رو کرده بود که 
خوشبختانه روند پذیرش عرضه کننده و خریداران در بورس کاال حاکی از شرایط 

مطلوب آشنایی فعاالن این حوزه با بورس کاال است. 
نماینده شیروان تاکید کرد: برخی از افرادی که با بورس مخالفت می کنند نه از 
سر آگاهی، بلکه به دلیل عدم شناخت آن ها از بورس و نحوه فعالیت در آن است 
چراکه در ابتدا اینگونه تلقی می شود که مسیری پیچیده برای خرید یا فروش 
محصول در بورس کاال وجود دارد که حضور این افراد در معامالت بورس در مدت 

کوتاهی این شرایط را تغییر داده و آن ها مدافع بورس می شوند.
او با تاکید بر اینکه نقش کارگزاری های بورس نیز در حوزه راهنمایی و آموزش 
خریداران سیمان مهم است، ادامه داد: فعاالن بازارهای سنتی باید بدانند که دیگر 
شیوه های قدیمی جوابگوی بازار نیست و باید از امکانات معامالت الکترونیکی و 
شفاف و رقابت عادالنه در بازار بهره ببرند که در این زمینه عالوه بر معامالت نقدی 
کاالها در بورس کاال، امکانات و ابزارهای متعددی در بورس وجود دارد که می تواند 

دغدغه تولیدکننده و مصرف کننده را برای آینده برطرف کند. 
این مدت  و معادن مجلس تصریح کرد: در  نائب رییس کمیسیون صنایع 
خرده فروشانی که از نزدیک می شناختم که به دلیل عدم شناخت کافی هنوز وارد 
بورس نشده یا برخی با وجود دریافت کد بورسی هنوز اقدام به معامله در بورس 
نکرده اند که باید همگی به این افراد در حوزه آشنایی با مزایا و نحوه معامالت بورس 

کمک کنیم تا کل خرید و فروش سیمان در بورس پا بگیرد. 
جدی در پایان گفت: می توان با قاطعیت پیش بینی کرد که با عرضه کل سیمان 
کشور در بورس کاال که این موضوع با حذف قیمت گذاری غیرمنطقی همزمان 
می شود، حضور دالالن در بازار سیمان به حداقل برسد زیرا وقتی دو نرخ )دولتی و 

آزاد( در بازار وجود نداشته باشد، انگیزه داللی نیز به صفر می رسد.
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 6طرح 6طرح  توسعهتوسعه  دردر  دستدست  اجرااجرا  داریمداریم
مدیرعامل »شاراک«:

پتروشیمی شازند، قطب پتروشیمی مرکزی کشور و 
بازوی توانگر گروه توسعه ملی در امر ارزش افزوده سازی 
در فرآورده های نفت و گاز است که طی سال ها فعالیت 
شناخته  اراک  پتروشیمی  سبز  نگین  عنوان  به  خود 
تولید،  روز  تکنولوژی  بر  اتکا  با  شرکت  این  می شود. 

جدیت و پشتکار در زمینه ایجاد حداکثر سود در کنار 
بازده  همواره  اخیر  سال های  طی  هزینه،  حداقل 

باالیی را ثبت کرده و در سال جاری نیز با جهش 
در سود 3 ماهه خود، نسبت به 3 ماهه سال 

ارزش  افزایش  امر  در  که  داده  نشان   ،99
افزوده و رشد بازدهی، ثابت قدم است. 

به همین منظور با ابراهیم ولدخانی، 
مدیرعامل این مجموعه معظم به 

گفت و گو پرداختیم که مشروح 
آن در ادامه آمده است.

  با توجه به این که پتروشیمی شازند در 3 ماهه 
سال جاری سود ۲۰۰ تومانی داشته که نسبت به سال قبل، 
جهش چشمگیری داشته است، لطفا بفرمایید که چه عواملی 

باعث افزایش سودآوری این شرکت شده است؟
 یکی از دالیل افزایش سودآوری پتروشیمی شازند در 3 ماهه اول سال 
جاری، مدیریت خوراک خریداری شده این شرکت است. در این راستا اقدامات 
و پیگیری های متعددی در زمینه های افزایش دریافت نفتای سبک نسبت به 
نفتای سنگین با توجه به کیفیت باالتر خوراک سبک و تولید محصوالت با 
ارزش افزوده باالتر )مانند اتیلن و پروپیلن(، افزایش مقادیر انتقال نفتا از طریق 
خط لوله و در نتیجه کاهش قابل توجه هزینه های جانبی حمل و نقل،گسترش 
منابع خوراک و استفاده از خوراک بوتان )C4( پاالیشگاه امام خمینی )ره( 
شازند جهت دستیابی به افزایش راندمان و تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر 
در چرخه تولید و همچنین دریافت بخشی از نفتای مورد نیاز از شرکت های 
مینی ریفاینری با توجه به دریافت تخفیف قابل توجه نسبت به نرخ خوراک 

شرکت های پاالیشگاهی توسط این شرکت بوده است.

بازاریابی و فروش محصوالت 
در بازارهای جدید با نرخ 
فروش باالتر به واسطه توسعه 
بازار محصوالت با توجه به 
رصد بازارها و فروش محصول 
در زمان های مناسب، به 
ویژه جهت صادرات از دالیل 
سودآوری است
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گفت وگو

از طرف دیگر راهبری و هدایت تولید به سمت تولید محصوالت 
با ارزش افزوده باالتر از طریق اجرای استراتژی توزیع بهینه و مناسب 
اتیلن به تولید محصوالت دارای حاشیه سود باالتر و کنترل و کاهش 
ضایعات و جلوگیری از پرت در هنگام تولید و همچنین صرفه جویی در 
هزینه ها از طریق کنترل هزینه مواد اولیه مصرفی و خوراک و نیز کنترل سایر 
هزینه ها از دیگر اقدامات موثر شرکت پتروشیمی شازند در افزایش سودآوری 

سه ماهه خود است. 
بازاریابی و فروش محصوالت در بازارهای جدید با نرخ فروش باالتر به واسطه 
توسعه بازار محصوالت و تغییر در ترکیب فروش در بازارهای داخلی و صادراتی 
با توجه به رصد بازارها و فروش محصول در زمان های مناسب، به ویژه جهت 
صادرات و پیش بینی روند قیمت محصوالت در بازارهای خارجی از دیگر دالیل 

سودآوری شرکت پتروشیمی در 3 ماه نخست سال جاری است.
  هم اکنون چه طرح های توسعه در پتروشیمی شازند در دست 

اجراست و چه زمانی به نتیجه می رسند؟
 هر ساله در صنعت پتروشیمی پروژه های متعددی آغاز و یا به مرحله 
بهره برداری می رسند. هر یک از این پروژه ها چندین مرحله عمده از قبیل 
مطالعات مقدماتی، انتخاب تکنولوژی و انجام طراحی مهندسی، تامین کاال، 
ساختمان و نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی، آموزش و تجهیز نیروی انسانی، 
خدمات عمومی و رفاهی را پشت سر می گذارد تا به مرحله بهره برداری نهایی 
برسد. پروژه ها و طرح های توسعه ای شرکت پتروشیمی شازند در حال حاضر 
به 3 دسته کلی تقسیم می شود که شامل پروژه های مصوب و در حال اجرا، 
پروژه های در مرحله عقد قرارداد و یا انتخاب پیمانکار و پروژه های در حال 

مطالعه و بررسی است.
در حال حاضر 6 پروژه در قالب پروژه های جدید و یا توسعه ای در شرکت 
پتروشیمی شازند در حال انجام است. تولید کاتالیست ROPAC  به منظور 
احیای کاتالیست واحد دو اتیل هگزانول )2EH(  به عنوان یکی از واحدهای 
یونیک مجتمع پتروشیمی شازند در دستور کار قرار دارد و احیای کاتالیست های 
مستعمل جهت صرفه جویی اقتصادی با بومی سازی فرایندهای تولید برای 
اولین بار در ایران در قالب پروژه های دانش بنیان صورت گرفته است. پیش بینی 
می گردد در صورت تکمیل خریدهای مربوطه، این پروژه تا پایان سال1400 

به بهره برداری برسد.
ساخت مخازن کروی 812 و 813 با هدف افزایش ذخیره سازی خوراک 
LPG//C3 واحد الفین  و همچنین امکان ذخیره سازی خوراک های متنوع
C5  و BBR/C4 که پیش بینی می شود این پروژه تا آذر ماه سال جاری به 

اتمام برسد.
پروژه طراحی و ساخت تاور 406 الفین با هدف رفع تنگناهای ظرفیتی و 
همچنین استفاده از خوراک های متنوع با توجه به مشکالت موجود در تهیه 
خوراک مجتمع پتروشیمی شازند. زمان پیش بینی شده برای بهره برداری پروژه 

مذکور، پایان مهر ماه سال 1400 در نظر گرفته شده است.
کاهش  منظور  به   )DM(امالح بدون  آب  تولید  واحد  گسترش  طرح 
دورریزهای واحد آب و افزایش راندمان بازیابی این واحد و همچنین کاهش 
مصارف مواد شیمیایی مورد نیاز احیای بسترهای رزینی که با اجرای آن 
روزانه 240 مترمکعب آب بازیابی می گردد. این پروژه عالوه بر صرفه اقتصادی 
آن، از نظر استراتژیک و محیط زیستی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و 

پیش بینی ما این است تا بهمن ماه سال جاری شاهد افتتاح آن باشیم.
طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی سامانه های EDR )پروژه پساب( 
به منظور کاهش دورریزهای پساب مجتمع پتروشیمی شازند به حوضچه های 
تبخیر و همچنین کاهش برداشت از منابع آبی در دسترس به حدود 140 
متر مکعب بر ساعت. در این پروژه عالوه بر گسترش واحد ET ، بروز نمودن 
سیستم EDR  موجود و جایگزینی سیستم فرسوده EDR قدیمی در دستور 
کار است و بهره برداری از آن از لحاظ استراتژیک و حفاظت هرچه بیشتر از 

محیط زیست برای شرکت حائز اهمیت بوده و پیش بینی می گردد زمان افتتاح 
این پروژه خرداد ماه سال آتی باشد.

خرید پکیج سردساز واحد پلی اتیلن سبک خطی )LLDPE( در راستای 
تکمیل طرح توسعه این واحد که با تکمیل سیستم  Refrige و بازیافت 
ترکیبات هیدروکربنی ارزشمند، ضریب ایمنی واحد افزایش یافته و شرایط 
برای بهینه سازی تولیدات فعلی و تولیدگریدهای LL C6i در آینده فراهم 
خواهد شد که زمان پیش بینی شده در تکمیل این پروژه آبان ماه سال جاری 

خواهد بود.
از C6 واحد PGH و  بنزن  همچنین در حال حاضر 2پروژه استحصال 
بازنگری و استفاده از تجهیزات واحد بوتاکلر به منظور افزایش سودهی شرکت با 

استفاده از امکانات موجود در این واحد در دستور کار شرکت قرار دارد.
  پایان قرارداد شرکت پتروشیمی شازند با ستاره خلیج فارس چه 

تاثیراتی در میزان سودآوری شرکت دارد؟
 قرارداد فی ما بین این 2 شرکت در سال 1399 به منظور تامین 140.000 
تن نفتای سبک پتروشیمی شازند از سوی شرکت نفت ستاره خلیج فارس و از 
طریق عرضه در بورس انرژی منعقد گردید که مطابق این قرارداد، پتروشیمی 
شازند عالوه بر دستیابی به نفتای سبک و با کیفیت بسیار مناسب از شرکت 
مذکور،  15درصد  تخفیف نسبت به سایر خوراک های خریداری شده از سایر 

پاالیشگاه های دیگر کسب کرده است. 
با  توجه به دسترسی شرکت نفت ستاره خلیج  فارس به آب  های آزاد و امکان 
تسهیل در صادرات توسط این شرکت، تا به امروز تداوم قراردادهای بلند مدت 
و لحاظ نمودن تخفیف  های مناسب با شرکت مذکور فراهم نشده  است که با 
توجه به مقتضیات زمانی و در صورت صرفه اقتصادی، خرید خوراک به صورت 

موردی از شرکت  نفت ستاره خلیج فارس انجام خواهد پذیرفت.
  فرایند اجرایی شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم هم اکنون 

در چه مرحله ای است؟
 قرارداد این شرکت در قالب کنسرسیومی منعقد گردیده است و اخذ 
پروانه ساخت و ساز، پرداخت کلیه هزینه های زمین پروژه انجام پذیرفته و زمین 
پروژه به مساحت 100 هکتار جهت انجام مطالعات مهندسی مربوطه به شرکت 

کیپیکو تحویل شد.
مجوز موافقت اصولی طرح، مجوز تخصیص خوراک، مجوز دریافت گاز طبیعی 
به میزان 5/3 میلیون متر مکعب در روز و انعقاد قرارداد با شرکت ملی گاز استان 
هرمزگان و تمدید آن تا تاریخ 19 اسفند ماه 1400 یکی دیگر از اقدامات انجام 

شده در ارتباط با پروژه شرکت صنایع پتروشیمی بین المللی قشم است. 
تامین مالی پروژه به مبلغ 1440 میلیون یورو با پیمانکاران منتخب )سدین 
چین، جندی شاپور( توسط بانک عامل به بانک مرکزی ارسال گردیده و بانک 
عامل با ترهین پروژه به میزان 70 درصد  و تضامین در قالب وثایق به میزان 
30 درصد موافقت نموده است. همچنین طی هماهنگی های الزم با مدیریت 
تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی و با توجه به محدودیت های جاری بین المللی، 
همزمان با پیگیری فاینانس اصلی از کشور چین، تسهیالت بانکی حدود 200 
میلیون یورو از بانک ایران- اروپا )EIH( فراهم می گردد و مستندات الزم نیز 
برای این منطقه به بانک مربوطه در هامبورگ ارسال شده است. ضمن آن که 
شرکت سدین آمادگی خود را جهت تامین مالی 350 میلیون یورو از پروژه 

شرکت صنایع پتروشیمی بین الملل قشم اعالم داشته است.
فاز اجرایی پروژه مذکور با لحاظ نمودن اولویت ها و با توجه به محدودیت های 
موجود حاصل شده و بر اساس میزان تامین فاینانس کل پروژه ، به موازات 
اجرای سایر نیازمندی ها و اجرای خطوط انتقال گاز،  بر اساس هماهنگی های 
انجام شده فاز اول پروژه یعنی تبدیل گاز طبیعی به متانول و سرویس های 
جانبی مورد نیاز در اولویت قرار گرفته است و مقرر شد فازهای بعدی تبدیل 
متانول به پروپیلن )MTP( و تبدیل پروپیلن به پلی پروپیلن )PP( با اولویت های 

بعدی پیگیری و عملیاتی گردد.
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مگاپروژه تولید ساالنه 500 هزار تن پلی پروپیلن از گاز طبیعی )GtPP( و همچنین محصوالت جانبی از قبیل LPG  و بنزین پیرولیز به عنوان طرحی 
پیشگام در کشور؛ در قالب قرارداد EPC+F با حجم سرمایه گذاری 1.44 میلیارد یورو جهت اجرا در منطقه سوزا ضلع جنوب شرقی جزیره قشم و در زمینی 
به مساحت 100 هکتار )به همراه 6هکتار( زمین در مجاورت ساحل جهت )Water Intake and Outfall( که مطالعات توپوگرافی، هیدرولوژی، ژئوتکنیک 
و ارزیابی زیست محیطی و میراث فرهنگی آن انجام پذیرفته، فی مابین یک کنسرسیوم بین المللی و شرکت کیپیکو منعقد گردید و مراسم امضاء این قرارداد با 

حضور مقامات مربوطه در محل ساختمان مرکزی بانک ملی ایران در تاریخ 97/10/15 برگزار و قرارداد مذکور رسما مورد مبادله قرار گرفت. 
سهامداران شرکت کیپیکو شامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به میزان  43.7 درصد، شرکت پتروشیمی شازند اراک به میزان 37.6 درصد، 

سازمان منطقه آزاد قشم به میزان 15.3 درصد و سایرین به میزان 3.4 است.  
همچنین قرارداد اشتراک خوراک و سوخت )5.3 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز از خط لوله سراسری هفتم یا IGAT7( با شرکت ملی گاز استان 
هرمزگان منعقد شد که اخیرا موافقت اصولی آن جهت اجرای طرح؛ توسط معاونت برنامه ریزی وزارت نفت تمدید گردیده است.  الزم به ذکر است این پروژه 
که اولین مطالعات امکان سنجی )Bankable Feasibility Study( آن توسط شرکت Nexant انگلستان انجام پذیرفته و سپس در چندین نوبت مورد 
ارزیابی مجدد قرار گرفته است، جهت استفاده از فاینانس خارجی؛ به عنوان پروژه اولویت دار به سازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی معرفی 
گردیده و همچنین توسط این سازمان و شورای عالی مناطق آزاد تجاری و دفتر ریاست محترم جمهوری در قالب قرارداد 25 ساله به کمیسیون اصالح و توسعه 

چین )NDRC( جهت استفاده از خطوط اعتباری این کشور معرفی شده است. 
از سوی دیگر؛ قرارداد تجاری طرح با کنسرسیوم مذکور توسط بانک عامل )سندیکای بانکی با مشارکت 6 بانک تشکیل گردیده است( تایید شده که پس از 
اعالم این تاییدیه به بانک مرکزی و معاونت محترم برنامه ریزی وزارت نفت؛ گواهی مسدودی ارزی معادل 1.44 میلیارد یورو از بانک مرکزی دریافت شده است.  
در راستای حفظ منافع سهامداران و تاکید مدیریت عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی )وبانک( جهت اجرای طرح و همچنین ایجاد اشتغال 
مستقیم برای 800 نفر )پس از اجرای کل طرح( در منطقه محروم قشم و با در اختیار داشتن تمامی مجوزها؛ اعم از موافقت نامه اصولی خوراک، زیست محیطی، 

فعالیت اقتصادی، ساخت وساز و غیره انتظار می رود شرکت کیپیکو به زودی عملیات ساخت و تاسیس این مگاپروژه را رسما آغاز کند.

عضو هیات مدیره کیپیکو
عباس زینت بخش

وشیمی  شرکت صنایع پتر
بین الملل قشم در مسیر راه اندازی
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رئيس هيات مديره شركت سرمايه گذاري توسعه ملي و مديرعامل شركت توسعه 
صنايع بهشهر از فعالیت ها و برنامه های عملیاتی شده در این مجموعه بازدید کردند.
و مجيد محسني مجد  ملي  توسعه  گروه  هيات مديره  رئيس  بابك سعيدي 
مديرعامل شركت توسعه صنايع بهشهر به همراه حسن بقائی مدیرعامل شرکت 
و  توليدي  مختلف  واحدهاي  از  بازديد  ضمن  هيات مديره،  اعضاي  و  پاکسان 
بخش هاي گوناگون اين مجموعه، در جريان اقدامات صورت گرفته در اين مجموعه 

قرار گرفتند.
این بازدید روز سه شنبه دوم شهريورماه سال جاری در راستاي فراهم سازي 
امكانات پشتيباني شركت هاي باالدستي از شركت هاي گروه و در جهت رفع موانع 

و پشتيباني از توليد صورت گرفت.
در این بازدید، مدیرعامل پاکسان به تشريح اقدامات و فعالیت های صورت گرفته 
در این مجموعه پرداخت و ضمن معرفی طرح های به بهره برداری رسیده، در 

خصوص پيشرفت سایر پروژه هاي در دست اقدام توضیحاتی ارائه نمود.
سپس در ادامه، به منظور شناسایی موانع و کاهش ریسک های تولید، راه های 
بهبود فرایندهای جاری و... مورد بازبینی و ارزيابي قرار گرفت تا طرح های نوین 
ضمن تاكيد بر تكميل سبد مايعات شوينده و محصوالت صنعتي در دست اقدام 

شتابی فزاینده بیابد.
سعيدي رئيس هيات مديره شركت سرمايه گذاري توسعه ملي و محسني مجد 
مديرعامل شركت توسعه صنايع بهشهر اقدامات صورت گرفته در پاكسان را بسيار 

موثر دانستند و خواستار تداوم و ارتقاء برنامه هاي جاري شدند.
در يك سال گذشته در شركت پاكسان هر روز شاهد بهره برداری از طرح های 
مفيد و موثر در بخش های تولیدي، خدماتی و رفاهی پرسنل هستیم که تمامي این 
طرح ها با تاکیدات و تمهيدات خاص و مجدانه مديريت اين مجموعه محقق شده و 

به مرحله اجرا رسيده است.

بازديدبازديد  رئيس هيات مديرهرئيس هيات مديره  »وبانک«»وبانک«

وو  مدیرعاملمدیرعامل  »وبشهر«»وبشهر«  از پاكساناز پاكسان
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گزارش

           رونمایی از محصوالت و بهره برداری از           رونمایی از محصوالت و بهره برداری از  
           تجهیزات جدید گلتاش           تجهیزات جدید گلتاش

مراسم رونمایی از محصوالت جدید شرکت گلتاش و آغاز فعالیت 
تجهیزات جدید این شرکت با حضور مسئوالن استان و مدیران ارشد 

هلدینگ مدیریت صنعت شوینده برگزار شد.
کرم ضدآفتاب آرومکس و شامپو گلبو دو محصول جدیشرکت 
گلتاش با حضور فرماندار شهرستان مبارکه، امام جمعه شهر مبارکه ، 
اداره  رئیس  اصفهان،  استان  )ع(  حسین  امام  لشکر ١4  فرمانده 
اطالعات شهرستان مبارکه، رئیس اداره صمت شهرستان مبارکه، 
مدیرعامل هلدینگ صنعت شوینده و مدیران ارشد این مجموعه 

رونمایی شد.
به  گویی  آمد  خوش  ضمن  گلتاش  مدیرعامل  افشارنژاد،  توفیق 
با تالش  مهمان  های حاضر در جلسه تصریح کرد: شرکت گلتاش 
اقتصادی  دشوار  شرایط  در  توانست  خود  واحدهای  کلیه  همت  و 
مسیرهای ارزنده ای را  طی کند و امیدوار است با حضور دکتر نعمت 
الهی در راس مدیریت  هلدینگ مدیریت صنعت شوینده بیش از پیش 

بدرخشد و نتایج ارزنده ای را از خود به ارمغان آورد.
راستای  در  این شرکت  گرفته  اقدامات صورت  به  اشاره  با  وی 
افزایش تولیدات تصریح کرد: مقدار تولید 3 ماهه اخیر نسبت به 3 
ماهه اول سال مالی گذشته به میزان 16 درصد افزایش داشته است.

افشارنژاد با بیان اینکه میزان صادرات شرکت نیز افزایش پیدا 
می کند، خاطرنشان کرد: از محل بودجه 5 هزار تن ، 3 هزار تن به 
ارزش 2.000.000 میلیون دالر صادر گردید که کمک شایانی در 

راستای نقدینگی شرکت ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه سرمایه شرکت از 1000 میلیارد ریال به 2600 
میلیارد ریال افزایش یافته ، ادامه داد: در این بخش 700 میلیارد 
ریال از محل سود انباشته و 900 میلیارد ریال آن از محل مطالبات 
و آورده ی نقدی بوده است همچنین در سال مالی 99 به ازای هر 

سهم 1250 ریال سود تقسیم شده است.
مدیرعامل شرکت گلتاش گفت: در صورت وضعیت مالی شرکت 
در تاریخ 31خرداد 1400 مبلغ 451074 میلیون ریال صرف خرید 
دارایی های ثابت مشهود شامل زمین ماشین آالت تجهیزات شده و 
مبلغ 2395 میلیون ریال صرف سرمایه گذاری در دارایی های ثابت 

نامشهود شده است.
افشارنژاد نژاد اضافه کرد  : بودجه سرمایه ای شرکت در سال مالی 
1400 بالغ بر 1446130 میلیون ریال برآورد شده بود که مبلغ 
451309 میلیون ریال محقق و مبلغ 115273 میلیون ریال بابت 
پیش پرداخت های سرمایه ای مصرف شده که شرکت در نظر دارد 
تا پایان سال مالی بخش مهمی از پروژه های سرمایه ای خود را نصب 

و راه اندازی کند.
وی با اشاره به سختی های فعالیت های تولیدی در کشور گفت: 
همه این دستاوردها در حالی بوده که نوسانات ارزی گاهی قیمت 
مواد اولیه را تا 300 درصد افزایش داده و مشکالتی مانند پاندمی 
کرونا روی عملکرد بسیاری از شرکت های تولیدی تاثیرگذار بوده 

است.

      نوزدهمین سالگرد تاسیس شرکت مروارید هاموننوزدهمین سالگرد تاسیس شرکت مروارید هامون  

مراسم ۱9 سالگی شرکت تولیدات شوینده مروارید هامون با حضور 
مدیران ارشد گروه توسعه صنایع بهشهر و مدیریت هلدینگ صنعت 

شوینده کشور و مدیران ذیربط برگزار شد.
در این مراسم، ...سعیدی ضمن خیر مقدم به حاضرین گفت: در راستای 
عمل به منویات مقام معظم رهبری، اقدامات موثری در جهت رفع موانع 
تولید در روند اجرایی شرکت به وجود آمده است. این اقدامات اعم از 
رشد تولید ، فروش محصوالت ، ایجاد تنوع در محصوالت ، راه اندازی 
باشگاه مشتریان ، راه اندازی فروشگاه اینترنتی ، و توسعه بازار اعم از 
بازهای داخلی و خارجی در دستور کار این شرکت قرار گرفته است و 

روند روبه رشد آن ادامه دارد و خواهد داشت. 
  وی در ادامه به اقدامات مربوط به حل مشکالت معیشتی پرسنل 
در جهت رفع تنگناهای موجود پرداخت و گفت: در این راستا اقداماتی 
نظیر تشکیل تعاونی مسکن کارکنان شرکت مروارید هامون، همسان 
عقد  و  هامون  مروارید  پرسنل شرکت  کلیه  مزایای  و  سازی حقوق 
قرارداد با شرکت بیمه نوین جهت انجام اقدامات بیمه تکمیلی کلیه 

پرسنل و خانواده های درجه یک آنان صورت گرفته است. 
سعیدی ضرورت توجه ویژه به بازارهای داخلی و خارجی را مطرح کرد 
که در ادامه روند توجه به بازارهای داخلی،و پیرو مذاکرات صورت گرفته 
با مدیران ارشد سازمان صنعت و معدن استان سیستان و بلوچستان 
و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و همچنین مدیرعامل شهرک 
های صنعتی استان در خصوص قراردادن محصوالت شرکت مروارید 
هامون در سبد خرید فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش مذاکراتی 
صورت پذیرفته است که در نهایت این مذاکرات نوید آن داده شده 
که سازمان های مذکور و فروشگاه افق کوروش در راستای تحقق این 
هدف با شرکت مروارید هامون اقدامات الزم به عمل آید، در این میان 
پیشنهاد فروش استانی با اعتبار سنجی و انتخاب یک نماینده در هر 
استان کشور مطرح است که جزو اهداف آتی شرکت مروارید هامون 

می باشد.
افزودن 6۰۰  قبیل  از   وی در راستای تحقق طرح توسعه کارخانه 
مترمربع فضا جهت افزایش خط تولید ، انبار کیسه های پودر و نقل مکان 

آزمایشگاه  و مدیریت آن براساس استانداردها در دستور کار قرارداد.
 درپایان سعیدی خواستار حمایت هلدینگ صنعت شوینده کشور 
و مدیران ارشد استان سیستان و بلوچستان در جهت اجرایی شدن 

اهداف تعالی این شرکت شدند.
 سپس نعمت الهی، مدیر عامل هلدینگ صنعت شوینده کشور در 
جایگاه قرار گرفته و ضمن تایید اقدامات صورت گرفته در مدت تصدی 
دکتر سعیدی خواستار توجه بیشتر به معیشت پرسنل و همچنین 
ساختارمند نمودن پروسه تولید و فروش و همچنین نوسازی و بازسازی 

خطوط تولید شدند.
در ادامه با همکاری و حمایت گروه توسعه ملی و حسب مسئولیت 
اجتماعی این هلدینگ، از دختر بچه معروف سیستانی که در منطقه 
هامون این استان بر اثر کمبود امکانات اولیه زندگی و کمبود شدید آب 
در فضای مجازی حضورش پررنگ شده بود تجلیل و هدایایی نیز تقدیم 

حضورش گردید.
در این راستا سعیدی مدیر عامل شرکت مروارید هامون به جهت 
حمایت از خانواده دختر بچه یاد شده ، خانواده وی را تحت حمایت 

بیمه ای شرکت مروارید هامون قرار دادند.



نشریه داخلی وبانک
شماره 5 / تابستان 1400
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نشریه داخلی وبانک
شماره 5 / تابستان 1400

  پیش بینی می کنید در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بازار سرمایه به چه 
سمت و سویی حرکت کند؟ 

 وضعیت بازار سرمایه در حال حاضر متاثر از چند عامل مختلف است 
که نخستین و مهم ترین آن نوسانات قیمت ارز است. در 3 ماه ابتدایی سال 
1400 قیمت دالر که ناشی از خوش بینی  ها به نتایج مذاکرات ایران و گروه 
1+5 و وقوع گشایش های بین المللی به محدوده 20 هزار تومانی کاهش 
یافته بود، به دنبال رشد بیش از 50 هزار میلیارد تومانی در پایه پولی در 
بهار 1400 همراه با وقفه در انجام مذاکرات در انتهای خرداد ماه با رشد 
مواجه شد. در همین راستا، تعیین تکلیف توافق برجام و برنامه های دولت 
برای کاهش کسری بودجه و کنترل رشد پایه پولی اثر مستقیمی بر رشد 
نرخ ارز داشته و بسته به سیاست های دولت به کنترل یا بازگشت انتظارات 

تورمی خواهد انجامید. 
  با توجه به  نوسانات نرخ دالر، بازار جهانی کاالهای اساسی و 
ناآرامی های منطقه، به نظر شما چه ریسک هایی حول محور بازار 

سهام وجود دارد و چگونه می توان این ریسک ها را کنترل کرد؟
 با توجه به رشد قیمت جهانی کاالهای پایه در نیمه دوم سال 1399 
متاثر از کشف واکسن کرونا و واکسیناسیون گسترده در جهان از یک طرف 
و با در نظر داشتن رشد قیمت ارز به نسبت بهار امسال، برآورد سودآوری 
شرکت های صادراتی در بازار سرمایه مثبت بوده و لذا شاهد رشد قیمت 

نمادها در صنایع شیمیایی، فلزی و معدنی بوده ایم. 
تداوم این وضعیت به دیدگاه سرمایه گذاران و انتظارات تورمی ایشان ناشی 
از تحوالت سیاست خارجی و نحوه مدیریت دولت بر کسری بودجه وابسته 
خواهد بود. توضیح آنکه به دلیل شرایط خاص بودجه و تراز پرداخت ها و 
با توجه به رشد پایه پولی، نرخ تورم نقطه به نقطه از مرز 40 درصد عبور 
کرده است و لذا حتی در صورت توافق مجدد، کاهش قابل توجه قیمت ارز 

دور از انتظار است. همچنین برخی از موسسات مالی جهان، کاهش 
ارزیابی  ادامه سال را محتمل  پایه در  قیمت جهانی کاالهای 

در  جهانی  قیمت های  داشتن  قرار  به  توجه  با  می کنند. 
سقف های چند ساله خود، افت آن می تواند رشد قیمت 

سهام شرکت های کاالمحور را با ابهام مواجه کند. 
مجموع این دو عامل سرنوشت بازار سرمایه 
تا پایان سال را رقم خواهد زد. با این حال، 

وضعیت بنیادی و سودآوری صنایع بزرگ مناسب 
بوده و تغییر این چشم انداز تا پایان سال بعید به نظر 

می رسد. 
از طرفی، احتمال انتشار اوراق توسط دولت به منظور پوشش بخشی از 
کسری بودجه )در اندازه بیش از 250 همت( می تواند به افزایش نرخ بهره 
انجامیده و برای یک دوره فضای بازار سرمایه را به نفع بازار بدهی تغییر دهد. 
از نگاه این شرکت این تغییر اثری صرفا مقطعی بر بازار دارد. چرا که در حال 
حاضر با فرض نرخ دالر 22،500 تومان نسبت قیمت به درآمد پیش نگر 
22،500 شرکت ها در محدوده 8 واحد قرار دارد و حتی با افزایش نرخ بهره 

تعدیل این نسبت با تغییرات احتمالی نرخ ارز جبران خواهد شد. 
گروه تحلیلی وتوسم از ابتدای سال پیش بینی کرده بود که افت تولید 
صنایع به دلیل کمبود گاز در فصل زمستان محتمل است. هر چند ارائه 
برآورد دقیق از میزان افت تولید صنایع، تابع شرایط اقلیمی و سیاست های 
دولت در سهمیه بندی تخصیص گاز خواهد بود، تجربه کاهش تولید صنایع 
سیمان و فوالد در تابستان 1400 نشان می دهد افت تولید در 5 ماهه اول 
1400 در این صنایع به نسبت دوره مشابه سال قبل در اندازه 10 درصد 
بوده و لذا تکرار آن در فصل سرد سال دور از ذهن نخواهد بود. الزمه تغییر 
این روند فرسایشی وقوع تحولی در مدیریت تراز انرژی کشور و ایجاد اصالح 
ساختاری و توسعه بازار عرضه و تقاضای انرژی است. بی شک این موضوع 
می تواند در اندازه تحوالت خارجی فضای بودجه دولت و تولید صنایع را متاثر 

ساخته و ارزش نسبی صنایع را به صورت بلندمدت دچار دگرگونی نماید.
  در سال جاری وضعیت پورتفوی شما چه وضعیتی داشت؟ چه 
استراتژی هایی برای بهبود وضعیت عملکرد در مدیریت پورتفوی 

داشتید؟ 
 شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی در راستای رسالت بنیادی خود 
در بازار سرمایه، با رویکردی سیستمی متغیرهای مؤثر بر بازار سرمایه 
نظیر شاخص های اقتصاد کالن،  کاالهای پایه و سیاست های مرتبط با 
صنایع بورسی را رصد نموده و به فراخور تحوالت بنیادی مذکور 
بهترین فاکتورهای ریسک را انتخاب می نماید. به اعتقاد این 
شرکت،  در مقطع فعلی حضور در بازار سهام و بهبود 
کیفیت دارایی ها بهترین راهکار برای خلق بازدهی 
اخیر  ساله  یک  دوره  در  رویکرد  این  است. 
به  پورتفوی  برای  مناسبی  افزوده  ارزش 
ارمغان آورد؛ به قسمی که بازدهی ناخالص 
پورتفوی سهام در دوره یک ساله اخیر باالتر از 

رشد شاخص کل قرار گرفته است.

شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی، با هدف بهبود وضعیت بازدهی سبد دارایی با حضور موثر در بورس و فرابورس و 
سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده این بازارها، همواره استراتژی های عملکردی خود را بر مبنای اصالح پورتفوی 
سهام و خروج از سرمایه  گذاری های کم بازده و زیان ده، تجزیه و تحیل همزمان بازارهای موازی و رصد بازارهای بین المللی 
جهت حداکثر نمودن ثروت سهامداران و ذینفعان و کسب بیشترین بازده، تدوین برنامه کسب و کار و سرمایه  گذاری جهت 
مدیریت و برنامه ریزی مناسب فعالیت های شرکت در سال های آتی، انضباط مالی و ارائه گزارشات به موقع و شفاف به مراجع 
ذیصالح و کنترل هزینه  ها و همچنین انجام افزایش سرمایه به منظور اصالح ساختار مالی، جلوگیری از کوچک شدن سبد 
دارایی ها و استفاده از فرصت های پیش رو قرار داده  است. برای درک بهتر افق سرمایه گذاری پیش روی این شرکت و وضعیت 

عملکردی آن با حسین عالقه مندان، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی )وتوسم( به گفت و گو پرداختیم. 

چشم اندازچشم انداز  صنایعصنایع  بزرگبزرگ

تاتا  پایانپایان  سالسال  مناسبمناسب  استاست

مدیرعامل »وتوسم«:

احتمال انتشار اوراق 
توسط دولت به منظور 

پوشش بخشی از کسری 
بودجه می تواند به افزایش 

نرخ بهره بیانجامد
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  پیش بینی می کنید در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، بازار سرمایه به چه 
سمت و سویی حرکت کند؟ 

 وضعیت بنیادی بازار سرمایه و به تبع آن، حرکت افزایشی و کاهشی 
شاخص کل بورس اوراق بهادار در مرحله اول تابع مفروضات کالن اقتصادی 
و سیاسی است. به نظر می رسد که تغییرات نرخ بهره، نرخ ارز، ساختار بودجه 
و سیاست های مالی، عملکرد بانک مرکزی و سیاست های پولی، بیشترین 
تاثیر در حرکات شاخص کل بورس اوراق بهادار در نیمه دوم سال و سال های 
آتی خواهد داشت.  به نظر می رسد در شش ماه دوم سال 1400، به دالیلی 
همچون مدیریت نرخ ارز در محدوده های فعلی و چشم انداز افزایش نرخ 
بهره، شاخص کل بورس اوراق بهادار تا محدوده سقف قبلی خود در تالطم 
باشد.   شایان ذکر است برنامه های دولت جدید و نحوه سیاست گذاری و 
اجرایی آن ها نیز تاثیر بسزایی در بهبود شرایط اقتصادی و آینده عملکردی 
بازار سرمایه در بلندمدت خواهد داشت. نتایج عملکرد دولت جدید در مدت 
زمان بیشتر، قابل مشاهده خواهد بود و در شش ماه دوم سال 1400، به 
نظر می رسد که شرایط بازار با عوامل یاد شده، قابل تحلیل و بررسی باشد.  
  در سال جاری  وضعیت پورتفوی شما چه وضعیتی داشت؟ چه 
استراتژی هایی برای بهبود وضعیت عملکرد در مدیریت پورتفوی 

داشتید؟ 
 از استراتژی های شرکت مدیریت سرمایه مدار می توان به مقایسه 
عملکرد شرکت با بازارها و صندوق های شاخصی، پیش بینی روند شاخص، 
بررسی فرصت های بازار و اقتصاد کالن، بررسی صنایع، پیش بینی سود 
خالص شرکت ها و بهینه سازی سبد سهام با استفاده از معیارهای عملکردی، 
اشاره کرد. شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، ویژگی  با اهمیتی 
باالست.  نقدشوندگی  قابلیت  با  و  بنیادی  کامال  پورتفویی  آن،  و  دارد 
بسیاری از شرکت های سرمایه گذاری، همواره با 2 مشکل، دست و پنجه 
نرم می کنند. یا سرمایه گذاری غیربورسی زیادی دارند که عدد بزرگی از 
سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده و یا سرمایه گذاری های بورسی دارند 
که با اهداف مدیریتی یا وثیقه بوده و قابلیت خرید و فروش ندارند. اما شرکت 

سرمایه گذاری مدار، هیچکدام از این مشکالت را نداشته و این ویژگی 
را دارد که همین االن تمام پورتفوی خود را نقد کند. بنابراین 

این ویژگی باعث شده که پورتفوی شرکت کامال فعال بوده 
و گردش در معامالت باالیی )نسبت گردش پورتفو 166 

درصد( دارد. سرمایه گذاری های مدار همواره با نظر 
تحلیلی بدنه کارشناسی شرکت است. بنابراین 
ترکیب پورتفویی که ما در سرمایه گذاری مدار 

داشتیم توانسته متناسب با شاخص کل بازدهی 
معقولی را ایجاد کند و حتی در مقاطعی از بازدهی 

شاخص کل جلوتر باشیم، اما در مجموع می توان گفت از بازار عقب نبودیم 
و در مقاطعی بازدهی باالتر از بازار ایجاد کرده ایم. همچنین عملکرد شرکت 
نشان می دهد این شرکت در زمره شرکت های رشدی قرار دارد و تالش 

شرکت در جهت خلق ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران است.
  با توجه به این که مدار، مسئولیت بازارگردانی سهام شرکت های 
تابعه خانواده گروه توسعه ملی را نیز عهده دارد، لطفا در خصوص 
وضعیت عملکرد این صندوق تا کنون و برنامه های آتی آن تا پایان 

سال ۱۴۰۰ بفرمایید. 
  این صندوق در حال حاضر تعهد بازارگردانی سهام شرکت های گروه 
توسعه ملی را برعهده دارد. در حال حاضر اندازه صندوق بالغ بر 7647 
میلیارد ریال است. بازدهی ماهانه،3 ماهه، 6 ماه این صندوق به ترتیب معادل 
9درصد، 31درصد و 17درصد است. به لحاظ اینکه این صندوق از نوع 
بازارگردانی بوده و هدف از آن افزایش نقدشوندگی سهم و متعادل سازی 
قیمت های موضوع سهام بازارگردانی است، بنابراین شرکت سرمایه گذاری 
مدار با تحلیل های تکنیکال و بنیادی، همواره در نظر دارد که سهام این 
از نقدشوندگی  شرکت ها عالوه بر حرکت در راستای ارزش ذاتی خود، 

مناسبی نیز برخوردار باشند. 
  درپایان عملکرد شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه 
مدار را تا پایان سال ۱۴۰۰ با توجه به فاکتورهای محیط کالن 
تغییرات دولت، چطور  ارزی و  نوسانات  نظیر تورم،  اقتصادی 

ارزیابی می کنید؟ 
 شرکت سرمایه گذاری مدار با توجه به فاکتورهای کالن اقتصادی 
ذکر شده، در شش ماه دوم سال 1400 رویکرد غیرفعال )سرمایه گذاری 
منفعل( را به عنوان استراتژی خود برگزیده است. هدف از این نوع مدیریت 
حداقل سازی کارمزدهای سرمایه گذاری و جلوگیری از عواقب نامطلوب 
عدم پیش بینی درست آینده است. ما با توجه به پیش بینی روند ثبات نرخ 
ارز در محدوده فعلی و افزایش نرخ بهره، بخصوص در نیمسال دوم سال 
1400، شاخص کل بورس اوراق بهادار را تا محدوده سقف قبلی دور از انتظار 
نمی بینیم. ازاین رو سیاست های تدوین شده، علی رغم تاکید بر رویکرد 
منفعل در مدیریت پورتفوی تا پایان سال جاری، تاکید بر تشکیل 
پورتفویی متشکل از صنایع قوی تر و با استفاده از تحلیل های 
بنیادی و برگزاری جلسات پیوسته با تحلیل گران داریم 
بنیادی،  صنایع  در  را  شرکت  پورتفوی  عمدتا  و 
مانند فلزات اساسی، شیمیایی، دارویی، بانک 
و موسسات اعتباری سرمایه گذاری کنیم که 
فارغ از نوسانات بازار، همواره سود قابل توجهی 

نصیب شرکت و سهامداران می کند. 

مدیرعامل مدار:

سرمایه گذاری های
 مدار همواره با نظر 

تحلیلی بدنه 
کارشناسی شرکت

 است

نشریه داخلی وبانک
شماره 5 / تابستان 1400

شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار، یکی از شرکت های سرمایه گذاری هلدینگ توسعه ملی است که به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس با 
ماموریت اصلی خود یعنی حضور در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در ابزارهای قابل معامله این بازار، نقشی بسزا در درخشش این مجموعه در بورس دارند. انتخاب سهام 
مطابق با اصول نقدشوندگی و بازدهی باال، مدیریت پورتفوی در وضعیت بهینه سودآوری و استفاده از نظرات تحلیل گران حرفه ای و کارآمد این بازار، از دالیل اصلی رشد و 
توسعه این شرکت به شمار می رود. صندوق بازارگردانی »وبانک« نیز که وظیفه نقدشوندگی و حمایت از سهام شرکت های زیرمجموعه گروه توسعه ملی و چند سهم خارج 
از گروه را بر عهده دارد نیز تحت مدیریت این شرکت است و به همین علت، وظیفه خطیری را بر دوش این شرکت گذاشته  است. به همین منظور در خصوص وضعیت 

فعالیت این شرکت با یاور میرعباسی، مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار به گفت و گو نشستیم.

شاخص کلشاخص کل  تاتا  پایانپایان  سالسال  دردر  محدودهمحدوده  

سقفسقف  قبلیقبلی  نوسان خواهدنوسان خواهد  داشتداشت
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  عملکرد کلی هلدینگ توسعه نگاه پویا در 6 ماهه نخست سال 
جاری به چه سمت و سویی حرکت کرده است؟

 با وجود شرایط اقتصادی ویژه کشور در ماه های گذشته که به دلیل بحران 
کرونا شاهد آن بودیم و تاثیر غیرقابل انکار این پاندمی بر اقتصاد و کسب و 
کارها، هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا توانست از ابتدای سال جاری قدم در 
مسیری بگذارد که نقشه راه آن در سال گذشته ترسیم شده بود و زمان و انرژی 
بسیاری برای تدوین این نقشه راه صرف شده بود. با توجه به برنامه ریزی انجام 
شده، هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا مدیریت و نظارت بر عملکرد برخی 
از شرکت های زیر مجموعه بانک ملی ایران و گروه توسعه ملی را در اختیار 
دارد و با برنامه ریزی و کنترل مستمر منجر به عملکرد برتر شرکت های تحت 
مدیریت شده  است. صرف نظر از سودآوری )یا کاهش زیان( شرکت ها، می توان 
در راستای حرکت به سمت اهداف و برنامه های بلندمدت هلدینگ، موارد تحقق 
یافته نظیر  شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی هلدینگ و شرکت های 
تحت مدیریت، اولویت بندی و بهره برداری از فرصت ها؛ بهبود، هماهنگی و 
کنترل فعالیت های شرکت های تحت مدیریت، تالش در راستای بهبود نظم 
در فعالیت ها و به حداقل رساندن اثرات و تغییرات نامطلوب در شرکت های 
تحت مدیریت، تشکیل کمیته حسابرسی هلدینگ و شرکت های تابعه و برگزاری 
جلسات فی مابین، بررسی دقیق صورت های مالی حسابرسی نشده شرکت ها 
و رفع ایرادات حداکثری، برگزاری جلسات با مدیران مالی شرکت های تحت 
مدیریت و حسابرسان به منظور دریافت بهترین گزارش ممکن در خصوص 
گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی بر صورت های مالی شرکت ها، ایجاد 
بایگانی منظم صورت جلسات هیات مدیره و صورت جلسات مجامع شرکت های 
تحت مدیریت و پیگیری مستمر تکالیف مجامع سال قبل شرکت های تحت 
مدیریت برشمرد. در کنار این موارد، برگزاری مجامع شرکت ها با هماهنگی کامل 
با گروه توسعه ملی و اداره سرمایه گذاری و امور شرکت های بانک ملی ایران 
صورت گرفته است، اخذ گزارش حسابرسی مقبول در خصوص صورت های مالی 
شرکت مخمل و ابریشم کاشان بعد از حداقل 30 سال و شرکت ترچین طبخ 
ایرانیان بعد از حدود یک دهه به دست آمده، کمیته حقوقی در هلدینگ نگاه 
پویا با هدف طرح موضوعات اختالفی حقوقی شرکت اصلی و شرکت های تحت 
مدیریت و پیگیری پرونده های حقوقی له یا علیه شرکت اصلی و شرکت های 
تحت مدیریت به منظور اتخاذ تصمیم و ارائه راهکار حل مسائل در راستای حفظ 
منافع گروه توسعه ملی تشکیل شده و نهایتا می توان به راه اندازی کارگروه وصول 
مطالبات با هدف تدوین اقدامات موثر در زمینه وصول مطالبات شرکت اصلی 
و استفاده از ظرفیت های هلدینگ در نحوه اجرای وصول مطالبات شرکت های 
تحت مدیریت اشاره داشت. البته پیگیری مستمر وضعیت شرکت های در حال 
تسویه به منظور رفع هر چه سریعتر موضوعات باقی مانده به منظور ختم تسویه 
در سریعترین زمان ممکن انجام شده، دریافت مطالبات شرکت ارتباطات سبز 
بعد از حدود یک دهه به ثمر رسیده، اخذ بودجه و برنامه سال مالی 1400 
شرکت اصل و شرکت های تحت مدیریت صورت گرفته و حتی تعدیل بودجه 

3 ماهه داشتیم. 
  اکنون که مدت زمانی از بهسازی و احیای شرکت های نساجی 

هلدینگ شما می گذرد، چه جایگاهی پیدا کرده اند؟ 

با  نگاه پویا در یک سال چند ماه گذشته   هلدینگ مدیریت توسعه 
برنامه ریزی هایی که انجام شد توانست دستاوردهای خوبی در حوزه شرکت های 
نساجی زیرمجموعه اش داشته باشد که اخذ گزارش حسابرسی مقبول در 
خصوص صورت های مالی شرکت مخمل و ابریشم کاشان بعد از حداقل 30 
سال یکی از این دستاوردهاست.  همچنین ده ها هکتار زمین در شرکت مخمل 
و ابریشم کاشان به منظور اخذ سند مالکیت تحت کنترل این شرکت درآمد. 
احیاء و بازسازی دستگاه های تولیدی در شرکت های مخمل و ابریشم کاشان 
و ایران پوپلین از دیگر دستاوردهای مهم هلدینگ نگاه پویا بود. در این راستا 
در هر دو شرکت نساجی تحت مدیریت، محصوالت تولیدی از ضخیم بافی 
به ظریف بافی تنوع یافت که قطعا در جذب مشتری و توسعه بازار فروش 
شرکت تاثیر بسزایی دارد. بهبود وضعیت قراردادهای کارمزدی شرکت ایران 
پوپلین )از لحاظ مقداری و نرخ ریالی(، راه اندازی مجدد خط ریسندگی رینگ 
و افزایش ظرفیت تولید خط ریسندگی اپن اند و افزایش کیفیت تولید از دیگر 
دستاوردهای هلدینگ نگاه پویا در حوزه کارخانجات نساجی است که موجب 
افزایش نرخ کارمزد و فروش شده است. از دیگر سو باید به ایجاد واحدهای 
تعمیرات تخصصی در هر دو شرکت نساجی و کاهش زمان و هزینه های 
تعمیرات و همچنین ایجاد واحد حسابداری صنعتی به منظور محاسبه دقیق تر 

بهای تمام شده تولید اشاره کرد. 
و  برنامه ها  پایان سال جاری چه  تا  پویا  نگاه  توسعه   هلدینگ 

استراتژی هایی را در برنامه خود دارد؟
 استراتژی هلدینگ نقشه راهی را فراهم می کند تا یک هلدینگ بتواند به 
طور سیستماتیک به سمت موفقیت سوق دهد . لذا استراتژی  هلدینگ نگاه 
پویا تکنیک هایی برای کنترل و هدایت شرکت های زیرمجموعه و دستیابی به 
اهداف از پیش تعیین شده مدنظر دارد. این استراتژی ها و تکنیک ها در راستای 
تعیین هدف، رهبری ، اداره کسب و کار و کنترل فعالیت های شرکت های تابعه 
هستند که با تقسیم وظایف و فعالیت ها باعث می شود که هر یک از شرکت های 
زیرمجموعه برنامه های مدونی برای رسیدن به اهداف از پیش  تعیین شده 
داشته باشند که باعث ارتقا کسب و کار می شوند. بسیاری از شایستگی ها در بین 
شرکت ها مشترک هستند و بسیاری نیز کیفیت تولیدات را بهبود می بخشند. 
شرکت های  عملکرد  بر  نظارت  و  دقیق  برنامه ریزی  با  پویا  نگاه  هلدینگ 
زیرمجموعه، موفقیت های چشمگیری در سود و زیان، فروش، دارایی، تولید و 
درآمد داشته و در مجموع باید تاکید کرد که عملکرد مالی موفقیت آمیزی در 

کارنامه خود ثبت کرده است. 
این  مختلف  واحدهای  در  اقتصادی  و  مالی  آنالیزهای  از  استفاده  با 
هلدینگ کلیه صورت های مالی اعم از سود و زیان محاسبه و مشخص 
می شود و با نگرش صحیح اثرات و تغییرات نامطلوب را به حداقل می رساند. 
هلدینگ مدیریت توسعه نگاه پویا به واسطه اهداف و استراتژی متعدد و 
ساختار تشکیالتی گسترده نیازمند هماهنگی و همسویی بین شرکت های 
زیر مجموعه است تا مسیر به سمت تحقق اهداف طی شود. لذا هلدینگ 
سازمان ها  و  زیرمجموعه  بین شرکت های  هماهنگی  و  هدایت  وظیفه 
و ارگان ها را دارد و اهداف اصلی شامل برنامه ریزی استراتژیک، کنترل 

استراتژیک و کنترل مالی هستند. 

مدیرعامل نگاه پویا:
نشریه داخلی وبانک
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دردر  حالحال  توسعهتوسعه  بازاربازار  فروشفروش  نساجی هانساجی ها  هستیمهستیم
بازدید دوره ای از واحدهای تولیدی و بررسی وضعیت آنها، برگزاری جلسات مستمر با مدیران عامل شرکت ها، پیگیری اخذ سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت های 
تحت مدیریت، پیگیری انجام افزایش سرمایه شرکت ایران پوپلین همگام با پیگیری های گروه توسعه ملی، پیگیری انجام اقدامات الزم در راستای ورود نماد معامالتی 
شرکت کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان به بازار پایه فرابورس و نظارت بر آیین نامه های کاربردی شرکت های تحت مدیریت از جمله آیین نامه های مالی و معامالتی 
و نمونه قراردادها و اصالح و بروزرسانی آنها با هدف انعقاد صحیح قراردادها و پایش حسن اجرای آنها، گوشه ای از فعالیت های هلدینگ توسعه نگاه پویا طی ماه های 
اخیر است که با داشتن بار سنگینی از مسئولیت چندین شرکت تحت مالکیت گروه توسعه ملی و بانک ملی، به عنوان بازوی توانمندی در حوزه نظارت بر این شرکت ها 

نقش آفرینی می کند. در ادامه برای آشنایی با وضعیت بهتر این هلدینگ، با مسعود سریع القلم، مدیرعامل این هلدینگ گفت و گو کردیم.
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صنعت نساجی یکی از صنایع استراتژیک ایران بعد از صنعت خودرو، فوالد و سیمان است. در میان مردم ایران نساجی و پوشاک بعد از غذا و 
مسکن در رتبه سوم اهمیت قرار دارد. بر پایه سند چشم انداز 1404 ایران، صنعت نساجی ایران باید در رتبه سوم منطقه )خاورمیانه( و رتبه پنجاه 
جهان دست پیدا کند، اما اکنون حتی در میان شرکت های برتر صنعت نساجی جهان نیز دیده نمی شود. کم توجهی به صنعت نساجی و پوشاک 

در ایران موجب شده تا این صنعت در سال های اخیر نه تنها رشد و رویش را تجربه نکند بلکه با رکود نیز مواجه گردد.
شرکت ایران پوپلین یکی از قدیمی ترین شرکت های نساجی در ایران بوده و قدمتی 50 ساله دارد. نسل های گذشته از محصوالت این شرکت به 
نیکی یاد می کنند، اما متاسفانه در دو دهه اخیر به دالیل گوناگون از قبیل واردات بی رویه از کشورهای همسایه، قاچاق، وجود مشکالت در تهیه 
مواد اولیه و مستهلک شدن ماشین آالت و عدم توانایی شرکت در بروزرسانی تکنولوژی و همسو نبودن و عدم هماهنگی شرکت با میزان پیشرفت 
صنعت در جهان دچار مشکل اساسی بوده و سبب جاماندن از صنعت نساجی کشور و جهان گردید. این مشکالت سبب فرسودگی و از کار افتادن 
ماشین آالت و تجهیزات و عدم توان شرکت در تامین انتظارات مردم در ارائه محصول دلخواه، کاهش فروش و سود و به تبع آن تعدیل نیرو گردید. 
در سال های متوالی اخیر شرکت زیان دهی باالیی را تجربه نمود به قسمی که هر ساله حدود 100 میلیارد ریال به زیان انباشته آن افزوده می گردید. 
از ابتدای سال 1399، مدیریت ارشد شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی بر حسب وظیفه و حمایت از صنعت و تولید داخل تصمیم به احیای 

شرکت گرفت و تاکنون در این راستا از هیچ گونه مساعدتی دریغ نکردند. از جمله مواردی که می توان به آنها اشاره نمود عبارتند از : 
  تشکیل کارگروه متشکل از معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و نگاه پویا و بررسی نقاط ضعف شرکت جهت ارائه راهکار 

مناسب برای احیا و بهسازی خطوط تولید کارخانه و باال بردن راندمان تولید و فروش
  ترمیم هیات مدیره و معرفی اعضای حقیقی جدید و استفاده از ظرفیت های استانی در هیات مدیره 

  انتقال دفتر مرکزی به محل کارخانه و جایگزینی مدیرعامل مقیم در شرکت
  تامین کمبود نقدینگی شرکت در خصوص پرداخت های معوقه و جاری مربوط به پرسنل و مساعدت در جهت رفع مشکالت معیشتی پرسنل 

شرکت 
  تهیه گزارشات فنی و اقتصادی از وضعیت جاری تاسیسات و ماشین آالت شرکت در جهت بهبود بخشیدن به آنها و راه اندازی مجدد

  برگزاری نشست های متوالی با مسئولین استان و درخواست مساعدت در جهت بهسازی و نوسازی کارخانه و همیاری ارگان های مختلف از 
جمله اداره برق، دارایی و تامین اجتماعی

  تهیه گزارش افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی و انجام مکاتبه و مذاکره با سایر سهامداران که در نهایت منجر به همراهی بانک 
تجارت در این خصوص گردید.

  برگزاری جلسه مجمع و تصویب افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 1.740 میلیارد ریال که در نتیجه سرمایه شرکت به مبلغ 1.850 میلیارد 
ریال افزایش یافت . 

  برگزاری جلسات متعدد و انجام بررسی های الزم جهت تعیین میزان بدهی های مالیاتی، بیمه و بانکی شرکت و آغاز مذاکره در جهت اخذ 
تقسیط، تخفیف و یا بخشودگی در خصوص هر یک از موارد فوق )در این خصوص مبلغ 10 میلیارد ریال به تامین اجتماعی پرداخت و الباقی 
تقسیط گردید. همچنین مبلغ 110 میلیارد ریال به اداره مالیاتی پرداخت و مذاکره جهت اخذ باالترین بخشودگی و تقسیط باقی مانده بدهی در 

حال انجام است.( 
  انجام مذاکره با بانک ملی شعبه ایثار و بررسی راهکارهای مختلف جهت اخذ بخشودگی و توافق در خصوص نحوه بازپرداخت تسهیالت ماخوذه 

در سال های گذشته و در نتیجه امکان رفع مسدودی حساب های شرکت 
از دستاوردهای جدید راه اندازی مجدد کارخانه نیز می توان به موارد ذیل اشاره نمود: 

  از تعداد 140 دستگاه، حدود 110 دستگاه آماده به کار و 60 دستگاه در حال بافت هستند.
  تولید دستگاه های ریسندگی اپن اند به حدود 3 تن رسیده است و قابلیت تولید 4 تن را نیز دارد.

  2 سوئیت از 32 سوئیت شرکت برای بهره برداری در حال آماده سازی است.
همچنین صورتجلسات مجامع شرکت و انتخابات هیات مدیره که در سال های متمادی گذشته امکان ثبت نداشته است با تالش مدیران و 

مسئولین در حال گذر از مراحل ثبت در اداره ثبت شرکتهاست و به زودی شاهد بازگشایی حساب های بانکی شرکت خواهیم بود.

مدیر نظارت بر هلدینگ توسعه نگاه پویا

 ایران پوپلین
در مسیر احیا و توسعه

مستوره اسدزاده
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  لطفا شرکت نوآوران توسعه ملی را معرفی کنید و بفرمایید که 
هم اکنون این شرکت در چه حوزه هایی فعالیت دارد؟ 

 عنوان سابق شرکت نوآوران، کارآفرینان سبز خلیج فارس بود و سابقه 
تاسیس این شرکت به سال 85 برمی گردد، اما تا حدود 95 و 96 عمال یک 
شرکت کاغذی بود و فعالیت خاصی نداشت. از سال های 95 ، ماموریت 
سرمایه گذاری خطرپذیر به این شرکت واگذار شد. در سال 97 مدیر عامل 
عوض شد و ماموریت شرکت نیز تغییر کرد و به سمت ارائه خدمات نوآورانه 
در هلدینگ توسعه ملی و به طور کلی مجموعه بانک ملی تغییر جهت داد. 

در سال  98 نیز اسم شرکت را تغییر دادیم و به نام نوآوران توسعه ملی 
نام گذاری شد که با ماموریت شرکت تناسب داشت و انتسابش به گروه توسعه 

ملی مشخص می شد.
هم اکنون این شرکت در چند حوزه اصلی تمرکز دارد. اولین مبحث مربوط 
به ارائه خدمات نوآوری سازمانی است، با توجه به حضور 60 الی 70 شرکت 
در زیرمجموعه گروه توسعه ملی، در حوزه های مختلف صنعتی و خدماتی، 
جذب  زمینه  در  ما  نوآوری  خدمات  ظرفیت های  از  می توانند  شرکت ها 
استارتاپ های دانش بنیان، حضور در پارک های علم و فناوری و استفاده 
از ظرفیت های آنان و یا به صورت موردی، افزایش بهره وری با استفاده از 
طرح های نوآورانه استفاده کنند. نمونه موفق و عملیاتی شده این ماموریت 
اتفاقی است که در 30 شهریور ماه با هلدینگ شوینده رخ می دهد و ما 

رویدادی برای آنها برگزار می کنیم. 
ماموریت دوم ما به هم رسانی است. منظور این است که شرکتی می گوید 
کاال، ماده یا تجهیزی قبال از خارج وارد می شد و امروز به خاطر تحریم 

امکان وارد کردن آن نیست. آیا در اکوسیستم نوآوری شما کسی یا 
جایی هست که این را تولید کند؟ بیشتر تجربه ما در این کار نیز 

با شوینده ها بود که امروزه ارتباط با شرکت های تولید کننده 
داخلی از طریق حلقه واصل شرکت نوآوران انجام شده 

و مواد و ملزومات مورد نیاز خود را فراهم می کنند.
  ارتباط شما با پارک های علم و فناوری 

به چه روشی انجام می گیرد؟
 هم اکنون ما برای3 پارک علمی و فناوری 

مازندران، گیالن و کرمان رویداد برگزار کرده ایم. سپس این پارک ها تعدادی 
از شرکت های منتخب خود را به ما معرفی کردند و ما این شرکت ها را برای 
چگونگی ارائه ایده و محصول خود آموزش می دهیم و اصطالحا کوچینگ 

می کنیم. 
از طرفی تعدادی سرمایه گذار دعوت می کنیم و با انتخاب تیم ها وارد مسیر 
کسب سرمایه می شویم که نهایتا می توانیم در ازای خدمتی که ارائه می دهیم، 

سهمی از شرکت های دانش بنیان بگیریم. 
از سوی دیگر متوجه شدیم بیشتر شرکت های دانش بنیان محصوالت 
»های تک« تولید می کنند اما بازار ایران، بازاری »های تک« نیست و تقاضا 
برای این دسته از محصوالت در داخل کشور بسیار اندک است و اگر شرکتی 
بخواهد تمام محصول خود را در این بازار بفروشد، کوچک می ماند. از این 
نظر به سمت بازارهای صادراتی رفتیم. امروز شرکت نوآوران به عنوان یک 
تسهیل گر صادراتی برای شرکت های دانش بنیان که محصول قابل صادرات 
دارند عمل می کند. در این زمینه 2 کشور اسپانیا و استرالیا را هدف گیری 
کرده ایم و توانسته ایم در این 2 کشور شریک تجاری پیدا کنیم که در بحث 

تسهیل گری به ما کمک کند.
  شما کارگزار تخصصی دانشگاه آزاد هم هستید. در همکاری با 

دانشگاه آزاد چه فعالیت هایی در دست انجام دارید؟ 
 مرکز همکاری تحول و پیشرفت ریاست جمهوری برنامه ای ترتیب داده 
است که یک سری شرکت ها را به یک سری دانشگاه وصل کرده  است. به 
این ترتیب دانشگاه ها از طریق شرکت ها بر روی تجاری سازی محصوالتشان 
کار می کنند. در این تقسیم بندی دانشگاه آزاد به شرکت نوآوران محول 
شده است. البته صادقانه باید گفت که نه ما می خواهیم کل دانشگاه 
آزاد را پوشش بدهیم و نه توانایی آن را داریم و نه همه واحدهای 
دانشگاه آزاد چیزی برای عرضه دارد. اما واحد های خوب مثل 
علوم تحقیقات، تهران مرکز، قزوین، خوراسگان اصفهان و 
نجف آباد از جمله مواردی هستند که توانمندی هایی 
دارند و حرفی برای گفتن وجود دارد و ما تالش 
می کنیم این دانشگاه ها را به سرمایه گذاران و یا 

شرکای تجاری بهینه وصل کنیم.

شرکت نوآوران توسعه ملی با بهره مندی از دانش فنی تخصصی و استفاده از ظرفیت شبکه متخصصان در زمینه نوآوری 
باز، ارائه کننده انواع خدمات توسعه نوآوری و فناوری به شرکت های زیرمجموعه گروه توسعه ملی است. این خدمات شامل 

فرهنگ سازی، اندازه گیری، ارزیابی، شناسایی نیازهای فناورانه، رصد هوشمندی، تسهیل دستیابی و تقویت نوآوری است. 
همچنین با استفاده از شبکه گسترده خود در اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور اعم از استارتاپ ها، دانشگاه ها و مراکز 
تحقیقاتی، پارک ها و مراکز رشد، سرمایه گذاران و همچنین نهادهای دولتی قانون گذار و تسهیل گر، بستری پویا برای ارتباط و 
تبادل فناوری و نوآوری میان فناوران و متقاضیان آن ایجاد کرده است و در عمل نقش موثری در بهبود عملکرد هلدینگ توسعه 
ملی از طریق نوآوری ایفا می کند. برای آشنایی بیشتر با این شرکت و شرح فعالیت های آن با مدیرعامل این شرکت، هادی 

نیلفروشان به گپ و گفت نشستیم.

حلقهحلقه  واسطواسط  نوآورینوآوری

دردر  گروهگروه  توسعهتوسعه  ملیملی  هستیمهستیم

نیلفروشان، مدیرعامل شرکت نوآوران توسعه ملی:

امروز شرکت نوآوران 
به عنوان یک 

تسهیل گر صادراتی 
برای شرکت های 
دانش بنیان که 

محصول قابل صادرات 
دارند عمل می کند
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بازار سهام در حالی روزهای پرنوسان خود را طی می کنند که دولت سیزدهم نیز وعده 
حمایت از سهامداران را داده است، در این بین نقش مجلس شورای اسالمی و همچنین 
فعاالن بازار سهام در حمایت و نظارت از برنامه های دولت در مسیر بهبود فضای کلی بازار 
سرمایه محسوس است. در روزهای اخیر مجددا شاهد نوسانات بزرگ در بازار سهام هستیم، 
این درحالی است که بازار بدهی در رکود مطلق به سر می برد و کارشناسان نسبت به تحمیل 
کسری بودجه به واسطه عدم فروش اوراق بدهی هشدار داده اند، به طور کلی بعد از ابرنوسان 

سال گذشته حساسیت ها نسبت به بازار سهام بیش از پیش شده است.
در حالی دولت سیزدهم کار خود را آغاز کرده است که میان برنامه ها و نظرات وزیر 
اقتصاد و حتی شخص رئیس جمهور، صحبت از حمایت از بورس و سازوکارهای مرتبط با 
آن مطرح شده است، از سوی دیگر، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی به عنوان یکی از 
اولویت های قطعی و اصلی دولت مطرح شده است. برخی معتقدند به دلیل ماهیت بازار و 
تورم پایه بودن قسمتی از رشد قیمت ها در بورس، فعال با توجه به هدف گذاری های دولت 
نمی توان چشم انداز روشنی از وضعیت میان مدت بازار سهام مطرح کرد، همچنین عواملی 
مثل کسری بودجه دولت به صورت خودکار، روند خلق پول و نقدینگی را تشدید کرده است 

و باید برای این چالش نیز چاره ای اندیشیده شود.
در همین رابطه در ادامه گفتگوی تسنیم با حضور حجت االسالم سید کاظم موسوی، 
جانباز عزیز و نائب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی و همچنین امیر 
تقی خان تجریشی رئیس هیات مدیره بورس تهران و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه 

توسعه ملی قابل مشاهده است.
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 با توجه به این که محور اصلی این جلسه بورس است، برخی می گویند که 
رشد بازار سهام می تواند به اقتصاد کشور کمک کند آیا به نظر شما رشدهایی 

که اخیرا شاهد آن هستیم می تواند کمک کننده اقتصاد کشور باشد؟
 موسوی: در جریان هستید که بازار بورس و سهام به لحاظ ذات پرریسک آن 
بازار بسیارپرچالشی است، متاسفانه در نوساناتی که به ویژه در سال گذشته یعنی سال 
99 در آن رخ داد، بسیاری از مردم  و به خصوص اقشار محروم تر متضرر شدند. در نظر 
بگیرید که در زمان حاضر در حدود 55 میلیون نفر از جمعیت کشور در بازار بورس اعم 

از مشموالن سهام عدالت درگیر هستند و دارای کد بورسی می باشند.
این بازار فردی متفکر و اندیشمند را نیاز دارد تا در جهت توسعه، شفاف سازی، 
فسادستیزی، تقویت سهام مردم و سرمایه گذاری های آنها قدم بردارد، البته بنده رئیس 
فعلی سازمان بورس را فرد درستکاری دیده ام و وی توانسته است طی مدت اخیر و 

به خصوص در سال 1400 ثبات و آرامش در بازار را تا حدی ایجاد کند.
در زمان حاضر بحث شفاف سازی در بورس مطرح است و اقداماتی نیز در جهت 
جلوگیری از تضییع حق مردم در جریان است، در این خصوص بازارهای متغیر و 
متشکل وجود دارند و اگر مدیران مربوطه بتوانند سهام مردم را به معنای واقعی کلمه 
در فراز و فرودها مدیریت کنند و به نقطه ای برسانند که سود سهام را به مردم بدهند، 

قطعا مطلوب خواهد بود.
دولت گذشته نیز تعهد پشتیبانی از بورس را داده بود اما متاسفانه اتفاقاتی 
پیش آمد که در نتیجه رئیس جمهور نتوانست انتظارات را برآورده کند. 
سازمان بورس، سازمانی است که به تعبیر بنده محک است و اگر ما 
شرکت های بزرگ را به این مسیر سوق دهیم، در مسیر توسعه 

بیشتر شفاف سازی اقتصاد گام جدی برداشته ایم.
با توجه به مسائل و مشکالتی مانند موضوع عرضه 
سیمان که پیش آمده است، به نظر می رسد که 
به خصوص  شرکت ها  در  شفاف سازی  اگر 
صورت  خصوصی  و  عمومی  شرکت های 
بگیرد، به نفع عموم مردم خواهد بود. مجددا تاکید 
می کنم، طی اتفاقاتی که سال گذشته در بورس رخ داد 
عموما افرادی متضرر شدند که از دهک های پایین جامعه 
بودند و بیشتر ضرر متوجه آنها شد، همچنین از یاد نبرده ایم که 
شرکت های بزرگ در جریان نوسانات سال گذشته عموما سود کردند و 

اگر هم ضرری بوده بیشتر متوجه مردم عادی بوده است.
 طی مدت اخیر شاهد برخی رشدهایی در بازار سهام بودیم که شاید 
بتوان آنها را خارج از قاعده بورس دانست، نظر شما در این مورد چیست و 
این که دولت سیزدهم چه راهکارهایی را می تواند در مسیر حمایت از بورس 

در پیش بگیرد؟
 تجریشی: موضوعی که بسیار مهم است، هماهنگی  برنامه های جناب آقای 
خاندوزی با بازار سرمایه است. ایشان نظرات خود را در قالب برنامه ای که برای وزارت 

اقتصاد داشتند تدوین کردند و این برنامه در مجلس شورای اسالمی بررسی شده است 
و ما دیدیم که نمایندگان نیز وارد جزئیات آن شدند و در خصوص آن سخت گیری 

داشتند.
در نتیجه یکی از موارد مهم این است که اگر با مساله ای در بازار سرمایه مواجه 
شدیم، ببینیم که در این برنامه مکتوب چه راهکارهایی پیش بینی شده بوده است. در 
مورد نگرانی ای که به درستی در خصوص تند شدن ضرب آهنگ رشد بازار مطرح شد، 
باید بگوییم که این موضوع می تواند سبب شود همان اتفاقاتی که در سال 99 شاهد 

آن بودیم مجددا تکرار شود.
در آن زمان به اندازه کافی عرضه اولیه و IPO شرکت های بزرگ را در بازار نداشتیم 
اما در برنامه های وزیر اقتصاد می بینیم که گفته شده است که نه تنها باید عرضه اولیه 
شرکت های بزرگ را داشته باشیم بلکه در مورد مناسب بودن تواتر این عرضه ها نیز 

نظر داده می شود.
در بخش دیگری از برنامه های وزیر اقتصاد نیز می بینیم که مکمل این مساله که در 
واقع همان قوانین و مقررات دست وپاگیر است، دیده شده است چرا که این موضوع 
خود نکته ای بسیار مهم نیست، اهمیت این مساله از آن جهت است که در برخی موارد 
شاهد هستیم که شرکت های بزرگ تمایل به ورود به بورس را دارند اما به دلیل قوانین 

و مقررات موجود این امکان وجود ندارد،
این بدین معناست که شرکت بورس حتی به رغم میل باطنی نمی تواند آن شرکت 
را پذیرش کند چرا که قانون این اجازه را نمی دهد، بنابراین اگر در محل هایی که 
الزم است قوانین بازنگری شوند به مساله ورود شرکت های جدید به بورس کمک 

خواهد کرد.
عالوه بر این موارد باید بازیگران را نیز در نظر گرفت. در برخی بازه های زمانی 
عالقه مندان به بازار سرمایه تعداد اندکی را شامل می شد و شاید به یک میلیون نفر نیز 
نمی رسیدند اما در زمان حاضر با احتساب مشموالن سهام عدالت ما 55 میلیون کد 

بورسی داریم، این عدد نشان دهنده اهمیت و گستردگی ذینفعان بازار سرمایه است.
در اینجا این نکته مطرح می شود که بازیگران بازار سرمایه اندازه بازار رشد نکردند، 
این موضوع در برنامه های وزیر اقتصاد دیده شده است تا در حوزه های سبدگردانی و 
کارگزاری تسهیل شود تا بتوانند به بازیگران مشاوره بدهند، این موارد اتفاقات خوبی 
است که در برنامه شاهد آن هستیم و امیدواریم بتوانند در اجرای موارد نیز موفق 

باشند.
 با توجه به اینکه تورم یکی از اولویت های اصلی و از جمله درگیری های 
مهم دولت است، نظر شما به عنوان نایب رئیس کمیسیون اقتصادی چیست و 

چشم انداز و راهکارهای کوتاه مدت را چگونه ارزیابی می کنید؟
 موسوی: فشارهای تورم و انتظارات تورمی به خصوص در دو سه سال اخیر به غیر 
از ضرر و ایجاد بحران برای خانوارها چیز دیگری برای مردم نداشته است اما باید این 
موضوع را در نظر داشت که تورم با شیب مالیم بهتر از رکود است. ما باید مکانیسمی 

را در نظر بگیریم تا جلوی تورم گرفته شود اما نه به صورتی که رکود ایجاد کند.
در خصوص بازار سهام می توان سهامداران را با استفاده از برخی سهام های تضمینی 

موسوی:
 فشارهای تورم و 
انتظارات تورمی 

به خصوص در دو سه 
سال اخیر به غیر از ضرر 

و ایجاد بحران برای 
خانوارها چیز دیگری 

برای مردم نداشته است
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بیمه کرد. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که ما باید بازار را به شکلی تنظیم 
کنیم که فراز و فرودهای بازار بورس سبب برهم خوردن زندگی مردم نشود.

منابعی نیز که وارد بازار سرمایه می شوند باید مورد بررسی قرار گیرد تا پول های 
کثیف وارد آن نشوند تا در نتیجه آن تورم های حبابی شکل نگیرد، برای آنکه 
سوداگران و سفته بازان که در دیگر بازارها مانند بازار مسکن، ارز و خودرو اخالل 
ایجاد می کنند نتوانند همان کار را در بازار سرمایه انجام دهند این نظارت ضروری 

است.
ما سازمان بورس و بازار سرمایه را پشتیبانی می کنیم، اگر این طور نباشد آن 
اهدافی که برای سوددهی به مردم در نظر گرفته شده است محقق نخواهد شد. در 
خصوص افرادی که متضرر شده اند باید به دنبال جبران و در مورد شرکت های بزرگ 
نیز باید به دنبال ورود آنها به بورس باشیم، به عنوان نمایندگان مجلس پیگیر مسائل 

بورس به عنوان جایگاهی که سرمایه های مردم در آن قرار دارد هستیم.
 نگرانی های جدی در مورد تورم وجود دارد و برخی گمان می کنند که 
ممکن است مجددا شاهد رشد افسارگسیخته قیمت ها در بازارهایی مانند 
مسکن باشیم، نظر شما به عنوان یکی از کارشناسان اقتصادی که در جریان 

فضای کلی اقتصاد قرار دارد چیست؟
 تجریشی: پیش از آنکه وارد موضوع تورم شویم اشاره به برخی نکات ضروری 
است. در برنامه های آقای خاندوزی سرفصلی تحت عنوان متنوع سازی ابزارهای مالی 
در بازار و سرمایه مطرح شده است و استفاده از اوراق تضمینی و تبعی می تواند به 
سرمایه گذاران کمک کند، عالوه بر این اگر سبد محصوالت متنوع داشته باشیم 

می توانیم هم نیازها با ریسک باال و هم با ریسک پایین را پاسخگو باشیم.
موضوع دیگر بحث شفافیت در بازار سرمایه است. وقتی شرکتی وارد بازار سرمایه 
می شود مانند این است که از جهات مختلف به آن نور تابیده می شود و تحلیل گران 
مختلف شروع به بررسی آن شرکت می کنند و اگر نکته ای وجود داشته باشد 
بیان می کنند. از آنجا که ذینفعان این موضوع خود مردم هستند اگر جریان سوء 
مشاهده شده باشد شاهد صدای بلندی خواهیم بود بدون آنکه دولت هزینه ای برای 

شفاف سازی و بررسی ها انجام داده باشد.
در بحث مالیات ها نیز این نکته الزم به ذکر است که ورود پول به بازار سرمایه 
به عنوان محلی که برای ورود سرمایه های مردم طراحی شده است هم تراز ورود آن به 
بازارهای دیگری مانند طال، ارز و خودرو نیست اما سازمان مالیاتی آنها را مانند هم در 
نظر می گیرد. نظام مالیاتی می تواند نگاه تسهیل کننده نسبت به بازار سرمایه داشته 
باشد و بگوید هر کسی که در این بازار معامله می کند مالیات خود را به صورت نقدی 
در زمان خرید و فروش پرداخت کند اما در مورد بازارهای دیگر می توانیم مالیات بر 

عایدی را نیز داشته باشیم.
مالیات بر عایدی سرمایه سبب خواهد شد جذابیت بازارهایی مانند طال و ارز کم 
شود که این موضوع یکی از عوامل مهم در تورم است. در بحث تورم یک مساله 
حجم نقدینگی و مساله دیگر سرعت گردش پول است. درصورتی که بتوانیم حجم 
نقدینگی را به صورت کلی کنترل کنیم می توان سرعت را نیز بدین وسیله کنترل 

کرد.
  با توجه به اینکه وزیر اقتصاد در گذشته همکار شما بوده اند و بسیاری 
نیز به این موضوع امیدوار هستند چرا که ایشان توانمندی های خوبی در 
حوزه تئوری های اقتصادی دارند، چشم انداز شما از آینده وزارت اقتصاد 

چیست؟
این  نایب رئیس  و  اقتصادی  کمیسیون  فعاالن  از  یکی  ایشان  موسوی:   
کمیسیون حساس مجلس شورای اسالمی بودند. در مورد مالیات بر عایدی سرمایه 
و سازمان بورس نیز ایشان متخصص هستند و تحقیقات خوبی را انجام داده بودند. 
در رابطه با وزارتخانه نیز باید گفت که ایشان برنامه های قابل اتکایی را برای مدیریت 

وزارت اقتصاد ارائه دادند که امیدوار هستیم از آن ها به خوبی استفاده شود.
مجلس در این مسیر کمک خواهد کرد اما کارشناسان دولت، اقتصاددانان و 
کارشناسان خارج از دولت نیز باید کمک کنند. در زمان حاضر برای اولین بار و 
پس از گذشت 42 سال از انقالب، دولت، قوه قضائیه و مجلس در یک جهت قرار 
دارند، بنابراین باید برای رسیدن به نتیجه اهداف کنار هم قرار بگیریم تا این کشتی 

به گل نشسته اقتصاد کشور را نجات دهیم.
در اینجا باید گفت، اشتباهاتی در دولت های گذشته رخ داده بود اما در دولت 
گذشته شاهد برخی اتفاقات بودیم که گاهی تعمدی در آنها وجود داشت. با توجه 

به ترکیب جوانی و تجربه ای که در کابینه دولت سیزدهم شاهد آن هستیم 
امیدوار هستیم که این کابینه موفق باشد و مجلس نیز در جهت رفع موانع 

تولید قدم بر خواهد داشت تا مسیر سرمایه گذاری و احیای واحدهای 
تولیدی هموار شود.

با توجه به اهمیت سازمان بورس و گستردگی ذینفعان 
آن، می توان این پیشنهاد را مطرح کرد که رئیس 

سازمان بورس دارای جایگاهی در جلسات هیات 
دولت باشد و به صورت مرتب در این جلسات 

شرکت کند.
 به صورت کلی با توجه به مواردی که تاکنون 

مطرح شده است برنامه های وزیر اقتصاد را چگونه 
ارزیابی می کنید؟

بررسی شده  آقای خاندوزی در مجلس  برنامه  تجریشی:   
باید  حاضر  زمان  در  دارد.  قرار  نیز  همه  اختیار  در  هم اکنون  و  است 

به  برنامه  این  ترجمه  چگونگی  مورد  در  عملیاتی  و  اجرایی  قدم های 
فعالیت های اجرایی تهیه شود، به طور مثال باید بگوییم که بر اساس این برنامه 

سازمان بورس و شورای عالی چه وظایفی را دارند.
اگر می گوییم که ورود شرکت ها باید تسهیل شود، یک کارگروهی تعیین شود 
و دالیل عدم ورود شرکت های بزرگ به بورس را بررسی کند و سپس موانعی که 
می توان آن ها را در دولت برطرف کرد مورد رسیدگی قرار گیرد و در مواردی که نیاز 

است موضوع به مجلس ارجاع داده شود.

تجریشی:
مالیات بر عایدی

سرمایه سبب خواهد شد 
جذابیت بازارهایی

مانند طال و ارز کم شود 
که این موضوع یکی 

از عوامل مهم در تورم 
است
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      گروه تحلیل توسعه ملی 
قیمت  افزایش  از  پیش بینی  ها  وجود  با 
نفت، قیمت ها همچنان پایین تر از سطوح 
قیمتی پیش از کووید برآورد می گردد. در 
حال حاضر پیش بینی ها، تحت تاثیر توقف 
وقوع  از  پیش  مکزیک  خلیج  در  تولید 
طوفان در ایاالت متحده و همچنین کاهش 
احتمالی میزان تولید اوپک پالس به دلیل 
افزایش شیوع نوع دلتای ویروس کرونا در 
جهان و برقراری مجدد مقررات قرنطینه 
و منع تردد در جهان و بالطبع تحت تاثیر 

قرار گرفتن میزان تقاضای نفت، قرار 
آمار  آخرین  اساس  بر  است.  گرفته 

سازمان هواشناسی ایاالت متحده، 
در حدود 59 درصد از میزان تولید 

این کشور تحت تاثیر وقوع طوفان 
کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر تضعیف 
ایاالت متحده در مقابل سایر  ارزش دالر 
تقویت کننده  عوامل  دیگر  از  نیز  ارزها، 
بازار نفت خام بوده  است. طبق جدیدترین 
آمریکا  انرژی  اطالعات  اداره  پیش بینی 
طور  به  برنت  خام  نفت  قیمت   ،)EIA(
متوسط 6۲ دالر در هر بشکه در سال ۲۰۲۱ 
و 6۰ دالر به ازای هر بشکه در سال ۲۰۲۲ 
از  بیشتر  میزان  این  پیش بینی می گردد. 
میانگین سال ۲۰۲۰ است، اما هنوز پایین تر 
از سطح قبل از COVID است. صندوق 
بین المللی پول نیز در جدیدترین گزارش 
خود از چشم انداز اقتصاد جهانی، سناریوی 
پیش بینی  نفت  برای  را  مشابهی  بهبود 
می کند، به طوری که قیمت هر بشکه نفت 
برنت در سال ۲۰۲۱ به طور متوسط 6۰ دالر 
و در سال ۲۰۲۲ حدود 56 دالر پیش بینی 

می گردد )رویترز(.

بازار کاالی پلی پروپیلن با توجه به ظهور منابع از سوی واحدهای جدید تولیدی همچنان آرام باقی خواهد ماند و فعالیت های خرید تنها محدود به نیازهای 
اساسی خواهد بود که همین امر سقف حاشیه سود را محدود خواهد کرد. تقاضا برای صادرات کاالی مذکور به دلیل افزایش نرخ هزینه های حمل بار و 

محدودیت های موجود در دسترسی به کانتینرهای حمل بار، کم خواهد بود. 
روند شیوع ویروس کرونا در هند در حال کند شدن است و همین امر میزان تقاضا برای کاالی مذکور را در این کشور تحریک کرده است. با این حال، 
کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی، اندونزی، تایلند، میانمار و کامبوج همچنان شاهد اوج گرفتن گونه های جدید ویروس کرونا هستند که این مساله بر میزان 

تقاضا از سوی صنایع پایین دستی اثرگذار است.
انتظار می رود راه اندازی واحدهای جدید تولیدی، عرضه طوالنی مدت در بازار ایجاد نموده و به طور مداوم قیمت ها را محدود کند. در مجموع از ژوئن تا 
پایان سال ۲۰۲۱ در آسیا و خاورمیانه حدود 7.۰۴ میلیون تن در سال ظرفیت پلی پروپیلن از سر گرفته می شود، این شامل ۴.3 میلیون تن در سال ظرفیت 

در چین و ۲.7۴ میلیون تن دیگر در سایر مناطق است )اس اند پی گلوبال(.

شیوع گونه  جدید کرونا، مهم ترین 
عامل کاهش تقاضای پلی اتیلن 

انتظار می رود مواردی همچون نرخ باالی هزینه های حمل و 
نقل و تنگناهای موجود در بازار حمل و نقل تا پایان سال 2021 
همچنان از عوامل نگران کننده محسوب شوند. خریداران نیز با 
توجه به انتظارات مبنی بر روند نزولی بیشتر قیمت ها و چشم 
انداز کلی از وجود یک بازار تقاضای ضعیف، به دنبال تامین کاال 
بر اساس نیاز خود خواهند بود. تمایالت بازار کاالی پلی اتیلن 
همچنان تحت تاثیر عدم اطمینان روزافزون در خصوص میزان 
تقاضا است و شیوع گونه های جدید ویروس کرونا همچنان 
تقاضا را تحت فشار قرار داده است. با آغاز سرعت بخشیدن 
به روند واکسیناسیون توسط دولت های منطقه، انتظار می رود 
که تقاضای محصوالت پلیمری به شکل گسترده تری بهبود یابد 
زیرا کشورها به تدریج محدودیت های مربوط به فعالیت های 
اقتصادی را با توجه به این که موج های جدید مانع پیشرفت 

بهبود نمی شود، کاهش خواهند داد )اس اند پی گلوبال(.

کاالهایکاالهای  اساسیاساسینگاهینگاهی  بربر  بــــــــــــــــــــازاربــــــــــــــــــــازار

  افزایش عرضه، رشد قیمت را محدود می کند
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افت نرخ اوره در سپتامبر
بازار اوره پس از تجربه دوره چند ماهه رشد، در ماه اوت کاهشی بود. در اکثر نقاط جهان تمایلی برای خرید وجود نداشت و 
خریداران خواستار قیمت های پایین تری بودند. قیمت اوره CFR بزریل به پایین ترین سطح خود از ماه ژوئیه، در حدود 465 

دالر در تن رسید و مازاد عرضه در این منطقه بر قیمت ها در سایر بازارها تاثیرگذار بود.
در شمال آفریقا قیمت ها به پایین تر از 450 دالر در هر تن سقوط کرد. فروشندگان در مصر و الجزایر فروشی برای ماه سپتامبر 
ثبت نکرده اند و هنوز با معامله گران بر سر قیمت به توافق نرسیده اند. خریداران در این منطقه به دنبال قیمت های پایین تر از 
440 دالر هستند. به نظر می رسد فروش محموله ها در ماه سپتامبر بسته به کاهش قیمت از سوی فروشندگان است. احتماال با 
برگزاری مناقصه هند در پایان اوت، محدوده قیمتی تا حدی مشخص شده است. در همین رابطه قابل ذکر است که قیمت های 

صادراتی چین در ابتدای سپتامبر به 430 دالر در هر تن کاهش یافته است )آرگوس(.

در ماه اوت، تولید چند کارخانه متانول در آمریکا به دلیل طوفان گسترده، متوقف 
شد لذا قیمت متانول در بازار کره جنوبی به عنوان مقصد صادراتی متانول آمریکا 
افزایش یافت. همچنین با توجه به تعطیلی تولیدکنندگان متانول در اروپا به سبب 
کمبود گاز، به نظر می رسد در هفته های اخیر توجه تولیدکنندگان در آسیا و خاورمیانه 

معطوف به بازار اروپا بوده  است.
همچنین رشد قیمت زغال سنگ به عنوان ماده اولیه اصلی تولید متانول در چین 
و افزایش محدودیت  های زیست محیطی در این کشور، از افزایش قیمت ها در بازار 
داخلی چین حمایت کرد. قیمت گاز طبیعی نیز در ماه های اخیر رشد داشته  است و 

به عقیده کارشناسان این رشد می تواند در پاییز نیز ادامه داشته  باشد.
در سمت تقاضا، سپتامبر و اکتبر معموال فصل اوج تقاضا هستند. با این حال انتظار 
تداوم بهبود تقاضا برای متانول کماکان وجود دارد. در مقابل انتظار می رود نرخ 
بهره برداری از کارخانه های پایین دستی MTO و MTBE در بلندمدت کاهش یابد. 
لذا با وجود کاهش عرضه متانول در فصل چهارم 2021، نباید از احتمال کاهش تقاضا 

و تاثیر آن بر قیمت ها غافل شد )آرگوس(.

سیاست های جدید اعتباری چین، انتشار داده های ضعیف بخش تولید در آمریکا، 
تقویت دالر و نیز کاهش فعالیت های تزریق منابع مالی سبب پایان انتظارات صعودی 
نسبت به آینده قیمت فلزات شده  است.  اگر چه کاهش قیمت سنگ آهن به سطوح 
کمتر از 150 دالر به سبب سیاست های جدید چین نسبت به کاهش تولید فوالد 
است، اما این کاهش قیمت ها کامال غیرمنتظره نبوده و پیش از این پیش بینی شده بود 
که در نیمه دوم سال با کاهش تقاضای چین، قیمت ها به سمت پایین حرکت خواهد 
کرد. انتظار بر آن است که این سطوح قیمتی در مقطع کنونی پایدار بوده و بازار شاهد 
سقوط بیشتر قیمت ها نباشد و قیمت ها تا پایان سال در بازه 130-150دالر باقی 
بماند که این سطوح قیمتی همچنان با میانگین تاریخی فاصله بسیاری دارد و حاشیه 

سود باالیی را برای تولیدکنندگان در پی خواهد داشت. )وود مکنزی(

عقب نشینی اخیر قیمت ها، برخالف برخی دیدگاه ها حاکی از آمادگی فلز مس برای 
فتح قله های جدید قیمتی خواهد بود. اگرچه افت مصرف مس در بخش سیم کشی 
زیرساخت های چین در هفته های اخیر ناشی از سیاست های جدید این کشور در 
کاهش تزریق منابع جدید و کنترل رشد قیمت ها  و در نتیجه نمایان شدن نشانه هایی 
از کند شدن رشد اقتصادی و و نیز احتمال گسترش موج جدید پاندمی همسو با سایر 
کامودیتی ها بوده است، اما با مهار شیوع مجدد ویروس، اعتماد به چشم انداز تقاضا 
بازگشته و سبب خوشبینی نسبت به برگشت سریع قیمت ها شده  است. همچنین، 
شاخص های بازار فیزیکی نشان می دهد که اشتهای چین برای مصرف مس به سرعت 
در حال افزایش است و لذا بازار مصرف فراتر از نوسانات کوتاه مدت با توجه به ثبات 
متغیرهای بنیادی کماکان صعودی خواهد بود. از نشانه های این رشد، عدم کاهش 
بیشتر قیمت ها و تقویت هرچه بیشتر عواملی چون کاهش موجودی انبار در بازار 
شانگهای، کمبود قراضه و در نتیجه رشد شدید قیمت آن و نیز  افزایش مبادالت 

تجاری چین در هفته های اخیر است. )ماینینگ(

قیمت روی با وجود آخرین تالش دولت چین برای کاهش قیمت این فلز از 
طریق حراج موجودی مواد، افزایش یافته است، دولت چین به منظور جلوگیری 
از افزایش قیمت روی اقدام به فروش 30 هزار تن ذخیره شمش روی خود کرده 
که این موضوع نیز تاثیر قابل توجهی بر قیمت این محصول نداشته  است. بخشی 
از مصرف روی در گالوانیزه کردن ورق فوالدی است لذا تغییرات قیمت ورق بر 
قیمت فلز روی هم اثر دارد اما از طرفی بهای تمام شده تولید این فلز در معادن 

دنیا رو به افزایش است.
 این مساله باعث شده تا از طرفی روی توان رشد بیشتر نداشته باشد و از طرفی 

امکان نوسان منفی قابل مالحظه قیمت نیز وجود نداشته  باشد.

رشد قیمت مواد اولیه و کاهش عرضه
حاکی قیمت متانول

انتظار پایداری قیمت فعلی قیمت
سنگ آهن تا پایان سال 

قیمت مس آماده حرکت
به سمت اهداف باالتر

فروش ذخیره روی چین نتوانست 
قیمت روی را کاهش دهد
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مدیر مطالعات بازار شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار

چشم انداز اقتصاد جهان

نگار مولوی

  

ا و هدوران کرونا وکنترل آن توسط واکسیناسیون به دلیل بازگشت کسب و کارها و افزایش قیمت کامودیتی زپس از گذار ا
.  یکی از کشورهایی که به واسطه انددهشهای بالا مواجه اکثر کشورهای جهان با تورم ،هاهای حمایت دولتهمچنین سیاست

ازه ترین کشور آمریکاست. به طوریکه در ت ،رد جدیدی در شاخص تورم به ثبت رسانده استتزریق مالی سنگین به اقتصاد رکو
نرخ تورم   سال گذشته خبر داده است. 09ترین تورم این کشور طی سابقهانک مرکزی ایلات متحده از ثبت بیگزارش ب

.میلادی است 9112سال درصد رسیده است که بیشترین میزان از آگوست  4.5به رقم  9190آمریکا در جولای 

 
گران رخ بیکاری این کشور در ماه گذشته به کمترین سطح خود از زمان شیوع کرونا رسیده است. طبق انتظار تحلیلنهمچنین 

درصد رسیده است. با توجه به  4.9هم کاهشی شد و به رقم  بازار کار نرخ بیکاری بزرگترین اقتصاد جهان در ماه آگوست باز
اند و همچنین با توجه به روند رو به رشد اقتصاد این کشور دم این کشور واکسینه شدهریکا حدود سه چهارم از مآمر دراینکه 

یکاری این متوسط نرخ ب رود روند نرخ بیکاری کماکان ادامه داشته باشد.انتظار می ،و بازگشت اقتصاد به سطوح قبل از کرونا
درصد بوده است که بالاترین رقم این نرخ طی این دوره مربوط به آوریل  4.2معادل  9190تا  0225کشور در بازه زمانی 

 .استدرصد  9.4با  0243درصد و کمترین نرخ مربوط به  05.0با  9191

 

  اقتصاد چین 
کنون ) قریب تا 0322هدفمند از اردیبهشت شروع شد ) ووهان( اما با اقدامات متمرکز، هوشمندانه و  چین با اینکه کرونا از

 طبیعتا ،بیشترین جمعیت را داراستی چین که برا ماه ( هیچ مورد مرگ ناشی از کرونا در این کشور گزارش نشده است. 04
میلیون نفر جمعیت  91کنترل و مهار ویروس نیز به همان اندازه سخت است، برخی شهرها مانند شانگهای و پکن بالای 

ماه اول  0رشد اقتصادی مثبت خود را در سال گذشته حفظ و این روند در چین تنها قدرت بزرگ اقتصادی دنیا بود که  دارند.
دهد که در سال مارها نشان می، آبدون شک چین برنده اصلی شوک ناشی از کروناست امسال نیز ادامه پیدا کرده است.

رعت سهش رغم کا هدرصد کوچک شد با این حال چین مسیری متفاوت طی کرد و ب 3.4اقتصاد جهان بیش از  9191
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نرخ تورم ساالنه آمریکا

جهان از سال 2019 با چالش بسیار بزرگی به نام ویروس کرونا روبرو شد. 
اتفاقی که اگرچه در ابتدا ساده به نظر می رسید لیکن در ادامه اکثر کشورهای 
جهان را یکی پس از دیگری به قرنطینه برد و فعالیت های اقتصادی در 
کشورها را متوقف کرد.  به گونه ای که نرخ رشد اقتصادی جهان منفی شد 
و قیمت کاالهای اساسی با ریزش های شدیدی مواجه شدند. این بحران تا 
زمان معرفی واکسن کرونا ادامه یافت. تا زمانی که واکسن کرونا کشف شد و 
بسیاری از کشورها اقدام به واکسیناسیون عمومی کردند. به طوریکه در حال 
حاضر 60 درصد از جمعیت جهان واکسیناسیون کامل شده اند و در برخی 
از کشورها میزان واکسیناسیون به سطوح باالی 70 درصد رسیده است. 
واکسیناسیون عمومی جهان را از رکود سنگینی که با آن روبرو شده بود تا 
حدی رهایی بخشید و پیش بینی می شود روند بهبود اقتصاد جهان گرچه آرام 
لیکن ادامه دار باشد. به گونه ای که در جدیدترین گزارش صندوق بین المللی 
نرخ رشد کشورهای توسعه یافته ارتقا یافته است. صندوق بین المللی پول 
پیش بینی رشد اقتصادی آمریکا برای سال 2021 را 0.6 درصد نسبت به 
پیش بینی قبلی افزایش داده و به 7 درصد رساند و پیش بینی رشد اقتصادی 
این کشور در 2022 را 1.4 درصد باال برد و به 4.9 درصد رساند. بزرگترین 
افزایش در پیش بینی های رشد اقتصادی صندوق بین المللی پول به انگلستان 
رسید. صندوق پیش بینی قبلی خود را 1.7 درصد باال برد و اعالم کرد 
در سال 2021 اقتصاد انگلستان 7 درصد رشد خواهد کرد. همچنین در 
این پیش بینی رشد اقتصادی منطقه یورو 0.2 درصد افزایش داده شد و 

پیش بینی رشد اقتصادی ژاپن 0.5 درصد کاهش یافت.
در بروزرسانی صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده 
برای ایران در سال جاری همان پیش بینی قبلی است و روی 2.5 درصد ثابت 
باقی مانده است اما نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده ایران در سال 2022 

با 0.1 درصد کاهش2.0 درصد عنوان شده است.

        اقتصاد آمریکا        اقتصاد آمریکا 
اقتصاد کشور آمریکا در 3 ماهه دوم سال 2021 به تقویت خود ادامه داد و 
به 6.6 درصد رشد رسیده است. علیرغم نگرانی هایی که گسترش کرونای دلتا 
در آمریکا به وجود آورده  است، وضعیت اقتصادی این کشور در حال بهبود 
است. یکی از دالیل رشد اقتصادی این کشور بهبود تقاضای مصرف کنندگان 
و افزایش صادرات مطرح شده  است. آمارهای منتشره وزارت بازرگانی آمریکا 
حاکی از بهبود نسبی وضعیت اقتصادی این کشور در حوزه تجارت خارجی 
است. تا پایان ماه جوالی کسری تجاری امریکا به 70.1 میلیارد دالر رسیده 
که این رقم 4.3 درصد کمتر از ماه قبلی و 2.5 میلیارد دالر کمتر از چیزی 
است که پیشتر پیش بینی می شد. در این ماه میزان واردات آمریکا با 1.2 
درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 236.3 میلیارد دالر رسیده در حالی 
که صادرات با افزایش 1.3 درصدی، رقم 212.8 میلیارد دالر را به ثبت 
رسانده است. در حال حاضر یکی از نگرانی های پیش روی این اقتصاد بر طبق 

گزارش وزارت تجارت آمریکا کمبود شدید نیروی کار و منابع اولیه است.
پس از گذار از دوران کرونا وکنترل آن توسط واکسیناسیون به دلیل 
بازگشت کسب و کارها و افزایش قیمت کامودیتی  ها و همچنین سیاست های 
حمایت دولت ها، اکثر کشورهای جهان با تورم های باال مواجه شده اند.  یکی 
از کشورهایی که به واسطه تزریق مالی سنگین به اقتصاد رکورد جدیدی در 
شاخص تورم به ثبت رسانده است، کشور آمریکاست. به طوریکه در تازه ترین 
گزارش بانک مرکزی ایالت متحده از ثبت بی سابقه ترین تورم این کشور 
طی 12 سال گذشته خبر داده است.  نرخ تورم آمریکا در جوالی 2021 
به رقم 5.4 درصد رسیده است که بیشترین میزان از آگوست سال 2008 

میالدی است.
 

همچنین نرخ بیکاری این کشور در ماه گذشته به کمترین سطح خود از 
زمان شیوع کرونا رسیده است. طبق انتظار تحلیل گران بازار کار نرخ بیکاری 
بزرگترین اقتصاد جهان در ماه آگوست باز هم کاهشی شد و به رقم 5.2 
درصد رسیده است. با توجه به اینکه در آمریکا حدود سه چهارم از مردم 

با  و همچنین  واکسینه شده اند  این کشور 
توجه به روند رو به رشد اقتصاد این کشور 
و بازگشت اقتصاد به سطوح قبل از کرونا، 
کماکان  بیکاری  نرخ  روند  می رود  انتظار 
بیکاری  نرخ  متوسط  باشد.  داشته  ادامه 
این کشور در بازه زمانی 1984 تا 2021 
معادل 5.8 درصد بوده است که باالترین 

دوره  این  طی  نرخ  این  رقم 
مربوط به آوریل 2020 با 14.7 
درصد و کمترین نرخ مربوط به 

1953 با 2.5 درصد است.
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اقتصاد جهان

ا گیری کرونهمچنین در حالی که نااطمینانی به وجود آمده از سوی همهماند. ان در کانال مثبت رشد اقتصادی رشد همچن
های با مشکل مواجه کرده بود، شرق آسیا میزبان اصلی سرمایه ۰۲۰۲جریان ورود سرمایه به اتحادیه اروپا و آمریکا را در سال 

درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.  ۲۱جریان ورودی سرمایه به چین  ۰۲۰۲که در سال  طوریخارجی در جهان بود، به
از سایر  ۰۲۰۲به بیانی دیگر، چین گوی سبقت را در زمینه جذب سرمایه خارجی، رشد تجارت و نرخ رشد اقتصادی در سال 

گیری ن صادرکننده واکسن نبود، اما پس از همهجا ختم نشده است. پیش از این چیها به همیناما این پیروزی . ها ربودکشور
ترین کرونا این کشور توانسته به چهارمین برد خود دست یابد و از کشوری با میزان صادرات صفر در زمینه واکسن، به بزرگ

 د.صادرکننده واکسن جهان تبدیل شو

 ۲.۲درصد کمتر از تورم ماه قبل و  ۲.۰که درصد رسید. این نرخ تورم  ۲.۲ماه منتهی به آگوست به مثبت  ۲۰تورم چین در 
رفته که ثیر افزایش تورم حمل و نقل قرار گاارشناسان بوده، بیش از همه تحت تبینی شده توسط کدرصد بیشتر از نرخ پیش

یی ماه اخیر در چین بوده است. مواد غذا 4است. این کمترین تورم ثبت شده  درصد افزایش پیدا کرده ۰.۴تورم آن به مثبت 
درصد  ۲.۲درصد و آب و برق  ۴.۲ترین عامل کاهنده تورم بوده است. تورم فرهنگ و آموزش درصدی اصلی ۲.۲با تورم منفی 

 گیری شده استاندازه

 
 ماه به منتهی مشابه بازه با مقایسه در که است رسیده درصد ۰.۲ به شرایطی در جولای به منتهی ماه ۲۰رخ بیکاری چین در ن

بیشتر از برآورد قبلی کارشناسان  درصد ۲.۲ که بیکاری نرخ این. است یافته افزایش درصد ۲.۲ کشور این در بیکاری نرخ قبل،
اهش کهای اخیر اقتصادی این کشور داده. دشومی محسوب است، بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده در این کشور در دو ماه اخیر

تا حدی به دلیل شیوع مجدد سویه جدید کرونا و افزایش قیمت کامودیتی ها دهد های اقتصادی کاهش را نشان میدر بخش
رسیده است که  41.5این کشور به سطوح   PMIو سیل شدید در این کشور بوده است. همچنین شاخص مدیران خرید 

کشور را  تصادی اینها احتمال کند شدن رشد اقبینیدی بدتر از پیشاقتصا هایبسیار به میانه نزدیک شده است. این داده
های موقت شوک د. کمتر از میزان پیش بینی شده بودن افزایش داده است. علاوه بر این طی ماه جولای بسیاری از شاخص ها

لی کاهش شاخص مدیران خرید نشان دهنده مشکلات های اقتصادی موثر بوده وز شیوع کرونا اگرچه در کاهش شاخصناشی ا
 52.2ت به رقم در ماه آگوس بوده است و 49.5ولای جص تولیدات صنعتی این کشور که در ماه بیشتر این اقتصاد است. شاخ
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نرخ تورم کشور چین

        اقتصاد چین         اقتصاد چین 

متمرکز،  اقدامات  با  اما  ووهان(   ( شد  شروع  چین  از  کرونا  اینکه  با 
هوشمندانه و هدفمند از اردیبهشت 1399 تاکنون ) قریب 15 ماه ( هیچ 
مورد مرگ ناشی از کرونا در این کشور گزارش نشده است. برای چین که 
بیشترین جمعیت را داراست، طبیعتا کنترل و مهار ویروس نیز به همان 
اندازه سخت است، برخی شهرها مانند شانگهای و پکن باالی 20 میلیون 
اقتصادی دنیا بود که رشد  نفر جمعیت دارند. چین تنها قدرت بزرگ 
اقتصادی مثبت خود را در سال گذشته حفظ و این روند در 6 ماه اول 
امسال نیز ادامه پیدا کرده است. بدون شک چین برنده اصلی شوک ناشی 
از کروناست، آمارها نشان می دهد که در سال 2020 اقتصاد جهان بیش از 
3.5 درصد کوچک شد با این حال چین مسیری متفاوت طی کرد و به رغم 
کاهش سرعت رشد همچنان در کانال مثبت رشد اقتصادی ماند. همچنین 
در حالی که نااطمینانی به وجود آمده از سوی همه گیری کرونا جریان ورود 
سرمایه به اتحادیه اروپا و آمریکا را در سال 2020 با مشکل مواجه کرده 
بود، شرق آسیا میزبان اصلی سرمایه های خارجی در جهان بود، به طوری 
که در سال 2020 جریان ورودی سرمایه به چین 14 درصد نسبت به 
سال قبل افزایش یافت. به بیانی دیگر، چین گوی سبقت را در زمینه 
جذب سرمایه خارجی، رشد تجارت و نرخ رشد اقتصادی در سال 2020 از 
سایر کشور ها ربود . اما این پیروزی ها به همین جا ختم نشده است. پیش 
از این چین صادرکننده واکسن نبود، اما پس از همه گیری کرونا این کشور 
توانسته به چهارمین برد خود دست یابد و از کشوری با میزان صادرات صفر 

در زمینه واکسن، به بزرگ ترین صادرکننده واکسن جهان تبدیل شود.
تورم چین در ١٢ ماه منتهی به آگوست به مثبت 0.8 درصد رسید. این 
نرخ تورم که 0.2 درصد کمتر از تورم ماه قبل و 0.1 درصد بیشتر از نرخ 
پیش بینی شده توسط کارشناسان بوده، بیش از همه تحت تاثیر افزایش 
تورم حمل و نقل قرار گرفته که تورم آن به مثبت 5.9 درصد افزایش پیدا 
کرده  است. این کمترین تورم ثبت شده 5 ماه اخیر در چین بوده است. 
مواد غذایی با تورم منفی 0.8 درصدی اصلی ترین عامل کاهنده تورم بوده 
است. تورم فرهنگ و آموزش 3.0 درصد و آب و برق 1.1 درصد اندازه گیری 

شده است.

نرخ بیکاری چین در 12 ماه منتهی به جوالی در شرایطی به 5.1 درصد 
رسیده است که در مقایسه با بازه مشابه منتهی به ماه قبل، نرخ بیکاری در 
این کشور 0.1 درصد افزایش یافته است. این نرخ بیکاری که 0.1 درصد 
بیشتر از برآورد قبلی کارشناسان است، باالترین نرخ بیکاری ثبت شده در 
این کشور در دو ماه اخیر محسوب می شود. داده های اخیر اقتصادی این 
کشور کاهش در بخش های اقتصادی کاهش را نشان می دهد تا حدی به 
دلیل شیوع مجدد سویه جدید کرونا و افزایش قیمت کامودیتی ها و سیل 

  PMI شدید در این کشور بوده است. همچنین شاخص مدیران خرید
این کشور به سطوح 50.4 رسیده است که بسیار به میانه نزدیک شده 
است. این داده های اقتصادی بدتر از پیش بینی ها احتمال کند شدن رشد 
اقتصادی این کشور را افزایش داده است. عالوه بر این طی ماه جوالی 
بسیاری از شاخص ها کمتر از میزان پیش بینی شده بودند.  شوک های 
موقت ناشی از شیوع کرونا اگرچه در کاهش شاخص های اقتصادی موثر 
بوده ولی کاهش شاخص مدیران خرید نشان دهنده مشکالت بیشتر این 
اقتصاد است. شاخص تولیدات صنعتی این کشور که در ماه جوالی 52.4 
بوده است و در ماه آگوست به رقم 48.9 درصد رسیده است، نشان از 
کاهش شدید سطح تولید و خدمات این کشور دارد. این شاخص پس از 
فوریه 2020 که اولین محدودیت های کرونا وضع شد و به سطح 29.6 
تنها دومین ماهی است که شاخص  بود  و ماه آگوست  درصد رسیده 
این  البته کاهش  قرار گرفته است.  انقباض  از سال 2017 در محدوده 
 PMI شاخص در این ماه را تا حدودی می توان به کاهش شدید شاخص
خدمات از 52.5 به 45.2 مرتبط دانست. با این حال به نظر می رسد که 
در پیش بینی های جدید اقتصادی نرخ رشد اقتصادی چین برای 2021 

کاهش داشته باشد.

        منطقه یورو        منطقه یورو
به دلیل واکسیناسیون عمومی در اروپا و بازگشت کسب و کارها 

اتحادیه اروپا نیز با افزایش تورم مواجه گردیده  است، به طوری 
که نرخ تورم در ماه آگوست در کشورهای منطقه یورو 

عوامل  دیگر  از  یکی  است.  رسیده   درصد  به 3 
تاثیرگذار بر نرخ تورم این منطقه افزایش 

15.4 درصدی قیمت انرژی در یک 
سال گذشته بوده که بیشترین 

سطح  افزایش  در  نقش 
عمومی قیمت ها را داشته 

است. 
نـــرخ تــــورم 3 درصدی 

بیشترین نرخ تورم این منطقه از 
این   . می رود  شمار  به  سال 2011 

درحالی است که بانک مرکزی اروپا نرخ 
تورم هدف گذاری شده برای تضمین رفع رکود 

ناشی از همه گیری کرونا را 2 درصد اعالم کرده  است. 
در بین کشورهای این منطقه استونی و لیتوانی و بلژیک با 5، 4.9 و 4.7 
درصد بیشترین نرخ تورم را تجربه کرده اند. نرخ تورم درآلمان و فرانسه نیز 
به عنوان دو ابر قدرت اقتصادی به ترتیب 3.4 و 2.4 درصد ثبت شده است.

همچنین نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا با عقب نشینی از مرز 7 درصد به 
پایین ترین حد در یکسال گذشته و طی دوران رکود ناشی از همه گیری 

کرونا رسیده است.
 اداره آمار کمیسیون اروپا اعالم کرده است نرخ بیکاری در 27 کشور 
عضو اتحادیه اروپا در ماه ژوییه و با لحاظ تعدیل فصلی به 6.9 درصد 
رسیده است که پایین تر از نرخ 7.1 درصدی ماه قبل و 7.6 درصدی نسبت 
به ماه ژوییه 2020 است. رکود ناشی از همه گیری کرونا و اجرای سیاست 
قرنطینه عمومی موجب شده بود که نرخ بیکاری در منطقه یورو در سه 

ماهه سوم سال گذشته به بیش از 8.5 درصد برسد.
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 اقتصاد ایرانچشم انداز 
منفی بود، در فصل سوم  ۷۹۳۱ها از فصل دوم سال که به دلیل مشکلات ناشی از تشدید تحریم ایران تولید ناخالص داخلی 

 ۷۹۳۱تداوم نیافت و در فصول چهارم سال  ۷۳-مثبت شد. لیکن تغییر جهت یاد شده به دلیل شیوع ویروس کووید ۷۹۳۱سال 
های متخذه در زمینه حمایت از تولید، رشد پیرو اقدامات و سیاست .مجددا ارقام منفی را تجربه کرد ۷۹۳۳ل سال ایو او

درصدی در فصل سوم سال  ۹.۱درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم  ۴.۵به میزان  ۷۹۳۳اقتصادی کشور در فصل دوم سال 
 99داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال درصد بالغ شد. رشد تولید ناخالص  ۱.۱، در فصل چهارم این سال به ۷۹۳۳
درصد افزایش یافته است.  ۹.۳و  ۹.۲، ۹.۴به ترتیب به  ۷۹۳۳در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال ، درصد بود -۲.۰معادل 

 . تاس شده برآورد درصد ۰.۴ معادل جاری سال در کشور نفت بدون اقتصادی رشد بر این اساس

 

 

 

 

 نقدینگی 

دهد که در مقایسه درصد رشد نشان می 9.9معادل  0999نسبت به پایان سال  0011حجم نقدینگی در پایان تیرماه سال 
واحد درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، پایه  1.9درصد( به میزان  01.1با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )

دهد که در مقایسه با رشد متغیر درصد رشد نشان می 1..0معادل  0999ال نسبت به پایان س 0011ماه پولی در پایان تیر
واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در تیرماه  01.1درصد( به میزان  1..مذکور در دوره مشابه سال قبل )

ن خزانه و افزایش سقف مجاز گردااستفاده از وجوه مربوط به تنخواهعمدتا به دلیل  0999نسبت به پایان سال  0011
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رشد اقتصادی رشد اقتصادی بدون نفت 
 

 نرخ تورم 

ها روند پر شتابی را به خود گرفت و در به کمترین مقدار خود رسیده بود در پی لغو تحریم 99نرخ تورم کشور که در سال  
 ۵۴.۰برابر  ۷۵۲۲نرخ تورم مردادماه  ،روند صعودی گرفته است امجدد 99های اخیر نیز بعد از یک دوره نزول در سال طی ماه

 .دهددرصد بود که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد رشد را نشان می

 

 مسکن
های اخیر روندی نزولی رشد را در پیش گرفت و در ماه مرداد نیز ادامه قیمت مسکن پس از یک روند صعودی پرشتاب در ماه 

متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مرداد ماه سال جاری بر این اساس یافت. 
درصد افزایش یافته است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت،  90نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 .ده استدرصد بو 09.9و  61.1، 19.9 ،90.9به ترتیب،  0011خرداد و تیرماه 
هزار تومان بوده که نسبت به ماه  ۳۱۲میلیون و  ۹۲مربع مسکن در شهر تهران داد ماه امسال متوسط قیمت یک مترر مرد

 .درصد افزایش یافته است ۹۵و  ۹.۷قبل و مدت مشابه در سال قبل به ترتیب 
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(میلیون تومان)روند قیمت مسکن در تهران

نرخ هر متر مربع مسکن تهران نرخ رشد  مسکن 

 تولید ناخالص داخلی ایران که به دلیل مشکالت ناشی از تشدید تحریم ها از 
فصل دوم سال 1397 منفی بود، در فصل سوم سال 1398 مثبت شد. لیکن 
تغییر جهت یاد شده به دلیل شیوع ویروس کووید-19 تداوم نیافت و در 
فصول چهارم سال 1398 و اوایل سال 1399 مجددا ارقام منفی را تجربه کرد. 
پیرو اقدامات و سیاست های متخذه در زمینه حمایت از تولید، رشد اقتصادی 
کشور در فصل دوم سال 1399 به میزان 5.4 درصد مثبت شد و پس از ثبت 
رقم 3.8 درصدی در فصل سوم سال 1399، در فصل چهارم این سال به 7.7 
درصد بالغ شد. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال 
99 معادل 0.2- درصد بود، در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال 1399 
به ترتیب به 3.5، 3.0 و 3.6 درصد افزایش یافته است. بر این اساس رشد 
اقتصادی بدون نفت کشور در سال جاری معادل 2.5 درصد برآورد شده است.

          نقدینگی           نقدینگی 
حجم نقدينگی در پایان تیرماه سال 1400 نسبت به پایان سال 1399 
معادل 9.9 درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور 
در دوره مشابه سال قبل )10.8 درصد( به میزان 0.9 واحد درصد کاهش 
یافته است. از سوی دیگر، پایه پولی در پایان تیر ماه 1400 نسبت به پایان 
سال 1399 معادل 12.8 درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد 
متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )2.8 درصد( به میزان 10.0 واحد 
درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در تیرماه 1400 نسبت 
به پایان سال 1399 عمدتا به دلیل استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان 
خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن )از 3 درصد به 4 درصد بر اساس 
مصوبه مورخ 1400.3.26 هیات وزیران( و همچنین پرداخت 33.4 هزار 
میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها طبق قانون بودجه 
سال 1400 کل کشور به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی 
دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است.  در پایان پاییز سال گذشته 
و با تغییر شرایط سیاسی در پی برگزاری انتخابات آمریکا، عامل برون زایی 
برای کاهش انتظارات تورمی در ایران شکل گرفت که خود را در برخی 
از شاخص های پولی به نمایش گذاشت و رشد شاخص های پولی از پایان 
پاییز کاهش محسوسی را تجربه کردند، برای مثال رشد نقطه به نقطه پول 
در مهرماه 1399 به بیش از 88 درصد رسید. در پی این تغییرات برون زا 
انتظارات تورمی در ایران کاهش یافت اما در شرایط فعلی و با استقراض دولت 

از بانک مرکزی این وضعیت در حال تغییر است. 
به نظر می رسد فرصت به دست آمده برای کنترل تورم در بلندمدت از 
طریق تامین مالی غیرتورمی درحال از دست رفتن است و استفاده دولت از 
تنخواه بانک مرکزی و دامن زدن بر رشد شدید پایه پولی بر تنور انتظارات 
تورمی می دمد. در حقیقت فرصتی که به صورت برون زا برای اقتصاد ایران 
پیش آمده بود به دلیل فرصت سوزی سیاست گذار در حال از دست رفتن 
است و آمارهایی مانند حجم اوراق به فروش رفته در ماه های اخیر، رشد 

نقدینگی و رشد پایه پولی همه باعث شده تا زنگ هشدار در کشور به صدا 
دربیاید. به نظر می رسد جمع بندی همه شرایطی که توضیح داده شد آن 

است که قرار نیست تورم به زودی دست از سر اقتصاد ایران بردارد.
 

        نرخ تورم         نرخ تورم 
 نرخ تورم کشور که در سال 97 به کمترین مقدار خود رسیده بود در 
پی لغو تحریم ها روند پر شتابی را به خود گرفت و در طی ماه های اخیر نیز 
بعد از یک دوره نزول در سال 99 مجددا روند صعودی گرفته است، نرخ 
تورم مردادماه 1400 برابر 45.2 درصد بود که نسبت به ماه قبل یک واحد 

درصد رشد را نشان می دهد.

        مسکن        مسکن
 قیمت مسکن پس از یک روند صعودی پرشتاب در ماه های اخیر روندی 
نزولی رشد را در پیش گرفت و در ماه مرداد نیز ادامه یافت. بر این اساس 
متوسط قیمت یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 
در مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل 34 درصد افزایش یافته 
است، این در حالی است که رشد این نرخ در فروردین، اردیبهشت، خرداد و 

تیرماه 1400 به ترتیب، 91.7،  69.7، 56.6 و 43.7 درصد بوده است.
در مرداد ماه امسال متوسط قیمت یک مترمربع مسکن در شهر تهران 
30 میلیون و 970 هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه در 

سال قبل به ترتیب 3 1. و 34 درصد افزایش یافته است.
 

چشم اندازچشم انداز  اقتصاداقتصاد  ایرانایران
 هزار 99.0 پرداخت همچنین و( وزیران هیات 1..0011.9 درصد بر اساس مصوبه مورخ 0درصد به  9استفاده از آن )از 

کل کشور به منظور پرداخت به شرکت  0011قانون بودجه سال طبق  ها یارانه هدفمندسازی سازمان به تنخواه ریال میلیارد
ط سیاسی در پایان پاییز سال گذشته و با تغییر شرای دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم بوده است. مادرتخصصی بازرگانی 

از  خود را در برخی زایی برای کاهش انتظارات تورمی در ایران شکل گرفت کهزاری انتخابات آمریکا، عامل بروندر پی برگ
مثال  برای ،پایان پاییز کاهش محسوسی را تجربه کردندهای پولی از پولی به نمایش گذاشت و رشد شاخص هایشاخص

زا انتظارات تورمی در ایران صد رسید. در پی این تغییرات بروندر ۱۱به بیش از  ۷۹۳۳رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه 
 حال تغییر است.  کاهش یافت اما در شرایط فعلی و با استقراض دولت از بانک مرکزی این وضعیت در

رسد فرصت به دست آمده برای کنترل تورم در بلندمدت از طریق تامین مالی غیرتورمی درحال از دست رفتن است میبه نظر 
یقت حق تورمی می دمد. در و استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی و دامن زدن بر رشد شدید پایه پولی بر تنور انتظارات

رفتن است  حال از دست گذار دردلیل فرصت سوزی سیاست هآمده بود ب زا برای اقتصاد ایران پیشفرصتی که به صورت برون
های اخیر، رشد نقدینگی و رشد پایه پولی همه باعث شده تا زنگ هشدار د حجم اوراق به فروش رفته در ماهو آمارهایی مانن

ودی ه قرار نیست تورم به زبندی همه شرایطی که توضیح داده شد آن است کرسد جمعدربیاید. به نظر میدر کشور به صدا 
 .دست از سر اقتصاد ایران بردارد
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صنعت دارو در ایران در بازه سال های 9۰ الی 97 رشد حقیقی ساالنه 5 درصد را تجربه کرده است. رشد بخش تولید داخل در این 
بازه 7درصد ساالنه و رشد بخش واردات اندکی بیش از ۱ درصد بوده است. 

در بین ۱۰ گروه دارویی منتخب مطابق طبقه بندی ATC، دیابت با اختالف باالترین رشد را به میزان ساالنه قریب  3۰ درصد داشته و 
سیستم گوارشی و قلبی عروقی در رده های بعدی قرار دارند. در تولید داخل نیز آنکولوژی با رشد ساالنه  6۰ درصد با اختالف باالترین 
بوده و بعد از آن دیابت و دستگاه اعصاب قرار دارند. سهم تولید داخل صنعت دارو از  63 درصد در سال 9۰ به 7۰ درصد در سال 97 
رسیده است. گروه های آنکولوژی، دستگاه اعصاب و تنفسی بیشترین رشد سهم داخل در مقابل واردات را به خود اختصاص داده اند. 
حوزه های آنکولوژی، سیستم ایمنی و دیابت انحصاری ترین حوزه های دارویی بوده و در مقابل سیستم گوارشی، پوست و دستگاه 

اعصاب رقابتی ترین حوزه های تولید داخل در صنعت دارو به شمار می روند.

صنعتصنعت  دارودارو  دردر  آینهآینه  تحلیلتحلیل

نمودار رشدی ارزشی گروه های منتخب صنعت دارو

گروه گوارشی:  حوزه رشدی و کامالً رقابتی 
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داروییکشورآمارنامه:منبع

منتخب صنعت داروگروه های نمودار رشدی ارزشی 

دیابت

سیستم گوارشی

تنفسی

ضدعفونت

آنکولوژی

سیستم ایمنی
خون

-6%

-1%

4%

9%

14%

19%

24%

29%

5%6%7%8%9%10%11%12%13%

النه
سا

شد 
ر

(97سال )سهم بازار 

دستگاه اعصاب

قلبی عروقی

درصدرشدمنفیساالنهراتجربه۲کهضدعفونتدرصدبااختالفباالترینرشدراداشتهوگروه۲۹درمیانگروههایمنتخب،بهجزدیابتکهبارشدساالنه
اروخونبیشترینسهمازبازضدعفونتهمچنینگروههایدستگاهاعصاب،.درصدساالنهرانشانمیدهند۹درصدتا4کردهاست،بقیهگروههارشدیمابین

.رادربینگروههایداروییبهخوداختصاصدادهاند

در میان گروه های منتخب، به جز دیابت که با 
رشد ساالنه 29درصد با اختالف باالترین رشد را 
داشته و گروه ضدعفونت که 2درصد رشد منفی 
ساالنه را تجربه کرده است،  بقیه گروه ها رشدی 
مابین 4درصد تا 9درصد ساالنه را نشان می دهند. 
همچنین گروه های دستگاه اعصاب، ضدعفونت و 
خون بیشترین سهم از بازار را در بین گروه های 

دارویی به خود اختصاص داده اند. 

میان  در  ساالنه  درصد  قریب 9  رشد  با  گوارشی  گروه    
گروه های منتخب دارویی رتبه دوم را داشته است. این گروه بیش 
از 7درصد از کل ارزش بازار داروی کشور را به خود اختصاص 

می دهد. 
  سهم تولید داخل گروه گوارشی در بازه سال های 90 الی 97 
تغییر محسوسی نداشته است و بیش از سه  چهارم ارزش بازار این 

گروه به تولید داخل اختصاص داشته است.
  هیچ شرکتی در این حوزه بیشتر از 10 درصد از تولید داخل 
را به خود اختصاص نداده و داده های HHI نشانگر یک حوزه 

کامال رقابتی است. 
  داروهای درمان اختالالت اسید معده بزرگترین زیرگروه این 

حوزه هستند. 

  گروه قلبی با رشد باالی 8 درصد ساالنه در میان گروه های 
منتخب دارویی رتبه سوم را داشته است. این گروه 6درصد از 

کل ارزش بازار داروی کشور را به خود اختصاص می دهد. 
  سهم تولید داخل گروه قلبی در بازه سال های 90 الی 97 
تغییر محسوسی نداشته است و عمده ارزش بازار این گروه به 

تولید داخل اختصاص داشته است.
 شرکت های متعددی در این حوزه فعالیت دارند و داده های 

HHI نشانگر یک حوزه کامال رقابتی است. 
این  بزرگترین زیرگروه  تعدیل کننده چربی خون  داروهای 

حوزه هستند.

گروه دیابت، با باالترین رشد و نیمه متمرکز
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(ATC CODE: A10)
.نشانگرحوزهرقابتیمیباشد1۵۰۰حوزهنیمهمتمرکزوپایینتراز۲۵۰۰تا1۵۰۰نشانگریکحوزهکامالمتمرکز،بین۲۵۰۰عمومااعدادباالی.رقابتدریکصنعتاست/معیاریجهتسنجشمیزانتمرکزHHIشاخص

گروه دیابت، با باالترین رشد و نیمه متمرکز

42%

16%
7%

5%
4%

26% داروسازی دکتر عبیدی 

داروسازی اکسیر 

داروسازی تهران شیمی 

صنعتی کیمیدارو 

دارو سازی اسوه 

سایر

83%

36%

17%

64%

 90  97

وارداتی

تولیدی

2,149 

1,475 

 97 90

HHI

29.3%

12.5%

تولید داخلی و 
واردات

تولید داخلی

رشد ساالنه 

رشدینباالترکشور،دردیابتبیماریباالیرشدبهتوجهبا•
هگرفتتعلقساالنهرشددرصد۲۹بادیابتبهداروحوزهدر

.است
ستهنتوانداخلتولیدکهاستبودهحدیدررشدمیزاناین•

۹۰سالدردرصد۸3ازآنسهمودادهتطبیقراخوداست
.استرسیده۹۷سالدردرصد3۶به

داروسازیشرکتبهحوزهایندرداخلتولیدسهمعمده•
واکسیرداروسازیآنازبعدوداشتهتعلقعبیدیدکتر
.دارندقرارشیمیتهران

زمتمرکنیمهبازارنشاندهندهدیابتحوزهدرHHIشاخص•
.استداخلتولیددر
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(ATC CODE: A02, A03, A04, A07, A09, A16)

حوزه رشدی و کامالً رقابتی :  گروه گوارشی

10%

8%

8%

7%

7%
60%

داروسازی دکتر عبیدی

داروسازی تهران شیمی 

اکتوورکو 

داروسازی اکسیر 

صنعتی کیمیدارو 

سایر

79% 78%

21% 22%

 90  97

وارداتی

تولیدی

489 
561 

 97 90

HHI

8.9%8.8%

تولید داخلیتولید داخلی و واردات

رشد ساالنه 

میاندرساالنهدرصد۹قریبرشدباگوارشیگروه•
وهگراین.استداشتهرادومرتبهداروییمنتخبگروههای

خودبهراکشوردارویبازارارزشکلازدرصد۷ازبیش
.میدهداختصاص

۹۷الی۹۰سالهایبازهدرگوارشیگروهداخلتولیدسهم•
ازاربارزشسهچهارمازبیشواستنداشتهمحسوسیتغییر
.استداشتهاختصاصداخلتولیدبهگروهاین

داخلتولیدازدرصد1۰ازبیشترحوزهایندرشرکتیهیچ•
حوزهیکنشانگرHHIدادههایوندادهاختصاصخودبهرا

.استرقابتیکامال
نایزیرگروهبزرگترینمعدهاسیداختالالتدرمانداروهای•

.هستندحوزه

گروه تحلیل توسعه ملی
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گروه خون: حوزه رقابتی با رشد متوسط 

گروه سیستم ایمنی: حوزه رشدی تولید داخل و کامال متمرکز

  گروه خون با رشد حدود 4 درصد ساالنه رشدی کمتر از میانگین صنعت دارو 
را تجربه کرده است. این گروه حدود 10درصد از کل ارزش بازار داروی کشور را به 

خود اختصاص می دهد. 
  سهم تولید داخل گروه قلبی در بازه سال های 90 الی 97 تغییر محسوسی 
نداشته است و باالی دو سوم از ارزش بازار این حوزه به تولید داخل اختصاص 

داشته است.
  شرکت های متعددی در این حوزه فعالیت دارند و داده های HHI نشانگر 
یک حوزه کامال رقابتی بوده و میزان رقابت از سال 90 الی 97 مشخصا افزایشی 

بوده است. 
  داروهای ضد لخته بزرگترین زیرگروه این حوزه هستند.

  بازار گروه سیستم ایمنی رشد باالی 7درصد را تجربه نموده 
است که باالتر از متوسط صنعت دارو در کشور می باشد. این 
گروه 6درصد از کل ارزش بازار داروی کشور را به خود اختصاص 

می دهد. 
  این حوزه رشد محسوسی را در افزایش سهم تولید داخل 
تجربه نموده و از سهم 47درصد در سال 90 به 60درصد در 

سال 97 رسیده است.
  شرکت های داخلی نسبتا محدودی در این حوزه فعالیت 
دارند و داده های HHI نشانگر یک حوزه کامال متمرکز است. 
شرکت سیناژن بیش از نیمی از سهم بازار تولید داخل را به خود 

اختصاص داده است. 

  ساالنه در میان گروه های منتخب دارویی رتبه 
سوم را داشته است. این گروه 6درصد از کل ارزش 

بازار داروی کشور را به خود اختصاص می دهد. 
  سهم تولید داخل گروه قلبی در بازه سال های 
90 الی 97 تغییر محسوسی نداشته است و عمده 
ارزش بازار این گروه به تولید داخل اختصاص داشته 

است.
  شرکت های متعددی در این حوزه فعالیت دارند 
رقابتی  کامال  یک حوزه  نشانگر   HHI داده های  و 

است. 
  داروهای تعدیل کننده چربی خون بزرگترین 

زیرگروه این حوزه هستند.

  ساالنه در میان گروه های منتخب دارویی رتبه سوم را 
داشته است. این گروه 6درصد از کل ارزش بازار داروی کشور را 

به خود اختصاص می دهد. 
  سهم تولید داخل گروه قلبی در بازه سال های 90 الی 97 
تغییر محسوسی نداشته است و عمده ارزش بازار این گروه به 

تولید داخل اختصاص داشته است.
و  دارند  فعالیت  حوزه  این  در  متعددی  شرکت های    

داده های HHI نشانگر یک حوزه کامال رقابتی است. 
  داروهای تعدیل کننده چربی خون بزرگترین زیرگروه این 

حوزه هستند.

گروه قلبی عروقی: حوزه رشدی و کامال رقابتی 

گروه آنکولوژی: حوزه بسیار رشدی تولید داخل و کامال متمرکز
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(ATC CODE C)

رقابتی کامال حوزه رشدی و : گروه قلبی عروقی

11%

11%

9%

8%

7%

54%

سبحان دارو 

البرز دارو 

البراتوارهای رازک 

اکتوورکو 

کارخانجات دارو پخش 

سایر

88% 87%

12% 13%

 90  97

Chart Title

وارداتی

تولیدی

574 550 

 97 90

HHI

8.2%8.0%

تولید داخلیتولید داخلی و واردات

رشد ساالنه 

گروههایمیاندرساالنهدرصد۸باالیرشدباقلبیگروه•
ازدرصد۶گروهاین.استداشتهراسومرتبهداروییمنتخب

.میدهداختصاصخودبهراکشوردارویبازارارزشکل
۹۷الی۹۰سالهایبازهدرقلبیگروهداخلتولیدسهم•

بهوهگراینبازارارزشعمدهواستنداشتهمحسوسیتغییر

.استداشتهاختصاصداخلتولید
دادههایودارندفعالیتحوزهایندرمتعددیشرکتهای•

HHIاسترقابتیکامالحوزهیکنشانگر.
نایزیرگروهبزرگترینخونچربیتعدیلکنندهداروهای•

.هستندحوزه
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(ATC CODE L01)

حوزه بسیار رشدی تولید داخل و کامالً متمرکز: گروه آنکولوژی

58%
15%

9%

6%

4%
8%

آریوژن فارمد 

نانو فناوران داروئی الوند 

داروسازی سبحان انکولوژی 

کوبل دارو 

نو آوران دارویی کیمیا 

سایر
4%

51%

96%

49%

 90  97

وارداتی

تولیدی

3,709 

4,647 

 97 90

HHI

3.7%

60.8%

تولید داخلیتولید داخلی و واردات

رشد ساالنه 

رشدیترینازتوسعهیافتهکشورهایدرآنکولوژیگروه•
افزایشدلیلبهکهمیشودتلقیداروحوزهدرگروهها
هساالنرشدبازاربهجدیدداروهایورودوسرطانیبیماران

.میکندتجربهرارقمی۲
لداختولیددررارشدبیشترینآنکولوژیحوزهایراندر•

سهمدرصد۶۰ساالنهرشدبابهنحویکهاست؛نمودهتجربه
دردرصد۵۰باالیبه۹۰سالدردرصد4ازداخلتولید
.استرسیده۹۷سال

ودارندفعالیتحوزهایندرمحدودیداخلیشرکتهای•
تشرک.استمتمرکزکامالحوزهیکنشانگرHHIدادههای
هبراداخلتولیدبازارسهمازنیمیازبیشفارمدآریوژن
.استدادهاختصاصخود
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(ATC CODE B) 

حوزه رقابتی با رشد متوسط : گروه خون

11%

10%

8%

7%
6%

58%

کوبل دارو 

البرز دارو 

داروسازی شهید قاضی

دارو سازی اسوه 

پارس دارو 

سایر

68% 69%

32% 31%

 90  97

وارداتی

تولیدی

569 

986 

 97 90

HHI

4.3%4.7%

تولید داخلیتولید داخلی و واردات

رشد ساالنه 

ازکمتررشدیساالنهدرصد4حدودرشدباخونگروه•
دحدوگروهاین.استکردهتجربهراداروصنعتمیانگین

اختصاصخودبهراکشوردارویبازارارزشکلازدرصد1۰
.میدهد

۹۷الی۹۰سالهایبازهدرقلبیگروهداخلتولیدسهم•
ازاربارزشازسومدوباالیواستنداشتهمحسوسیتغییر
.استداشتهاختصاصداخلتولیدبهحوزهاین

دادههایودارندفعالیتحوزهایندرمتعددیشرکتهای•
HHIازترقابمیزانوبودهرقابتیکامالحوزهیکنشانگر
.استبودهافزایشیمشخصا۹۷الی۹۰سال

.هستندحوزهاینزیرگروهبزرگترینلختهضدداروهای•
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(ATC CODE L03, L04)

کامال متمرکزحوزه رشدی تولید داخل و : گروه سیستم ایمنی

51%

14%

8%

7%

5%

15% یناژن تحقیقاتی و تولیدی س

داروسازی زهراوی 

آریوژن فارمد 

دارو سازی اسوه 

فرآورده های پویش دارو 

سایر
47%

60%

53%
40%

 90  97

وارداتی

تولیدی

2,986 
3,199 

 97 90

HHI

7.2%

11.7%

تولید داخلیتولید داخلی و واردات

رشد ساالنه 

نمودهتجربهرادرصد۷باالیرشدایمنیسیستمگروهبازار•
این.میباشدکشوردرداروصنعتمتوسطازباالترکهاست
خودبهراکشوردارویبازارارزشکلازدرصد۶گروه

.میدهداختصاص
داخلتولیدسهمافزایشدررامحسوسیرشدحوزهاین•

دردرصد۶۰به۹۰سالدردرصد4۷سهمازونمودهتجربه
.استرسیده۹۷سال

فعالیتحوزهایندرمحدودینسبتاداخلیشرکتهای•
.استمتمرکزکامالحوزهیکنشانگرHHIدادههایودارند

بهراداخلتولیدبازارسهمازنیمیازبیشسیناژنشرکت
.استدادهاختصاصخود



71

 w
w

w
.tm

gi
c.

ir

T
os

e-
e 

M
el

li 
G

ro
up

 In
ve

st
m

en
t M

ag
az

in
e

تحلیل

با باالی 12 درصد    گروه داروهای ضد عفونت اگر چه 
سهم بازار، از بزرگترین گروه های دارویی تلقی می شود اما تنها 

گروهی است که شاهد رشد منفی بوده است. 
  آنتی بیوتیک ها بزرگترین زیرگروه این حوزه هستند و باال 
بودن سرانه مصرف آنتی بیوتیک در ایران )دومین در دنیا مطابق 
گزارش سازمان بهداشت جهانی( موجب باال بودن سهم بازار 

این گروه شده است. 
  سهم تولید داخل این گروه در بازه سال های 90 الی 97 
تغییر محسوسی نداشته است و عمده ارزش بازار این گروه به 

تولید داخل اختصاص داشته است.
و   دارند  فعالیت  حوزه  این  در  متعددی  شرکت های   

داده های HHI نشانگر یک حوزه رقابتی است. 

گروه ضد عفونت: حوزه رقابتی با رشد منفی

9

لی
ه م

سع
ی تو

ذار
یه گ

رما
ت س

شرک

(ATC CODE J)

حوزه رقابتی با رشد منفی: ضد عفونتگروه

19%

17%

10%
7%7%

40%

داروسازی دانا 

دارو سازی فارابی 

کوثر 

داروسازی اکسیر 

آفا شیمی 

سایر

81% 79%

19% 21%

 90  97

وارداتی

تولیدی

942 
1,008 

 97 90

HHI

-1.9%
-2.5%

تولید داخلیتولید داخلی و واردات

رشد ساالنه 

سهمدرصد1۲باالیباچهاگرعفونتضدداروهایگروه•
هاتنامامیشودتلقیداروییگروههایبزرگترینازبازار،

.استبودهمنفیرشدشاهدکهاستگروهی
باالوهستندحوزهاینزیرگروهبزرگترینآنتیبیوتیکها•

یادندردومین)ایراندرآنتیبیوتیکمصرفسرانهبودن
بودنباالموجب(جهانیبهداشتسازمانگزارشمطابق
.استشدهگروهاینبازارسهم

۹۷الی۹۰سالهایبازهدرگروهاینداخلتولیدسهم•
بهوهگراینبازارارزشعمدهواستنداشتهمحسوسیتغییر
.استداشتهاختصاصداخلتولید

دادههایودارندفعالیتحوزهایندرمتعددیشرکتهای•
HHIاسترقابتیحوزهیکنشانگر.

گروه دستگاه اعصاب: بزرگترین و رقابتی ترین گروه دارویی
 گروه دستگاه اعصاب بیش از 12 درصد از سهم 
بازار دارو را به خود اختصاص داده است. همچنین این 
با 12 درصد رشد  تولید داخل  به لحاظ رشد  گروه 

ساالنه رتبه سوم را داراست.
 سهم تولید داخل گروه دستگاه اعصاب در بازه 
سال های 90 الی 97 رشد باالیی را تجربه نموده و از 

65 درصد به 85 درصد رسیده است. 
 در این حوزه شرکت های متعددی فعالیت دارند و 
پایین ترین HHI که به منزله رقابتی ترین گروه است،  

بدان تعلق دارد. 
 مسکن ها بزرگترین زیرگروه این حوزه هستند. 

10

لی
ه م

سع
ی تو

ذار
یه گ

رما
ت س

شرک

(ATC CODE N)

بزرگترین و رقابتی ترین گروه دارویی: گروه دستگاه اعصاب

8%
8%

8%

8%

5%

63%

کارخانجات دارو پخش 

کان تولیدی فاران شیمی تویسر

سبحان دارو 

اکتوورکو 

داروسازی اکسیر 

سایر

65%
85%

35%
15%

 90  97

وارداتی

تولیدی

397 
468 

 97 90

HHI

7.1%

12.1%

تولید داخلی و 
واردات

تولید داخلی

رشد ساالنه 

راداروبازارسهمازدرصد1۲ازبیشاعصابدستگاهگروه•
لحاظبهگروهاینهمچنین.استدادهاختصاصخودبه

راسومرتبهساالنهرشددرصد1۲باداخلتولیدرشد
.داراست

۹۰سالهایبازهدراعصابدستگاهگروهداخلتولیدسهم•
۸۵بهدرصد۶۵ازونمودهتجربهراباالییرشد۹۷الی

.استرسیدهدرصد
رینپایینتودارندفعالیتمتعددیشرکتهایحوزهایندر•

HHIداردتعلقبداناست،گروهرقابتیترینمنزلهبهکه.
.هستندحوزهاینزیرگروهبزرگترینمسکنها•

 گروه تنفسی با حدود 8 درصد سهم بازار و 4 درصد رشد 
ساالنه وضعیت متوسطی را در گروه های دارویی منتخب نشان 

می دهد. 
 سهم تولید داخل گروه تنفسی در بازه سال های 90 الی 
97 رشد باالیی را تجربه نموده و از 59 درصد به 73 درصد 

رسیده است. 
و   دارند  فعالیت  حوزه  این  در  متعددی  شرکت های   

داده های HHI نشانگر یک حوزه کامال رقابتی است. 
 داروهای مرتبط با بیماری مزمن انسدادی ریه بزرگترین 

زیرگروه این حوزه هستند. 

گروه تنفسی: رشد و سهم بازار متوسط  

11

لی
ه م

سع
ی تو

ذار
یه گ

رما
ت س

شرک

(ATC CODE R)

رشد و سهم بازار متوسط  : گروه تنفسی

12%

10%

8%

7%
5%

58%

داروسازی دکتر عبیدی 

کارخانجات دارو پخش 

البراتوارهای سینا دارو 

داروسازی شهید قاضی 

کوبل دارو 

سایر

59%
73%

41%
27%

 90  97

وارداتی

تولیدی

513 550 

 97 90

HHI

4.3%

8.2%

تولید داخلیتولید داخلی و واردات

رشد ساالنه 

رشددرصد4وبازارسهمدرصد۸حدودباتنفسیگروه•
منتخبداروییگروههایدررامتوسطیوضعیتساالنه
.میدهدنشان

۹۷الی۹۰سالهایبازهدرتنفسیگروهداخلتولیدسهم•
درصد۷3بهدرصد۵۹ازونمودهتجربهراباالییرشد

.استرسیده
دادههایودارندفعالیتحوزهایندرمتعددیشرکتهای•

HHIاسترقابتیکامالحوزهیکنشانگر.
بزرگترینریهانسدادیمزمنبیماریبامرتبطداروهای•

.هستندحوزهاینزیرگروه

گروه پوستی: سهم بازار و رشد پایین
 گروه پوستی با حدود 2 درصد  سهم بازار و 
کمتر از 2 درصد رشد ساالنه پایین ترین وضعیت را 

در گروه های دارویی منتخب نشان می دهد. 
 سهم تولید داخل این گروه در بازه سال های 
90 الی 97 اندکی کاهش را تجربه نموده است، 
به خود  را  بازار  از سهم  درصد  اما همچنان 86 

اختصاص می دهد. 
 شرکت های متعددی در این حوزه فعالیت 
دارند و  داده های HHI نشانگر یک حوزه کامال 

رقابتی است.

12

لی
ه م

سع
ی تو

ذار
یه گ

رما
ت س

شرک

(ATC CODE D)

سهم بازار و رشد پایین: گروه پوستی

9%
8%

7%

7%

6%63%

پارس دارو 

دارو سازی سپیداج 

پاك دارو 

ایران دارو 

اکتوورکو 

سایر

90% 86%

10% 14%

 90  97

Chart Title

وارداتی

تولیدی

485 519 

 97 90

HHI

1.5%

0.7%

تولید داخلیتولید داخلی و واردات

رشد ساالنه 

درصد۲ازکمتروبازارسهمدرصد۲حدودباپوستیگروه•
داروییگروههایدرراوضعیتپایینترینساالنهرشد

.میدهدنشانمنتخب
۹۷الی۹۰سالهایبازهدرگروهاینداخلتولیدسهم•

ازدرصد۸۶همچنانامااست،نمودهتجربهراکاهشاندکی
.میدهداختصاصخودبهرابازارسهم

دادههایودارندفعالیتحوزهایندرمتعددیشرکتهای•
HHIاسترقابتیکامالحوزهیکنشانگر.
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خانواده

72

خانواده گروه توسعه ملی

در یک کشتی نشسته ایم
از آمار و ارقام و نمودارها و بازدهی ها و رشد ها و رکوردشکنی ها که بگذریم، از سیستم ها و 
روش ها و نوآوری ها که عبور کنیم، ساعت اداری که تمام شود، راهی زندگی خواهیم شد که 

در این دنیای سراسر دود و آلودگی های محیطی، نیاز به قوای انگیختن دارد. 
اگر هر یک از ما، انگیزش زندگی شخصی و فردی خود را تقویت نکنیم، شاید زود کم 
بیاوریم از پس این حجم از ترافیک اخبار و رویدادهای نامطبوع کوچک و بزرگ برنیاییم. پس 
به سراغ چند همکار از خانواده گروه توسعه ملی رفتیم که هر یک به نحوی برای خود، عوامل 
انگیزشی ساخته بودند که افزون بر تمام مواهب شغلی و خانوادگی، به صورت فردی نیز به 

آنها آرامش عطا می کند. 
از  از 40 سال  دارد که پس  را عمو موسی  فردی  انگیزش  پررنگ ترین مصداق  شاید 
کارافتادگی مطلق به دلیل مجروحیت منجر به قطع نخاع، مانند یک جوان طرفدار تیم فوتبال 

محبوبش است و اشتیاق جوانی دارد. 
پای صحبت های یکی از همکاران قدیمی نشستیم تا از روابط انسانی فراتر از کار در سال های 

فعالیت وبانک بگوید. 
همکاران ورزشکارمان برایمان از حس و حال ورزش کردن گفتند. حتی فرزند یکی از 
همکاران نیز که از سن کم به ورزش روی آورده، از انگیزه ها و آرامشی که ورزش برایش به 

ارمغان می آورد، گفت. 
هنر نیز در بین اعضای این خانواده جایگاه خود را دارد و استاد خطاطی مشغول در این 

خانواده، برایمان از این هنر اصیل می گوید. 
اما تنها مشغله های فردی نیست که این انگیزش را ایجاد کرده باشد، بلکه کمک به همنوع 
نیز در بین اعضای این خانواده بزرگ جایگاه خود را دارد. هرچند همکار عزیزمان نخواست 
نامش فاش شود، اما از حس و حال و نتایجی که کمک های خیرخواهانه اش برای ما به همراه 

آورده، با ما سخن گفت.
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تجلیل

نامش جانباز پرسپولیسی است. البته نه نام شناسنامه ای که موسی سالمت است، بلکه نامی که به آن شناخته می شود. با آن 
لبخند می زند، با آن اشتیاقش را برای زندگی نشان می دهد و با آن در و دیوار اتاقش در آسایشگاه جانبازان ثاراهلل را صفا داده است. 
موسی سالمت در سال 1361 وقتی 28 ساله بود در ماموریت شناسایی قبل از عملیات مسلم ابن عقیل به همراه 4 تن از 
هم رزمانش به دست یک نظامی عراقی اسیر شد، اما این گروه 4 نفره موفق شدند با خفه کردن این نظامی عراقی فرار کنند. 
با این حال در عملیات تعقیب و گریز نیروهای عراقی با رگبار وحشتناکی که به سویشان گرفته  شد، همگی به خاک و خون 

کشیده شدند.
شدت جراحات به حدی بود که امدادگران تصور می کنند عمو موسی همانند دیگر هم رزمانش شهید شده و او را به سردخانه 
منتقل می کنند، اما با خواست خدا پس از 24 ساعت از کما خارج شده و پزشکان با دیدن عالیم حیاتی او را سریعا به اتاق عمل 
منتقل می کنند و با خارج کردن ترکش  ها جانش را نجات می دهند. هر چند او قطع نخاع شده بود و اکنون 40 سال از آن روزها 
می گذرد. 40 سال که او نتوانست مثل سایر پدرها باالی سر بچه هایش باشد و بزرگ شدنشان را ببیند، در روزهای سختی، دست 

محبت به سر بچه ها بکشد، مانند سایر پدرها، صبح ها سرکار برود و عصرها به خانه بازگردد. 
او که پیش از این عملیات، در کارخانه پاکسان کار می کرد، پس از مجروحیت دیگر نتوانست به کار برگردد اما بیمه و حقوق 

و مزایای او از شرکت پاکسان پرداخت می شد. 
البته این عملیات که منجر به مجروحیت و جانبازی او شد، پایان اتفاقات بد برای عمو موسی نبود، بلکه او در نمازجمعه 24 
اسفند 1363 نیز حضور داشت که در آن حادثه تروریستی رخ داد و باعث شد این مرد از جان گذشته، شنوایی خود را نیز از 

دست بدهد. 
پای درد و دل پسرش هم نشستیم. عامر سالمت که هم اکنون فارغ التحصیل گرافیک و فعال در این بخش است، از روزهای 
سختی می گوید که بدون حضور فیزیکی پدر در خانه، دلتنگی و رنجی مادام را حس می کرد. روزهایی که در مدرسه همه فکر 
می کردند او از مزایای جانبازی پدر بهره مند است و همکالسی ها به او طعنه می زدند، اما در واقعیت آنقدر زندگی برایشان سخت 

بود که حتی چندین سال را در خانه پدربزرگ مادری به همراه مادر و سایر خواهر و برادرانشان می گذراند. 
عامر هم مانند پدر پرسپولیسی 2 آتیشه بود. صحبت کردن راجع به پرسپولیس، شور و اشتیاق را به چشمانش می آورد. 
عموموسی شعر جانباز پرسپولیسی را می  خواند. با صدای بلند از اسطوره ها می گفت. با اکثر بازیکنان و مربیان پرسپولیس عکس 
داشت و تا جایی که شرایط به وی اجازه می داد، بازی ها را از کنار زمین دنبال می کرد. اشتیاق او به پرسپولیس، شاید یک هزارم 
اشتیاقش به وطنی است که برایش از جان و حتی فراتر از جان گذشته و 40 سال برای آن هزینه می دهد. هزینه ای که شاید 

کمتر کسی حاضر باشد برای آرمان هایش، برای وطنش و برای دینش بدهد.

حکایت عموموسی

حکایت40سال وطن پرستی در کنج آسایشگاه ثارالله

نشریه داخلی وبانک
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یادداشت

74

مدیر امور سهام»وبانک«

 امور سهام، نبض تنپده وبانک
وز وز تا امر از دیر

رضا حسینی

در مهرماه سال 1372، تنها چند ماه پس از آغاز به کار رسمی شرکت به 
جمع همکاران در شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران )گروه توسعه ملی( 
اضافه شدم، همکاران اغلب از بازنشستگان بانک ملی ایران بودند که بنابر 
تخصص و تجربه در شرکت مشغول به کار شده بودند. بنابراین من جوان ترین 
نیروی شرکت محسوب می شدم. نکته قابل تامل اینکه اغلب آن عزیزان که با 
آغوش باز پذیرای ما بوده و تمام تجربیات خود را در اختیار ما قرار دادند، دیگر 
در میان ما نیستند )روحشان شاد( تمامی همکاران شرکت در آن دوره و با این 
بزرگواران مشغول به کار شده اند، خاطرات بسیار خوبی را یاد دارند. از همان 
ابتدا من به واحد سهام که در حال شکل گیری بود، معرفی شدم اما بخاطر 
اینکه از همه جوان تر بودم عموما اغلب کارهای برون سازمانی مانند خریدهای 
اداری، چاپ سربرگ ها و خرید دستگاه های کپی و کامپیوتر نیز با من بود. 
  IBM هنوز فراموش نمی کنم اولین دستگاه کامپیوتری که خریداری شد یک
ساخت انگلستان با چاپگر سوزنی Epson که در یک اطاق مخصوص با درب 
ضد سرقت قرار داده شده بود، هر مقامی که به شرکت دعوت می شد حتما 

برای دیدن آن می آمد.
 چه هیجانی داشتم وقتی مسئولیت و حق استفاده از آن به من واگذار شد. 
در آن تاریخ شرکت هنوز نزد سازمان بورس پذیرفته نشده بود و لذا سهامداران 
جهت خرید و فروش سهام به شرکت مراجعه می کردند، همه چیز دفتری بود، 
به تازگی برنامه سهام که از شرکت مهندسی رایورز خریداری شده بود در حال 
نصب و راه اندازی بود و البته مجبور بودیم تا سالیان متوالی دفاتر سهام را حفظ 
و مدارک را نگهداری کنیم. در ابتدا به عنوان کارمند و سپس کارشناس و از 
سال 1382 نیز به عنوان مدیر امور سهام منصوب شدم و مسئولیتم روز به روز 
بیشتر شد . وقتی به آن سال ها نگاه می کنم، حجم کار اصال با االن قابل مقایسه 
نیست، کارها هم به صورت دستی و هم مکانیزه انجام می شد )هنوز سیستم 
برای سازمان های نظارتی قابل قبول نبود(، هیچ ابزاری برای اطالع رسانی به 
جز روزنامه و تلفن نبود و می شود تصور کرد که چه حجم باالیی از تلفن ها 
و مراجعه کنندگان داشتیم. در سال 1383 که افزایشی از محل آورده نقدی 
و مطالبات انجام گرفت، روزانه به صورت میانگین تا 500 نفر مراجعه کننده 
داشتیم. البته تعداد نفرات امور سهام از 2 نفر به 7 نفر رسیده بود. در طول 
خدمتم در شرکت با 13 مدیرعامل و تقربیا با همین تعداد نیز معاون همکاری 
داشته ام، شرکت در دوران خود با فراز و نشیب هایی همراه بوده است که همگان 

از آن مطلع و نیازی به بازگو کردن آنها نیست، در این نوشتار بیشتر به بازگو 
کردن ساختار واحد امور سهام خواهم پرداخت. 

 همانگونه که قبال اشاره کردم من در سال 1372 به مجموعه همکاران در 
شرکت اضافه شدم، قرار شد که من به همراه آقای محمود کروندی که ایشان 
از بازنشستگان بانک ملی بودند، امور سهام را راه اندازی و اطالعات پذیره نویسان 
را که توسط اداره سرمایه گذاری بانک ملی ایران صورت گرفته بود به شرکت 
منتقل و در دفاتری به نام دفتر سهام ثبت، برای پذیره نویسان اقدام به چاپ 
اوراق سهام نموده و در نهایت مدارک را بایگانی نماییم. در خاطرم هست که 
برای حدود 8500 سهام دار این اقدامات صورت پذیرفت. باتوجه به اینکه من از 
سهام، بورس و قانون تجارت اطالعات چندانی نداشتم برای آموزش بیشتر، به 
واحد امور سهام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران و همچنین کارگزاری بورس 
بانک ملی ایران معرفی و مدتی در این دو واحد مشغول به کارآموزی شدم که 
البته این آموزش ها در روند کاری تاثیر به سزایی داشتند. اولین افزایش سرمایه 
شرکت در سال 1373 انجام گرفت، آن هم از محل آورده نقدی و مطالبات 
که یعنی چاپ و ارسال اوراق حق تقدم، در این زمان و به دلیل افزایش حجم 
کار )که اغلب تاپاسی از شب ادامه داشت( آقای مهدی صدیقی و متعاقب آن 
خانم قطبی به مجموعه ما اضافه شدند. در سال 1374 آقای کروندی از امور 
سهام به اداری منتقل و خانم وفایی به عنوان مدیر واحد منصوب گردیدند، در 
همان سال نیز شرکت به ساختمان جدید واقع در کوچه چهارم خیابان خالد 
اسالمبولی ) وزراء( منتقل شد. نفر بعدی که به جمع پرسنل امور سهام افزوده 
شد آقای علی ملکی و در سال 1375 نیز آقایان مهرداد ادیبی، بهروز میرزایی، 
حسن شورشی و مرحوم غالمحسین دهستانی به جمع ما پیوستند. در آن 
زمان و باتوجه به حجم مراجعه کنندگان که تا روزی 500 نفر نیز می رسید، 
امور سهام به یک سالن بزرگ در طبقه اول منتقل و بنابر دستور مدیرعامل 
وقت، برای سهامداران فرش قرمز و وسیله پذیرایی شامل چای و شیرینی در 
نظر گرفته شد، به جرات می توان گفت که شرکت سرمایه گذاری بانک ملی 
اولین شرکتی بود که برای سهامداران خود چنین احترامی را قائل شده که 
این فرهنگ همچنان نیز در شرکت جاری است. شایان ذکر است که باتوجه به 
پیشرفت تکنولوژی، این واحد پیشتاز بوده و توانسته با افزایش تعداد سهامداران، 

با استفاده از امکانات و با کمترین نفرات، خدمات شایانی را ارائه نماید. 
از جمله همکارانی که با امور سهام همکاری داشته و یا بازنشسته شده و یا 
هنوز در واحدهای دیگر مشغول به کار می باشند می توان به آقایان محسن 
طاهری آشتیانی ) بازنشسته(، محسن صالحی)بازنشسته( و هاشم حقیقی 
و خانم ها نوبری، مینائی، مقدم و کلوت اشاره نمود. همکارانی که هم اکنون 
در خدمتشان هستیم آقایان مهرداد ادیبی و بهروز میرزایی و خانم تاجگر 
هستند. برای بنده افتخاری است که با این بزرگواران همکاری داشته و 
اکنون نیز دارم و با هم توانسته ایم خدمتی هر چند کوچک به سهامداران 

محترم عرضه کنیم.
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یادداشت

مدیر مالی »وبانک«
حمیدرضا گلشاهی

و دارم  آرز
دیوان استاد شهریار را بنویسم 

هادی مشهدی

از کودکی توجه من به تابلوها زیاد بود. البته نه لزوما تابلوهای خطاطی بلکه 
هر نوشته خاصی می توانست نظر من را جلب کند. هر وقت خط زیبایی را 
میدیدم مجذوب آن می شدم و از آن بسیار لذت می بردم حتی خطوط نوشته 
شده در بریده روزنامه ها هم به نظرم جالب بود. تا اینکه در دوره راهنمایی 
کم کم با خوشنویسی آشنا شدم. از همان دوران راهنمایی شروع به نوشتن 
کردم تا اینکه در دوران دبیرستان مساله کم کم پر رنگ تر شد و حس خوبی 
که به خوشنویسی و این هنر گران سنگ داشتم باعث شد تا تصمیم بگیرم این 
هنر زیبا را به طور جدی دنبال کنم. تا سال 80 که 17 ساله بودم به انجمن 
خوشنویسان شهر تبریز رفتم و ثبت نام کردم. اولین استاد خوشنویسی من 
که هنوز هم از محضرشان بهره مندم، هنرمند گرانقدر »جناب استاد یوسف 
کله جاهی« بودند که ایشان در حال حاضر در رشته شکسته نستعلیق دارای 

درجه ی استادی هستند. 
مبنای آموزش خوشنویسی در انجمن خوشنویسان ایران، خط نستعلیق 
است چون نستعلیق تنوع فراوانی دارد که از جمله آنها می توان به کتابت، چلیپا 
نویسی که بسیار جذاب است، قطعه نویسی، سیاه مشق و موارد دیگری اشاره 
کرد که چنین تنوعی در خطوط دیگر وجود ندارد. البته که بعد از سپری کردن 
دوره خوش، در دوره های عالی و باالتر از آن باید خط دومی انتخاب می کردیم 
که عموما شکسته نستعلیق و یا ثلث و یا نسخ و یا سایر خطوط است و من 
شکسته نستعلیق را انتخاب کردم. در سال 82 موفق به کسب مدرک سطح 
عالی و در  سال 92 نیز موفق به کسب درجه ممتاز خوشنویسی از انجمن 
خوشنویسان ایران شدم. سپس دوره فوق ممتاز را زیر نظر استاد گرانقدرم 

»جناب استاد مجتبی سبزه« آغاز کردم.  
هر چند که در این سال ها، مدارج عالی انجمن خوشنویسان ایران را کسب 
کردم، اما خوشنویسی هیچ اهمیت مادی برایم نداشت. خوشنویسی برای من 
ابزاری است که به آرامشم کمک می کند. در دوره های تحصیالت تکمیلی که 
شاغل هم بودم، کمتر می توانستم به این دغدغه خود برسم، اما از زمانی که 
درسم کمی سبک تر شد، دوباره برای این هنر وقت بیشتری گذاشتم هر چند 

عموما از کوچکترین فرصت ممکن برای مشق خط نهایت استفاده را می برم.
اگر کسی از من بپرسد که خوشنویسی چه نوع هنری است به نظر شخصی 
من هر چند در هنر خوشنویسی نكات فنی و آموزشی امری اكتسابی است ولی 
می توان گفت جنبه اکتسابی هنر خوشنویسی پس از جنبه ذاتی آن قرار دارد 
و با وجود آنکه نمی توان نقش تعليم و آموزش را در اين رابطه ناديده گرفت، هر 
کسی که از نظر ذاتی استعداد قوی تری داشته باشد بیشتر پیشرفت می کند و 
هرچه استعداد کمتر باشد این موضوع کم رنگ تر می شود. کال هنر همین است 
و باید چیزی را در خودتان ببینید و به عالیقی برسید و چیزی نظر شما را جلب 

کند و حس درونی آن را داشته باشید. 
اگر بخواهم حال و روز خطاطی را وصف کنم باید بگویم وقتی به مشق خط 

مشغولم به هیچ چیزی غیر از چیزی که می بینم و 
می خواهم خلق کنم فکر نمی کنم. تنها چیزی است 
که می تواند مرا از عالم روزمرگی کنار بکشد. حال 
روحی شما در کیفیت اثری که خلق می کنید تاثیر 
دارد. قطعا هر چه آرامش فرد بیشتر باشد و تالطم 
کمتری را تجربه کند و وقت و حوصله بیشتری برای 
انجام کار داشته باشد مثل کارهای دیگری است که 
انجام می دهد و نتیجه بهتر خواهد بود. شاید حتی 
را دارم در حالت  این کار  بلدم و استعداد  من که 
روحی بد نتوانم کار خوبی خلق کنم. در این دوران 
که زندگی ها ماشینی است و مشغله های فراوان وجود 
دارد، یک ساعت وقت گذاشتن برای خلق کردن اثری 
بر روی کاغذ با دوات و قلم نعمت بزرگی به حساب 
می آید. این حس خوب و عالقه ای که در من هست 
را لطف خدا می دانم و همیشه سعی می کنم شاکر و 
قدردان باشم. این نکته را نیز باید بگویم که خط و 
خوشنویسی در رسیدن به آرامش من حضوری بسیار 
درخشان دارد. هرچند معتقدم خط و خوشنویسی با 
ادبیات پیوند ناگسستنی و تنگاتنگ دارد و نمی توان 
یکی را بدون دیگری تصور کرد بطوری که اگر ادبيات 

را از خوشنويسی بگيريم به نظر می رسد همه سرمايه اش را گرفته ايم. 
موضوعاتی را که در خوشنویسی کار می کنم متناسب به عالیقم است. از 
اشعار شعرای بسیاری در کارهایم استفاده می کنم لیکن »اشعار حضرت حافظ، 
استاد شهریار، شاعر فقید قیصر امین پور و آقای فاضل نظری« شاید بیشترین 
سهم را در مشق من داشته باشند. اشعار خیلی زیادی وجود دارد که همیشه 

نظر من را به خود جلب میکند ولی برخی از ابیات مثل:
»چیزی عزیزتر ز تمام دلم نبود، ای پارۀ دلم که بریزم به پای تو،

در خاک هم دلم به هوای تو می تپد، چیزی کم از بهشت ندارد هوای تو«
 از قیصر امین پور و یا 

»آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد ز 
هم دنیا چرا«

از استاد شهریار از ابیاتی هستند که بیشتر دوست دارم و همیشه وقتی مشق 
می کنم اینها را می نویسم.

و سخن آخر اینکه بزرگترین آرزوی من در عرصه خوشنویسی این است که 
خداوند توفیق دهد و روزی هنرم به عیاری برسد که بتوانم دیوان استاد شهریار 
را کتابت کنم. عیار اشعار استاد شهریار خیلی باالست و باید به نوشتن اشعار 

ایشان بیشتر از پیش پرداخته شود.
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انگار همین دیروز بود، زمستان سال 1380 که یکی از دوستان پدرم که 
کاراته کار می کرد پیشنهاد داد تا من هم برم و کاراته کار کنم. رفتیم لباس 

کاراته خریدیم.
جلسه اول رفتم و با تشویق های سنسی بیطرفان)مربی( عالقه مند شدم.

بعد از یک سال باشگاهم رو عوض کردم و  زیر نظر شیهان عزیزی 
تمریناتم رو تا سال 1385 ادامه دادم .هر موقع ارتقا پیدا می کردم و 
رنگ کمربندم عوض می شد یا در مسابقات مقامی می گرفتم کلی 

انرژی می گرفتم و ذوق می کردم.
بعضی اوقات هم به خاطر امتحانات یا موارد این چنینی مجبور 
به ترک تمرینات می شدم و وقتی دوباره بر می گشتم سر تمرین 
متوجه می شدم چقدر بدن من آماده بوده و این آمادگی از دست رفته 
است. دوستی می گفت اگر ورزش رو مثل غذا خوردن بدونیم همیشه 

ورزش می کنیم.
چه تشبیه قشنگی، شاید یک روز غذا نخوریم، 2روز بشه و گرسنه باشیم 
ولی روز سوم باید غذا بخوریم. االن وقتی مسابقات کاراته یا عکس های قدیمی 

رو می بینم انگیزه پیدا می کنم که دوباره ورزش رو شروع کنم.

اواخر شهریور ماه سال 1395 مصادف با رویداد المپیک 2016 به طور اتفاقی با ورزش تکواندو آشنا شدم. البته از قبل 
هم آشنایی نسبی با این ورزش داشتم اما این مسابقات باعث شد بیشتر پیگیر این رشته ورزشی شوم و به طور جدی 
درباره تکواندو تحقیق کنم . همین موضوع موتور محرک من برای وارد شدن به این رشته شد و  یک سال بعد تکواندو 
را آغاز کردم و اکنون دان 2 دارم. حقیقتا می توانم بگویم با شروع این حرفه به شدت سطح اعتماد به نفس من افزایش 
پیدا کرد، انرژی مثبت بسیار زیادی دریافت کردم و این ورزش تبدیل به عضو جدا نشدنی زندگی من شد.  تکواندو نه 
تنها باعث شد احساس بهتری نسبت به زندگی پیدا کنم بلکه خیلی از سطح خواسته هایم را ارتقا بخشید و باعث شد 

دید واالتری نسبت به زندگی داشته باشم. عالقه من به این رشته ورزشی صرفا به دلیل پر کردن اوقات فراغت یا 
تناسب اندام نبود بلکه دلیل اصلی گرایش من به این ورزش روحیه و انگیزه ای بود که برای ادامه دادن در وجود 

من ایجاد می کرد و می توانم به طور قاطع بگویم تکواندو برای من تنها ورزش نیست، بلکه سبک زندگی 
است که می توانم در سخت ترین لحظات و سخت ترین تصمیم گیری ها به آن رجوع کنم.  وقتی به تکواندو 

مشغولم، حسی دارم که انگار تمام مسائل دیگر را فراموش می کنم و تمام تمرکز و توان خود را در لحظه 
صرف آن می کنم.  شاید از نظر یک فرد نظاره گر این کار فقط حجم زیادی از خستگی و آسیب را 

به همراه دارد و هیچ لذتی در آن وجود نداشته باشد،  اما به عقیده من حتی در طاقت فرساترین 
شرایط تمرین لذتی وجود دارد که شاید در هیچ کار دیگری نتوانم پیدا کنم، وجود داشتن در 

شرایطی که قطعا باعث قوی تر شدن می شود همیشه لذت بخش است.

رزمی کار شازند در راه مسابقات جهانی جوجیتسو

تکواندو، سبک زندگی من است

ورزش مثل غذا

رضا شفیعی از پرسنل شاغل در واحد آتش نشانی امور HSE شرکت 
پتروشیمی شازند است که حدود 20 سال در ورزش های رزمی و انفرادی 

چون: جودو، کشتی و جوجیتسو فعالیت دارد.
وی که هم اکنون 30 سال دارد، طی سال ها ورزش حرف های خود 

عناوین بسیار ارزنده ای در سطح کشور و جهان به دست آورده است 
که شاید قهرمانی در مسابقات جهانی کاراته ِکمپو )IKF( در کشور 

اسپانیا  در سال 2019 و شکست حریفی از ایاالت متحده آمریکا 
در فینال این مسابقات، بزرگترین موفقیت این ورزشکار شاغل 

در پتروشیمی شازند باشد.
شفیعی از سال 2012 تاکنون در تیم ملی جوجیتسو 

جمهوری اسالمی ایران مشغول به فعالیت های حرفه ای 
ورزشی است و در حال حاضر نیز در حال آمادگی 

جهت اعزام به مسابقات قهرمانی جهان در کشور 
امارات متحده عربی است.

نازنین فاطمه افشاری - 17 ساله

ری 
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خیریه

نشریه داخلی وبانک
شماره 5 / تابستان 1400

توتو  نیکینیکی  می کنمی کن  وو  دردر  دجلهدجله  اندازانداز
ماجرای اصلی از حدود 7 سال قبل و از آنجایی شروع شد که من تشکیل خانواده دادم و در جریان 
واقعی و بدون تعارف زندگی اجتماعی قرار گرفتم. من و همسرم همیشه به دنبال این بودیم که در 
جامعه و محیط زندگی خود موثر و مفید باشیم، تا اینکه 6 سال قبل توسط یکی از دوستان قدیمی با 
محله ای در جنوب تهران به نام قلعه نو امالک پاکدشت آشنا شدیم. محله ای که متاسفانه مثل خیلی 

از مناطق حاشیه ای شهرها بافت فرهنگی واجتماعی بسیار ضعیف و محرومی دارد.
بعد از یکی دو مرتبه رفت و آمد به آنجا تصمیم گرفتیم که تمام تالش و بضاعتمان را بگار بگیریم 
تا حداقل تعدادی از ساکنین این منطقه را تا جایی که می توانیم شاد و احساس آرامش ولو مقطعی 

را برایشان فرآهم آوریم.
در ابتدای فعالیت از خانواده ها ، بستگان و دوستان بسیار نزدیک کمک های نقدی جمع آوری 
می کردیم و در برخی از ایام سال مانند عید نوروز و ماه مبارک رمضان بسته های ارزاق تهیه نموده و 

بین خانواده های نیازمندی که در این مدت شناسایی کرده بودیم توزیع می نمودیم.
با گذر زمان دایره افرادی که به گروه ما اعتماد می کردند بیشتر و طبعا حجم کمک های نقدی 
و غیرنقدی بیشتری به ما سپرده می شد که به لطف خدا باعث گسترش فعالیت های ما گردید و 
توانستیم تعداد خانواده ها )110 خانواده( و تعداد دفعات تهیه و توزیع ارزاق و یا سایر اقالم جمع آوری 

شده را بیشتر نماییم)مانند ایام عید سعید غرید خم ، والدت حضرت علی علیه السالم و...(.
باتوجه به رفت و آمد بیشتر به آن منطقه و شناسایی دقیق تر نیازهای خانواده های شناسایی شده 
توانستیم با کمک خدا برای 3 خانواده آبرودار و نیازمند جهیزیه تهیه نماییم و طی 3 سال البته قبل 

از شیوع ویروس کرونا برای تعدادی از دانش آموزان پک های لوازم التحریر و کیف و ... تهیه نماییم.
در 2 سال اخیر و با شیوع ویروس کرونا سعی کردیم فعالیت های خود را گسترده تر کنیم. به طور 
مثال توانستیم طی 2 مرحله تیم پزشکی شامل متخصصین اعصاب ، عفونی و ... به آن منطقه برده و 
پس از ویزیت رایگان اهالی داروهای الزم را تهیه نموده و حتی برخی از بیماران دارای شرایط حاد را 

نیز تا طی شدن دوره کامل درمانشان همراهی کردیم.
در وضعیت فعلی با وجود انواع فشارهای مادی و روانی بر زندگی اقشار ضعیف جامعه مسئولیت ما 
بسیار بیشتر از قبل گردیده و از این فرصت استفاده می نمایم و دست یاری به سوی تمام عزیزانی که 

عالقمند به حضور در انجام اینگونه فعالیت ها می باشند دراز می نمایم.
یا علی علیه السالم 
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از نگاه »دوربین«
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گزارش تصویری

آیین افتتاح معامالت آتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری طال و آغاز معامالت سیمان در بورس کاالی ایران

نشریه داخلی وبانک
»وبانک«»وبانک«  بهبه  روایتروایت  تصویر تصویر شماره 5 / تابستان 1400

نشست مدیران حقوقی خانواده گروه توسعه ملی تیرماه ۱۴۰۰

هفته قوه قضاییه فرصت مناسبی 
است تا مدیران این قوه راهبردی 
و استراتژیک گوشه ای از خدمات 
ارزشمند خود را بیش از پیش در 
معرض قضاوت رسانه های ارتباط 
جمعی و افکار عمومی قرار دهند.

خانواده گروه توسعه ملی در 
راستای مسئولیت اجتماعی خود و 
همچنین کمک به سازمان انتقال 
خون به منظور جبران کمبود بانک 
خون کشور در شرایط پاندمی 
کرونا اقدام به اهدای داوطلبانه 
خون توسط کارکنان این هلدینگ 
کرد.

در رگ ما مهربانی جاری است... اهدای داوطلبانه خون در ساختمان مرکزی گروه توسعه ملی

جلسه یادواره شهدای گروه توسعه ملی با حضور جانشین مدیرعامل وبانک

گروه توسعه ملی به منظور یاد 
و خاطره شهدای 8 سال دفاع 
مقدس علی الخصوص شهدای 

خانواده  گروه توسعه ملی اقدام به 
برگزاری دومین یادواره 118 شهید 

این خانواده نمود.

آرامش معامالت سیمان در بورس 
کاال امری که  با حضور دالالن و 
واسطه ها به خطر افتاده بود اما بورس 
کاال خانه ای امن برای این بازار شد.



نشریه داخلی وبانک

گزارش تصویری
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شماره 5 / تابستان 1400

ایام اهلل محرم ۱۴۰۰ شمسی

هرساله با نزدیک شدن 
به ایام اهلل محرم، شهر و 
خیابان ها بوی اباعبداهلل 
می گیرد در همین راستا 
ساختمان مرکزی گروه با 
سیمای محرم و فضاسازی 
این ایام قدمی هرچند 
کوچک در حفظ زنده 
نگه داشتن راه حسین)ع( 
انجام داد.

خانواده گروه توسعه ملی در 
راستای گرامیداشت 118 شهید 

خانواده گروه توسعه ملی و نزدیک 
شدن به بهار تعلیم و تربیت با 

همیاری شرکت های توسعه صنایع 
بهشهر، مدیریت شوینده و مروارید   

اقدام به تهیه بسته لوازم تحریر و 
بسته های  بهداشتی کرد و این امر 

خداپسندانه در استان سیستان 
بلوچستان و شهر زاهدان اجرا شد.

هفته دفاع مقدس شهریور ۱۴۰۰

در راستای منویات رهبری که فرمودند: »دشمنان 
می خواهند یاد شهدا احیا نشود برای اینکه جاده شهادت 
کور بشود«؛ گروه توسعه ملی اقدام به مناسب سازی 

فضای محیطی ساختمان مرکزی وبانک کرد.

همدلی مومنانه گرامیداشت ۱۱8 شهید خانواده گروه توسعه ملی






