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نشریه «شاهد اقتصادی»

مشتاقدریافتنظرات،پیشنهاداتوانتقاداتومطالب
شما خوانندگان عزیز است .مطالب اين نشريه توليد
شركت سعدي و نقل مطالب « شاهد اقتصادی» با
ذکر منبع مجاز است .مطالبدرجشدهدرمجله لزوما
موضع گردانندگانآننیست.

افق های روشن
شاهد

مقام معظم رهبری با درایت و دقت نظر در انتخاب عنوان "تولید ،پشتیبانی ها و مانع زدایی ها" به عنوان شعار سال
جدید ،از میان سایر اولویتهای موجود کشور در سال  1400که در واقع آن را باید ادامه شعار "جهش تولید" و " رونق
تولید" در دو سال گذشته دانست ،هم اذهان را متوجه اصلیترین مشــکل و نیاز کشور نمودند و هم در عین حال،
مهمترین راه حل برای رفع آن را مورد تأکید قرار دادند .در واقع انتخاب هوشمندانه این شعار ،نشاندهنده آن است
که کماکان مشکل اصلی کشور ما مشکل اقتصادی است و این مشکل ،ریشه در درون دارد و برای حل آن نیز طبعاً
باید یک عزم جدی در سطح ملی و به خصوص در میان مسئوالن شکل گیرد.
نشانگرهای مختلف اقتصادی مثل اشتغال و دستمزد ،به طور مستقیم با تولید مرتبط هستند و با بهبود وضعیت تولید
وضعیت آنها نیز ارتقا پیدا میکند .با افزایش تولید ،گردش سرمایه از رکود خارج شده و رونق در بازارهای مختلف
ایجاد میشود .اما موانعی برای رشد تولید در کشور وجود دارد که امیدواریم در سال جاری و با روی کارآمدن دولت
انقالبی ،شاهد تحولی در این عرصه باشیم و زمینه مناسب برای رونق تولید و انجام حمایتها و پشتیبانیهای الزم
از آن و نیز زدوده شدن موانع در مسیر رونق و جهش تولید ،فراهم شود.
از مجموعه همكارانمان در شرکت شاهد که مالک اصلی آن خانوادههای محترم شهدا و ایثارگران هستند نیز انتظار
میرود با اهتمام و جدیت بیشتر نسبت به تحقق شعار راهبردی سال با کمک به تولید از طریق تأمین مالی و مشارکت
در طرحها و پروژههای تولیدی و دانش بنیان و همچنین صادرات تولیدات داخلی اهتمام ورزند .تا ضمن حرکت در
مسیر تحقق فرمایشــات مقام معظم رهبری و کمک به شکوفایی اقتصادی کشور ،منافع بیشتر و اصیلتری را عاید
سهامداران خود نماید.
خدا را شاکریم که بعد از سالها در مجموعه شاهد امکان انتشار نشریهای داخلی برای پرداختن به موضوعاتی
در زمینه فعالیت کلیه شرکتهای مجموعه شاهد تحت عنوان شاهد اقتصادی بوجود آمد .در این نشریه سعی
خواهد شــد به موضوعات و تحوالتی که در شرکتهای زیرمجموعه بنیاد شــهید و امور ایثارگران و تحوالت
اقتصادی و سیاسی که در سطح داخل و خارج کشور در جریان اســت و میتواند پایه و اساس تصمیمگیری و
رشد مجموعه قرار گیرد؛ توجه شود .اين امكان رسانهاي و ارتباطي ميتواند منجر کاهش فاصله بین شرکتها
و نزدیک شدن دیدگاهها شــود تا بتوانيم در کنار یکدیگر بهرهوری را باال برد و در نتیجه سود بیشتری را عاید
سهامدارن وخانواده محترم شهدا و ایثارگران نمود.

سرمقاله

| سردبير/فرشيد گوهري|

معرفی

شرکت سرمایهگذاری سعدی؛

ازدیروزتا امروز
فعالیتهایفرعی

سرمایهگذاری در مســکوکات ،فلزات گران بها ،گواهی سپرده بانکی و سپردههای
سرمایهگذاری نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری مجاز
سرمایهگذاریدرسهام،سهمالشرکهواحدهایسرمایهگذاریصندوقهایاسایراوراقبهادار
دارایحقرایشرکتها،موسساتیاصندوقهایسرمایهگذاری،باهدفکسبانتفاعبه
طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابستۀ خود ،کنترل شرکت ،موسسه یا صندوق
سرمایهگذاریسرمایهپذیررادراختیارگرفتهیادرآننفوذقابلمالحظهبیابد.
سرمایهگذاری در داراییهای فیزیکی ،پروژههای تولیدی و پروژههای ساختمانی با
هدف کسب انتفاع

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایهگذاری سعدی برای سال
مالی منتهی به 30اسفند۱۳۹۹برگزار شد

مجمع عمومی عادی ســالیانه شرکت ســرمایهگذاری سعدی برای ســال مالی منتهی به 30
اسفند  ،۱۳۹۹روز یکشــنبه  ۱0مرداد ماه  ۱۴۰۰در محل شرکت شاهد با حضور دکتر فتحی
پور مدیرعامل شــرکت شاهد و دیگر مدیران شرکت شــاهد و با ریاست آقای نیکنام هوشیار و
نظارت آقای سید رامتین حسنی به نمایندگی از شرکت شاهد و آقای میالد سلگی به نمایندگی
از شرکت بازرگانی شاهد و خانم باقریه نماینده سازمان بورس اوراق بهادار ،برگزار شد.در ابتدا،
نماینده موسســه حسابرسی مفیدراهبر به عنوان حسابرس مســتقل و بازرس قانونی شرکت،
گزارش خود در خصوص عملکرد سال مالی گذشته شرکت سرمایهگذاری سعدی را به صورت
مقبول اعالم و ارائه نمود که پس از بحث و بررسی ،مورد تأیید و تصویب مجمع قرار گرفت.در ادامه
جلسه مجمع ،حسین عامریان ،مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سعدی ،گزارش هیئت مدیره
به مجمع شامل بررسی اقتصاد جهان و ایران در سال  ،1399مروری بر بازار سرمایه ایران و فراز و
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فرودهای آن ،عملکرد مالی شرکت و اقدامات و
فعالیتهای انجام شده طی سال مورد گزارش
و برنامههای آتی شــرکت را تشــریح نمود.
براساس صورت های مالی ،سود شرکت در سال
مالی  ،1399با سرمایه  650میلیارد ریالی ،مبلغ
 1885میلیاردریال بود که مجمع با تقسیم 80
درصد آن موافقت نمود .همچنین روزنامه دنیای
اقتصاد به عنوان روزنامه رسمی درج آگهیهای
شرکت و سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس
مستقل و بازرس قانونی تعیین شد.

نمایندهموسسه
حسابرسی
مفیدراهبر به عنوان
حسابرسمستقل
و بازرس قانونی
شرکت ،گزارش
خود در خصوص
عملکرد سالمالی
گذشتهشرکت
سرمایهگذاری
سعدی را به صورت
مقبول اعالم و ارائه
نمود

ECONOMIC MAGAZINE
شرکت سرمایهگذاری سعدی به عنوان یک هلدینگ معتبر سرمایهگذاری در حوزههای مختلف کسب و کار ،فعالیت خود را از دهه
 70آغاز کرد.
هدفاصلیازتأسیسهلدینگ،مشاركتدرشركتها،طرحها،واحدهايتوليدي،صنعتي،بازرگاني،خدماتيونيزمبادرتبههرگونه
عمليات مالي ،پولي ،بازرگاني و نيز خريد و فروش كاال و سهام در داخل و خارج از كشور و نيز سرمايهگذاري در امالك و ساختمان است.
شرکت سرمایه گذاری سعدی ،هلدینگ مالی و سرمایهگذاری مجموعه شاهد است که در بازار سرمایه ،صنعت کارگزاری ،بازرگانی و
بیمهفعالاست.همچنینشرکتدرراستایاهدافبلندمدتتعیینشده،برنامهگسترشحضوردرحوزههایتخصصیدیگرهمچون
مشاوره سرمایهگذاری ،سبدگردانی ،لیزینگ ،تامین سرمایه و سایر فعالیتهای مرتبط را دارد.
 99درصد مالکیت شرکت متعلق به شرکت شاهد به عنوان سهامدار عمده است و به عنوان یکی از پنج هلدینگ اصلی شرکت شاهد
شناختهمیشود.

فعالیتهایاصلی

سرمایهگذاری در سهام ،سهم الشرکه واحدهای سرمایهگذاری صندوقها یا سایر
اوراق بهادار دارای حق رای شرکتها ،موسسات یا صندوقهای سرمایهگذاری ،با
هدف کسب انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص وابسته خود ،کنترل
شرکت ،موسسه یا صندوق سرمایه گذاری سرمایه پذیر را در اختیار نگرفته یا در آن
نفوذ قابل مالحظه نیابد .سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای
حق راینیستوتوانایی انتخابمدیریا کنترلناشر رابهمالک اوراقبهادارنمیدهد.

مدیرعامل شرکت شاهد:
شرکت سرمایه گذاری سعدی ،موفقترین شرکت مجموعه
شاهد است

دکتر فتحی پور مدیرعامل شــرکت شــاهد
همزمان بــا برگزاری جلســه مجمع عمومی
سالیانه شرکت سرمایهگذاری سعدی ،ضمن
تقدیر از زحمات مدیرعامــل ،هیئتمدیره و
کارکنان این شرکت تصریح نمودند :شرکت
سرمایهگذاری ســعدی در سال مالی گذشته
که بازار سرمایه رونق قابل توجه به همراه فراز
و فرودهای بســیار را تجربه کرد ،توانست از
فرصتها به نحو احسن استفاده نماید و سود
قابل توجه و مناسبی را عاید مجموعه نماید.
ویهمچنیناظهارداشت:شرکتسرمایهگذاری
سعدی موفقترین شرکت زیر مجموعه شرکت شاهد است که با توجه به روند سالهای گذشته و
برنامههای ارائه شده ،به سرعت درحال توسعه و پیشرفت است.
در پایان نیز دکتر فتحی پور ،استمرار ســودآوری پایدار و با کیفیت ،انجام مقدمات پذیرش
شرکت سعدی در بورس و توسعه فعالیتهای آن شرکت تاکید نمودند.

مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری سعدی،
گزارش فعالیتهای شرکت در سال 99و
برنامههای آتی را تشریح نمود

همزمــان بــا برگــزاری مجمع عمومــی عادی
سالیانه شرکت ســرمایهگذاری سعدی منتهی به
 ،1399/12/30حسین عامریان مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری سعدی ،گزارشی از اقدامات صورت
گرفته در سال  1399و برنامههای آتی این شرکت
را تشــریح نمود .در این جلسه مدیرعامل شرکت
سرمایهگذاری سعدی بازدهی قابل توجه شرکت در
دو سال اخیر را ماحصل تدبیر و ریسکپذیری هیئتمدیره و تالش و اهتمام
کارکنان شرکت با شناسایی و استفاده دقیق و مناسب از فرصتهای بازار
سرمایه دانست و از حمایتهای شرکت شاهد از برنامههای این شرکت تشکر
نمود .عامریان انتقال بخشی از پرتفوی بورسی شرکت شاهد به سرمایهگذاری
سعدی را از تدابیر بلند مدیریت شرکت شاهد دانست که با توجه به برنامه
افزایش سرمایه و ورود شرکت به بورس ،ضمن تمرکز تخصصی فعالیتها،
سبب افزایش بازدهی مجموعه شاهد در آینده نزدیک خواهد شد.
در ادامه مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری سعدی ،اهم اقدامات صورت
گرفته در سال گذشته از جمله
تهیه برنامه راهبردی پنج ساله شرکت
افزایش سرمایه از مبلغ  650میلیارد ریال به  2000میلیارد ریال
اصالح و تصویب ساختار سازمانی و شرح وظایف مدیران
تشکیل کمیته سرمایهگذارینوآورانه وبررسی طرحهابه منظور شناسایی
فرصتهای مناسب سرمایهگذاری
خرید ساختمان و تجهیز دفتر جدید شرکت در خیابان وزرا را تشریح نمود.
وی در ادامه به برنامههای آتی شرکت اشاره نمود و اظهار داشت :مهمترین
برنامههای شرکت برای سال 1400و سالهای آینده اخذ پذيرش و عرضه
عموميسـهامشرکتدربورساوراقبهادارتهران،اخذمجوزتبدیلبهگروه
مالیازنهادهایذیصالحواخذمجوزوتاسیسشرکتتامینسرمایهمیباشد.
وی در پایان اظهار داشت :در تالش هستیم با توجه به شرایط بازار سرمایه و
شرایطاقتصادیکشور،روندرشدبازدهیشرکتراادامهدهیم،بازدهیباالتراز
شاخصبورسداشتهباشیمودرزمرهدهشرکتبرترسرمایهگذاریقرارگیریم.
گاهنامه
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رئیسی چه قبل از ریاست جمهوری با بازدید از سازمان بورس و چه اکنون بارها
نشان داده که تمام تالشش این است که سرمایههای مردم را به سمت بورس
ببرد .احتماال با این راهکار هم میتواند بازار ارز را کنترل کند .هم نقدینگی
بخش تولید را تامین کند.

ECONOMIC MAGAZINE

پس از انتخابـات ریاسـت جمهوری و
مشخص شـدن انتخاب سـید ابراهیم
رئیسـی به عنـوان هشـتمین رئیس
جمهـور ایـران ،گمانهزنیهـا در
خصوص کابینـه و برنامههای اقتصادی
دولـت سـیزدهم آغـاز شـد .نامهای
زیـادی بـرای تیـم اقتصـادی حجت
االسلام رئیسـی مطرح تـا در نهایت
بـا نامه رسـمی رئیس جمهـور و اعالم
کابینه پیشـنهادی به مجلس شـورای
اسلامی همه چیز مشـخص شـد.
آخریـن گام اسـتقرار دولـت جدیـد در حـال
طی شـدن اسـت .ابراهیـم رئیسـی بـرای دفاع
از وزرای انتخابـی خـود بـه مجلـس رفـت .امـا
آنچـه او در مجلـس بـر آن تاکیـد داشـت دفاع
از کابینهای بـود کـه مهمتریـن ویژگیهای آن
مبارزه با فسـاد ،جوان و انقالبی بودن اسـت .جز
این او حداقـل در معرفـی وزرای اقتصادی مهم
کابینه بـر ایجـاد عدالت بـه خصـوص در حوزه
توزیـع منابـع تاکیـد کرد.
از مجمـوع سـخنان رئیس جمهـور در دفـاع از
اعضـای کابینـه میتـوان  6سـیگنال دریافـت
کرد کـه عبارتنـد از:
طرفدار «اقتصاد مقاومتی» و «مردمیسـازی
اقتصاد» اسـت.
مهمتریـن برنامـهاش «تامیـن و بهبـود
معیشـت جامعه بـه ویژه اقشـار کـم درآمد
اسـت».
بـر تولیـد داخل بـرای حـل مشـکالت تکیه
دارد.
در خصـوص برجـام «معتقد اسـت وضعیت
فعلی نتیجـه گـره زدن اقتصاد به خواسـت
دیگران اسـت».
نگاهـش بـه بـازار سـرمایه حمایتی اسـت و

دیگری از سـخنانش بر توسـعه روابط اقتصادی
بـا کشـورهای دیگر تاکیـد کـرد اما «براسـاس
منافع ملـی و الهامبخشـی در جهان اسلام».
این سـخنان را میتوان سـیگنال منفی ابراهیم
رئیسـی به بازار ارز دانسـت .آن هم در روزی که
دالر دوباره سـقف مقاومتـی خود را شکسـته و
وارد کانـال  ۲۷هزار تومان شـد.

خواسـتار«تغییر رویکـرد مداخلـهای بـه
رویکـرد حمایتـی ،هدایتـی ،نظارتـی در
بازارهـای سـرمایه» اسـت.
طرفـدار توسـعه روابـط بینالملـل اسـت اما
براسـاس منافـع ملـی و الها مبخشـی در
جهـان اسلام.
نگاهدولتسیزدهمبهبازارسرمایه

درآمدهاینفتییامالیاتی؟

یکـی از مهمتریـن سـیگنا لهای ابراهیـم
رئیسـی ،حمایـت تمـام قـد از وزیـر اقتصـاد
پیشـنهاد یاش از بـورس اسـت.
رئیسـی چه قبل از ریاسـت جمهوری بـا بازدید
از سـازمان بورس و چـه اکنون بارها نشـان داده
که تمـام تالشـش این اسـت کـه سـرمایههای
مردم را به سـمت بـورس ببـرد .احتماال بـا این
راهـکار هـم میتوانـد بـازار ارز را کنتـرل کند.
هـم نقدینگـی بخش تولیـد را تامیـن کند.
ایـن مسـاله در برنامه احسـان خانـدوزی ،وزیر
پیشـنهادی اقتصادی او هم آمده بود .خاندوزی
اعالم کرده بـود یکـی از راهکارها این اسـت که
منابع بـه بورس بـرود و جـذب تولید شـود.

نکتـه دیگـری کـه در سـخنان ابراهیم رئیسـی
وجـود دارد این اسـت کـه به نظـر میرسـد این
دولـت حداقل اکنـون امید چندانی بـه مذاکرات
برجـام نـدارد .او در معرفـی وزیـر نفـت تنهـا به
سـوابق او اشـاره کرد و نهایتا در یک جمله گفت
«دوسـتان نگران نباشـند نسـبت به فروش نفت
هم اقدامات خوبـی در ایـن زمینه وجـود دارد».
او نـه مسـالهای دربـاره میـزان صـادرات
و چشـمانداز دولـت عنـوان کـرد و نـه
راهـکاری بـرای کسـب سـهم ایـران از بازار
نفـت جهـان.
امـا در مقابـل در معرفـی وزیـر اقتصـاد بـر
مالیاتسـتانی تاکیـد کـرد و گفت« :مـا به یک
چهره جـوان و مطلـع اقتصـادی نیـاز داریم که
نظـام مالیاتـی را عادالنـه کنـد و نظـام تامیـن
مالـی دولـت را فعـال و اصلاح کنـد».
مهمتریـن برنامـه خانـدوزی هـم اصلاح نظام
مالیاتـی و وضـع مالیاتهـای جدید اسـت .این
هم از کارنامه او در مجلس مشـخص است و هم
برنامـهای که ارائـه داده.
بـه عبارتـی بـه نظـر میرسـد دولـت رئیسـی
پذیرفته که احتمـاال برجام به نتیجه نمیرسـد
و تامیـن مالـی دولـت بایـد از طریـق بـورس و
مالیـات باشـد .و البتـه رئیسـی روی کنتـرل
قیمـت ارز با کمـک بازار سـرمایه حسـاب ویژه
باز کـرده اسـت.

آیندهبازارارز
امـا سـیگنال دیگـر سـخنان گفتـه و ناگفتـه
ابراهیم رئیسـی به بازار ارز اسـت .رئیسـی هنوز
موضع مشـخصی در مورد برجام نگرفته و حتی
در معرفـی وزیـر خارجـه هـم هیـچ اشـارهای
بـه مذاکـرات برجـام نکـرد .در حالـی کـه امیر
عبدالهـی موظـف بـه پیـش بـردن یـا تعییـن
تکلیـف هفـت دور مذاکـرات پیشـین برجـام
اسـت.
رئیس دولت سـیزدهم حتی در جایـی صراحتا
گفت « وضعیت فعلـی نتیجه گـره زدن اقتصاد
به خواسـت دیگران اسـت ».همچنین در بخش
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چشمانداز

چشمانداز اقتصاد ایران
در قرن جديد

افزایش
رشد
اقتصاد
و کسری
بودجه

صندوق بینالمللی پول در ماه آوریل
گزارشی منتشر کرده که پیشبینی و
چشمانداز اقتصاد ایران در سال جاری و
سال آینده را مشخص میکند گزارشی که
اعداد و ارقام آن میتواند برای فعاالن این
بازار به عنوان راهنمای عملکرد شناخته
شود .هر چند ممکن است در ادامه راه
برخی از آنها در مسیر متفاوتی رخ بدهند.
10
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از جملــه پیــشبینیهــای صنــدوق بینالمللــی
پــول از چشــمانــداز اقتصــاد ایــران میتــوان بــه
مــوارد ذیــل اشــاره کــرد:
انتظــار رشــد  2درصــدی ســرانه تولیــد
ناخالــص داخلــی طــی ســال ( 1400بــه
قیمــت ثابــت و بــر حســب برابــری قــدرت
خریــد ،دالر ســال  – )2017فاصلــه قابــل
توجــه بــا باالتریــن رقــم مشــابه در ســال
1396
اســتمرار رونــد کاهشــی نســبت کل ســرمایه
گــذاری بــه تولیــد ناخالــص داخلی ایــران در

ســالهای  1400و 1401
بــرآورد رشــد مثبــت حجــم واردات و صادرات
کاال در ســال  1399پــس از دو ســال متوالی
تجربــه رشــد منفــی و اســتمرار آن در ســال
1400
بــرآورد کســری تــراز حســاب جــاری 4.5
میلیــارددالری بــرای ایــران در ســال 1399
و انتظــار مازادشــدن تــراز مزبــور در ســال
1400
کاهــشنســبتخالــصبدهــیهــایعمومــی
دولــتبــهتولیــدناخالــصداخلــیدرســال1400

بر اساس پیشبینیهای صندوق بینالمللی پول اقتصاد ایران پس از دو سال رکود در
نرخ رشد  1/5درصدی در این سال را تجربه کرده است.
درآمده و
معادنازورکود
صنایع1399،
اتاق بازرگانی ،سال
تهران
کشاورزی
یک دوره پنج ساله باثبات برای اقتصاد ایران تا سال  1405پیشبینی شده که
پس از آن
اقتصادی
معاونت بررسیهای
متوسط نرخ رشد آن  2/5درصد اعالم شده است.

مطابق نمودار  ،1بر اساس آخرین پیشبینی صندوق بین المللی پول در آوریل  ،2021اقتصادی ایران بعد از تجربه دو سال
ECONOMIC
MAGAZINE
 1405طی
باتی را تا سال
رکود ،در سال  1399با نرخ رشد  1.5درصدی از رکود خارج شده و پیشبینی میشود روند نسبتاً با ث
نماید .بر این اساس ،نرخ رشد اقتصادی ایران در سال  ،1400به  2.5درصد خواهد رسید.
نمودار  -1چشمانداز رشد اقتصادی ایران طی سال های (1394-1405درصد)
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مقاله

برنامههایی برای دوران پسا کرونا

کاهش
تسلط دولت

ترجمه :يوسف موسوي
اتاق فکر امور بینالمللی چتم هاوس ( )Chtham Houseبا بررسی اقتصادهای
منطقه خلیج فارس ،توصیههایی را بر اساس شاخص سختگیری آکسفورد به
کشورهای منطقه خلیج فارس اعالم کرده است.
شــوک همهگیری جهانی کوویــد  19نه فقط
برای منطقــه خلیج فارس که در تمــام دنیا آثار
زیانبار اقتصادی برجا گذاشت .در منطقه خلیج
فارس عالوه بر شوک قرنطینهای با از دست دادن
درآمدهای نفتی و تحت فشار قرار گرفتن تامین
مالی بخش عمومی و بسیاری از افراد شاغل در این
بخش ،در مقایسه با سایر اقتصادها ،نیاز کمتری
به اعمال سیاســتهای مالی ضدچرخهای بود.
با این وجــود ،پرداخت مالیات بــه تعویق افتاد،
بودجههایی برای هزینههای ســامت تخصیص
یافت و پشتیبانی هدفمندی از طریق برنامههای
حمایت از درآمد و اشتغال برای خانوارها در برخی
کشورها ارائه شد.
چتم هاوس در همان ابتدای امر مشخص میکند
که اقتصادهای کشورهای حوزه خلیج فارس به
تغییر نقش دولت نیاز دارنــد .تغییر روابط بین
دولت و بخش خصوصی در کشــورهای حاشیه
خلیج فارس به آنها کمک میکند تا در مواجهه با
بحرانها ،قویتر ظاهر شوند.
دولتهــای خلیج فارس بر اســاس شــاخص
سختگیری آکســفورد به همهگیری کووید19-
واکنش نشــان دادند و با کاهش موارد ابتال ،تنها
امارات متحده عربی مجــددا فعالیتهای خود را
به سرعت احیا کرد.
اگرچه سیاستهای اقتصادی به منظور حمایت
از کســب و کارها و خانوارهــا ،از طریق کاهش
نرخهای بهره بانکهای مرکزی ،تامین نقدینگی
بانکها و به تعویق انداختــن پرداخت وام برای
وامگیرندگان ،تسهیل شــده ،اما سیاست مالی
نیز نقش مهمی ،هر چند کمتر ،ایفا کرده است.
تعطیلیهای ناشی از کووید ،19-تاثیر شدیدی بر
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اقتصاد غیرنفتی منطقه داشت .اگرچه اطالعات
گزارش چشــمانداز اقتصادی منطقه خاورمیانه
صندوق بینالمللی پول در اکتبر  ، 2020انقباض
تقریباً کمتر از  5/7درصدی را در ســال 2020
پیشــبینی کرد ،اما این مقدار نیز همچنان قابل
توجه بود.
با توجه به کاهش ســطح ابتال بــه کووید،19-
آغاز واکسیناسیون ،بازگشایی سفر و پشتیبانی
اقتصادی قابل توجه ،برای سال  2021پیشبینی
بهتری صورت گرفته به گونهای که پیشــبینی
میشود بخش غیرنفتی منطقه خلیج فارس ،رشد
 2/9درصدی را در ســال  2021به دست بیاورد.
این رقم کمی بیشــتر از رشد کلی تولید ناخالص
داخلی  2/3درصدی پیشبینی شده زیرا احتماال
تولید نفت طبق توافقنامه اوپک پالس همچنان
انقباضی خواهد بود.

اقدامات کلیدیدربحرانهایدوقلو
بحران دوقلــو ،در واقع همزمانی بــروز دو اتفاق
همهگیری کووید 1۹-و کاهش شدید درآمدهای
نفتی در اقتصادهای منطقه خلیج فارس اســت.
اتفاقی کــه چالشهای اقتصــادی خلیج فارس
را عیان کرده ،اما آنها را تغییر نداده اســت .این
موضوع مجددا ً اهمیت داشتن ضربهگیرهای قوی
پولی و مالی برای کنترل تأثیر نوســانات قیمت
نفت و پیشبرد تالشهای متنوعسازی در اقتصاد
را تأیید و یادآوری میکند.
اگرچه گامهای مهمی برای ایجاد تعدیل مورد نیاز
در اقتصادهای بحرین و عمان در حال انجام است،
ولی پویایی مالی کوتاه مــدت در این اقتصادها
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بحران دوقلو ،در
واقع همزمانی بروز
دو اتفاق همهگیری
کووید 1۹-و کاهش
شدید درآمدهای
نفتی در اقتصادهای
منطقهخلیجفارس
است .اتفاقی که
چالشهای اقتصادی
خلیج فارس را عیان
کرده ،اما آنها را
تغییر نداده است.
این موضوع مجددا ً
اهمیت داشتن
ضربهگیرهای
قوی پولی و مالی
برای کنترل تأثیر
نوساناتقیمتنفت
و پیشبرد تالشهای
متنوعسازی در
اقتصاد را تأیید و
یادآوری میکند.

قبل از بحران کووید 19-دشوار بوده و از آن زمان
بیشتر هم شده اســت .با وجود اینکه پیشبینی
میشود اوج درآمدهای نفتی برای همه کشورهای
حاشیه خلیج فارس ،فقط برای دو دهه آینده ادامه
خواهد داشت ولی در صورت ظهور بهبود جهانی
«سبز» ،ممکن است اقتصادهای مزبور زودتر از
موعد پیشبینی شده با افت درامدهای نفتی مواجه
شوند .چنانچه جذب ســرمایه خارجی و نیروی
متخصص ماهر خارجی دشــوارتر شــود ،تالش
برای تغییر اقتصاد خلیج فارس چالشبرانگیزتر
خواهد بود و بخشهای گردشــگری و هتلداری
کاربر(مبتنی بر نیروی کار) که در اکثر برنامههای
متنوعســازی نقش اساســی دارند ،تا زمانی که
اطمینان نسبت به سفرها به طور کامل بازگردد،
با مشکالت اساسی روبرو خواهد شد.
اما اهمیت ایجاد اقتصــادی متنوعتر ،همچنان
کمرنگ اســت ،بنابراین الزم اســت اصالحاتی
که از زمان ســقوط قیمت نفت در ســال 2014
در حال انجام اســت  -تحت عنــوان برنامههای
گوناگون «چشــم انداز»  -با کاهش همهگیری
کوویــد ،19-همچنــان ادامه یابند .ســرعت،
ترتیب اهمیت و زمانبندی نیز در موفقیت انجام
اصالحات اقتصادی موردنیاز نقــش مهمی ایفا
میکنــد .ترازنامههای قوی بخــش عمومی به
اکثر کشــورهای حاشــیه خلیج فارس ،امکان
انعطافپذیری برای مدیریت کســریهای مالی
زیاد را در زمان بحران داده اســت .کسری مالی
کل منطقه در سال  ، 2020حدود  2.9درصد از
تولید ناخالص داخلی تخمین زده شده ،در حالی
که این رقم در سال  2019حدود  2درصد از تولید
ناخالص داخلی بوده است.
ضربهگیرهــای مالی کــه از محــل کاهش توام
داراییهــا و اختصــاص وامهای جدیــد تأمین
میشــوند ،تضمین الزم را در مقابل لزوم اعمال
سیاســت انقباضی مالی در روش ضدچرخهای
فراهــم میکنند .دولتهــای خلیــج فارس و
نهادهای شبه دولتی از بزرگترین وامگیرندگان
در بازارهــای بینالمللی در ســال  2020بودند
(بدهی دولتها ،به تنهایی بیــش از  50میلیارد
دالر بوده و کل بدهی نیز بیش از ســه برابر این
مقدار است).

اولویتهایاصالحساختار
با کمرنگ شدن تأثیرات کووید ،19-کسریهای
مالی باید کاهش یابد و ساختار درآمد و هزینهها
دوباره تنظیم شــود که این اقــدام روابط دولت
و شــهروندان را نیز تغییر خواهــد داد .معرفی
مالیاتهای جدید ماننــد مالیات فروش ،مالیات

افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی با توجه به انتقال فناوری که میتواند به همراه
داشته باشد ،یک هدف اصلی است ،اما ساکنان منطقه خلیج فارس داراییهای قابل
توجهی را در خارج از کشور دارند که تحت شرایط مناسب ،حداقل تا حدی میتواند
برای تامین سرمایههای مالی و فیزیکی جذب شود.
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بر ارزش افزوده و احتماال مالیات بر درآمد ،حذف
تدریجی یارانههــای قیمت انــرژی و در نهایت
مقیاسبندی مجدد دســتمزدهای باالی بخش
عمومی ،همگی برای اصــاح بود جه دولت الزم
است .کویت ،قطر و امارات متحده عربی با توجه
به درآمد ســرانه باالتر ،فضای مالی بیشــتری
برای انجام این کار دارنــد .کوچک کردن حجم
پروژههای عمرانی بزرگ که به زیرســاختهای
اساســی کمک نمیکنند ،معقول خواهد بود .در
نهایت ،اگر متنوعســازی انجام شود ،روابط بین
دولت و بنگاههای خصوصی هم تغییر خواهد کرد.
بدون ایجاد بخش خصوصــی پویاتری که برای
نیروی کار شغل ایجاد میکند ،اصالحات اشتغال
عمومی از نظر اجتماعی یا سیاسی کارآمد نخواهد
بود .الزم اســت سیاســتهای بازار کار موجب
شوند تا شــهروندان را به کار در بخش خصوصی
و استخدام آنها توســط بنگاهها تشویق کند ،در
حالی که همچنان به نیــروی خارجی با مهارت
باال برای حمایت از برنامههای متنوعســازی هم
مورد نیاز است.
دولتها میتوانند تغییرات رفتاری ایجاد کنند.
آنها باید بــه وضوح اعالم کننــد که فرصتهای
شــغلی بخش عمومــی در آینــده بــا توجه به
محدودیتهــای مالی محدود خواهد شــد .این
امر به کاهش سطح دســتمزد مورد انتظار برای
اشــتغال در بخش خصوصی کمک میکند و به
نوبه خود ،از سیاستهای ملی اشتغال پشتیبانی
میکند.
افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی با توجه
به انتقــال فناوری که میتواند به همراه داشــته
باشد ،یک هدف اصلی است ،اما ساکنان منطقه
خلیج فارس داراییهای قابل توجهی را در خارج
از کشور دارند که تحت شرایط مناسب ،حداقل تا
حدی میتواند برای تامین ســرمایههای مالی و
فیزیکی جذب شود .این سرمایهگذاریها میتواند
باعث ایجاد مشــاغل پردرآمد شود که در صورت
توسعه همزمان مهارتها و سرمایه انسانی ،برای
شهروندان جذاب است.

نقشدولتها
محیطهای پایدار و قابل پیشــبینی و همچنین
خطرات ژئوپلیتیکی کاهش یافتــه  -توافقنامه
اخیر صلح شــورای همکاری خلیج فارس از این
نظر مهم اســت -که این امر بــه حداقل کردن
هزینههای معامله و فراهم آوردن محیط جذابی
برای ســرمایهگذاران خارجــی و داخلی کمک
میکند .امکان ســرمایهگذاری خصوصی برای
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خبر
بازیابی سبزتر و پایدارتر که توسط دیجیتالسازی
و فنآوریهای جدید پیش میرود ،چشــمانداز
توسعه بخش خصوصی -که کمتر وابسته به دولت
است -را در سراسر کشورهای حاشیه خلیج فارس
بیشتر بهبود میبخشد.
این امــر دولتها را قادر میســازد تــا از ایفای
نقشهای مالک ،تولیدکننــده و توزیعکننده ،به
نقشهای جدید داور ،تنظیمکننده و تسهیلگر
تبدیل شوند .نقش دولت در توسعه و متنوعسازی
اقتصادی بسیار حیاتی اســت .نهادهای دولتی
برای انجام سرمایهگذاریهای کالن و پذیرفتن
ریســکها ،از قدرت مالی و پشــتیبانی سیاسی
برخوردار هســتند که بخش خصوصــی قادر به
انجام آنها نیســت و یا تمایلی به انجام آنها ندارد،
اما همچنین آنها ممکن است پروژههایی را انجام
دهند که قبــل از تعهد مبالغ هنگفــت ،ارزیابی
بخش بازار برای آنها وجود نداشته باشد .همچنین
مداخله دولــت ریســک برونرانــی و کاهش
سرمایهگذاری خصوصی را بدنبال دارد .برقراری
تعادل مناســب ضروری اســت .دولت در درجه
اول باید تالش خود را بر تامین زیرســاختهای
با کیفیــت ،چارچوب قانونی و نظارتی مناســب
و در صورت لــزوم ایجــاد انگیزههــای مالی با
محدودیت زمانی مشــخص برای سرمایهگذاران
بخش خصوصی متمرکــز کند .اگر قرار باشــد
سرمایهگذاری مستقیم توسط دولت انجام شود،
باید در مناطقی باشــد که بخــش خصوصی در
مراحل اولیه توسعه قدم نمیگذارد ،ضمن اینکه
باید تجزیه و تحلیل دقیــق هزینه  -فایده انجام
شود تا اطمینان حاصل شود که آنها در مقایسه با
منابع بخش عمومی استفاده شده ،ارزش افزوده
بیشتری ایجاد میکنند و در نهایت باید برنامهای
برای چگونگــی خروج دولت و اجازه مشــارکت
بیشــتر برای فعالیت بخــش خصوصی تنظیم و
عملیاتی شود.

برقراری تعادل مناسب
ضروری است .دولت در
درجه اول باید تالش خود
را بر تامین زیرساختهای
با کیفیت ،چارچوب
قانونی و نظارتی مناسب
و در صورت لزوم ایجاد
انگیزههای مالی با
محدودیت زمانی مشخص
برای سرمایهگذاران بخش
خصوصیمتمرکزکند.
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محیطهای پایدار و قابل پیشبینی و همچنین خطرات ژئوپلیتیکی کاهش یافته  -توافقنامه
اخیر صلح شورای همکاری خلیج فارس از این نظر مهم است -که این امر به حداقل
کردن هزینههای معامله و فراهم آوردن محیط جذابی برای سرمایهگذاران خارجی و
داخلی کمک میکند.
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قیمت طال ،مذاکرات برجام و شوک طالبان
از نیمه مرداد تا پایان این ماه پنج اتفاق مهم برای بازار طال رخ داده است .دعوت
از ایران برای بازگشت به مذاکرات برجام ،احتمال برداشته شدن تحریم،
کاهش سرعت صعود طال ،شوک طالبان به بازارهای جهانی و مذاکرات جدید
ابراهیم رئیسی اتفاقات مهم برای بازارها هستند.
هنگامی که خبر درخواست سخنگوی وزارت خارجه آلمان از ایران برای
بازگشت به مذاکرات درباره توافق هستهای منتشر شد« ،سعید خطیبزاده»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران موضع تهران در
خصوص لزوم پایبندی آمریکا و سه کشور اروپایی برجام را بیان کرد ،همتای
آلمانی او بار دیگر بدون توجه به نقض عهدهای مکرر طرفهای غربی ،از ایران
خواسته به میز مذاکرات برگردد .از سوی دیگر ایلنا نیز گزارش داده که آمریکا
تحریمها علیه کاشی ایرانی اهدایی به مسجدی در آمریکا را بر میدارد.
طبق نوشته ان.بی.سی ،وزارت خزانهداری آمریکا تحریمها علیه کاشیهای
ایرانی را لغو و این محموله را که در فرودگاه بینالمللی داالس توقیف شده
بود ،آزاد میکند .این کاشیها قرار است برای ساختن مسجدی در ایالت
ویرجینیای شمالی استفاده شود.
سومیناتفاقمهمکاهشسرعتصعودطالستکهدراینمورداقتصادآنالین
نوشته است :گزارشها حاکی از آن است که شیوع کرونای دلتا در حال تحت
تاثیر قرار دادن اقتصادهای بزرگ به ویژه چین است .همچنین گزارشها
حاکی از افزایش موارد ابتال در ایاالت متحده آمریکاست؛ مسالهای که شرایط
سخت قرنطینه و محدودیتهای اقتصادی سال گذشته را برای معاملهگران و
سرمایهگذاران یادآوری میکند .تمرکز بازار همچنین بر فدرال رزرو معطوف

است که بر اساس برخی گمانهزنیها مبتنی بر سخنان اعضای فدرال رزرو،
سیاستهای پولی خود را در اوایل پاییز تشدید میکند.
شوک طالبان به بازار طال نیز از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
اقتصادنیوز نوشته است :شاید طالبان بازار طال را صعودی نکند اما می تواند
قیمت طال را کاهشی کند چگونه؟ کیتکو به نقل از شیلز می نویسد :فعاالن
بازار طال نمی توانند فراموش کنند که افغانستان بیش از ۷۰۰هزار اونس طال
دارد و هرگونه فروش قابل توجه فلز زرد برای جمع آوری پول نقد می تواند بر
بازار طال تأثیر منفی بگذارد.قیمت طال در سطح  ۱۷۸۶دالر قرار دارد که در
مقایسه با روز قبل تغییری نداشته است.
اما مهمتر از همه این اخبار ،مذاکرات ابراهیم رئیسی است.
سید ابراهیم رئیسی در گفتگوهایی تلفنی با روسای جمهور روسیه و چین
درباره تامین واکسن کرونا ،بحران افغانستان و برجام مذاکره کرد .روسای
جمهور ایران و روسیه ابراز امیدواری کردند تا در حاشیه اجالس شانگهای در
شهر دوشنبه تاجیکستان مالقات و گفتگوهای مفصلتری درباره موضوعات
مورد عالقه داشته باشند.
با این اظهارات به نظر میرسد کمی از نااطمینانیهای بازارهای طال و دالر
کاسته شود .احتماال با جدیتر شدن روند مذاکرات قیمت دالر تاثیر بیشتری
بگیرد و ارزان شود.
بدین ترتیب میتوان انتظار یک رفتار متفاوت از هفته گذشته برای طال در
آینده کوتاهمدت را داشت .آیا ممکن است قیمت طال طبق انتظار عمل کند
و از سرعت صعودی بودن آن کاسته یا اصال این روند صعودی متوقف شود؟

%10
میلیون دز
طبق اعالم بانک مرکزی،
نسبت تعداد چکهای
برگشیت به زیر  ۱۰درصد
رسید.

متوسط قیمت هر
متر مربع مسکن در
تهران اعالم شده
توسط بانک مرکزی

مدیرعامل بانک مسکن از صدور کارت  50تا  100میلیون توماین مصالح
ساختماین برای پیشبرد برنامه ساخت مسکن خبر داد.

تورم ساالنه در مردادماه به  45.۲درصد رسیده است.

میلیون تومان

100 - 50

30 %

با لحاظکردن آخرین محموله چیین ،مجموع واکسنهای واردایت کشور از
۲۵.۵میلیون دوز عبور کرد.
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امکان سرمایهگذاری
خصوصی برای
بازیابی سبزتر و
پایدارتر که توسط
دیجیتالسازی
و فنآوریهای
جدید پیش میرود،
چشمانداز توسعه
بخشخصوصی-که
کمتروابستهبه
دولت است -را در
سراسر کشورهای
حاشیهخلیج
فارسبیشتربهبود
میبخشد.

میلیون
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حجتاالسالم شکری:

سرمایهگذاری
بايد با شناخت و

پذیرش ریسک
باشد

اشاره :پیش از اینکه حتی ساعت کاری آغاز شد و در صبحی زود مهمان حجتاالسالم
شکری نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران بودیم تا با هم گفتگویی در
زمینه عملکرد مجموعههای اقتصادی بنیاد به خصوص شرکت شاهد داشته باشیم.
گفتگویی که عالوه بر این موضوع همراه با توصیههایی از سوی ایشان بود که خواندنش
خالی از لطف نیست.
مجموعه شــاهد بخش اعظم آن متعلق
به سرمایه خانوادههای شاهد و ایثارگر است
راهبرد شما برای اســتفاده حداکثری از این
ســرمایهها و در عین حال پیشبرد منویات
رهبری در این زمینه چیست؟

هدف از تشکیل صندوق سرمایهگذاری شاهد آن
گونه که حضرت امام (ره) پیشبینی کرده بودند و
بعد امر به تاسیس آن فرمودند و هدایایی هم در این
صندوق قرار داد این بود که در آتیه فرزندان شاهد
برای تسهیل در معیشت و زندگیشان نقشآفرینی
کند .این تبدیل به امانت فرزندان شهدا در دست
صندوق شد که با این امانت کار و تالش انجام شود

16
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تا سودآوری آن تبدیل به اندوختهای برای آینده
فرزندان شهدا باشــد .اگر به این سرمایهگذاری به
چشم امانت نگاه کنیم ،باید انسانهای امین برای
این کار برگزیده شوند.
در عین حال باید به ســودآوری این مســئله هم
دقت کنیم و نباید اینگونه باشد که آن هدیه اولیه
نگهداری و حفظ شود و به چشم صندوق امانات به
آن نگاه نشود.
به نوعی سرمایهگذاریای که بتواند باعث
رشد و تکثیر آن سرمایه اولیه شود؟

بله ،این برای این بود که با این سرمایه کار و تالش
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هر کاری که انجام
میدهیم باید با
شناختمسیر
باشد .یعنی راهی
کهبلدنیستیمرا
نرویم .اول نیاز
بهشناختمسیر
است و پس از کسب
شناخت و اعتماد
الزم آن وقت تصمیم
بگیردکه سرمایه
خودش را در چه
راهی و چه حوزهای
سرمایهگذاری
کند .مهم این است
که وقتی جایی
سرمایهگذاری کنیم ،
مسئولیتپذیریهم
داشته باشیم.

شکل بگیرد و الزم بود نه تنها افراد امین که کاردان،
حافظ منافع فرزندان شهدا و کسانی که بتوانند از
این سرمایه سودهایی را از راه درست محقق کنند تا
فرزندان شاهد در آینده بتوانند از آن استفاده کنند.
پس عالوه بر امین بودن افرادی که برای این کار الزم
بود بحث به کار گرفتن سرمایه در راه کارهای مفید،
سازنده و حالل را هم مدنظر قرار میدادند .کارهایی
که به حال جامعه باید مفید میبود که اگر سودی هم
برای فرزندان شــاهد محقق میشد از مسیر حالل
میبود .این سرمایه میتوانســت از طریق راههای
نادرست رشد خوبی داشته باشد اما یقینا حضرت
امام (ره) با این امر مخالف بود و حتما باید این سرمایه
در زمینههای مولد ،سالم و سازنده سرمایهگذاری
میشد که عالوه بر تامین منافع جامعه ،بتواند برای
فرزندان شهدا به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه به
سود مناسبی هم برسند .این سود باید از یک تجارت
صحیح از یک بنگاهداری و معامالت صحیح نصیب
فرزندان و خانوادههای شهدا بشود.
با این توصیف و بعد از گذشت این همه سال،
صندوق شاهد و مجموعههایی که در این زمینه
کار میکنند از نظر شــما چقدر به اهدافشان
رسیدهاند؟

کامال مشخص است .هر کجا که افراد امین و کاردان
در راس کار بودند ،آنجا موفقیت به دست آمده و هر
کجا که انسانهای ناشــی و غیر امین آمدند ،آنجا
فرزندان شاهد متضرر شدهاند.
یعنی از نظر شما دوران پر افت و خیزی را
در زمینه موفقیت و سودآوری شاهد بودهایم؟

بله ،قطعا همینطور بوده.

و چکار کنیم که بــه هدف غائی خودمان
برسیم؟

این دو اصل را مدنظر داشته باشیم ،کاربلدهایی که
امین هستند را با حفظ امانت و صداقت تالش کنند
تا به اهدافی که امــام (ره) تبیین کرده و مقام معظم
رهبری تایید و حمایت میکنند دست پیدا کنیم.
دو اصل کاربلدی و امانــتداری میتواند ما را به این
اهداف برساند.
بسیاری از همسران و فرزندان شاهد برای
تامین معاش یا آتیه قصد ســرمایهگذاری در
جای مطمئن دارند ،شــما چه توصیهای برای
آنها دارید؟

هر کاری که انجام میدهیم باید با شناخت مسیر
باشد .یعنی راهی که بلد نیستیم را نرویم .اول نیاز
به شناخت مسیر اســت و پس از کسب شناخت
و اعتماد الزم آن وقت تصمیم بگیرد که ســرمایه
خودش را در چه راهی و چه حوزهای سرمایهگذاری
کند .مهم این است که وقتی جایی سرمایهگذاری
کنیم  ،مسئولیتپذیری هم داشــته باشیم .اول
شناخت راه و مســیر و پس از آن پذیرش ریسک
سرمایهگذاری است .بازار سرمایه مساوی است با

سرمایهگذاری در بازار سرمایه ،تولید و تجارت همراه با ریسک است .ما باید
این ریسک را بپذیریم ،هر چیزی که پذیرش ریسک در آن را نداشته باشیم
تبدیل به ربا میشود .یکی از مواردی که علمای اعالم در زمینه بانکداری به آن
ایراد میگیرند این است که سرمایهگذاری در بانک چون ریسک ندارد و عدد
مشخصی است تبدیل به ربا میشود یا شبهه ربا بر آن وارد میشود
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ریسک ،ما هر کجا که فراوانی عرضه را شاهدیم؛ با
ارزانی هم مواجهیم .نظام عرضه و تقاضا در تجارت
و تولید خیلی مهم است.
سرمایهگذاری در بازار ســرمایه ،تولید و تجارت
همراه با ریسک است .ما باید این ریسک را بپذیریم،
هر چیزی که پذیرش ریسک در آن را نداشته باشیم
تبدیل به ربا میشــود .یکی از مواردی که علمای
اعالم در زمینــه بانکداری به آن ایــراد میگیرند
این است که سرمایهگذاری در بانک چون ریسک
ندارد و عدد مشخصی است تبدیل به ربا میشود
یا شبهه ربا بر آن وارد میشــود .بنابر این ورود به
حوزه ســرمایهگذاری نیاز به شناخت دارد و پس

از شناسایی مسیر آن وقت نیاز به پذیرش ریسک
وجود دارد .این موضوع در زمینه بازار بورس بیشتر
است .بورس نه تنها در ایران که همه دنیا این گونه
نیست که همواره رو به باال حرکت کند .بازار بورس
در تمام دنیا گاهی تحت تاثیر نوساناتی میشود که
صرفا اقتصادی نیست و مسائل سیاسی و اجتماعی
هم بر آن تاثیر میگذارند.
تاکید من بر شناخت به خاطر این است که در همین
بازار راکد برخی از سهمها و شرکتها همچنان در
حال سوددهی مناسب هستند و شناسایی آنها نیاز
به مطالعه و شناخت دارد .یک سفارش دیگر من هم
این است که همه سرمایه در یک سبد قرار نگیرد و
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در حوزههای مختلف سرمایهگذاری شود.
با توجه به شــناخت شما از مجموعههای
اقتصادی بنیاد شــهید و امور ایثارگران ،این
مجموعهها را برای ســرمایهگذاری توصیه
میکنید؟

من عزیزان را نه فقط در مورد این مجموعهها که
در همه زمینهها توصیه کــردم که هر اقدامی که
قصد انجام آن را دارند با مطالعه و شناخت باشد تا
مسئولیت بعدی آن بر عهده خودشان باشد که اگر
سابقه سودآوری آن مشــخص باشد در آن زمینه
ورود کنند.
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وضعیتفعلی
و آینده شرکت شاهد
درگفتگوبا
دکترفتحیپور:

شرکت
شاهـد

داراییهای
ارزشمندی

در اختیار دارد

حدود چهار دهه پیش شرکت شاهد با
سرمایه مشخص و حوزه فعالیت عمدتا
در حوزه امالک و مســتغالت وارد بازار
یکی از درخواســتهایی کــه همواره
سرمایه و فعالیت اقتصادی شد .از میانه
سهامداران شرکت شــاهد مطرح میکنند
دهه هشتاد این شرکت وارد بازار بورس
بحث تجدید ارزیابی داراییهاست .برنامهای
و
شده و عالوه بر ســرمایهداران شاهد
برای انجام افزایش ســرمایه از محل تجدید
گذارانی
ایثارگر در دو دهه گذشته سرمایه
ارزیابی داراییها دارید؟
به
آن
های
ازسراسرکشورباتوجهبهمزیت
 بحــث تجدیــد ارزیابــی داراییهــا موضــوع
اند.
ه
کرد
مشارکت
عنوان سهامدار در آن
فنــی و پیچیــدهای اســت کــه حتمــا بایــد
در
تاسیس
اولیه
هدف
شرکت عالوه بر
توســط گــروه کارشناســی بررســی و بــا اشــراف
های
ه
حوز
در
گذشته
چند سال
مختلفی کامــل بــر آثــار مترتــب بــر عملکــرد شــرکت
کرده
کار
به
آغــاز
و
مطالعه
به
مبادرت
طــی ســالهای بعــد از تجدیــد ارزیابــی مــورد
که با هدف بررســی اهداف شرکت در تصمیمگیــری قــرار گیــرد .در همیــن راســتا
آینده و چشمانداز رشد و پیشرفت آن شــرکت در حــال انتخــاب شــرکت تامیــن
با مدیرعامل این شــرکت یعنی دکتر ســرمایه بــا رویکــرد امکانســنجی اســتفاده از
فتحیپور گفتگویی داشتیم که در ادامه فرصــت تجدیــد ارزیابــی داراییهــا بــه منظــور
افزایــش ســرمایه اســت که بــا توجــه بــه مصوبه
خواهید خواند.
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هیئــت مدیــره شــرکت در صــورت اعــام نظــر
کارشــناس در خصوص امــکان اجرا ایــن فرآیند
بــه ســرعت عملیاتــی خواهــد شــد.
شرکت داراییهای زیاد و ارزشمندی دارد.
برای سهامدار این سوال پیش میآید که پس
چرا شــرکتهای زیر مجموعه شرکت شاهد
مولد نیستند و بازده مورد انتظار را ندارند؟

همانگونــه کــه بــه درســتی اشــاره فرمودیــد
شــرکت شــاهد و شــرکتهای تابعــه و وابســته
آن از داراییهــای ارزشــمندی برخوردارنــد بــا
ایــن وجــود متاســفانه بعضــا بــه جهــت عــدم
اهتمــام کافــی در بررســی مشــکالت مترتــب
بــر داراییهــای مزبــور در زمــان تحصیــل و یــا
تهاتــر بــا داراییهــای جدیــد ،ایــن داراییهــا

عمده ترین برنامه
مدیریت برای
شرکتهای گروه
ورود به حوزه
بانکرینگ در گروه
انرژی شرکت
شاهد وصنعت
توریسم ،گردشگری
و کشاورزی در
گروه عمران و
توسعه شاهد و
ورود به حوزه انبوه
سازیمسکنجهت
شرکت فرآوری و
توسعهابنیهشاهد
وهمچنینتاسیس
نیروگاه حرارتی
و خورشیدی برای
شرکت مولد نیروی
شاهد و در گروه
بازرگانی فعالیت
واردات دارو،
تجهیزات پزشکی و با
عنایت به رفع توقیف
فروشگاههای آزاد
شاهد ورود به فری
شاپهای ورودی در
قالب راه اندازی مجدد
فروشگاههای آزاد و
به سرانجام رساندن
عملیاتسرمایه
گذاری در منطقه
ویژه اقتصادی نمین
از اهم موارد در دست
اقدام خواهد بود .

ورود به تاسیس فروشگاههای زنجیرهای شاهد از جمله اقداماتی است که شرکت شاهد
به منظور تنوع بخشیدن به سبد فعالیتها اجرا نموده است  .در همین راستا برنامه ورود
به حوزه معدن ،کشاورزی ،گردشگری وصنعت توریسم بعالوه صنعت حمل و نقل هوایی
از مصادیق مهمی هستند که در حال طی نمودن مراحل پایانی مطالعات برای ورود به
برنامههای اجرایی شرکت می باشند
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عمومــا دارای موانــع حقوقــی و معارضیــن
هســتند کــه امــکان مولــد نمــودن داراییهــا
را حداقــل بــرای دوره کوتــاه مدت ســلب نموده
اســت ،ولــی مدیریــت فعلی شــرکت شــاهد علی
رغــم تمــام مشــکالت مصمــم اســت ضمــن
رفــع تمــام موانــع عنــوان شــده در کوتاهتریــن
زمــان ممکــن امــکان بهــره بــرداری موثــر
از داراییهــای موجــود را فراهــم نمــوده بــه
نحــوی کــه شــرکت و بتبــع آن ســهامداران
عزیــز بتواننــد از منافــع حاصــل حداکثــر بهــره
منــدی را داشــته باشــند  .در همیــن خصــوص
تیــم حقوقــی شــرکت بــه صــورت کامــا فعــال
در حــال بررســی پروندههــای بــاز و مختومــه
نمــودن آنهــا اســت.
بیشتر سرمایه گذاریهای شرکت شاهد
در حوزه امالک و مستغالت است  .آیا برنامهای
برای ورود به ســرمایه گذاری در حوزههای
دیگر هم دارید ؟

بلــه .در ایــن خصــوص برنامههــای جدیــد از
جملــه ورود بــه حــوزه انــرژی در دســت اقــدام
اســت کــه بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه
بحــث مجــوز بانکرینــگ شــرکت هرمــز انــرژی
اشــاره نمــود .همچنیــن ورود بــه تاســیس
فروشــگاههای زنجیــرهای شــاهد از جملــه
اقداماتــی اســت کــه شــرکت شــاهد بــه منظــور
تنــوع بخشــیدن بــه ســبد فعالیتهــا اجــرا
نمــوده اســت  .در همیــن راســتا برنامــه ورود به
حــوزه معــدن ،کشــاورزی ،گردشــگری وصنعت
توریســم بعــاوه صنعــت حمــل و نقــل هوایــی
از مصادیــق مهمــی هســتند کــه در حــال طــی
نمــودن مراحــل پایانــی مطالعــات بــرای ورود
بــه برنامههــای اجرایــی شــرکت مــی باشــند.
برنامــه شــما بــرای تحــول و تحــرک در
شــرکتهای زیــر مجموعــه و بــه خصــوص
در نیــروی انســانی کــه موتــور محــرک
یــک مجموعــه اقتصادی اســت ،چیســت ؟

 :شــرکت شــاهد بــا توجــه بــه اصــول حاکمیــت
شــرکتی کــه متاســفانه در ســنوات گذشــته
کمتــر مــورد عنایــت قــرار گرفتــه اقــدام بــه
ایجــاد کمیتــه انتصابــات نمــوده تــا بــا تدبیــر
و درایــت در انتخــاب مدیــران ارشــد از جملــه
اعضــاء هیئــت مدیــره و مدیــران عامل بــه نوعی
ســاختار شــرکتهای خــود را بهبــود بخشــیده
و موجــب افزایــش کارایــی و بــا بهینــه نمــودن

فرآیندهــای مربــوط در زمینــه منابــع انســانی
علــی الخصــوص ســطوح میانــی و کارشناســی
در بدنــه گــروه موجــب افزایــش اثــر بخشــی
فعالیتهــا در حــوزه منابــع انســانی شــود .در
نهایــت همانگونــه کــه متصــور اســت بــا ایجــاد
کمیتههــای تخصصــی بحــث بــه کارگیــری
نیروهــای مــورد نیــاز از اعمال ســایق شــخصی
بــه ســمت انتخــاب همــکاران ارزشآفریــن میل
خواهــد نمــود.
با توجه به اتمام سال مالی شرکت شاهد
سود سال مالی گذشته شرکت به چه میزان
و عمدتا از محل چه پروژه ها و شــرکتهایی
بوده است ؟

 با توجــه به نــگاه اصالحــی در ســاختار ســرمایه
گــذاری در شــرکتهای تابعــه در ســال مالــی
گذشــته از محــل ســرمایه گــذاری در بــازار
ســرمایه و امــاک و انــرژی و کشــاورزی گــروه
شــاهد قریــب بــه  4000میلیــارد ریــال ســود
در دفاتــر شناســایی نمــوده کــه در مقایســه
بــا ســال مالــی گذشــته رشــد  400درصــدی
را نشــان میدهــد کــه امیدواریــم بــا تدابیــر
اندیشــیده شــده بــرای ســنوات آتــی ســود
حاصــل بــا رشــد کمــی و کیفــی و پایــدار همراه
شــود.
پیش بینی شما برای بودجه سال آینده
شرکت شاهد چه مبلغی و از چه محلی خواهد
بود ؟

انتظــار مــا تحقــق درآمدهــای پیــش بینــی
شــده بــر اســاس ســود عملیاتــی بــرای ســال
آتــی اســت کــه امیدواریــم بــا تــاش همــکاران
بــا رشــد کمــی و کیفــی نســبت بــه ســال
گذشــته همــراه باشــد.
مهم ترین موانع و مشــکالت پیش روی
مجموعه شاهد که شــما باید آنها را مرتفع
نمایید چیست ؟

اهــم مشــکالت موجــود پروندههــای حقوقــی
بــاز و متاســفانه کالن شــرکت شــاهد اســت کــه
لزومــا بــا توجــه بــه پیچیدگیهــای خــاص آن
درایــت و صــرف زمــان نســبتا طوالنــی را بــرای
حــل و فصــل موضــوع میطلبــد
.

 با توجه به نگاه
اصالحی در ساختار
سرمایه گذاری در
شرکتهای تابعه در
سال مالی گذشته از
محل سرمایه گذاری
در بازار سرمایه
و امالک و انرژی و
کشاورزی گروه
شاهد قریب به4000
میلیارد ریال سود
در دفاتر شناسایی
نموده که در مقایسه
با سال مالی گذشته
رشد  400درصدی
را نشان میدهد که
امیدواریم با تدابیر
اندیشیده شده برای
سنوات آتی سود
حاصل با رشد کمی و
کیفی و پایدار همراه
شود.

عمــده تریــن برنامــه مدیریــت بــرای
شــرکتهای گــروه ورود بــه حــوزه
بانکرینــگ در گــروه انــرژی شــرکت شــاهد
و صنعــت توریســم ،گردشــگری و کشــاورزی
در گــروه عمــران و توســعه شــاهد و ورود
بــه حــوزه انبــوه ســازی مســکن جهــت
شــرکت فــرآوری و توســعه ابنیــه شــاهد
و همچنیــن تاســیس نیــروگاه حرارتــی و
خورشــیدی بــرای شــرکت مولــد نیــروی
شــاهد و در گــروه بازرگانــی فعالیــت واردات
دارو ،تجهیــزات پزشــکی و بــا عنایــت بــه
رفــع توقیــف فروشــگا ههای آزاد شــاهد
ورود بــه فــری شــاپهای ورودی در قالــب
راه انــدازی مجــدد فروشــگاههای آزاد و بــه
ســرانجام رســاندن عملیــات ســرمایه گــذاری
در منطقــه ویــژه اقتصــادی نمیــن از اهــم
مــوارد در دســت اقــدام خواهــد بــود .
آیا تصمیم برای ورود شــرکتهای زیر
مجموعه به بورس را دارید ؟

بلــه  .در ایــن خصــوص مطالعــات متعــدد و
منســجمی در رابطــه بــا قابلیــت ســنجی ورود
برخــی از شــرکتهای تابعــه در هلدینــگ مالــی
و ســاختمانی شــاهد انجــام شــده کــه ان شــااهلل
در صــورت مثبــت بــودن نتایــج بررســی حتمــا
در ایــن خصــوص اقدامــات موثــری صــورت
خواهــد پذیرفــت .
برنامه هایتان برای بهبود وضعیت ســود
شرکت شاهد و ایجاد سود پایدار را بفرمایید ؟

پاســخ ایــن ســوال بــه صــورت مفصــل در
پاســخ ســواالت قبــل بــا توجــه بــه برنامــه هــای
شــرکت بیــان شــده اســت.

میخواهیم برنامهای که بــرای هر کدام از
هلدینگهامدنظرداریدرادرچندجملهبفرمایید؟
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معرفی شرکت

شاهد؛
نماد اعتماد

و پشتکار
سال  1363به منظور فعالیت در حوزه اقتصادی شرکتی با
نام شاهد و در قالب سهامی عام پس از موافقت حضرت امام
(ره) تاسیس شد .رهبر انقالب هدیهای برای تاسیس شرکت
در نظر گرفت و این شرکت با سرمایه اولیه  100.000.000ریال
و با انجام برنامه ریزی جامع متکی به همکاری و همفکری
معنوی تمام ارگانها و نهادهای مسئول در سال 1363از سوی
مسئولین محترم بنیاد شهید با شماره  53558در اداره
ثبت شرکتها به ثبت رسید.
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هــدف شــرکت در ابتــدا جمــع آوری بخشــی از پساندازهــا و دارائیهــای
فرزنــدان معــزز شــهدا جهــت ســرمایهگذاری و حفــظ اصــل دارائــی و
ایجــاد ارزش افــزوده بــرای آنهــا بــود و بــه هریــک از فرزنــدان معزز شــاهد
و فرزنــدان آزادهای کــه در زمــان شــهادت یــا اســارت پــدر کمتــر از 20
ســال ســن داشــتند حــدود مبلــغ  215000ریــال ســهام اهــدا شــد.
ســال  1383و پــس از دو دهــه از فعالیــت شــرکت ،ایــن نــام و عنــوان بــه
شــرکتی معتبــر تبدیــل شــد کــه بــا چندیــن برابــر ســرمایه اولیــه خــود
یعنــی بــا ســرمایه دفتــری بیــش از  173میلیــارد ریــال و حــدود 150
هــزار نفــر عضــو و ســهامدار گامهــای ابتدایــی بــرای ورود بــه تــاالر بورس
کشــور را برداشــت .شــرکت در ســال  84در بــورس اوراق بهــادار تهــران
پذیرفتــه و بــا نمــاد ثشــاهد در گــروه امــاک و مســتغالت طبقــه بنــدی
شــد .ســرمایه شــرکت در مقطــع پذیــرش در بــورس  410.000میلیــون
ریــال بــوده کــه در حــال حاضــر بــه  4.006.632میلیــون ریــال افزایــش
یافتــه اســت .شــایان ذکــر اســت کــه شناســایی شــرکت هــای ممتــاز یــا
دارای موقعیــت برتــر در بــورس اوراق بهــادار کشــورهای مختلــف بــر پایه
معیارهــای نقــد شــوندگی ســهام؛ میــزان تاثیر پذیــری شــرکت بر بــازار و
برتــری نســبتهای مالــی انجــام میشــود کــه ایــن خــود نشــانی دیگــر از
عملکــرد مناســب مدیــران مجموعــه شــاهد دارد زیــرا بــورس اوراق بهادار
تهران نیــز بــر اســاس معیار هــای ســه گانــه؛ تعــداد ســهام و ارزش ســهام
داده و ســتد شــده و تنــاوب داد و ســتد و همچنیــن معیــار تاثیرپذیــری
شــرکت بــر بــازار اقــدام بــه رتبــه بنــدی شــرکتهای مختلــف بورســی
نمــوده اســت .شــرکت شــاهد در زمینههــای امــاک و مســتغالت؛
بازرگانــی؛ ســوخت و انــرژی و نیــز بــازار ســرمایه فعالیــت گســترده دارد
کــه اداره هــر یــک از ایــن زمینــه هــای مذکــور توســط یــک شــرکت
تخصصــی انجــام میشــود.
ماموریتهایشركتشاهد:
 -1تأســیس و ایجــاد کارخانجــات و واحدهــای تولیــدی ،صنعتــی،
کشــاورزی ،ســاختمانی و شــرکتها و اداره آنــان و مشــارکت در ســایر
شــرکتها و تأســیس شــعبه یــا نمایندگــی در داخــل و خــارج از کشــور .
 -2مبــادرت بــه کلیــه عملیــات بازرگانــی اعــم از خرید یــا فــروش ،واردات
و صــادرات و انجــام هرگونــه معامــات مجــاز داخلــی و خارجی .
 -3اســتفاده از تســهیالت مالــی و اعتبــاری بانکهــا و مؤسســات اعتبــاری

این هلدینگ در
زمینهفعالیتهای
بازرگانی و تجاری
فعالیتمیكندو
شامل شركتهای
فروشگاههای آزاد
شاهد ،خدمات
فرودگاهی شاهد،
بازرگانی فلزات
شاهد و بازرگانی
اسپید شاهد است.

به طور كلی هلدینگ فرآوری و توسعه ابنیه مدیریت و نظارت فنی بر امور ابنیه
و مستغالت شركت شاهد واجرای كلیه پروژههای ساختمانی عمرانی تاسیساتی
و هرگونه فعالیت فنی و مهندسی در زمینــههای صنعتــی خدماتی و تولیدی و
بازرگانی ،ارائه کلـیه خدمـات مالـــی  -مدیریت و مشـاوره را انجام میدهد و
شركتهای شاهد فارس و شاهد خراسان زیر مجموعه آن هستند.
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بــه نفــع خــود یــا اشــخاص حقوقــی تابعــه و
ثالــث .
 -4اداره و نگهــداری و خریــد و فــروش ســهام
شــرکتهای تولیــدی و خدماتــی و اوراق
بهــاداری کــه طبــق قوانیــن و مقــررات کشــور
قابــل خریــد و فــروش باشــد .
 -5اخــذ نمایندگــی ،ایجــاد شــعبه و اعطــاء
نمایندگــی در داخــل و خــارج از کشــور .
 -6اخــذ مجوزهــای الزم بــه منظــور اجــرای
طرحهــای تولیــدی جدیــد و یــا توســعه و
تکمیــل کارخانجــات تولیــدی.
 -7انجــام مطالعــات و بررســیهای اقتصــادی،
مالــی ،مدیریتــی ،نظــارت و پیگیــری اجــرای
طرحهــای ســرمایهگذاری صنعتــی و ایجــاد
شــرکتها و مؤسســات مطالعاتــی و اجرائــی در
جهــت تحقــق هدفهــای شــرکت .
 -8تهیــه خــط مشــی و روشهــای الزم بــه
منظــور اداره ،اصــاح ،ادغــام ،توســعه ،انحــال
و یــا فــروش ســهام یــا امــوال مؤسســات و
شــرکتهای متعلــق بــه شــرکت .
 -9خریــد و فــروش امــاک و مســتغالت بــه
قصــد ســرمایهگذاری و یــا ایجــاد مجتمعهــای
مســکونی ،اداری و تجــاری .
سازماناجرایی
هلدینگ بازرگانی (شــركت بازرگانی
شاهد) :
ایــن هلدینــگ در زمینــه فعالیتهــای
بازرگانــی و تجــاری فعالیــت میكنــد و شــامل
شــركتهای فروشــگا ههای آزاد شــاهد،
خدمــات فرودگاهــی شــاهد ،بازرگانــی فلــزات
شــاهد و بازرگانــی اســپید شــاهد اســت.
هلدینگ ســاختمان و امالك ( شركت
عمران و توسعه شاهد) :
ایــن هلدینــگ در ســه بخــش امــاك و
صنعــت ســاختمان ،بخــش صنعــت كشــاورزی
وبخــش صنعــت گردشــگری فعالیــت دارد.
كــه  7شــركت در زیرمجموعــه آن بــه فعالیــت
میپــردازد:
 -1شــركت ســاختمانی آســمان آفریــن-2
شــركت كشــت و صنعــت شــاهدان ســبز-3
شــركت عمــران وتوســعه آب و خــاك كوثــر-4
شــركت عمــران و توســعه آتیــه شــاهدان
خراســان -5شــرکت ســرمایه گــذاری توســعه
گردشــگری خراســان -6شــركت عمــران
بهدشــت چمســتان  -7شــركت پــاداد
شرکت سرمایهگذاری سعدی:
ایــن هلدینــگ در زمینــه ســرمایهگذاری
در بــورس فعالیــت میكنــد و شــركت زیــر
مجموعــه ایــن هلدینــگ شــركت بینالمللــی
ســعدی كیــش اســت.

هلدینگ فرآوری و توسعه ابنیه (شركت
فرآوری و توسعه ابنیه شاهد) :
بــه طــور كلــی ایــن هلدینــگ مدیریــت
و نظــارت فنــی بــر امــور ابنیــه و مســتغالت
شــركت شــاهد واجــرای كلیــه پروژههــای
ســاختمانی عمرانــی تاسیســاتی و هرگونــه
فعالیــت فنــی و مهندســی در زمینــــههای
صنعتــــی خدماتی و تولیــدی و بازرگانــی ،ارائه
کلـیه خدمـات مالـــی – مدیریت و مشـاوره را
انجــام میدهــد و شــركتهای شــاهد فــارس
و شــاهد خراســان زیــر مجموعــه آن هســتند.
هلدینگ سوخت و انرژی(شركت هرمز
انرژی) :
ایــن هلدینــگ در زمینــه ســوخت و انــرژی
فعالیــت میكنــد و در حــال حاضــر شــركت
مخــازن ســاحل و شــركت جهــان انرژی ســاحل
زیــر مجموعــه آن قــرار دارنــد.
عــاوه بــر شــرکتهایی کــه بــه عنــوان بــازوی
اجرایی شــرکت شــاهد معرفی شــدند ،شــرکتی
بــا عنــوان خدمــات مالــی و مدیریــت شــاهد نیز
وجــود دارد کــه امــور مربــوط بــه شــرکتهای
در حــال تصفیــه را انجــام میدهــد.
سهامداران اصلی
ســهامداران اصلــی شــرکت عبارتند از مؤسســه
اندوختــه شــاهد ،بانــک دی و ســایر ســهامداران
حقوقــی عمــده ،شــرکت ســرمایهگذاری
صنــدوق بازنشســتگی نفــت ،صنــدوق
بازنشســتگی وظیفــه ازکارافتادگــی و پــس
انــداز ،شــرکت ســرمایهگذاری ســپه ،شــرکت
ســهامی بیمــه ایــران ،شــرکت ســرمایهگذاری
ســبحان و صندوقهــای بازنشســتگی کارکنــان
شــرکت ملــی نفــت میباشــند.

در سال 83مؤسسه
اندوخته شاهد با
وکالت بیش از %79
سهامداران شرکت
شاهد تأسیس شد
و ب ه عبارتی اجازه
یافتبعنوانسهامدار
عمده شرکت شاهد
در مجامع شرکت
کرده و مدیران مورد
نظر خود را منصوب
نماید تا بتواند
سیاستهایمد نظر
خود را كه در راستای
تامین منافع فرزندان
معظمشهدامیباشد
در شركت شاهد
اعمال نماید

مؤسسهاندوختهشاهد
هــر چنــد ورود شــرکت شــاهد بــه بــورس اوراق
بهــادار مزایــای بســیاری را بــرای ســهامداران
بدنبــال داشــت ولــی یکســری مشــكالت نیــز
پیــش بینــی میشــد کــه بایــد حتم ـاً در جهــت
رفــع آنهــا اقــدام میشــد .از جملــه اینکــه در آن
زمــان تــاالر بــورس صرفـاً در تهــران قــرار داشــت
و تعداد زیــادی از ســهامداران شــرکت کــه در دور
افتادهتریــن شــهرها و روســتاهای کشــور زندگــی
میکردنــد میبایســت بــا صــرف هزین ـهای گزاف
و بعض ـاً بیــش از موجودی ســهام خــود ،بــه تهران
مراجعــه و ســهام خــود را میفروختنــد .از طرفــی
ادبیــات حاکــم بــر بــورس ادبیــات خاصــی اســت
کــه اکثــر ســهامداران بــا آن آشــنائی ندارنــد.
همچنیــن ممکــن بود یــک نفــر بـــا خریــد تعداد
قابــل توجهــی از سهـــام شـــاهد بــه ســهامدار

گاهنامه

عمــده شــركت بــدل شــود كــه ايــن شــرايط
مــي توانســت منـــافع  150هــزار فرزنــد شــهید
را تحــت الشــعاع منافــع شــخصی قــرار دهــد و
موجــب زیانهایــي بــه آنــان شــود .لــذا در ســال
 83مؤسســه اندوختــه شــاهد بــا وکالــت بیــش
از  %79ســهامداران شــرکت شــاهد تأســیس
شــد (کــه بــا فــروش ســهام توســط ســهامداران
آزاد در حــال حاضــر اعضــای موسســه اندوختــه
شــاهد قریب به  %75ســهامداران شــرکت شــاهد
را تشــکیل میدهنــد ).و بــ ه عبارتــی اجــازه
یافــت بعنــوان ســهامدار عمــده شــرکت شــاهد
در مجامــع شــرکت کــرده و مدیــران مــورد نظــر
خــود را منصــوب نمایــد تــا بتوانــد سیاس ـتهای
مــد نظــر خــود را كــه در راســتای تامیــن منافــع
فرزنــدان معظــم شــهدا میباشــد در شــركت
شــاهد اعمــال نمایــد ،درخواســتهای فــروش
و خریــد ســهام و برداشــت ســود اعضــا را قبــول
کنــد و بــا کمــک ادارات بنیــاد شــهید و امــور
ایثارگــران شهرســتانها،بهعنوان کارگــزار ثانــوی
 ،نســبت بــه خریــد و فــروش ســهام اعضــا اقــدام
و بــه ایــن ترتیــب کلیــه امــور مربــوط بــه ســهام
آنهــا راعهــده دارشــد .
برخیپروژههایدردستاجراواجراشده
مجتمــع تجــاری – اداری بــرج البــرز
میردامــاد تهــران
مجتمــع اقامتــی و گردشــگری چمســتان
– بهدشــت
توســعه پارکینــگ طبقاتــی و مجتمــع
تجــاری اندیشــه
مجموعــه تجــاری ،اداری و برجهــای
مســکونی وردآورد
مرکــز شــهری ( )City Centerدر اراضــی
مــارد
باغشهر در اراضی مالرد
ترمینال ضبط و فرآوری پسته
ساختمان اداری – مسکونی ایرانشهر
برج  12طبقه واقع در شهر اهواز
پــروژه  73هکتــاری اقامتــی گردشــگری
منطقــه آزاد ارس جلفــا
دروازه جدید وکیل آباد مشهد
گســترش فروشــگاههای آزاد در مبــادی
ورودی و خروجــی
توسعه واردات کاالهای اساسی
ایجاد مخازن بزرگ ذخیره مواد نفتی
گســترش امکانــات حمــل و نقــل ریلــی،
جــاده ای و دریایــی
بســط و توســعه عملیــات ســوآپ فــرآورده هــای
نفتــی
مشــارکت در ایجــاد و راه انــدازی پاالیشــگاه
میعانــات گازی در منطقــه پــارس جنوبــی
انجــام عملیــات فراســاحلی و ارائــه خدمــات
دریایــی
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تحلیل صنعت

بررسی صنعت پاالیش

نفـت
از
تــــــــــــــا
محصول نهایی
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یکی از بزرگ ترین و سرمایه بر ترین صنایع دنیا صنعت
پاالیش نفت خام اســت .به نقل از بلومبرگ ،نفت خام
با اهمیت ترین کاالی جهان اســت ولی بدون صنعت
پاالیشگاهی که آن را تبدیل به محصوالتی قابل مصرف
برایمردمکندهیچارزشیندارد.اینصنعتجزوصنایع
بلوغ یافته در دنیا به شمار می رود و فناوری باال همچنان
در آن بســیار با اهمیت و پرکاربرد اســت .مهم ترین
وظیفه پاالیشگاهها تبدیل نفت خام به موادی با ارزش
بیشتر است؛ در نتیجه اگر اختالف ارزش محصوالت و
خوراک دریافتی پاالیشگاه نتواند هزینههای عملیاتی
آن را پوشش دهد ادامه فعالیت آن ها توجیه اقتصادی
نخواهد داشت .به طور کلی صنایع وابسته به نفت مثل
صنایع پاالیشگاهی و پتروشیمی را می توان به دو بخش
باالدستی و پاییندستی تقسیم کرد .هرگونه عملیات
مربوط به اکتشاف ،مخازن ،حفاری ،تولید ،بهره برداری
و حمل و نقل نفت خام یا گاز جزء بخش باالدستی تلقی
میشــوند و فعالیتهای پایین دستی شامل عملیات
مختلف در پاالیش نفت خام و همچنین تبدیل مشتقات
مختلف آن در پتروشیمیها است.

پاالیشگاه نفت یک واحد صنعتی است که در آن نفت
خام به مواد مفیدتری مانند گاز مایع ،نفت ســفید،
بنزین ،گازوئیــل ،نفت کوره ،آســفالت ،قیر و دیگر
فرآوردههاینفتیتبدیلمیگردد.پاالیشگاههاینفت
بهطور معمول واحدهای صنعتی بزرگ و پیچیدهای
میباشــند که در آنها واحدهای مختلف توســط
مســیرهای لولهکشــی متعددی به هم پیوند داده
شدهاند.

نفت خام در برج تقطیر گرما داده میشود و با تقطیر
جزء به جزء فرآوردههای آن بر اساس نقطه جوش از
هم جدا میشوند.
تولیداتپاالیشگاهبهترتیبسبکبهسنگینعبارتند
از:
گاز مایع
بنزین
نفتا
نفت سفید
سوخت جت
گازوئیل (نفت گاز)
نفت گوره
روغنهای نفتی
واکس پارافین
آسفالت و قیر
کک نفتی
گوگرد
ایران فعالیت پاالیش نفت خام را در ســال  1291با
تأسیس پاالیشــگاه آبادان آغاز نمود و به مرور این
صنعت در کشورگســترش یافت ،تــا جایی که در

جریاننفتخاموتبدیلآنبهفرآوردههاینفتی

سال  2019ظرفیت پاالیش نفت خام در سطح کشور  2/4میلیون بشکه در روز برآورد شده است که حدود 2
درصد نفت پاالیش شده در جهان به شمار می رود .با وجود گسترش صنعت پاالیشگاهی در ایران ،این صنعت
با چالشهای قابل توجهی روبه رو بوده و هست .عدم وجود تکنولوژی به روز ،مالکیت و حکمرانی غیرصحیح
شرکتها و مجتمعها ،نحوه نامناســب واگذاری آنها به بخش به اصطالح خصوصی و مسئله قیمت گذاری
محصوالت و نهادهها از جمله مهم ترین چالشهای این صنعت در ایران به شمار می روند .عوامل مختلفی از درون
و بیرون این صنعت باعث شده که مسیر کارا و مؤثری برای رشد و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت طی نشود که
این امر کاهش انگیزه سرمایه گذاران را به همراه داشته است.
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ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ

ﺷﺮﻛﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺳﻌﺪي

ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم

تحلیل صنعت

ﻗﻴﻤﺘﻲ ارزش ﻛﻤﺘﺮي دارد و اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن ﻧﻔﺖ
ﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ
ﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺪ
درﻳﻚ ﺗﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻫﺮ ﭼﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم دررﺻﺪ ﮔﻮﮔﺮد ﺑﻴﺸ

بدون شک بررســی توجیه اقتصادی هر طرح پیش

بنزین ،نفت سفید ،نفت گاز و نفت کوره را نیز تولید

شیرین شناخته میشــود و از لحاظ قیمتی ارزش

سرمایهگذاری شده در دنیا نشان میدهد این صنعت

به مواد پایه و میانی ،بهینه سازی مصرف انرژی و بازده،

خام را در سال  2019نشــان میدهد .همانطور که

ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮﻮد و از ﻟﺤﺎظ ﻗﻴﻴﻤﺘﻲ ارزش
باالتری خواهدﻦ
ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﮔﻮﮔﺮددرﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻛﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻨﻮان ﻧﻔﺖ
اﮔﺮ درﺻﺪ ﮔ
ﻣﻲ د
ﺷﻮد
از شروع آن با توجه به شــرایط هر کشور و منطقهﺧﺎم میش
ﺗﺮش
داشت.
پتروپاالیشگاهها
اهمیت واصلی
ﮔﻔﺘﻪواقع
کنند .در
نمودار  1سهم مناطق مختلف جهان از ذخایر نفت
پتروشیمی از طریق دسترسی راحت
توسعه
صنعتداﺷﺖ.
ﺧﻮاﻫﺪ
ســنجیده میشــود .پروژههای پاالیشــی جدیدﺑﺎﻻﺗﺮي
ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﺳﻬﻢ
ﻧﻤﻮدار 1
ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺳﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 48
اثبات ﺖ
ﻣﺸﺨﺺ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ازﻛﻛﻪ
ﻣﻲددﻫﺪ.
ﺧﺎم را در ﺳﺎل 20199
است.ذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ ﺧ
ﺟﻬﺎن از
کل ذخایر
تقریبا  48درصد
ﻧﺸﺎناست
مشخص
ارزش بیشتر
زنجیره
در تکامل
پیشروی
نه تنها رو به افول نبوده ،بلکه بســیاری از کشورها و

14درصد
حدود 19
خاورمیانه،
اﻣﺮﻳﻜﺎي دنیا در
شــده نفت خام
درﺻﺪ در اﻣﺮﻳﻜﺎي
ﺟﻨﻮﺑﺑﻲ و
ﻣﺮﻛﺰي و
ي
نگاهی استراتژیک به آن دارند .بسیاری از این کشورهادرﺻﺪ از ﻛﻞ ذﺧﺎﻳﺮ اﺛﺒﺎﺎﺗﺸﺪه ﻧﻔﺖ ﺧﺎم دﻧﻴﺎ در ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺣﺪود  19دررﺻﺪ در
با رویکرد ادغام پاالیشــگاهها و پتروشیمی به دنبال

در امریکای مرکزی و جنوبی و  14درصد در امریکای

صنعتنفتخام

1399اﻳﻦ ﻣﻴﺎن اﻳﺮاﻧﺒﺎ
سال در
ﺳﺖ ﻛﻪ
ﻤﻴﻦ زده
ﺑﺸﻜﻪ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد
افزایش سوددهی واحدها و همچنین در دست گرفتنﺷﻤﺎﻟﻲ ﻗﺮار دارد .ﻛﻞ ذذﺧﺎﻳﺮ ﻧﻔﺖ دﻧﻴﺎ در ﺳﺎل  1399ﺣﺪود  700،1ﻣﻴ
اﺳدر
ﺷﺪهدنیا
ذخایر نفت
ﺗﺨﻤکل
قرار دارد.
شمالی
دریک تقسیم بندی هر چه نفت خام درصد گوگرد
حدود  1،700میلیارد بشکه تخمین زده شده است
بازار رو به رشد مواد پتروشیمیایی هستند.
ﺣﺪود 1555
ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
درﺻﺪ از
قیمتی ارزشﺪ
،ﻣﺎﻟﻚ 9
ﻣﻴﻠﻴﺎرد
کمتری
ﺑﺸﻜﻜﻪلحاظ
باشد به
بیشتری داشته

میزان سوددهی یک پاالیشگاه تحت تاثیر عواملی
از جمله قیمت نفت خام و در دســترس بودن آن،
خصوصیات بازار منطقهای ،ظرفیــت فرآیندهای
پاالیشگاه ،درجه پیچیدگی و کارآیی پاالیشگاه است.
عموما پاالیشگاهها از یک بشکه نفت خام دریافتی50
درصد آن را به بنزین  30 ،درصد را به گازوئیل و 20
درصد را به نفت سنگین یا مازوت تبدیل میکنند.
اما در ایران بیشترین فرآورده پاالیشگاهی نفت کوره
است که دارای حاشیه ســود پایینی بوده و میتوان
یکی از دالیل کاهش حاشیه سود پاالیشیها را این
مورد در نظر گرفت.

که در این میان ایران با حدود  155میلیارد بشــکه،
مالک  9درصد از نفت جهان می باشد.

دارد و اصطالحاً به آن نفت خام ترش گفته میشود و
عنوان-نفت
اﺛﺒﺎت ﺷﺪه ﻧﻔﺖ در اﻧﺘﻬﺎي 2019
ﺟﻬﺎن از ذﺧﺎﻳﺮ ت
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺟ
اگر درصد گوگرد نفت خام کم باشد ،بهﻧﻤﻮددار1
نمودار-1تقسیمبندیجهانازذخایراثباتشدهنفتدرانتهای2019

ﺧﺎور ﻣﻣﻴﺎﻧﻪ

8%

اﻓﻓﺮﻳﻘﺎ

1%
19%

آﺳﻴﺎ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﺳﻴﻪ

48%

اﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﻤﺎﻟﻲ

انواعپاالیشگاهازلحاظمحصول

اﻣﺮﻳﻜﺎي ﻣﺮﻛﺰي و ﺟﻨﻮﻮﺑﻲ

پاالیشگاههای سوخت
متداول ترین نوع پاالیشگاه هستند و هدف آنها تولید
سوختهای رایج مانند بنزین ،گازوییل ،گاز مایع ،نفت
سفید و ....است .پاالیشگاه تهران ،پاالیشگاه آبادان،
پاالیشگاه اراک و ....در این دسته قرار میگیرند.

ااروﭘﺎ

14%

ﻛﺸﻮر ﻫﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ر

7%

3%

پاالیشگاههای روغن ساز
محصــوالت تولیدی آنهــا انواع روغنهــا و روان
British
B
Petroleu
um Statistical Review
R
ﻣﻨﺒﻊof World Energy, Junee 2020 :
کنندههای ســبک و ســنگین ،قیرها و ....هستند.
این پاالیشــگاهها میتوانند هم به صورت مجزا به روند تولید نفت خام در جهان و ایران طی سالهای  2013تا  2019در نمودار  2آمده است .سال  2019نفت خام تولید شده در جهان بیش از
پس ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در
ایرانﺧﺎم
است.ﻧﻔﺖ
ایران20
ﺳﺎلبه 19
اﺳﺖ.
نفت ه
آﻣﺪه
ﻧﻤﻮدار 2
 2019ددر
جهان و 201ﺗﺎ
ﻫﺎي 3
ﺳﺎل
ﻃﻲ
3/7اﻳﺮان
که و
ﺟﻬﺎن
ﺧﺎمدر ر
در
ﻧﻔﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
متعلق
خاورمیانه
درصد از تولید
همچنین 12
نفت
تولید
درصدﻃاز
روز بوده
بشکه
میلیون
تولید روغــن بپردازند و یا اینکــه در ادامه عملیاتروﻧﺪ95
ﻧﻔﺖرفع
 2015با
درﺻﺪدرازسال
12یگیرد.
قرار م
تولید
جایگاه
کانادا و 3عراق
متحده
ایاالت
یک پاالیشــگاه ســوخت این کار را انجام دهند .از از
جهانﻴﻦ
روسیه،ﻛﻪ /7
سعودی ،ﺑﻮده
ﻴﺶ از
ﺧﺎورﻣﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
نفت وخامﻫﻤﭽﻨﻴ
ﺟﻬﺎن
ششمﺖ
ﻧﻔﺖ
ﺗﻮﻟﻴﺪ
در از
ﺻﺪ
درﺻ
عربستان در روز
آمریکا،ﻮن ﺑﺸﻜﻪ
 95ﻣﻴﻠﻴﻮ
ﺟﻬﺎن ﺑﻴ
پاالیشــگاههای معروف در این حــوزه میتوان به تحریمها و اجرای برجام ،تولید نفت ایران به سرعت رشد کرد و سهم تولید ایران در سال  2017به  5/4درصد رسید ،با این حال در سال 2018
ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺟﻬﺎن
ﺷﺸﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺖ
ﺳﻌﻮدي ،رووﺳﻴﻪ ،ﻛﺎﻧﺎدا و ﻋﻋﺮاق در ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺷ
ﺴﺘﺎن
ایرانﻋﺮﺑﺴ
آﻣﺮﻳﻜﺎ،
ﺤﺪه
ﻣﺘﺤ
تحریماﻳﺎﻻ
ﭘﺲ از
تشدیدﺲ
اﻳﺮان
اﺳﺖ.
ﺑﻪ با ن
اﻳﺮان
کاهش یافت.
دوباره
تولید نفت
هایتآمریکا،
مجدد و
اعمال
پاالیشگاه نفت پارس و پاالیشگاه نفت بهران اشاره
ﺷﺮﻛﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺳﻌﺪي
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻛﺮد وﺳﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﺮﺮان در ﺳﺎل
اﺟﺮاي ﺑﺮﺟﺎم ،ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺳ
ي
ﻣﻲﮔﻴﺮد .در ﺳﺎل  2015ﺑﺎ رﻓﻊ ﺗﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎ و
ﻗﺮار ﻲ
کرد.
نمودار-2روندتولیدنفتخامجهانوسهمایرانازتولیدجهانی
منبع British Petroleum Statistical Review of World Energy, June 2020 :

پترو پاالیشگاهها

ﺗﺸﺪﻳﺪﺟﺟﻬﺎﻧﻲ ﻢ
ﻣﺠﺪد
ﻧﻔﺖ ﺑﺎ
2018
ﺳﻴﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻤل
ﺣﺎل
 2017ﺑﻪ  5/4درﺻﺪ رﺳ
ﺗﺤﺮﻳﻢﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ ،ﺗﻮﻟﻟﻴﺪ ﻧﻔﺖ اﻳﺮان دووﺑﺎره ﻛﺎﻫﺶ
اﻳﺮانو از ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺳﻬﻢ
اﻋﻤﺎلو ﺳ
ﺧﺎم ﺟﻬﺎن
ﺳﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ
در -2روﻧﺪ
ﻤﻮدار

عبارت پتروپاالیشگاه به مفهوم ایجاد یکپارچگی وﻳﺎﻓﺖ.
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نزدیکی بین مجتمعهای پاالیشگاهی و پتروشیمی
اســت .در بســیاری از کشــورها ســعی میشود
مجتمعهای پتروشیمی در کنار پاالیشگاهها احداث
شــوند تا انتقال محصوالت پاالیشــگاهها به عنوان
خوراک ورودی به مجتمعهای پتروشیمی با سهولت
بیشــتری انجام شود .شــاخصهای بسیاری نظیر
سهولت دسترسی به منابع فســیلی ،دسترسی به
فنــاوری روز ،موقعیــت جغرافیایی ،نیاز بــازار و
زیرساختهای مورد نظر بر نحوه شکل گیری و درجه
یکپارچگی مجتمعهای پاالیشگاهی و پتروشیمی
نقش دارند .پتروپاالیشگاهها عالوه بر محصوالت رایج
تولید شده در مجتمعهای پتروشیمی شامل الفینها
و آروماتیکها ،محصوالت پاالیشگاهی نظیر گاز مایع،
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سهم مناطق مختلف جهان در پاالیش نفت خام در
نمودار  3نشان داده شده است .کل پاالیش نفت خام
ميانه
ور
خاو
در
در جهان در سال  2019حدود  83میلیون بشکه
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جدول  1توان عملیاتی و ظرفیت پاالیش نفت خام
ﺧﺎم در ﺟﻬﺎن ﺣﺪود  9درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 2019ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖاروپا
در جهان را نشان می دهد .همانطور که مالحظه می
23%
ﺟﺪول-1ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺎﻻﻳﺶ ﻧﻔﺖ ﺟﻬﺎن)ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز(
شود ،از سال  2010تا سال  2019ظرفیت پاالیش
ساير ککشور ھا
نفت خام در جهان حدود  9درصد رشد داشته است.
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ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  20ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز رﺗﺒﻪ ﻧﺨﺴﺖ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﻮدار 5ﺣﺠﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ را در ﺳﺎل  2019ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ.آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﺎ ٧

توان عملیاتی

جهان

75,222

82,961
82,040
79,969
77,021
76,612
75,557
 82,989ﺳﻮم ﻗﺮار
در ﺟﺎﻳﮕﺎه دوم و
ﺑﺸﻜﻪ در روز
 6 80,419ﻣﻴﻠﻴﻮن
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  12و
 77,910ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ
ﭼﻴﻦ و روﺳﻴﻪ ﺑﻪ
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
اﺧﺘﺼﺎص داده

ظرفیت

جهان

93,225

94,462
دارﻧﺪ.

94,882

95,831

96,980

97,416

98,416

97,937

99,814

101,340

منبع British Petroleum Statistical Review of World Energy, 2020 :

بشکه(درروز)
کشورها(هزار
ﺑﺸﻜﻪ در روز
تولیدﻛﺸﻮرﻫﺎ)ﻫﺰار
حجمﺗﻮﻟﻴﺪ
نمودار-4ﺣﺠﻢ
ﻧﻤﻮدار-5

همچنین چین و روســیه به ترتیب با تولید بیش از
 12و  6میلیون بشــکه در روز در جایگاه دوم و سوم
قرار دارند.
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صنعتپاالیشگاهیدرایران
ایران با توان عملیاتی پاالیش  2/2میلیون بشکه در
روز در رده هشتم دنیا و دوم منطقه جای گرفته است.
همانطور که مالحظه می شود ،از سال  2010تا سال
 2019ظرفیت پاالیش نفت خام در ایران در مجموع
حدود  29درصد رشد داشته است.
در جدول  3روند تولید پاالیشی ایران نشان داده شده
است .بر اساس گزارش اوپک ،مجموع فرآورده های
تولیدی پاالیشگاههای کشور در سال  2019حدود
 1/7میلیون بشکه در روز بوده که نسبت به سال قبل
از آن تقریباً یک درصد افزایش داشته است.
نمودار 4نام و ظرفیت فعلی مهمترین پاالیشگاههای
سوختی ایران را نشان میدهد .همانطور که مشاهده
میشود ،پاالیشگاه آبادان به عنوان اولین پاالیشگاه
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ﻛﺸﻮر در ﺳﺎل  2019ﺣﺪود  1/7ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺸﻜﻪ در روز ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻚ درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺪول -3ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ در اﻳﺮان )ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز(
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تحلیل صنعت

ﻣﻨﺒﻊOPEC Annual Statistical Bulletin 2015 and 2020:

بشکه در
ﻫﺎي(هزار
ﻳﺸﮕﺎهایران
پاالیشی در
جدول -3تولید کل
روز)را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ،ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه آﺑﺎدان
اﻳﺮان
ﺳﻮﺧﺘﻲ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻻ
ﻧﻤﻮدار 7ﻧﺎم و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ
2010
تولید کل

1,734

2019
2015
2014
2012
2011
ﻛﺸﻮر دارد.
2018ﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎي
 2017را در ﺑﻴﻦ ﭘﺎ
2016ﺗﺮﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺑﺸﻜﻪ در روز ،ﺑﺎﻻ
 400ﻫﺰار
2013ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه اﻳﺮان
ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ
ﺑﻪ
1,749

1,918

1,812

1,658

ضریب پیچیدگی معیاری است که هر اندازه بزرگتر
باشد به معنای ،توان تبدیل خوراک سنگین نفتی به
محصوالت سبکتر ،باکیفیتتر و با ارزشتر میباشد
و باعث رشــد ارزش افزوده پاالیشگاه میشود .یکی
از مهمترین و معمولترین شــاخصهای محاسبه
ضریب پیچیدگی شاخص نلسون است .در جدول
4ضریب پیچیدگی پاالیشگاههای ایران بر اساس این
شاخص ارائه شده است .پاالیشگاه ستاره خلیج فارس
از میعانات گازی به جای نفت خام به عنوان خوراک
ورودی استفاده میکند و بنابراین ضریب نلسون برای
آن کاربردی ندارد.
چالشهایصنعتپاالیشیدرایران
مالکیت
براساس این قانون خصوصی ســازی ،فعالیتهای
اقتصادی در سه گروه اصلی طبقه بندی میشوند:
گروه اول :شامل فعالیتها و شرکتهایی که به
طور کامل قابل واگذاری به بخش خصوصی هستند
گروه دوم :شــامل فعالیتها و شرکت هایی 80
درصد مالکیت قابل واگذاری بوده و  20درصد سهم
دولت در آنها باید حفظ شود.
گروه سوم :شامل فعالیتها و شرکتهایی که
قابلیت واگذاری ندارند.
بر همین اساس بخش پاالیش و پخش در گروه دوم
دسته بندی شــده و واگذاری شرکتهای پاالیشی
وابسته به شرکت ملی پاالیش و پخش در سال1387
با واگذاری  5/9درصد از سهام پاالیشگاه نفت اصفهان
آغاز شد.
اما فرآیند خصوصی ســازی در صنایع پاالیشی به
سمت درستی حرکت نکرد و محلی برای توزیع رانت
و ناکارآمدی شد .ارزشگذاری پاالیشگاهها در هنگام
واگذاری با چالش روبه رو بود و اغلب پایینتر از ارزش
واقعی قیمت گذاری شدند.
یکی دیگر از شــیوهها ،واگذاری  50درصدی سهام
پاالیشگاهها ،در قالب ســهام عدالت و اخیرا در قابل
صندوقهای قابل معامله در بورس بود .این روش به
معنای واگذاری مالکیت و عدم واگذاری مدیریت است
و باعث ایجاد عدم کارآمدی میشود.
در نهایت بخش عمدهای از مالکیت شرکتها به عنوان
رد دیون به بنگاههای شبه دولتی و نهادهای عمومی
واگذار شد و در عمل خصوصی سازی واقعی صورت
نگرفت و صرفاً فروش اموال به نهادهایی که دولت و
سازمانهای وابســته به دولت سهامداران اصلی آن
بودهاند انجام شد.
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1,618

1,691

منبع OPEC Annual Statistical Bulletin 2015 and 2020 :

ﻧﻤﻮدار -7ﻇﺮﻓﻴﺖ)ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز(

ایران با نزدیک به  400هزار بشــکه در روز ،باالترین
ظرفیت را در بین پاالیشگاههای کشور دارد.

گاهنامه

1,664

1,680

1,705

نمودار -5ظرفیت(هزاربشکهدرروز)

ﻇﺮﻓﻴﺖ )ﻫﺰار ﺑﺸﻜﻪ در روز(
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ﺧﻠﻴﺞ
ﻓﺎرس
منبع :گزارش فعالیت شرکت پاالیش نفت تهران
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10.9

تهران

5.4

تبریز

٩

اصفهان

4.1

بندر عباس

3.9

شیراز

3.8

الوان

3.8

آبادان

2.6

کرمانشاه

منبع :روزنامه دنیای اقتصاد شماره5032

قیمت گذاری
پاالیشـگاهها نفت خام را بـه عنوان خـوراک ورودی
از شـرکت ملـی نفت ایـران دریافـت میکننـد و در
مقابل حدود  90درصـد از تولیدات بنزین ،گازوئیل،
نفـت کـوره و نفت سـفید آنهـا ،جهـت توزیـع به
سـایر صنایع و جایگاههای پمپ بنزین ،به شـرکت
ملـی پاالیـش و پخـش فرآوردههـای نفتـی ایـران
فروختـه میشـود .مابـه التفـاوت ارزش خـوراک
ورودی و فرآوردههـای خروجی به عنوان حقالعمل
پاالیشـگاهها تلقـی میشـود کـه اصطالحـا بـه آن
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4.8

2.1

کرک اسـپرد میگوینـد .یکـی از تحلیلهای مـورد اسـتفاده و مهـم در صنعت
پاالیـش نفـت کـه در تعییـن سـودآوری شـرکتهای پاالیشـی در گذشـته و
همچنین پیشبینی آتی سـودآوری شـرکت موثر است ،کرک اسـپرد میباشد.
کرک اسـپرد تحلیل روند تفـاوت قیمـت فرآوردههای تولیدی نسـبت به قیمت
نفت خـام اسـت .شـرکتهای پاالیشـی بـا این نـوع تحلیـل میتوانند ریسـک
نوسـانات قیمـت را در صنعت کنتـرل کنند.
از مباحـث مهـم صنعـت پاالیـش ،حساسـیت سـود ایـن صنعـت به نوسـانات
کاهشـی یا افزایشـی قیمت نفت خام و تغییر کرک اسـپرد محصـوالت مختلف
اسـت که برخالف باور عمـوم ،لزوما تغییـر قیمت نفت به سـرعت تاثیـر خود را
بر کرک اسـپردها نمیگـذارد و پـس از برقـراری آرامـش و ثبات نسـبی در بازار

ﻪ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﮕﺎهﻫﺎ در اﻳﺠﺎد ﻣﻣﺰﻳﺖ و در
ﺖ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ در ﺣﺎﻟﺖ ﻗﻴﻤﺘﮕﺬاري ﺑﺮ ﻣﻣﺒﻨﺎي ﺑﺎزار آزاد رﻗﺎﺑﺘﻲ،
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻮدآوري
ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮااي ﻛﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﻴﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﻳﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺑﻴﺸﺘﺮ آآنﻫﺎ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻟﺬا ،در اﻳﻦ ﺖ
ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺪ
ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار  4،200ﺗﻮﻣﺎن ﻪ
اواﻳﻞ ﺳﺎل  ،1397ﻧﺮﺮخ ﺗﺴﻌﻴﺮ ارز رﺳ
در ﻞ
ﻧﺮخ ﻓﺰاﻳﻨﺪهاي در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮد .ﻗﻴﻤﺘﮕﺬاري
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﺗﻌﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ خ
ﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ از ﻦ
ارز در ﺑﺎزار آزاد ﺑﺴ
ﻧﺮخ ز

مجموعه عوامل مؤثر در فرمول قیمت گذاری توسط وزارت نفت تعیین شده که به
نوعی دستوری است .قیمت نفت خام تحویلی به پاالیشگاهها بر اساس کیفیت آن
ﺼﻮﻻت
ﺑﺮايو ﻣﺤﺼ
خامﺗﻘﺎﺿﺎ
ﻧﺤﻮي ﻛﻪ
ﺷﺪ .ﺑﻪ
هایرﮔﻲ ﺪ
راﻧﺖهﻫﺎي ﺑﺰ
ﺖ
فوباﻳﺠﺎد
قیمتﺳﺒﺐ
ﺑﺎزار آزاد
ارز ﻧﻴﻤﺎ و
خامﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﺪه در ﺑﻮرس
نفت
سبک
صادراتی نفت
محمول
اختالف
ﺗﺴﻌﻴﺮبه
ﻧﺮختوجه
اﺧﺘﻼفو با
ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت
شودﺗﻨﻬﺎ ي
ﻣﻮﺿﻮع
ﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻛﺎﻻ رواج ﻳﺎﻓ
محمولهس
ﺑﻮرس
واقعیاز ﺑﺎزار
ﺧﺎرج
ﻏﻴﺮﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺧ
ﻛﺎﻻ ﺑﺴ
سنگین و ﻓﺮو
ﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪ و ﺻﺎدرات
اﻳﻦمﻣی
محاسبه
صادراتی
های
ایرانشو چگالی

ﺷﻮد ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ارز در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﻤﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ د
ﻓﺮآوردهﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻛﻪ ﻋﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺑﺎزار ﺑﻮﻮرس ﻛﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﺮووش ﻣﻲرﺳﺪ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﻬﺎي ز
ه

ﺼﻮﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻋﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﺎزار ﺑﻮرس ﻛﺎﻻ ﻧﻧﻴﺰ ﺻﺎدق ﺑﻮد .ﻧﻬﻬﺎﻳﺘﺎً ﺑﺎ رﺷﺪ
در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼ
ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ر
ﻲ
ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﮕﺎﻫﻲ و

ECONOMIC MAGAZINE

ﺷﻜﺎف ﻗﻴﻤﺘﻲ آن در ﺑﺎزار آزاد ﻛﺎﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ و زﻣﻣﻴﻨﻪ ﺑﻬﺮﻫﮕﻴﺮي ااز اﻳﻦ ﻧﻮع راﻧﺖﻫﻫﺎ ﻣﺤﺪودﺗﺮ
ﺴﻌﻴﺮ ارز در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﺎ ﻣﻴﺰان ﺷ
ﻧﺮخ ﺗﺴ
ﺷﺪ.
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻫﻲ در ﺑﺎزار ﺳﺮﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺖ

نفت ،کرک اسـپردها هم به تبعیـت از روند تاریخی
فاصلهشـان را با قیمت نفت خام تطبیـق میدهند.
نمودار -6سهم پاالیشگاه ها از سرمایه بازار
بـر مبنـای ابالغیـهای از سـوی وزیـر نفت در سـال
 1395کـه تـا بـه امـروز نیـز اجـرای آن بـه همین
ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳﻲ
نفتی
شـکل ادامه یافته اسـت ،قیمـت فرآوردههای
ي
ﻫﺎي
ﻛﺎﻧﻪ
اﺳﺘﺨﺮاج
ا
%9
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﺳﺎﻳﺮ
بـر اسـاس میانگیـن وزنـی قیمتهـای وارداتـی و
ﻓﻠﺰي
%7
%23
%3
صادراتی تعییـن میشـود و در صورت نبـود قیمت
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ
وارداتـی یـا صادراتـی از میانگیـن ماهانـه قیمـت
%3
صادراتی خلیـج فـارس در آن ماه که توسـط وزارت
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪ اي ﺻﻨ
نفـت اعلام میشـود ،اسـتفاده میکننـد.
%4
در واقـع مجموعـه عوامـل مؤثـر در فرمـول قیمت
رﻳﻬﺎ
ﮔﺬار
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺷﺮﻛﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺳﻌﺪي
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
گذاری نیـز توسـط وزارت نفـت تعیین شـده که به
%37
نوعی دسـتوری اسـت .قیمت نفت خـام تحویلی به
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و ﻣﻣﻮﺳﺴﺎت
پاالیشـگاهها نیز بر اسـاس کیفیت آن و بـا توجه به
اﻋﺘﺒﺒﺎري
اختالف قیمـت فـوب محمولههـای صادراتی نفت
%14
1
خـام سـبک و نفـت خـام سـنگین ایـران و چگالی ﺳﻬﻢ ﭘﺎﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ارزش ﺑﺎزار
واقعـی محمولههـای صادراتی محاسـبه میشـود.
نمودار -7سهم پاالیشگاه ها از ارزش بازار
همچنین قیمت میعانات گازی بر اسـاس متوسـط
قیمـت فـوب محمولههـای صادراتی شـرکت ملی
نفـت ایـران بـه تمـام مقاصـد و بـا توجـه بـه انـواع
مختلـف میعانـات گازی تعیین میشـود.
ﺳﺎﻳﺮ
ﺷﻴﻤﻴﺎﺎﻳﻲ
در ایـن روش قیمـت گـذاری ،احتمـال بـه تعویـق
%21
%27
افتـادن ابلاغ قیمتهـا از سـوی وزارت نفـت
١١
محتمـل اسـت و پاالیشـگاهها در شـفاف سـازی و
ﻲ
اﺳﺎﺳﻲ
ﻓﻠﺰات
افشـای اطالعـات خـود در بـازار بـورس بـا تأخیـر
ﻓﺮآوررده ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ
%17
اقـدام میکننـد و بـا توجـه بـه اینکـه سـرمایه
%5
گـذاران بایـد در جریـان صورتهـای مالـی و موارد
پرداختی و دریافتی قـرار بگیرند انگیـزه آنها برای
ﭼﻨﻨﺪرﺷﺘﻪ اي
سـرمایهگذاری کاهـش مـی یابـد و پاالیشـگاهها
ﺻﻨﻌﺘﻲ
فرصـت جـذب سـرمایه را از دسـت میدهنـد.
ﻫﺎي
اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ت
ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ و
ﻣﻮﺳﺴﺎت %6
به طور کلی در حالـت قیمت گذاری بر مبنـای بازار
ﻓﻠﺰي
اﻋﺘﺒﺎري
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاررﻳﻬﺎ
آزاد رقابتی ،موقعیـت مکانی پاالیشـگاهها در ایجاد
%9
%7
%8
مزیت و در نتیجه سودآوری بیشتر آنها مؤثر است.
لـذا ،در ایـن حالت پاالیشـگاهها برای کسـب سـود
ﺷﺮﻛﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﺳﻌﺪي نمودار -8سهم پاالیشگاهها از منظر تولید محصوالت اصلی در سال 1399
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
بیشـتر باید با یکدیگر رقابـت کنند.
ﺤﺼﻮﻻت اﺻﻠﻲ ددر ﺳﺎل 1399
ﺳﻬﻢ ﭘﺎﺎﻻﻳﺸﮕﺎهﻫﺎ از ﻣﻣﻨﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼ
ﺐ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ
بـه
رسـمی
ارز
تسـعیر
در اوایـل سـال  ،1397نـرخ
مترمکعب
صورت ثابـت و بـا مقـدار  4،200تومان بـه ازای هر
9
9,000,000
دالر آمریکا تعیین شـد در حالی که نـرخ ارز در بازار
8
8,000,000
آزاد بسـیار فراتـر از ایـن مقـدار ثابـت تعیین شـده
بـود و همچنیـن بـا نـرخ فزاینـدهای در حال رشـد
7
7,000,000
بـود .قیمتگـذاری فرآوردههـای نفتـی کـه عمدتاً
6
6,000,000
در بـازار بـورس کاال بـه فروش میرسـد ،بـر مبنای
بهای ارز در سـامانه نیما تعیین میشـود ،در نتیجه
5
5,000,000
اختالف نرخ تسـعیر ارز نیما و بازار آزاد سـبب ایجاد
4
4,000,000
رانتهـای بزرگـی شـد .بـه نحوی کـه تقاضـا برای
محصوالت عرضه شـده در بورس کاال بسـیار بیشتر
3
3,000,000
شـد و صـادرات و فـروش غیرقانونـی خـارج از بازار
بورس کاال رواج یافـت .البته این موضـوع تنها برای
2
2,000,000
محصوالت پاالیشـگاهی و پتروشیمی نبود ،بلکه در
1,000,000
مورد سـایر محصوالت صنعتی عرضه شـده در بازار
بورس کاال نیز صادق بود .نهایتاً با رشـد نرخ تسـعیر
0
ارز در سـامانه نیما میزان شـکاف قیمتی آن در بازار
شپنا
شبندر
شتران
شراز
شبريز
شاوان
آزاد کاهـش یافت و زمینـه بهـره گیـری از این نوع
زين
بنز
نفت کوره
نفت گاز
سفيد
نفت س
گگاز مايع
رانتهـا محدودتر شـد.
شرکتهایپاالیشگاهیدربازارسرمایه
ﺳﻬﻢ ﭘﺎﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎزار

١٢

گاهنامه

| شمار ه اول| مردادماه 1400

در ﺳﺎل ﻫﺎي  1398و1399
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﻌﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ر
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷ
ﻪ
14..75%

15.52%

14.26%

15.32%

18.00%
14.98%

16.00%
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3
3,000,000
2
2,000,000
1,000,000
0
شبريز

شاوان

شراز
گگاز مايع

شتران

نفت س
سفيد

نفت گاز

تحلیل صنعت

شبندر
نفت کوره

شپنا

بنززين

نمودار - 9حاشیه سود خالص شرکت های صنعت پاالیشی در سال های  1398و 1399
در ﺳﺎل ﻫﺎي  1398و1399
ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﻌﺖ ﭘﺎﻻﻳﺸﻲ ر
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺷ
ﻪ
15.52%

14..75%

15.32%

14.26%

18.00%
14.98%

16.00%

13.38%

14.00%
12.00%
10.00%
8.00%

5.8
83%
2.46%

3.89%

3
3.66%

3.29%

7%
0.77

6.00%
4.00%
2.00%
0.00%

شبرريز

شاوان
ش

ز
شراز

شتران
1399

شبندر

شپنا

1398

پیشبینسودآوریشرکتهایپاالیشیبورستهران
ﺗﻬﺮان
ﻻﻳﺸﻲ ﺑﻮرس ﺗﻬ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻴﻦ ﺳﻮد آوري ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﺎﻻ

جدول-5مفروضات

مفروضات

1400

1401

نرخ ارز (ریال)

230,000

299,000

30%

30%

نرخ نفت

60

60

کرک اسپرد شپنا (دالر/بشکه)

4.90

4.90

کرک اسپرد شبندر (دالر /بشکه)

5.50

5.50

کرک اسپرد شتران (دالر /بشکه)

5.40

5.40

کرک اسپرد شراز (دالر /بشکه)

4.70

4.70

کرک اسپرد شبریز (دالر /بشکه)

5.50

5.50

کرک اسپرد شاوان (دالر /بشکه)

4.80

4.80

ﺿﺎت
ﻣﻔﺮوﺿ

١٣

نرخ تورم

جدول-6مقدارفروشمحصوالتشپنا(بشکه)
مقدار فروش محصوالت (بشکه)

شپنا

پاالیشنفتاصفهان
شـرکت در سـال مالی  1399معادل  1953ریال به
ازای هر سـهم سـودآوری داشـته اسـت کـه معادل
 509ریـال آن از محـل بازگشـت ذخیـره کاهـش
موجودی شـرکت بـوده و تکرار شـونده نمی باشـد.
لذا بـا توجه بـه نـرخ دالر و کـرک اسـپرد  4.9پیش
بینی شـده برای شـرکت ،سـود سـال مالـی 1400
معـادل  1632برآورد شـده اسـت.

28

گاز مایع /پروپان

4,893,327

4,968,277

5,045,000

5,297,250

سوخت سبک جت

57,868

106,409

126,660

132,993

سوخت سنگین جت

1,459,465

406,686

410,635

431,167

بنزین

24,397,698

29,112,786

27,144,088

28,501,292

898,226

1,084,208

1,090,459

1,144,982

نفت سفید

1,858,799

1,225,585

1,244,503

1,306,728

هیدرو کربور بدون شاخه

1,316,182

1,350,635

1,331,069

1,397,623

نفت گاز

53,156,019

53,070,352

53,157,516

55,815,392

نفت کوره

23,947,686

19,451,786

17,087,887

17,942,281

مخلوط آروماتیک

1,091,352

1,238,862

1,234,352

1,296,070

وکیوم باتوم

9,690,616

10,740,862

10,740,862

11,277,905

5,827,560

5,416,686

5,390,918

5,660,464

نفتا

پاالیش نفت اصفهان

گاهنامه

1398

1399

1400

1401

محصوالت ویژه
جمع مقدار فروش (بشکه)

| شمار ه اول| مردادماه 1400

128,594,799

128,173,132

124,003,950

130,204,147

ECONOMIC MAGAZINE

جدول-7صورتسودوزیانشپنا(میلیونریال)
1398

1399

1400

1401

دوره مالی
سود ناخالص

54,732,388

128,239,710

139,752,451

190,762,096

هزينه های عمومی ،اداری و تشکيالتی

()7,262,785

()8,311,647

()10,805,141

()14,046,683

خالص ساير درآمد (هزينه) های عملياتی

()19,881,449

38,672,654

0

0

سود عملياتی

27,588,154

158,600,717

128,947,310

176,715,413

0

()88,767

()88,767

0

خالص سایر درآمد (هزينه) های غیر عملیاتی

4,136,439

7,280,247

9,247,156

12,668,653

سود قبل از کسر ماليات

31,724,593

165,792,197

138,105,699

189,384,066

ماليات

()3,199,962

()17,342,856

()14,098,465

()19,334,504

سود خالص

28,524,631

148,449,341

124,007,234

170,049,562

سرمایه (میلیون ریال)

76,000,000

76,000,000

76,000,000

76,000,000

سود هر سهم (ريال)

375

1,953

1,632

2,237

هزينه های مالی

گاهنامه
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تحلیل صنعت
جدول-8تحلیلحساسیتشپنا

ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاري ﺳﻌﺪي

230000

1632

240000

260000

250000

ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

270000

300000 290000

280000

ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ  1399ﻣﻌﺎدل  1953رﯾﺎل ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﻮدآوري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل  509رﯾﺎل آن از ﻣﺤﻞ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ذﺧﯿﺮه ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﻮدي ﺷﺮﮐﺖ

1513
1459
1352ﺳﻮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ1405
1298
3.50
ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
 1400ﻣﻌﺎدل 1632
ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ،
1244اﺳﭙﺮد  4,9ﭘﯿﺶ
1190ﺑﻪ ﻧﺮخ دﻻر و ﮐﺮك
 1136ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻮده و ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪه ﻧﻤﯽ
1313

4.00
4.50

1375

1490

1498

1436

ﺟﺪول  -8ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﭙﻨﺎ

1629

1559

1698

1621

1559
1767

1682

1836

1744
1975

1906





































5.50


1844

1929


2013


2098


2183


2267


5.00

1667

1821

1744

1898

2052

1975

2352


2483

2575

2668



2698

2799

2899









































2021

6.00

2198

6.50

2113

2206

2298

2298

2398

2598

2498

2129

2437




2391

2206













ــادل
ــال جــاری مع
ــت دالر در س
میانگیــن قیم
درنظــر گرفتــن
روی بــازار ارز و
ــق پیــش
و همچنیــن اف
بــه جــدول فــوق
بــا توجــه

ـور بــود .


ـدوده سـ
ســهم متصـ
ریــال را بــرای
ـال تــا 1821
ـودآوری  1632ریـ
ـال میتــوان محـ
 250.000ریـ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﻖ ﭘﯿﺶ روي ﺑﺎزار ارز ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺪوده ﺳﻮدآوري  1632رﯾﺎل ﺗﺎ  1821رﯾﺎل را ﺑﺮاي ﺳﻬﻢ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد.

ﺷﭙﻨﺎشپنا
ارزشﺑﺎزاربازار
نمودار -10حجمو
ﻧﻤﻮدار -10ﺣﺠﻢ و ارزش







































































ارزش ﺑﺎزار













ﺣﺠﻢ

باالترین ارزش بازار سهام شرکت در تاریخ  1399/05/12به میزان  2.584.680میلیارد ریال بوده است.
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  1399/05/12ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  2,584,680ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

جدول-9مقدارفروشمحصوالتشبندر(بشکه)
1399

1400

1401

مقدار فروش محصوالت (بشکه)
گاز مایع

2,021,509

1,833,698

1,857,497

1,950,372

بنزین

23,246,836

27,880,553

25,892,352

27,186,970

نفت سفید

5,174,780

4,899,830

4,995,082

5,244,836

نفت گاز

37,417,440

34,670,553

34,377,069

36,095,923

نفت کوره

26,898,673

18,753,107

18,017,956

18,918,854

محصوالت ویژه

14,696,484

16,877,503

16,883,201

17,727,361

جمع

109,455,723

104,915,245

102,023,157

107,124,315

شبندر

پاالیش نفت بندرعباس

پاالیشنفتبندرعباس

30
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1398
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ECONOMIC MAGAZINE
1401

1400

,96

) صورت سود و زیان شبندر (میلیون ریال-10جدول
1399

1398

1,,4

1858

694

سود ناخالص

(,62

(,11

(1

634

 اداری و تشکيالتی،هزينه های عمومی

7

1881

,,

(,1,32

خالص ساير درآمد (هزينه) های عملياتی

970

17,320

5,88

51

سود عملياتی

570)

570)

570)

(,0)

هزينه های مالی

7,9

506

,

,4

خالص سایر درآمد (هزينه) های غیر عملیاتی

,21,61

182,81

,223

35

سود قبل از کسر ماليات

(,8,)

(,3)

(27)

,6)

ماليات

5,13,62

11,7,7

1,751

,8,6

سود خالص

,00

,00

,00

,00

,30

4

7

92

ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

دوره مالی

سرمایه

ﮔﺬاري ﺳﻌﺪي
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
)(ريال
ﺷﺮﮐﺖسهم
سود هر

 ریال آن از محل بازگشت ذخیره کاهش موجودی شرکت1711  ریال به ازای هر سهم سودآوری داشته است که معادل4673  معادل1399 شرکت در سال مالی
 لذا با توجه به نرخ دالر و کرک. شرکت هزینه باالیی به عنوان هزینه مالی پرداخت می کند، همچنین با توجه به تسهیالت ارزی دریافتی.بوده و تکرار شونده نمی باشد
.شده است
برآورد
 ريال3840
1400  پیش بینی شده برای شرکت سود سال مالی5.5 اسپرد
ﺷﺒﻨﺪر
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ
معادلﺗﺤﻠﯿﻞ
-11ﺟﺪول

 تحلیل حساسیت شبندر-11جدول



260000
250000
240000
 230000

300000
290000
280000
270000


3840

3193 3079  2966  2852

2738

2625


2511


2398


3.50

3663 3534 3405  3275

3146


3017


2888


2758


4.00

4134 3989 3844  3699

3554


3409

3264


3119


4.50

4604 4443 4283  4122

3962


3801

3640


3480


5.00

5075 4898 4722  4546

4369


4193


4017


3840


5.50

5545 5353 5161  4969

4777


4585


4393


4201


6.00

 4769


6016 5808 5600  5392 5185 4977
4562
6.50
رﯾﺎل
ــنرﯾﺎل ﺗﺎ3840
ﺳﻮدآوري
ﻣﺤﺪوده
ﺑﺎزارپیـارز
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦواﻓﻖ
ﻓﻮق و
ﺟﺪول
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
 ریــال میتوان250.000  معــادل.ﺑﻮد
ﻣﺘﺼﻮرـاری
ﺳﻬﻢــال جـ
ﺑﺮايدر س
ـترادالر
قیمـ4193
میانگیــن
ـر گرفت
ارز و درنظـ
ﺗﻮان بــازار
ـشﻣﯽروی
رويــق
ﭘﯿﺶــن اف
همچنی
ـدول فــوق
ـه جـ
توجــه بـ
ﺑﺎ بــا

. ریــال را بــرای ســهم متصــور بود4193  ریــال تــا3840 محــدوده ســودآوری

 ﺣﺠﻢ و ارزش ﺑﺎزار ﺷﺒﻨﺪر-11ﻧﻤﻮدار

 حجم و ارزش بازار شبندر-11نمودار



















ﺣﺠﻢ




































































ارزش ﺑﺎزار

.میلیارداﺳﺖ
رﯾﺎل ﺑﻮده
 ﻣﯿﻠﯿﺎرد1,703,207
 ﺑﻪ1399/05
/05ﺗﺎرﯾﺦدر
ﺷﺮﮐﺖ در
ارزشﺳﻬﺎم
ارزش ﺑﺎزار
ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
.ریال بوده است
1.703.207
ﻣﯿﺰانبه میزان
1399/05/05
تاریخ
شرکت
بازار سهام
باالترین
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پاالیش نفت تهران

جدول -12مقدار فروش محصوالت شتران (بشکه)
1398

1399

1400

1401

مقدار فروش محصوالت (بشکه)
گاز مایع /پروپان

3,292,459

3,627,654

3,697,503

3,882,378

بنزین

14,578,384

16,298,503

15,087,786

15,842,175

نفت سفید

1,570,478

824,239

827,899

869,294

نفت گاز

33,054,686

32,079,371

31,841,786

33,433,875

نفت کوره

14,183,698

14,546,440

13,663,887

14,347,081

محصوالت ویژه

17,239,157

16,030,994

15,761,748

16,549,836

جمع

83,918,862

83,407,201

80,880,610

84,924,641

شتران

پاالیش نفت تهران

تحلیل صنعت

جدول -13صورت سود و زیان شتران (میلیون ریال)
1398

1399

1400

1401

دوره مالی
سود ناخالص

429

,6

1057

1,1,3

هزينه های عمومی ،اداری و تشکيالتی

)(715

)90,3

)(174

)(73

خالص ساير درآمد (هزينه) های عملياتی

,6

,,0





سود عملياتی

,,9

16

8,8

12,6

9,1







خالص سایر درآمد (هزينه) های غیر عملیاتی

1519

93,00

709

93

سود قبل از کسر ماليات

,

126

1,,

,69

ماليات

),018

)(197

)4,20

)(1

سود خالص

3,6

11979

1,45

,6

سرمایه

,00,00

,00,00

,00,00

,00,00

4



4

9

هزينه های مالی

سود هر سهم (ريال)

شرکت در سال مالی  1399معادل  1477ریال به ازای هر سهم سودآوری داشته است که معادل  378ریال آن از محل بازگشت ذخیره
کاهش موجودی شرکت بوده و تکرار شونده نمی باشد .از مزایای این شرکت عدم وجود هزینههای مالی است لذا با توجه به نرخ دالر و کرک
اسپرد  5.4پیش بینی شده برای شرکت ،سود سال مالی  1400معادل  1405ریال برآورد شده است.

جدول -14تحلیل حساسیت شتران
1405

230000

240000

250000

260000

3.50

857

902

946

990

1035

4.50

1001

1052

1103

1153

1204

1255

1145

1202

1259

1316

1373

1430

1487

5.00

1289

1353

1416

1479

1542

1605

1668

1732

5.50

1433

1503

1572

1642

1711

1781

1850

1919

6.00

1577

1653

1729

1804

1880

1956

2032

2107

4.00

290000

300000

280000 270000
1079

1124

1168

1305

1356
1544

با توجه به جدول فوق و همچنین افق پیش روی بازار ارز و درنظر گرفتن میانگین قیمت دالر در سال جاری معادل  250.000ریال
میتوان محدوده سودآوری  1405ریال تا  1729ریال را برای سهم متصور بود.
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. رﯾﺎل را ﺑﺮاي ﺳﻬﻢ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد1729  رﯾﺎل ﺗﺎ1405 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﻖ ﭘﯿﺶ روي ﺑﺎزار ارز ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺪوده ﺳﻮدآوري

ECONOMIC MAGAZINE

ﺣﺠﻢ و ارزش ﺑﺎزار
-12ﻧﻤﻮدار
ﺷﺘﺮانبازار شتران
ارزش
 حجم و-12نمودار


















































ﺣﺠﻢ




































ارزش ﺑﺎزار

. میلیارد ریال بوده است2.257.640  به میزان1399/05/07 باالترین ارزش بازار سهام شرکت در تاریخ

. ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ2,257,640  ﺑﻪ ﻣﯿﺰان1399/05/07 ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ

پاالیــش نفت شیراز

شراز

پاالیش نفت شیراز

) مقدار فروش محصوالت شراز (بشکه-15جدول
1401

1400

1399

1398

379,400

361,333

358,553

454,270

2,881,431

2,744,220

3,123,182

3,387,371

376,025

358,119

234,830

341,057

7,559,577

7,199,597

7,293,088

7,855,906

نفت گاز

2,190,009

2,085,723

1,397,767

919,755

نفت کوره

5,052,085

4,811,509

5,432,025

18,438,528

17,560,503

17,839,447

۲۰

)مقدار فروش (بشکه
 پروپان/گاز مایع
بنزین
نفت سفید

6,919,975

سایر

19,878,333

جمع

) صورت سود و زیان شراز (میلیون ریال-16جدول
1401

1400

1399

1398

91

89

,

43

دوره مالی
سود ناخالص

,4,0)

,1)

(,)

(7,)

 اداری و تشکيالتی،هزينه های عمومی





,

4

خالص ساير درآمد (هزينه) های عملياتی

27

,2

2,92

4)

سود عملياتی

(7)

(7)

(7)

(,)

هزينه های مالی

,

7,9

,

,

خالص سایر درآمد (هزينه) های غیر عملیاتی

44

61,1

54

,0,31

سود قبل از کسر ماليات

,7,)

(,)

(942)



2,5

524

27,0

,0,31

سود خالص

,0

,0

,0

,0

سرمایه

61

,13

2,

8

ماليات

)سود هر سهم(ريال

 ریال آن از محل بازگشت ذخیره کاهش موجودی شرکت بوده8900 ریال به ازای هر سهم سودآوری داشته است که معادل20178 معادل1399شرکت در سال مالی
. ریال برآورد شده است14133  معادل1400  سود سال مالی، پیشبینی شده برای شرکت4.7  لذا با توجه به نرخ دالر و کرک اسپرد.و تکرار شونده نمی باشد
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تحلیل صنعت

ﺟﺪول -17ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺮاز

شراز     



حساسیت
تحلیل
جدول-17

14133

230000

240000

3.50

9238

9858

5.00

15357

16244

5.50

17397

18372


250000

10479

12696

14914

17131

19348

6.00

19437

20501

21565

4.00

11277

11987

4.50

13317

14115

با توجه به جـدول فوق و همچنیـن افق پیش
روی بـازار ارز و درنظر گرفتـن میانگین قیمت دالر
در سـال جـاری معـادل  250.000ریـال میتوان
محدوده سـودآوری  13317ریال تا  17131ریال
را برای سـهم متصـور بود.



260000
 
11100
 
13406
 
15712
 
18018
 
20324


300000

13583

16244

18905

21565

24226

    
290000
280000
270000
    
12962
12342
11721
    
15534
14825
14115
    
18106
17308
16510
    
20678
19791
18905
    
23250
22275
21299

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﻖ ﭘﯿﺶ روي ﺑﺎزار ارز ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺤﺪوده ﺳﻮدآوري  13317رﯾﺎل ﺗﺎ  17131رﯾﺎل را ﺑﺮاي ﺳﻬﻢ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد.

22629

24758

23694

25822

ﻧﻤﻮدار -13ﺣﺠﻢ و ارزش ﺑﺎزار ﺷﺮاز

نمودار -13حجم و ارزش بازار شراز

26886






































































ارزش ﺑﺎزار



ﺣﺠﻢ

ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ  1399/04/22ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  179,194ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ.

پاالیش نفت تبریز

جدول -18مقدار فروش محصوالت شبریز (بشکه)
مقدار فروش (بشکه)
گاز مايع
بنزين
نفت سفيد
نفت گاز

شبریز

پاالیش نفت تبریز

باالتریـن ارزش بازار سـهام شـرکت در تاریخ
 1399/04/22بـه میـزان  179.194میلیارد ریال
بوده اسـت.







نفت کوره
سایر
جمع

1398

1399

1400

1401

1,267,780

1,445,365

1,456,289

1,529,104

7,188,579

9,299,308

8,664,321

9,097,537

70,264

5,899

0

0

16,336,509

16,781,704

16,664,472

17,497,695

8,151,252

9,809,333

9,431,327

9,902,893

5,352,855

4,229,390

4,252,088

4,464,692

38,367,239

41,571,000

40,468,497

42,491,922

۲۲

جدول -19صورت سود و زیان شبریز (میلیون ریال)
1398

دوره مالی
سود ناخالص
هزينه های عمومی ،اداری و تشکيالتی
خالص ساير درآمد (هزينه) های عملياتی
سود عملياتی
هزينه های مالی
خالص سایر درآمد (هزينه) های غیر عملیاتی
سود قبل از کسر ماليات
ماليات
سود خالص
سرمایه
سود هر سهم(ريال)

1399

1400

1401

2,47

960

5,9



(7

(

(93

(,31,3

),5

1,081

,5

9

18,7

4

56

7,4

(2,20

(43

(43

(43

)(21,02

,5

8,

1,,1

1

699

672,

8,,8

(505

99

,2,30

49

1,

80

8

77,9

1,00,00

1,00,00

1,00,00

1,00,00

,0





,

شرکت در سال مالی  1399معادل  5568ریال به ازای هر سهم سودآوری داشته است که معادل  1201ریال آن از محل بازگشت ذخیره کاهش موجودی شرکت بوده و تکرار شونده نمی
باشد .لذا با توجه به نرخ دالر و کرک اسپرد  5.5پیش بینی شده برای شرکت سود سال مالی  1400معادل  5448ریال برآورد شده است.
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 ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺷﺒﺮﯾﺰ-20ﺟﺪول

ECONOMIC MAGAZINE
با توجـه به جدول فـوق و همچنیـن افق پیش
روی بـازار ارز و درنظـر گرفتن میانگیـن قیمت دالر
 ریـال مـی توان250.000 در سـال جـاری معـادل
 ریال را6292  ریـال تـا5448 محـدوده سـودآوری
.برای سـهم متصـور بود

  


شبریز
حساسیت
 تحلیل-20
 جدول 

300000
4677
5215
5754
6292
6830






290000 280000 270000 260000





4551
4426
4300
4174





5072
4928
4784
4641





5592
5431
5269
5108





6113
5933
5754
5574





6633
6436
6238
6041

7369

7153




250000

4049

4497

4946

5395

5843


240000

3923

4354

4784

5215

5646


230000

3797

4210

4623

5036

5448


5448

3.50

4.00

4.50

5.00

5.50

6292

6077

5861

6.00

. رﯾﺎل را ﺑﺮاي ﺳﻬﻢ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد6292  رﯾﺎل ﺗﺎ5448 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﻖ ﭘﯿﺶ روي ﺑﺎزار ارز ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺪوده ﺳﻮدآوري

6938

6723

6507

 ﺣﺠﻢ و ارزش ﺑﺎزار ﺷﺒﺮﯾﺰ-14ﻧﻤﻮدار

 حجم و ارزش بازار شبریز-14نمودار
















ﺣﺠﻢ


































































باالتریـن ارزش بـازار سـهام شـرکت در تاریخ
 میلیـارد ریال655.200  بـه میـزان1399/05/07
.بوده اسـت



ارزش ﺑﺎزار

پاالیش نفت الوان

پاالیش نفت الوان

شاوان

. ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ655,200  ﺑﻪ ﻣﯿﺰان1399/05/07 ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺎرﯾﺦ

) مقدار فروش محصوالت شاوان (بشکه-21جدول
1401

1400

1399

1398

4,360,643

4,152,994

4,377,484

4,326,591

260,677

248,264

243,629

270,579

3,639,808

3,466,484

3,474,075

3,401,358

2,057,947

1,959,950

1,934,314

2,795,409

11,761

11,201

12,094

23,836

5,278,350

5,027,000

4,787,717

6,182,516

15,609,188

14,865,893

14,829,314

17,000,289

بنزين معمولي
گاز مايع
نفت کوره
نفتاي شيرين
۲٤

گوگرد
نفت گاز معمولي
جمع

)صورتسودوزیانشاوان(میلیونریال-22جدول
1401

35

)مقدار فروش (بشکه

1400

1399

1398

دوره مالی

240,3

41

2,1

80

سود ناخالص

(7,5

(,31,

(,0

,8

 اداری و تشکيالتی،هزينه های عمومی





5,5

6,

خالص ساير درآمد (هزينه) های عملياتی

2,

,

,39

,3

سود عملياتی

6,2)

6,2)

,12)

6)

هزينه های مالی

82,1

60,8

7

60,8

خالص سایر درآمد (هزينه) های غیر عملیاتی

2,

,1

29,3

41

سود قبل از کسر ماليات

,)

(,04)

(,6)

,2)

ماليات



1,18

2

9,

سود خالص

,442

,442

,442

,442

سرمایه

8

16

7

4
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تحلیل صنعت
 ریـال آن از محل بازگشـت ذخیـره کاهش1328  ریال به ازای هر سـهم سـودآوری داشـته اسـت که معـادل17970  معـادل1399 شـرکت در سـال مالی
ﺷﺎوان
ﺗﺤﻠﯿﻞ
23ﺟﺪول
 معادل1400  پیش بینی شـده برای شـرکت سـود سـال مالـی4.8 اسـپرد
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖکرک
نـرخ دالر و
 بـه-توجه
 لذا بـا.موجودی شـرکت بوده و تکـرار شـونده نمی باشـد
. ریـال برآورد شـده اسـت10608

300000
10052





























































290000
9691

11598

تحلیلحساسیتشاوان-23جدول



11186

280000
9330

10773

270000

260000

8969

8608

10361

9949

250000
8247
9536

240000
7887
9124

230000
7526

10608
3.50





8711



 4.00 

13144


12681 
12217 
11753 
11289 
10825


10361


9897

4.50 

14691




12629 
14175
13660
13144
12114


11598


11083











16237

15670

17784













5.00

15103
14536
13969
13402
12835
12268
5.50
. رﯾﺎل را ﺑﺮاي ﺳﻬﻢ ﻣﺘﺼﻮر ﺑﻮد13402  رﯾﺎل ﺗﺎ11083 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻓﻮق و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﻖ ﭘﯿﺶ روي ﺑﺎزار ارز ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺤﺪوده ﺳﻮدآوري

17165

16547

15928

15309

14691

14072

13454

6.00

 ریال می تـوان محدوده250.000 با توجه به جـدول فوق و همچنین افـق پیش روی بـازار ارز و درنظـر گرفتن میانگین قیمت دالر در سـال جـاری معـادل
.متصور بود
 ریـال را برای سـهم13402  ریال تا11083 سـودآوری
ﺣﺠﻢ و ارزش ﺑﺎزار ﺷﺎوان
-15ﻧﻤﻮدار

حجموارزشبازارشاوان-15نمودار

















ﺣﺠﻢ




































































ارزش ﺑﺎزار

مقایسهشرکتهایپاالیشی-24جدول
 تحلیلیp/e

p/e ttm

1400 سود

1399سود خالص

سرمایه

نماد

6.56

6.08

1,632

1,953

76,000

شپنا

4.83

4.57

3,840

4,673

28,688

شبندر

5.97

5.66

1,405

1,477

75,000

شتران

8.07

6.25

14,133

20,178

1,028

شراز

5.69

5.62

5,448

5,568

10,000

شبریز

7.81

5.21

10,608

17,970

1,143

شاوان

۲٦
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تحلیل

ترس یا پذیرش
ارزهای دیجیتال

تهيهوتنظيم:محمدمهديقاسمي
عبور بازار کریپتو از رقم  2تریلیون دالر در نیمه دوم سال  2021باعث شد تا عالوه بر
افراد؛ بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری هم به این بازار عالقهمند و متمایل شوند.
سه سال پیش در حالی که حجم بازار بیت کویین  95میلیارد دالر بود و بازار در حال
رشد و گسترش به نظر میرسید ،تحلیلگران وال استریت ،بانکداران و سرمایه گذاران،
بیت کوین را نادیده می گرفتند و آن را یک حباب مطرح می کردند .همان نگاهی که
وال استریت در سال  1997به شرکت آمازون در زمان تاسیسش داشت.
شــاید یــک دهــه طــول کشــید تــا وال اســتریت
آمــازون را پذیرفــت تــا امــروز آمــازون یکــی
از غو لهــای بــازار ســهام و جــف بــزوس
ثروتمندتریــن مــرد دنیــا باشــد ،امــا پذیــرش
کریپتــو و در راس آن بیــت کوییــن بــه عنــوان
پردامنهتریــن رمــز ارز دنیــا بــه زمــان کمتــری
بــرای پذیرش از ســوی بــازار ســرمایه نیاز داشــت.
امــی بــن دیویــد ،یکــی از بنیانگــذاران ســرمایه
صنــدوق ســرمایه گــذاری  Spiceدر مصاحبــه بــا
فاینشــنال تایمــز در ســال  2017در مــورد نحــوه
مواجهــه و واکنــش بازارهــای ســنتی بــه رمــز
ارزهــا گفتــه بــود:
“تــا پارســال آن هــا چیــزی دربــاره ی بیــت
کویــن نمیدانســتند ،تــا شــش مــاه پیــش فکــر
میکردنــد نوعــی کالهبــرداری اســت و حــاال
متوجــه شــدهاند کــه فقــط نمیتوانســتند آن
را درک کننــد و اکنــون ســردرگم شــدهاند و
میخواهنــد دربــارهی آن بداننــد .قطعــاً ،اصــلِ
تــرس از دســت دادن زمــان و انــزوا ( )FOMOدر
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اینجــا نیــز وجــود دارد .افــرادی کــه مشاورانشــان
بــه آن هــا گفتــه بودنــد :مراقــب باشــید! ایــن یک
حبــاب اســت! اکنــون دســتپاچه شــده انــد چون
ممکن اســت آن هــا خطــا کــرده باشــند و فرصت
را از دســت داده باشــند”.
پذیرشبااکراه
اما موسســات مالــی ،شــرکتهای ســرمایهگذاری
و بانکهــا با تاخیــر به بــازار رمــز ارزهــا وارد شــدند،
آنهــا بــا ایــن سیاســت بــه ایــن بــازار جدیــد ورود
کردنــد که اگــر بــه ایــن حــوزه ورود نکننــد منجر
بــه انــزوا و کنــاره گیــری بانکهــا و مؤسســات
مالــی از بــازار پررونــق پولهــای رمزنگاری شــود.
در گام اول ســرمایهداران میلیــاردری ماننــد ایالن
ماســک و موسســات مالی پیشــرو مانند نووگراتز،
کایل بیــس و گلدمن ســاکس بــا پذیــرش کریپتو
در ایــن بــازار ســرمایهگذاری و ورود کردنــد .ورود
موسســه گلدمــن ســاکس زمانــی اتفــاق افتــاد
کــه در ســال  2017مجمــوع ارزش بیــت کوییــن
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گلدمن ساکس اقدام به
راهاندازی یک پلتفرم
کرد و بنا به تحلیل
یک کارشناس حوزه
سرمایه به نام ویگنا:
این تالش گُلدمن هم
شاملبخشمعامالت
ارزی می شود و هم
شاملبخشسرمایه
گذاری استراتژیک
بانک

از  100میلیــارد دالر عبــور کــرده و از مجمــوع
داراییهــای ایــن غــول ســرمایهگذاری عبــور
کــرد.
گلدمن ســاکس اقــدام بــه راهانــدازی یــک پلتفرم
کــرد و بنــا بــه تحلیــل یــک کارشــناس حــوزه
ســرمایه بــه نــام ویگنــا :ایــن تــاش گُلدمــن هــم
شــامل بخــش معامــات ارزی مــی شــود و هــم
شــامل بخش ســرمایه گــذاری اســتراتژیک بانک.
آنهــا اظهــار مــی کننــد کــه ایــن شــرکت معتقــد
اســت بیــت کویــن در آینــده به جــای یــک روش
پرداخت ،بیشــتر یــک منبــع ذخیــره ی چیزهای
گــران بهــا نظیــر طــا خواهــد بــود.
سرمایهگذاراننهادی
از چهــار ســال پیــش صندو قهــای
ســرمایهگذاری حــول محــور کریپتوکارنســی
مانــور خــود را شــروع کرد هانــد .مایــک
نووگراتــز از اولیــن افــرادی بــود کــه صنــدوق
تأمیــن ســرمایهگذاری (صنــدوق پوششــی)

نووگراتز و بسیاری از سرمایهگذاران همیشه نوید بیت کوین
 100یا دویست هزار دالری را در آینده نزدیک دادهاند و بر
همین اساس معتقدند که در آینده نزدیک ارز دیجیتال باعث
کنار رفتن ارز فیات خواهد شد

ECONOMIC MAGAZINE

میــزان ورود عبارتنــد از بانکهــای بارکلیــز
 ،barclaysســیتی گــروپ  ،citygroupو گلدمــن
ســاکس .پــس از این ســه بانــک هــم نــام بانکهای
مطرحــی چــون جــی پــی مــورگان و بــی ان پــی
پاریبــاس بــه چشــم میخــورد.
گــزارش بــاک دیتــا از ســه عامــل بــرای گرایــش
بانکهــا بــرای گرایــش بــه ورود در ایــن حــوزه
ســرمایهگذاری نــام میبــرد کــه عبارتنــد از:
افزایــش درآمــد اســتارتاپهای فعــال در حوزه
ارز دیجیتال
پیشرفت در زمینه قانونگذاری این حوزه
افزایش تقاضای مشتریان

در ایــن حــوزه را تاســیس کــرد .او همچنیــن
در مصاحبــهای بــا  CNBCتأکیــد کــرد کــه بــا
همــکاری چنــد شــرکت ســرمایه گــذاری بــزرگ
نظیــر فیدلیتــی( ،)Fidelityتعــدادی از ســرمایه
گــذاران ســازمانی (نهــادی) بــزرگ در حــال آماده
شــدن بــرای ورود بــه بــازار بیــت کویــن و پــول
هــای رمزنــگاری شــده هســتند.
نووگراتــز و بســیاری از ســرمایهگذاران همیشــه
نویــد بیــت کویــن  100یــا دویســت هــزار دالری
را در آینــده نزدیــک دادهانــد و بــر همیــن اســاس
معتقدنــد کــه در آینــده نزدیــک ارز دیجیتــال
باعــث کنــار رفتــن ارز فیــات خواهــد شــد.
بانکهاوارزدیجیتال
همیــن اقبــال عمومــی باعــث شــد تــا در آخریــن
گــزارش کریپتــو گلــوب کــه در مــرداد امســال
منتشــر شــد اعــام شــود کــه نیمــی از بانکهایی
کــه در رده  100بانــک برتــر دنیــا قــرار دارنــد در
زمینــه رمــز ارزهــا ســرمایهگذاری کردهانــد و

در کنــار صرافیهــای مســتقیمی ماننــد بایننس،
کوینکــس و  ...کــه مســتقیم امــر خریــد و فــروش
ارزهــای دیجیتــال را بــرای مشــتریان بینالمللــی
خــود تســهیل و فراهــم میکننــد و بــا پورســانت
ایــن خریــد و فروشهــا بــه غولهــای مالــی تبدیل
شــدهاند ،بانکهــا و موسســات مالــی هــم بــا
تشــکیل صندوقهــای ســرمایهای متشــکل از
ارزهــای دیجیتــال تصمیــم گرفتهانــد مشــتریان
خــود را در ایــن زمینــه هــم راضــی نگــه دارنــد
و هــم از ســودهای کالن ایــن بــازار منتفــع
کننــد.

حجــم زیــادی از دارایــی تحــت مدیریــت خــود را
در ایــن حــوزه ســرمایهگذاری کردهانــد.
غولهــای بانکــداری دنیــا در زمینــه ورود بــه
مراحــل ابتدایــی یــا نهایــی پروژههــای ارز
دیجیتــال مشــاركت خــود را افزایــش داده و
دقیقــا  55بانــک از  100بانــک برتــر دنیــا در این
زمینــه فعــال شــده و بــه اعتقــاد کارشناســان تــا
ســال  2025هیــچ بانــک برتــری از ایــن فهرســت
یافــت نمیشــود کــه در ارز دیجیتــال ورود
نکــرده باشــد.
مشــارکت ایــن موسســات مالــی
در حــوزه ارز دیجیتــال شــامل
ســرمایهگذاری مســتقیم
یــا غیــر مســتقیم و از طریــق
موسســات وابســته بــه
آنهــا انجــام میشــود.
مهمتریــن بانکهایــی
کــه در ایــن فهرســت
وجــود دارنــد بــر اســاس
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شاخص بورس

تحلیلشاخصبورس

بازار سرمایه صعودی یا نزولی
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(نمودار شماره )1

سيد محمدجواد
كشفي /كارشناس سرمايه
گذاري شركت سعدي |
پس از رشد شدید شاخص
بورس از ابتدا تا میانه ســال
 1399از تابســتان این سال
شاهد سقوط شاخص از باالی
در
دومیلیونواحدتانزدیکیک
میلیونواحدبودیم.موضوعی
که باعث زیان بســیاری از
تازهواردانبهبازارسرمایهشد.
کسانیکهدراوجقیمتیونقطه
اوج شاخص به این بازار ورود
کردندوحاالنزدیکبهیکسال
است که چشم انتظار روزهای
رونق تازه بورس هستند .این
تحلیل نگاهی تکنیکالی به
سناریوهای احتمالی شاخص
کل و شــاخص هموزن بازار
بورسایراناست.

در خصـوص وضعیت تکنیکالی شـاخص کل بورس اگـر بخواهیم بحث اصلاح خـود را نتوانـد پرکند و بـا تشـکیل اصالح هـای پیچیـده تری
کنیم ،دو تـا از الگو های محتمل پیـش روی نمودار شـاخص کل  Tripleهمچـون زیگـزاگ دوگانـه و یا زیگـزاگ سـه گانه ظـرف زمـان اصالح
 Zigzagیا  Double Zigzagاسـت که در زیر به صورت شـماتیک رسم خـود را پـر کند.
همانطـور که در نمودار شـماره 2مشـاهده می کنیـد تا پایان مـرداد ماه
شده اسـت( .نمودار شماره )1
این الگوها زمـان هایی رخ مـی دهند که یـک روند صعـودی بلند مدت  1400دو حرکـت اصالحی (کـه در دو محـدوده زمانی متفاوت هاشـور
داشـته باشـیم که به دنبال آن یک اصالح اولیه پرشـتاب بـا افت قیمتی خورده قـرار گرفتـه اند) بـه طور کامل تشـکیل شـده اند و ایـن موضوع
زیـاد رخ دهد که ایـن اتفاق باعث شـود کـه آن دارایی یا شـاخص از نظر که آیا حرکت اصالحی سـوم وجـود خواهد داشـت یا خیر هنوز شـفاف
ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻜﻨﻴﻜﺎﻟﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ ﺑﻮرس اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺤﺚ ﻛﻨﻴﻢ ،دو ﺗﺎ از اﻟﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﻤﻞ ﭘﻴﺶ روي
قیمتی اصلاح قابـل توجهی انجـام دهد امـا از نظـر زمانی ظـرف زمان نیسـت اما می توان با ابزار هایی احتمـال رخداد آینـده را تخمین زد که

ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ Triple Zigzagﻳﺎ Double Zigzagاﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
گاهنامه
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اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ زﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻳﻚ اﺻﻼح
اوﻟﻴﻪ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺘﻲ زﻳﺎد رخ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ آن داراﻳﻲ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺻﻼح

ﻧﻤﻮدار ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ Triple Zigzagﻳﺎ Double Zigzagاﺳﺖ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ زﻣﺎن ﻫﺎﻳﻲ رخ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻳﻚ اﺻﻼح
اوﻟﻴﻪ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺑﺎ اﻓﺖ ﻗﻴﻤﺘﻲ زﻳﺎد رخ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺗﻔﺎق ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ آن داراﻳﻲ ﻳﺎ ﺷﺎﺧﺺ از ﻧﻈﺮ ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺻﻼح
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ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻇﺮف زﻣﺎن اﺻﻼح ﺧﻮد را ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺮﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺻﻼح ﻫﺎي ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﺗﺮي ﻫﻤﭽﻮن زﻳﮕﺰاگ دوﮔﺎﻧﻪ و ﻳﺎ زﻳﮕﺰاگ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﻇﺮف زﻣﺎن اﺻﻼح ﺧﻮد را ﭘﺮ ﻛﻨﺪ.

(نمودار شماره )2
واحد اسـت و موقعیـت کالسـتر دوم بین شـاخص 1609هزار
در ادامه شـرح خواهیم داد.
واحـد تـا 1639هـزار واحد می باشـد.
نکته :الزم بـه ذکـر اسـت «الگوی زیگـزاگ سـه گانـه» صرفا
مصداق از یک اصالح پیچیده سـه تایی  abcdeماینری اسـت و
لذا با توضیحاتی که ارائه شـد دو سـناریو پیش رو داریم که مبنا
بر این اسـت که سـناریوی اول رخ دهد مگر اینکه یـک اتفاق در
نه بـه این معنی کـه حتما اصالح سـوم هـم باید از نـوع زیگزاگ
نمودار رخ دهد کـه به دنبال آن حدضرر سـناریوی اول فعال می
باشـد .چه بسـا در مـواردی اصالح سـوم از نـوع مثلـث و یا فلت
شـده است.
شـود و بال فاصله سـناریوی دوم فعال می گردد.
سـناریو اول :ریـزش شـاخص کل از محـدوده کـف
همانطـور کـه در نکتـه بـاال گفته شـد اصلاح فرضـی در این
کالسـتر اول تا سـقف حداکثـر 1535هـزار واحد و تشـکیل
تحلیل یکی از انـواع اصالح های پیچیـده تئوری امـواج الیوت
مـوج اصالحـی سـوم
طبـق تئـوری ایشـان در اصالح
اسـت
به سـبک آقـای
ﻫﻢو وزن
ماینر ﻛﻞ
ﺷﺎﺧﺺ
سـناریو دوم :اتمام اصالح و فتح قله قبل یعنی 1536هزار
های پیچیـده کـه دو (یا سـه) حرکت اصالحـی با یـک (یا دو)
عمـق اززﻳﺮ،
کمﻧﻤﻮدار
ﺗﻮﺟﻪیا ﺑﻪ
کوتاهﻛﻪ ﺑﺎ
اصلاحﮔﻔﺖ
ﻛﻨﻴﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ
ﺑﺨﻮاﻫﻴﻢ ﺑﺤﺚ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺗﻜﻨﻴﻜﺎﻟ
بازو بـه نـام در
یکی از
مـدت و
تشـکیل یک
ﻛﻞهرﻫﻢچهوزن اﮔﺮواحد و
شـوند،
ﻲ می
وصـل
وﺿﻌﻴﺖهم
ﺧﺼﻮص )XXبـه
هـای ( )Xو (
ﮔﻮﻳﺪ " :
فیبوناچی ﻛﻪ
ﭼﻨﮕﺎل اﻧﺪروز
ﻗﻮاﻧﻴﻦ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦدوﻳﻜﻲ از
ﺷﺪه و
رﺳﻢ
همپوشـانیﭼﻨﮕﺎل
)XXﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
بازو های ( )Xوﺑﺎ( در
ﻗﻴﻤﺖو فتح
ادامهاﮔﺮصعـود
ﻣﻲ دوم و
اول یـا
کالسـتر
محدوده
باشند
داشته
اﻧﺪروزهم
بیشـتری با
هـایرخباالتر.
بیشـترﻧﻮﺳﺎﻧﻲقله
ﻣﻴﺎﻧﻲدررااینجا
بعد (که
ﺧﻮاﻫﺪ داد".ﻣﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ ﻫﺪف ﺣﺪاﻗﻠﻲ ﺑﺮاي
ﺑﺰرﮔﺘﺮ
اسـت)ﺟﻬﺖ و
صعودیﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻟﻤﺲ ﻛﻨﺪ؛
جنبشـیﺧﻂ
قدرت روند ﻧﺘﻮاﻧﺪ
اتفاقـی که اگـر رخ دهـد سـناریوی اول لغو می شـود و سـناریو
خواهد بـود ،و همچنین احتمـال اینکه موج اصالحی سـوم در
اﻳﻦ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﻴﻦ زد .ﻣﻲداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري ﭼﻨﮕﺎل اﻧﺪروز ،در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﻲرﺳﺪ .اﻣﺎ
دوم کلیـد مـی خـورد ،این اسـت کـه شـاخص کل حتـی یک
فتح کـف قبل (کـه انتهـای مـوج اصالحـی دوم اسـت) ناتوان
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﻞ
شـاخصﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﻠﻲ
ﮔﺮدد .دﻗﻴﻘﺎ
واحـد ﺑﺮﻣﻲ
کالسـترﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﻴﺎﻧﻪ
محدودهرﺳﻴﺪن
دو ﭘﻴﺶ از
ﻗﻴﻤﺖ
آﻳﺪ ﻛﻪ
رود.ﭘﻴﺶ
ﮔﺎﻫﻲ
بگیـردﻫﻢکه در
1,535,256واحـد قـرار
باالتـر از
تئـوری
طبقﻣﻲایـن
شـود نیز باال مـی
سـقفﻣﻲدﻫﺪ
ﻣﻴﺎﻧﻪ رخ
XXو) ﺧﻂ
روﻧﺪ-
ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺟﻬﺖ
اینﺷﺪه -
موقعیـت ﺗﺸﻜﻴﻞ
کـهﻣﻴﺎن ﭘﻴﻮت
(GAP
کل ﻓﺎﺻﻠﻪ
شـاخصﻳﻚ
نمـودار در اﻳﻨﺠﺎ
فیبوناچـی در وزن ﻛﻪ
بـازویX(.در) قرار
باالتر از
بـازوی (
سـقف
صـورت
وجـود)دارد
سـناریو
اﻧﺠﺎممیﻣﻲکند و
نقـض
ﺣﺪاﻗﻞماینـری
سـه گانه
داردو واصالح
میگیـرد
1578هزار
ﺣﺮﻛﺖواحـد
1508هـزار
ﭼﻨﻴﻦشـاخص
کالسـتر اول بیـن
دﻫﺪ ﺑﻪ
ﺑﺮﮔﺸﺘﻲراﻛﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
ﺑﺰرﮔﻲتـادر ﻗﻴﻤﺖ
ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﺳﻬﻢ
اﻧﺪازه ﻧﺼﻒ ﻋﺮض ﭼﻨﮕﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺪوده ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮕﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ.

پیش رو اصلاح دوگانـه خواهـد بود.
شاخصکلهموزن

(نمودار شماره )3

در خصـوص وضعیت تکنیکالی شـاخص کل هم
وزن اگـر بخواهیـم بحـث کنیـم ،بایـد گفت که
با توجه بـه نمـودار شـماه  ،3بـا در نظـر گرفتن
چنـگال انـدروز رسـم شـده و همچنیـن یکی از
قوانیـن چنـگال انـدروز کـه مـی گویـد " :اگـر
قیمـت نتوانـد خط میانـی را لمـس کنـد؛ تغییر
جهـت و نوسـانی بزرگتـر رخ خواهـد داد".مـی
تـوان یـک هـدف حداقلـی بـرای ایـن رشـد
تخمیـن زد .میدانیـم کـه بـر اسـاس تئـوری
چنـگال انـدروز ،در بیشـتر مواقـع قیمـت بـه
خـط میانـه میرسـد .امـا گاهـی پیـش میآیـد
کـه قیمـت پیـش از رسـیدن بـه خـط میانـه
برمیگـردد .دقیقـا ماننـد حالت فعلی شـاخص
کل هـم وزن کـه در اینجـا یـک فاصلـه ()GAP
میـان پیـوت تشـکیل شـده -جهـت برگشـت
رونـد -و خـط میانـه رخ میدهـد .در چنیـن
مواقعـی سـهم حرکـت بزرگـی در قیمـت خـود
بـه همـراه دارد و معمـوال حداقـل برگشـتی که
انجام مـی دهد بـه انـدازه نصـف عـرض چنگال
مـی باشـد کـه بـا محـدوده قرمـز رنگـی نشـان
داده شـده اسـت.
از طـرف دیگـر دو محـدوده مسـتطیلی شـکل
مشـخص شـده اسـت که محـدوده های کالسـتر
فیبوناچـی در تئوری امـواج الیوت به سـبک ماینر
می باشـند و یک محدوده مقاومتی به حسـاب می
آیند .موقعیت کالستر اول بین شـاخص 440هزار
واحد تـا  450هزار واحد اسـت و موقعیت کالسـتر
دوم کـه از اعتبـار بیشـتری هـم برخـوردار اسـت
بین شـاخص  460هـزار واحد تـا 474هـزار واحد
می باشـد.
بر اسـاس این تئوری دو سـناریو پیش رو داریم که
مبنا بـر این اسـت کـه سـناریوی اول رخ دهد مگر
اینکه یک اتفاق در نمودار رخ دهـد که به دنبال آن
حدضرر سـناریوی اول فعـال میشـود و بالفاصله
سـناریوی دوم فعال می شـود.
سـناریو اول :ریـزش شـاخص کل هـم وزن
از یکـی از دو محدوده کالسـتر فیبوناچـی مذکور
سـناریو دوم :اتمـام اصلاح و فتـح قلـه های
قبـل
اتفاقـی کـه اگـر رخ دهـد سـناریوی اول لغـو می
شـود و سـناریو دوم کلیـد مـی خـورد ،این اسـت
که شـاخص کل هم وزن بـا قدرت مطلوبـی باالی
سـطح 475هـزار واحـد حداقـل  2یـا  3کنـدل
هفتگی ببندد و به اصطلاح تثبیت کندل هفتگی
بـاالی محـدوده مذکور داشـته باشـد.

از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دو ﻣﺤﺪوده ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻓﻴﺒﻮﻧﺎﭼﻲ در ﺗﺌﻮري
اﻣﻮاج اﻟﻴﻮت ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻣﺎﻳﻨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده ﻣﻘﺎوﻣﺘﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ .ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻼﺳﺘﺮ اول ﺑﻴﻦ

گاهنامه

ﺷﺎﺧﺺ 440ﻫﺰار واﺣﺪ ﺗﺎ  450ﻫﺰار واﺣﺪ اﺳﺖ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﻼﺳﺘﺮ دوم ﻛﻪ از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ  460ﻫﺰار واﺣﺪ ﺗﺎ 474ﻫﺰار واﺣﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮان ﺣﻤﻞ
ﮔﺮوﻫﻲ از
اﻧﺘﻈﺎرروزاﻧﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ وﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺣﻤﻞﻫﺎ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ
رﺳﻴﺪه و اﻓﺰاﻳ ﺷﺎﺧﺺ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎ
ﺎز ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎ
ﺖ ﻧﻧﻴﻴﺎز
وﺿﻌﻴﻴﺖ
ﺷﺪن وﺿﻌ
روﺷﻦ ﺷﺪن
در اﻧﺘﻈﺎر روﺷﻦ
اﺳﺖ و در
ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه
ﻤﺖ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺶ ﻗﻗﻴﻴﻤﺖ
رﺳﻴﺪه و اﻓﺰاﻳﺶ
ﻣﻲ
ﻫﺎ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﭙﺲ
ﮔﻴﺮد
ﻗﺮار
ﻣﺪ
ﻣﺴﻴﺮ
23
در
ﻧﻘﻞ
ﺷﻮد
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪدرﻣﻲ
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻗﻴﻤﺖﭼﻫﺎ
ﻗﻴﻤﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
ﺳﭙﺲ
ﻣﻲﮔﻴﺮد
ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
ﻧﻈﺮﻲ ﻗﺮار
ﻧﻈﺮ
درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺪ
درﻳﺎﻳﻲ
ﻣﺴﻴﺮ
23
ﺻﺎدراتدر
ﻧﻘﻞ
ﺷﻮدوو
ﺑﺎزار
ﻫﺎ
ﻲ
ﻨ
ﻴ
ﺻﺎدرات
ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﻪ
ﻣﻨﺠﺮ
ﻣ
ﻣﻮﺿﻮع
ﻦ
ﻳ
ا
.
دارد
اوره
ﺑﺮ ﺻﺎدرات اوره دارد .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﭼﻴﻨﻲ ﻫﺎ در ﺑﺎزار
ﺎت ﺑﺮ
ﻣﺎﻟﻴﻴﺎت
ﻣﺎﻟ
ﺷﻮد::
ﻣﻲ
ﻣﻲﺷﻮد
ﺑﺎﺷﺪ..
درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ
 30درﺻﺪ
ﻤﺎﻟﻴﺎت 30
ﻣﻴﺰان ااﻳﻳﻨﻨﻤﺎﻟﻴﺎت
ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻴﺰان
ﻲﻛﻨﻨﺪ
ﻣﻣﻲ

ﻣﺘﺎﻧﻮل
ﻣﺘﺎﻧﻮل

)(1ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺸﺘﻲﻫﺎي ﻛﻴﭗ ﺳﺎﻳﺰ )(BCI
نمایه بازار
)(BPI
ﭘﺎﻧﺎﻣﺎﻛﺲ)(BPI
ﻫﺎي ﭘﺎﻧﺎﻣﺎﻛﺲ
ﻛﺸﺘﻲﻫﺎي
ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺸﺘﻲ
)(2ﺷﺎﺧﺺ
)(2
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ﺷ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﺑﻪ
دﺳﺘﺮﺳ
ﻣﺤﺪودﻳﻳﺖ
ﻦ ﺑﺎﺑﺎ
ﺑﺎزار ﻣﺘﺎﻧﻮل ﭼﻴ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷ
در ﺳﻮاﺣﻞ
ﻛﻢ در
ي ﻛﻢ
ﻣﻮﺟﻮدي
ي وو ﻣﻮﺟﻮد
ﻟﺤﻈﻪااي
ي ﻟﺤﻈﻪ
ﻫﺎي
)(BSIﻫﺎ
ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ
ﻲ ﺑﻪ
ﺳﻮﭘﺮاﻲ
دﺳﺘﺮﺳ
ﻣﺤﺪود
ﻦ
ﻣﺎﻛﺲ
ﺖﻫﺎي
ﻛﺸﺘﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
ﺑﺎزار ﻣﺘﺎﻧﻮل ﭼﻴ)(3
ﺗﻮاﻓﻖ
ي ﺗﻮاﻓﻖ
اﻧﻘﻀﺎي
ﻞ اﻧﻘﻀﺎ
دﻟﻴﻴﻞ
ﺑﻪ دﻟ
ﻞ ﺑﻪ
آورﻳﻳﻞ
اول آور
ﺑﺎﺷﺪ ،ازاز اول
ﻲﺑﺎﺷﺪ،
ﭘﺮوﻣﺎن ﻣﻣﻲ
ﻲ ﭘﺮوﻣﺎن
ﺴﻲ
ﺳﻮﺋﻴﻴﺴ
ﮔﺮوه ﺳﻮﺋ
ﺗﺎﺑﻌﻪ ﮔﺮوه
ي ﺗﺎﺑﻌﻪ
ﻫﺎي
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ
ﻲ ازاز ﺷﺮﻛﺖ
ﻛﻪ ﻳﻳﻜﻜﻲ
ﻛﻪ
)(BHI
ﺳﺎﻳﺰ
ﻫﻨﺪي
ﻫﺎي
ﻛﺸﺘﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
)(4
)(BHI
ﺳﺎﻳﺰ
ﻫﻨﺪي
ﻫﺎي
ﻛﺸﺘﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
)(4
ﺷﺪ..
ﺳﺎل
ﻣﺘﺎﻧﻮل
ﻮن
98/09/10ازاز
ﺶ
ﺗﻮﻟﻴﻴﺪﺪ
ﺖ
واﺣﺪ
1400/05/24 1400/04/01 1400/01/01
واﺣﺪ ﻋﻨﻮان
ﺧﻮد ﺑﺎﺑﺎ ﻇﺮﻓ
99/07/01ﺷﺪ
در ﺳﺎل
99/01/01در
ﺗﻦ ﻣﺘﺎﻧﻮل
98/10/11ﺗﻦ
 2298/10/11ﻣﻣﻴﻴﻠﻠﻴﻴﻮن
98/09/10ﺑﺑﻴﻴﺶ
واﺣﺪ ﺗﻮﻟ
ﻇﺮﻓﻴﻴﺖ
ﺧﻮد
ﻋﻨﻮان
عنوان

واحد

واﺣﺪ

98/09/10

1400/04/01
1400/05/24
1400/01/01
99/07/01
99/01/01
1400/05/31
1400/25/24
1400/04/01
1400/01/01
99/07/01 98/10/11
99/01/01

ﻣﺨﺘﻠﻒ رارا ﺑﺑ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎي
ﺑﺎرﺑﺮي ﺑﺎﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﻫﺎي ﺑﺎرﺑﺮي
ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي
ﻧﻘﻞ ﻛﺸﺘﻲ
ﺣﻤﻞ وو ﻧﻘﻞ
ﻗﻴﻤﺖ ﺣﻤﻞ
ﺷﺪه ﻗﻴﻤﺖ
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه
ﻫﺎي ﮔﻔﺘﻪ
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي
ﺷﺎﺧﺺ
دالر /تن
مس
9429/5
9190.5ﻴ9036
6810
48546810
6165
5853/5
دﻻر/يﺗﻦ
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺲ
ﺗﻮ
از
ي
ﺷﻤﺎر
و
اﺳﺖ
ﺸ
ﻳ
اﻓﺰا
ﺳﻨﮓ
ﻤﺖ
ﻴ
ﻗ
،
ﻦ
ﻴ
ﭼ
ﻲ
ﻄ
ﻴ
ﻣﺤ
ﺴﺖ
ﻳ
ز
ﻫﺎ
ﺖ
ﻣﺤﺪودﻳﻳ
89229190/5
ﺎﻓﺘﻪ 9429.5
ذﻏﺎل 9036
4854
6165
5853.5
ﺗﻮ
از
ي
ﺷﻤﺎر
و
اﺳﺖ
ﺎﻓﺘﻪ
ﻴ
ﺸ
ﻳ
اﻓﺰا
ﺳﻨﮓ
ذﻏﺎل
ﻤﺖ
ﻴ
ﻗ
،
ﻦ
ﻴ
ﭼ
ﻲ
ﻄ
ﻴ
ﻣﺤ
ﺴﺖ
ﻳ
ز
ي
ﻫﺎ
ﺖ
ﻣﺤﺪود
ﺑﺪﻟﻴﻞ
ﺣﻤ
ﻤﺖ
ﻴ
ﻗ
رﺷﺪ
ﺗﺪاوم
ﻋﺎﻣﻞ
و
ﺑﻮده
ي
ﺻﻌﻮد
ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﻳﻲ
ﺎ
ﻳ
در
ﻧﻘﻞ
و
ﺣﻤﻞ
ي
ﺑﺮا
ﺗﻘﺎﺿﺎ
 2602/5ﺣﻤ
 2569ﻗﻴﻤﺖ
رﺷﺪ
ﺗﺪاوم
2188ي1744ﺑﻮده و
ﻫﻤﭽﻨﺎن1580ﺻﻌﻮد
ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ
ﺗﻦي1785ﺣﻤﻞ و
ﺗﻘﺎﺿﺎدﻻر/ﺑﺮا
2375/5
21882375.5
1799/5
1785
آﻟﻮ ﻣﻴﻨﻴﻮم
ﻋﺎﻣﻞ 2602.5
1744
1580
1799.5
دالر /تن
آلومینیوم
شروع کرونا

ابتدای سال 2021

ﻣﺤﻴﻴ
ﺴﺖ
ي ززﻳﻳ
ﻫﺎ
ﻣﺤﺪودﻳﻳ
ﻦ
ﺳﻨﮓ وو
ذﻏﺎل
واردات
در
ﻦ
ﭼﻴﻴ
ﻲ
ﺮرﺳﻤ
دالر /ﻏﻏتنﻴﻴ
ﺖ
ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﻴ
1879
2292
دﻻر /ﺗﻦ 2312
2787 2841
24722787
18792472
2292
2312
دادﻧﺪ ..روي
روی
 3007ﻣﺤ
2948.5ﺴﺖ
2841ي
ﺖﻫﺎ
3007ﺖ
ﻣﺤﺪود
ﻫﻤﭽﻨﻴﻴﻦ
ﻫﻤﭽﻨ
ﺳﻨﮓ
ﮔﺬارد..ذﻏﺎل
واردات
در
ﻦ
ﭼ
ﻲ
ﺮرﺳﻤ
ﺖ
ﻣﻤﻨﻮﻋ
دادﻧﺪ
ﻲ
ﻣ
ﺟﺎ
ﺑﺮ
ي
ﺪ
ﻳ
ﺟﺪ
ي
رﻛﻮردﻫﺎ
ﮔﺬارد
ﻲ
ﻣ
ﺟﺎ
ﺑﺮ
ي
ﺪ
ﻳ
ﺟﺪ
ي
رﻛﻮردﻫﺎ
سرب
دالر /تن
2448/5 2467.52165/52448.5 19172165.5 18731917 1672/5
1922/5
دﻻر /ﺗﻦ 1946/5 1946.5
ﺳﺮب
1873
1672.5
1922.5
اﺳﺖ.
455
491461
دﻻر /ﺗﻦ 461
دالر /تن
فوالد
930 929.5 880 930 727 880 510/5 727 455510.5
491
اﺳﺖ .ﻓﻮﻻد
میلگرد
ﻣﻴﻠﮕﺮد

ﻟﺘﻴﻚ
شاخص ﺑ ﺎبالتیک
ﺷﺎﺧﺺ
ﻟﺘﻴﻚ
نفت خام برنت

دالر /تن
ﺗﻦ 417.43
دﻻر/
ﻋﻨﻮان

ﻋﻨﻮان
ﻋﻨﻮان

واﺣﺪ

1568

ﺑﺮﻧﺖ
62.43
ﺑﺮﻧﺖ
ﺑﺮﻧﺖ

441.93
417/43
واﺣﺪ

واﺣﺪ
واﺣﺪ

976
1568

ﺸﻜﻪ
66
دﻻر /ﺑﺑﺑ ﺸﻜﻪ
دﻻر/
ﺸﻜﻪ
دﻻر/

ﺧﺎم
ﻧﻔﺖ
بشکهﺧﺎم
دالر/ﻧﻔﺖ
ﺧﺎم
ﻧﻔﺖ
2.03
MMBTUﻃﺒﻴﻌﻲ 2.49
MMBTU
MMBTU
دﻻر/
ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﮔﺎز
دﻻرMMBTU /
دﻻر/
ﮔﺎز ﻃﺒﻴﻌﻲ
دالر /ﮔﺎز
ﺗﻦ
دﻻر/
اوره
235.4
220
ﺗﻦ
اوره
دﻻر /ﺗﻦ
دﻻر/
دالر /تناوره

424
441/93
98/09/10
98/09/10
98/09/10
625
976

62/43
29
62/43
62/43

424454.5
98/10/11
98/10/11
98/10/11
625 1364
66
6641.7
66
1.84
2/03
2/03
2/03

624 725 454/5 624
99/07/01
99/07/01
99/07/01 99/01/01
99/01/01

13642869

29
29 64.53
29
2.56
1/675
1/675
1/675

2869 3119

41/7
74.05
41/7
41/7
3.28
1/84
1/84
1/84

692.5 725
696.5
696/5
05/24
1400/04/01
1400/01/01
05/24
05/24 1400/04/01
1400/04/01 1400/01/01
1400/01/01
4092 3119 3566

64/53
70.59
64/53
64/53
3.861
2/56
2/56
2/56

3566

74/05
65.18
74/05
74/05
3.85
3/28
3/28
3/28

59
59
59
61
61
61

2/49
گاز طبیعی
2/49
2/49
ﻛﺎﻫﺶ
ﺑﺎ
ﻫﺎ
ﻛﺎﻣﻮدﻳﺘﻲ
ﻗﻴﻤﺖ
ﻛﺮوﻧﺎ،
وﻳﺮوس
ﺷﻴﻮع
ﺑﺎ
ﺷﻮد
ﻣﻲ
ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻓﻮق
ﺟﺪول
در
ﻛﻪ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر
48
452
376
262
246/5
235/4
220
443
448
452
376
262
246.5
اوره
48
452
376
262
246/5
235/4
220
48 1400/05/24
452
376
262
246/5
235/4
220
1400/04/01
1400/01/01
99/07/01
99/01/01
98/10/11
98/09/10
واﺣﺪ
ﻋﻨﻮان
1400/05/24 1400/04/01 1400/01/01 99/07/01 99/01/01
98/10/11
98/09/10
واﺣﺪ
ﻋﻨﻮان
1400/05/24
1400/04/01
1400/01/01
99/07/01
99/01/01
98/10/11
98/09/10
واﺣﺪ
ﻋﻨﻮان
3/5
300
298
200/9
191/6
153/3
212
ﺗﻦ
دﻻر/
ﻧﻮل
ﺎ
ﻣﺘ
3/5
300
298
200/9
191/6
153/3
212
ﺗﻦ
دﻻر/
ﻧﻮل
ﺎ
ﻣﺘ
212
313.9
313.5
300
298
200.9
191.6
153.3
تن
دالر/
متانول
3/5
300
298
200/9
191/6
153/3
212
ﺗﻦ
دﻻر/
ﻧﻮل
ﺎ
ﻣﺘ
وﻳﺮوس ﻛﺮوﻧﺎ ﭼﻨﺎن ﺿﺮﺑﻪاي ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎن وارد ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان ﻣﻄﺮح ﺟﻬﺎن
ﻃﻼطال
ﻃﻼ

اوﻧﺲ 1463.8
دالر/دﻻر/
اونس

دﻻر /اوﻧﺲ
دﻻر /اوﻧﺲ

1521.9
1463/8

1463/8
1463/8
98/271
98/271
96.445
98/271
1/12
1/12
1.1 1/12

1.675

1498.7
1521/9
1521/9
1521/9
96/445
96/445
101.9
96/445
1/1
1/1
1.08
1/1

1776.5 1743
1743 1498/7
1901.8
1776/5
1776/5 1782.4 1777/9
1777/9
17431777.9 1901/8
1901/8
1498/7
1776/5
1777/9
1743
1901/8
1498/7
92/52
92/52 93.47 92/12
92/1292.52 90/07
90/0792.12 93/9
93/990.07 101/9
101/9
93.9
92/52
92/12
90/07
93/9
101/9
1/18
1/19
1/21
1/17
1/08
1/18
1/19
1/21
1/17
1/08
1/18 1.17 1/19 1.18
1/21 1.19
1/171.21
1/081.17

ﺳﺎل ﻃﻼ
98.271ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﻴﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻓﺰاﻳﺶ
دالر داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ
2008
دﻻر
ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
جهانیدﻻر
ﺟﻬﺎﻧﻲ
ﺷﺎﺧﺺ
شاخص
ﺷﺎﺧﺺ ﺟﻬﺎﻧﻲ دﻻر
دﻻر /ﻳﻮرو
دﻻر/
ﻳﻮرو
یورو
دالر/
ﻳﻮرو
دﻻر/

ﻣﺲ

ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺮﻧﺖ
1.12

قیمتهــا شــد.

نظــارت بــر قیمتهــا مــی توانــد قیمــت کاالهــا را
تحــت فشــار قــرار دهــد .ســازمان ملــی ذخایــر
غذایی و اســتراتژیک چیــن از  5جــوالی ( 14تیر)
تــا کنون طــی دو مرحلــه مــس ،آلومینیــوم و روی
را از طریــق مزایــده عمومــی بــه شــرکت هــای
تولیــدی عرضــه کردهاســت .پکــن در تــاش
اســت تــا افزایــش قیمــت فلــزات را کــه در ســال
جــاری میــادی بدلیــل بهبــود اقتصــادی پــس از
همه گیــری کرونــا ،نقدینگــی گســترده بازارهای
جهانــی و ســفته بــازی رخ داده ،کاهــش دهــد.
بــه نظــر تحلیلگــران ایــن میتواند بخشــی
از تالشهــای چیــن بــرای ســرکوب افزایــش
قیمــت کامودیتیهــا بــا مدیریت انتظــارات بــازار
و بازدارندگــی ســوداگران باشــد تــا ایــن کــه در
واقعیــت تاثیــری بــر کمبــود عرضــه در بازارهــای
فیزیکــی بگــذارد.

شهال صفا بخش/رئيس اداره
BHPﭘﻴﺶ مس
ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮد ﻃﻲ ﺳﻪ دﻫﻪ آﻳﻨﺪه ،ﺑﺎ اداﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺗﺠﺪﻳﺪﭘ
Billiton
بهادار شركت
ﺷﺮﻛﺖگذاري در اوراق
سرمايه
سرمايهگذاري سعدي|

همانطــور کــه در جــدول فــوق مالحظه میشــود

شــرکت  BHP Billitonپیشبینــی کــرد طــی
ســه دهــه آینــده ،بــا ادامــه توســعه فناوریهــای
تجدیدپذیــر و تقویــت زیرســاختها ،تقاضــا برای
مــس دو برابــر خواهــد شــد و
گلدمــن ســاکس بــا توجــه بــه آمــار اکتشــافات
معــادن جدیــد مــس کــه برغــم انتظــار رشــد
تقاضــا ،از ســال  2017تــا بــه امــروز ،عمــا ذخیره
بزرگــی در دنیــا پیــدا نشــده اســت ،پیــش بینــی
خــود از قیمــت مــس طــی  4ســال آتــی را بــه مرز
 15000دالر افزایــش داده اســت.
انتظــار مــی رود کســری بــازار مــس تــا ســال
 2022ادامــه پیــدا کنــد .برنامــه چیــن در جهــت

قیمــت کامودیت
بــا شــیوع ویــروس کرون
ﺗﻮﺟﻪیهــاﺑﻪبا آﻣﺎر اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺎدن ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺲ ﻛﻪ ﺑﺮﻏﻢ اﻧﺘﻈﺎر رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،از ﺳﺎل
ﮔﻠﺪﻣﻨﺴﺎﻛﺲــا،ﺑﺎ
کاهــش مواجــه شــد و بحــران ایجــاد شــده طــی

ﻤﺖ ﻣﺲ ﻃﻲ  4ﺳﺎل آﺗﻲ را ﺑﻪ ﻣﺮز  15000دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ داده اﺳﺖ.
ﺧﻮدجهـازـان ﻗ
ﺶـان ﺑ
واردﻴکــرد که
ﻲــه اقتصــاد
ﻴـﻨهای ب
ضرب
ﭘﻴ چنـ
مــدت کوتاهــی بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا

حتــی برخــی تحلیلگــران مطــرح جهــان ،عواقب
و پیامدهــای ناشــی از آن را وخیمتــر از بحــران
اقتصــادی ســال  ۲۰۰۸دانســتند .امــا پــس از
چنــد مــاه نــه تنهــا قیمتهــا بــه ســطوح قبلــی
بازگشــت بلکــه افزایــش تقاضــا موجــب رشــد

اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﺴﺮﻳﺒﺎزار ﻣﺲ ﺗﺎ ﺳﺎل  2022ﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻴﻦ در ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎرت ﺑ
ﻣﻠﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻳﻲ و اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﭼﻴﻦ از  5ﺟﻮﻻي ) 14ﺗﻴﺮ( ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺲ ،آﻟﻮﻣ

مردادماه 1400
ﻛﺮدهاﺳﺖ| .
ﻋﺮﺿﻪ گاهنامه
اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﻠﺰات را ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺟﺎري ﻣﻴﻼدي ﺑﺪ
ﭘﻜﻦشمار هدراول|ﺗﻼش
42
ﺑﺎزارﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺳﻔﺘﻪ ﺑﺎزي رخ داده،ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮان اﻳﻦ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺸﻴﺎزﺗﻼش

ﻛﻪ ﺣﻤﻞ و
ﺑﺪﻳﻦﻦﺻﻮرت
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد.
ﺑﺎﻟﺘﻴﻚ
درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮرس
و ﻧﻘﻞ
وﺿﻊ
ﺑﻪ وﺿﻊ
ﻢ ﺑﻪ
ﺗﺼﻤﻴﻴﻢ
ﭼﻴﻴﻦ ﺗﺼﻤ
دوﻟﺖ ﭼ
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خــام و فــوالد بازیافتــی بــه صفــر کاهــش یافــت.
ایــن تصمیمــات سیاس ـتگذاران چینــی بــه طور
واضــح بــا هــدف کاهــش صــادرات محصــوالت
فــوالدی و تشــویق واردات مــواد اولیــه تولیــد
فــوالد صــورت گرفتــه اســت آن هــم در زمانــی
کــه تولیــدات فــوالد خــام چیــن در آوریــل بــه
دومیــن ســطح تاریخــی خــود رشــد کــرد .ایــن
رشــد تولیــدات فــوالد خــام علیرغــم اعمــال
محدودیتهــای تولیــدی توســط دولــت محلــی
تانگشــان بعنــوان قطــب فــوالدی چیــن و
همچنیــن رشــد قیمــت ســنگآهن بــه باالتریــن
قیمــت تاریــخ خــود صــورت گرفتــه اســت.
دولــت چیــن بــرای رســیدن بــه هــدف کاهــش
آالیندههــا طــی ســالهای  ۲۰۲۱تــا ،۲۰۲۵
برنامههــای ســختگیرانه جدیــدی وضــع کــرد.
کاهــش ظرفیــت تولیــد  ۱۳.۹۷متریــک تــن در
ســال ســنگ آهــن و  ۱۸.۷۶متریــک تن در ســال
فــوالد طــی ســالهای مذکور،کاهــش ظرفیت کک
تــا  ۲.۹۵متریــک تــن درســال و کاهــش تقاضــای
ذغــال ســنگ در کشــور بــه میــزان  ۱۲.۰متریــک
تــن درســال از جملــه ایــن برنامههــا اســت.
از طــرف دیگــر معامــات آتــی ســنگ آهــن بــا
افزایــش قیمــت روبــرو شــد زیــرا فعــاالن بــازار
نگــران اعــام عــوارض صادراتــی روســیه بــر
محصــوالت چرخــه زنجیــره فــوالد بودنــد .پکــن
بــا هــدف کاســتن از قیمتهــا برنامــهای بــرای
تحقیــق دربــاره رشــد شــدید قیمــت ســنگ آهن
آغــاز کــرده اســت .کمیســیون ملــی توســعه و
اصالحــات چیــن کــه نهــاد عالــی برنامهریــزی
اقتصــادی ایــن کشــور اســت در یــک بیانیــه
اعــام کــرد دربــاره ســفته بــازی در بــازار ســنگ
آهــن تحقیقاتــی را آغــاز میکنــد و کســانی کــه
در ایــن زمینــه اقدامــات غیرقانونــی انجــام داده
باشــند بــه ســختی مجــازات خواهنــد شــد .چین
بزرگتریــن مصــرف کننــده ســنگ آهــن جهــان
اســت و  ۷۰درصــد کل تولیــد جهانــی ایــن مــاده

مالیاتــی  60قلــم تعرفــه گمرکــی مرتبــط بــا
فــوالد ،رشــد قیمــت صادراتــی و جهانــی آن را در
پــی داشــت.
دولــت چیــن قانــون بازپرداخــت مالیــات بــر
ارزش افــزوده بــه صادرکننــدگان فــوالد را حــذف
کــرد(ورق گــرم و میلگــرد از %13بــه  ، 0%ورق
ســرد و گالوانیــزه از  %13بــه  )%4و مالیــات بــر
واردات مــواد اولیــه تولیــد فــوالد را بــه صفــر
کاهــش داد .برایــن اســاس بازپرداخــت مالیــات بر
ارزش افــزودهی صــادرات  146قلــم از محصــوالت
فــوالدی حــذف شــد .اقدامــی کــه بــازار از اواســط
زمســتان  2021انتظــار آن را میکشــید .ایــن
محصــوالت فــوالدی شــامل ورق گــرم ،مفتــول و
میلگــرد فــوالدی ،صفحــات ورق ســرد و گالوانیزه
هســتند همچنیــن در اعالمیـهای جداگانــه اعالم
شــده کــه تعرفــه واردات آهــن اســفنجی ،فــوالد

آلومینیوم
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺲ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و
ﻫﺎ،
ﺮﺳﺎﺧﺖ
ﭘﺬﻳﺮ و ﺗﻘﻮﻳﺖ زﻳ
تقاضــای بــاال بخصــوص در بخش ســاخت و ســاز
و اتومبیــل ســازی ،محدودیــت عرضــه چیــن بــه
دلیــل کاهــش انتشــار کربــن و بهبــود شــرایط
روانــی ناشــی از کرونــا ،دالیــل رشــد قیمــت
آلومینیــوم اســت .بازگشــت آلومینیــوم بــه کانال
 ۲۵۰۰دالری بــهازای هــر تــن در حالــی رقــم
خورد کــه بــرآورد افزایش تقاضــا و کاهــش عرضه
از ایــن رشــد نــرخ حمایــت میکنــد.

ل  2017ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ،ﻋﻤﻼ ذﺧﻴﺮه ﺑﺰرﮔﻲ در دﻧﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،

فوالد
ﻗ
ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻲ
ﻛﺎﻻﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﻤﺖ
ﻴ
اقدامــات دولــت چیــن بــرای محــدود کــردن
تولیــد داخــل و برنامهریــزی بــرای حذف مشــوق
ﻣﻴﻨﻴﻮم و روي را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي

ﮔﺴﺘﺮده
ﺪﻟﻴﻞ ﺑﻬﺒﻮد اﻗﺘﺼﺎدي ﭘﺲ از ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮوﻧﺎ ،ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ
گاهنامه
شﻫﺎﻳﭽﻴﻨﺒﺮاﻳﺴﺮﻛﻮﺑﺎﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺎﻣﻮدﻳﺘﻲﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻧﺘﻈﺎرات
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نمایه بازار
خــام را مصــرف میکنــد.
ایــن تــازه تریــن قدمــی اســت کــه دولــت چیــن
برای کاســتن از قیمــت مواد خام برداشــته اســت.
رشــد قیمت این مــواد ســبب شــده هزینــه تولید
کاال بــه شــدت افزایش یابــد و بــه باالتریــن میزان
از بحــران مالی ســال  ۲۰۰8برســد.
شاخصبالتیک
شــاخص حمــل و نقــل دریایــی بالتیــک (Baltic
 )Dry Index or BDIمعیــاری بــرای ارزیابــی

قیمــت حمــل و نقــل دریایــی محمولههــای
فل ـهای خشــک از مــواد خــام ماننــد ســنگ آهن،
زغالســنگ ،ســیمان و غــات اســت .ایــن
شــاخص در ســال  1985توســط بــورس بالتیــک
مســتقر در لنــدن ایجــاد شــد.
شــاخص حمــل و نقــل دریایــی بالتیــک بــه
صــورت روزانــه توســط گروهــی از معاملهگــران
حمــل و نقــل دریایــی بــورس بالتیــک ارزیابــی
میشــود .بدیــن صــورت کــه حمــل و نقــل در 23
مســیر دریایــی مــد نظــر قــرار میگیــرد ســپس
میانگیــن قیمتهــا محاســبه میشــود .ایــن
شــاخص یــک شــاخص ترکیبی اســت که شــامل
زیرشــاخصهای زیــر میشــود:
شاخص کشتیهای کیپ سایز()BCI
شاخص کشتیهای پاناماکس()BPI
شاخص کشتیهای سوپرا ماکس()BSI
شاخص کشتیهای هندی سایز()BHI
شــاخصهای گفتــه شــده قیمــت حمــل و نقــل
کشــتی هــای باربــری بــا ظرفیــت هــای مختلــف
را بیــان میکننــد .بــه دلیــل افزایــش تقاضــای
کامودیتیهــا و محمولههــای فلــه ،تقاضــا بــرای
حمــل و نقــل دریایــی همچنــان صعــودی بــوده
و عامــل تــداوم رشــد قیمــت حمــل و نقــل
کانتینــری اســت و شــاخص حمــل دریایــی
بالتیــک همچنــان رکوردهــای جدیــدی بــر جــا
میگــذارد.
نفتخامبرنت
بــه دنبــال شــیوع کرونــا و تعطیلیهــای
گســترده ،کاهــش مصــرف ســوخت و انبــار شــدن
فرآوردههــای نفتــی در مخــازن ،تقاضای نفــت و در
نتیجــه قیمــت آن کاهــش یافــت .بــا بهبود چشــم
انــداز تقاضــای جهانــی همزمــان بــا افزایــش تعداد
واکسینهشــدگان در کشــورهای جهان قیمت نفت
در حــال افزایــش میباشــد .آژانــس بیــن المللــی
انــرژی ،اولیــن پیشبینــی خــود از وضعیــت بــازار
نفــت در ســال  2022را منتشــر کــرد کــه نشــان از
افزایــش تقاضــای جهانــی نفــت بــه باالتر از ســطح
قبــل از کرونــا داشــته و با رونــد فعلــی عرضه ،بــازار
شــاهد رونــد فزاینــده کســری خواهــد بــود.
انتظــار بــرای پیشــی گرفتــن رشــد تقاضــا از
عرضــه ،قیمــت نفــت را افزایــش داد .از آنجــا کــه
تقاضــا در حالــی بهبــود مییابــد کــه اوپــک
پــاس عرضــه خــود را محــدود کــرده و همچنین
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ذخایــر آمریــکا کاهــش یافتــه ،انتظــارات مواجــه
شــدن بــازار جهانــی بــا محدودیــت ،عامــل
اصلــی حمایــت از قیمــت نفــت خــام اســت .بــه
گفتــه تحلیلگــران ،همچنیــن تصویــب الیحــه
زیرســاختی ایــاالت متحــده کــه خوشبینــی
بــه چشــمانداز تقاضــای انــرژی را افزایــش داد،
افزایــش قیمــت نفــت را پشــتیبانی کــرد.
گازطبیعی
تــداوم رشــد تقاضــای جهانــی گاز طبیعــی و
افزایــش صــادرات  LNGآمریــکا همزمان با رشــد
تقاضــا از ســوی نیروگاههــا و صنایع باعــث کاهش
موجــودی مخــازن گاز ایــن کشــور شــده و عامــل
رشــد قیمــت گاز اســت .خریــداران خارجــی کــه
ســال گذشــته محمولــه هــای گاز را لغــو کــرده
بودنــد ،متقاضــی گاز شــیل بــرای پــر کــردن
مخــازن خالــی شــده هســتند همچنیــن تقاضــا
از ســوی مکزیــک بــا گشــایش سیســتم خــط
لولــه جدیــدی افزایــش یافته اســت .خشکســالی،
تولیــد برق آبــی در غــرب آمریــکا را کاهــش داده و
در نتیجــه اســتفاده از گاز بــرای تامیــن ســرمایش
منــازل و ادارات افزایــش یافتــه اســت.
ســینوپک پیشبینــی میکنــد کــه تقاضــای
گاز چیــن بــه  350میلیــارد تــا  360میلیــارد
مترمکعــب در ســال جــاری افزایــش یابــد ،ایــن
میــزان  9تــا 12درصــد بیشــتر از بــرآورد مصــرف
ایــن شــرکت در ســال  2020اســت ایــن رشــد
ناشــی از تقاضای بخشــهای گازی و صنعتی اســت.
اوره
افزایــش قیمــت ذغــال ســنگ علیرغــم کاهــش
واردات هنــد باعث تقویت قیمت اوره شــده اســت.
بــازار جهانــی اوره پــس از رشــدی ســریع در حــال
حاضر بــه ثبــات نســبی رســیده و افزایــش قیمت
ها متوقــف شــده اســت و در انتظار روشــن شــدن
وضعیــت نیــاز هندوســتان(حدود یــک میلیــون
تــن) میباشــد .دولــت چیــن تصمیــم بــه وضــع
مالیــات بــر صــادرات اوره دارد .ایــن موضــوع
میتوانــد منجــر بــه کاهــش صــادرات چینیهــا
در بــازار و افزایــش مجــدد قیمتهــا گــردد.
برخــی تولیدکننــدگان پیــش بینــی میکننــد
میــزان ایــن مالیــات  30درصــد باشــد.
متانول
بــازار متانــول چیــن بــا محدودیــت دسترســی
بــه محمولههــای لحظــهای و موجــودی کــم در
ســواحل شــرقی و جنوبــی چیــن دســت و پنجــه
نــرم میکنــد ،هلدینــگ متانــول کــه یکــی از
شــرکتهای تابعــه گــروه سوئیســی پرومــان
میباشــد ،از اول آوریــل بــه دلیــل انقضــای
توافقنامــه گازرســانی با شــرکت ملــی گاز ترینیداد
ناچــار بــه تعطیلــی دو واحــد خــود بــا ظرفیــت
تولیــد بیــش از  2میلیــون تن متانول در ســال شــد.
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آژانس بین المللی
انرژی ،اولین
پیشبینی خود از
وضعیت بازار نفت
در سال  2022را
منتشرکردکه نشان
از افزایش تقاضای
جهانی نفت به باالتر
از سطح قبل از کرونا
داشته و با روند
فعلی عرضه ،بازار
شاهد روند فزاینده
کسری خواهد بود

بدلیــل محدودیتهــای زیســت محیطــی چیــن،
قیمــت ذغالســنگ افزایــش یافتــه اســت و
شــماری از تولیدکننــدگان متانــول مبتنــی بــر
ذغالســنگ تولیــد متانــول را کاهــش دادنــد.
ممنوعیــت غیررســمی چیــن در واردات ذغــال
ســنگ و همچنیــن محدودیتهــای زیســت
محیطــی اعمالــی بــر تولیــد ذغــال ســنگ باعــث
رشــد قیمــت متانــول شــده اســت.
طال
جهش اونـس طلای جهانی پـس از کاهـش امیدها
نسـبت بـه سیاسـت انقباضـی فـدرال رزرو رخ داد.
گلدمـن سـاکس پیشبینی کـرد طلا در آینـده ای
نزدیک بـه مـرز  $2000و باالتـر صعود خواهـد کرد.
قیمــت جهانــی طــا پــس از رشــد ســریع از
آگوســت  2020دچار نوســاناتی شــد کــه از جمله
دالیــل آن میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
ریــزش قیمــت طــا پــس از بــه روزرســانی

نرخ بهره آمریکا در حال حاضر در حدود صفر تا  ۰.۲۵درصدی
قرار دارد که در کمترین سطح تاریخی خود است .جروم پاول-
رئیس بانک مرکزی آمریکا -نسبت به گذرا بودن نرخ تورم
باالی فعلی اطمینان داده است

ECONOMIC MAGAZINE
باعــث افزایــش قیمــت طــا خواهــد شــد.
شاخصجهانیدالر

طال پس از این که
در ژوئن بدترین
عملکردماهانه
در بیش از چهار
سال گذشته را به
ثبت رساند ،رشد
هفتگیمالیمی
داشت .بارت میلک،
مدیر استراتژی
جهانی شرکت تی
دی سکیوریتیز به
کیتکونیوزگفت:
بازارها موضع
موافق با افزایش
نرخهای بهره را
انتظار دارند و هرچه
که به آنها بگوید
تمایل به افزایش
نرخهای بهره کمتر
از انتظارات فعلی
است ،باعث افزایش
قیمت طال خواهد شد

پیشبینیهــای اقتصــادی بانــک مرکــزی
آمریــکا کــه بــر اســاس آنهــا ،کمیتــه بــازار آزاد
فــدرال پتانســیل دو بــار افزایــش نرخهــای بهــره
در ســال  ۲۰۲۳را مــی بینــد .ســه مــاه پیــش
ایــن کمیتــه انتظــار داشــت نرخهــای بهــره
دســتکم تــا ســال  ۲۰۲۴بــدون تغییــر بمانــد.
بانــک مرکــزی آمریــکا همچنیــن دورنمای رشــد
اقتصــادی را افزایــش داد و اکنــون انتظــار دارد
تولیــد ناخالــص داخلــی آمریــکا در ســال جــاری
هفــت درصــد توســعه پیــدا کنــد .بــه گفتــه
بســیاری از تحلیلگــران ،اگرچــه تــا افزایــش
نرخهــای بهــره دو ســال دیگــر فاصلــه وجــود
دارد امــا تغییــر دیــدگاه بــرای بــه وحشــت
انداختــن ســرمایه گــذاران کافــی بــود .برخــی
از تحلیلگــران معتقدنــد واکنــش طــا بــه پیــش
بینــی بانــک مرکــزی آمریــکا بیــش از حــد بــوده
و زمانــی کــه اوضــاع آرام شــود ،قیمتهــای پایینتر
بــه فرصــت خریــد خوبــی تبدیــل مــی شــوند.

پــس از آن ،قیمــت جهانــی طــا در پــی انتشــار
گــزارش تــورم آمریــکا کــه احتمــال افزایــش نرخ
بهــره فــدرالرزرو را کاهــش داد ،بــاال رفــت .تــورم
آمریــکا کمتــر از حــد انتظــار بــود و این باعث شــد
گمانهزنیهــا در مــورد افزایــش زودتــر از موعــد
نــرخ بهــره از ســوی فــدرالرزرو فروکــش کنــد و
قیمــت طــا تقویــت شــود .گــزارش تــورم باعــث
شــد ارزش دالر افــت کــرده و قیمــت طــا بــرای
دارنــدگان ارزهــای غیــر دالری کاهــش یافتــه و
تقاضــا بــرای خریــد آن بــاال بــرود.
طــا پــس از ایــن کــه در ژوئــن بدتریــن عملکــرد
ماهانــه در بیــش از چهــار ســال گذشــته را به ثبت
رســاند ،رشــد هفتگــی مالیمــی داشــت .بــارت
میلک ،مدیــر اســتراتژی جهانــی شــرکت تی دی
ســکیوریتیز به کیتکونیــوز گفــت :بازارهــا موضع
موافــق بــا افزایــش نرخهــای بهــره را انتظــار دارند
و هرچــه کــه بــه آنهــا بگویــد تمایــل بــه افزایــش
نرخهــای بهــره کمتــر از انتظــارات فعلــی اســت،
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از زمــان آغــاز کرونــا تــا کنــون شــاخص جهانــی
دالر افــت و خیزهــای بســیار داشــته کــه برآینــد
آن کاهشــی بــوده اســت .از جملــه عوامــل تاثیــر
گــذار بــر ایــن نوســانات میتــوان بــه مــواردی
چــون اســتقراض زیــاد کشــورهای بــا درآمــد
پاییــن در نتیجــه کرونــا ،آمــار نــا امیــد کننــده
اشــتغال آمریــکا ،داده های منتشــر شــده از بخش
خــرده فروشــی آمریــکا کــه یــک نشــانه هشــدار
آشــکار از کنــد شــدن بیــش از پیش شــتاب رشــد
اقتصــادی ایــن کشــور بــود و گــزارش تــورم باالی
ایــن کشــور اشــاره کــرد.
اخیــرا مقامــات بانــک مرکــزی آمریــکا بــا توجــه
بــه نگرانیهــای ایجــاد شــده در خصــوص نــرخ
تــورم تصمیــم گرفتهانــد تــا زودتــر از موعــد مقــرر
بــه سیاســتهای محــرک خــود خاتمــه دهنــد.
اکثریــت  ۱۱عضــو هیــات مدیــره فــدرال رزرو
خواهــان افزایــش نــرخ بهــره آن هــم بــرای چنــد
بــار تــا ســال  ۲۰۲۳شــده انــد .نــرخ بهــره آمریــکا
در حــال حاضــر در حــدود صفــر تــا  ۰.۲۵درصــدی
قــرار دارد کــه در کمتریــن ســطح تاریخــی خــود
اســت .جروم پــاول -رئیس بانــک مرکــزی آمریکا-
نســبت بــه گــذرا بــودن نــرخ تــورم بــاالی فعلــی
اطمینــان داده اســت .از طرفــی عجلــه ای بــرای
تغییــر سیاســت هــای حمایتــی فعلــی در بیــن
مقامــات اروپایــی دیــده نمــی شــود و ایــن مســاله
ممکــن اســت در روزهــای آتــی فشــار بــر روی
ارز واحــد اروپایــی را افزایــش دهــد ،مســاله ای
کــه بــه نفــع صعــود دالر و از دســت رفتــن کانــال
هــای فعلــی یــورو خواهــد شــد .از طرفــی اقبــال
بانکهــای مرکــزی جهــان بــه دالر رو بــه افزایــش
اســت و اســکناس ســبز در حــال گرفتــن جــای
ارزهایــی نظیــر یــن ژاپــن و فرانک ســوئیس اســت.
آنطــور کــه دادههــای صنــدوق بینالمللــی نشــان
میدهــد ،ســهم دالر از ذخایــر ارزی جهــان در
پایــان ســه ماهــه نخســت ســال  ۲۰۲۱بــه ۵۹.۵
درصــد رســیده اســت تــا بدیــن ترتیــب بیشــترین
افزایــش فصلــی دالر در  ۹مــاه اخیــر به ثبت برســد.
این رقــم  ۰.۷درصد بیشــتر از رقــم ثبت شــده دوره
مشــابه قبــل اســت .از ســوی دیگــر رونــد افزایــش
ســهم یــوان چیــن از ذخایــر ارزی جهــان کمــاکان
ادامــه دارد و ایــن ارز حــدود  ۲.۴درصــد کل ذخایــر
را تشــکیل میدهــد کــه  ۰.۱درصــد بیشــتر از رقــم
ثبــت شــده در فصــل قبــل اســت .در طــرف مقابــل
امــا ســهم یــن بــه  ۵.۲درصــد کاهــش یافته اســت.
ســهم یــورو از ایــن ذخایــر نیــز بــه  ۲۰.۶درصــد
رســیده کــه  ۰.۹درصــد کمتــر از رقــم ثبــت شــده
قبلــی اســت .بــا بهبــود وضعیــت اقتصــاد چیــن
پــس از همهگیــری کرونــا تمایــل معاملــه گــران
بــه خریــد و نگهــداری یــوان بیشــتر شــده اســت تا
جایی کــه ایــن ارز بیشــترین صعــود را در برابــر دالر
در بیــن  ۹ارز مهــم جهانــی داشــته اســت.
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خبر

آغازبهکاربیمارستان امامخمینیکرج
بیمارســـتان فـــوق تخصصـــی امـــام خمینـــی ( ره ) کـــرج توســـط شـــرکت
شـــاهد بـــا پیگیـــری هـــای ویـــژه آقـــای دکتـــر ارســـان فتحـــی پـــور،
مدیرعام ــل ش ــرکت ش ــاهد مج ــددا راه ان ــدازی و در خدم ــت م ــردم اس ــتان
الب ــرز ق ــرار گرف ــت .ای ــن بیمارس ــتان دارای بخ ــش ه ــای ف ــوق تخصص ــی
مثـــل بخـــش ویـــژه قلـــب اســـت کـــه از امـــروز راه انـــدازی و شـــروع بـــکار
کـــرد.
بیمارس ــتان ام ــام خمین ــی ک ــرج ک ــه بع ــد از  ۵س ــال وقف ــه ب ــا حمای ــت ق ــوه
قضایی ــه و نماین ــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در بنی ــاد ش ــهید توس ــط ش ــرکت
شـــاهد بـــه چرخـــه درمانـــی کشـــور بازگشـــت و رونـــد اداری واگـــذاری
بیمارســـتان امـــام خمینـــی (ره) کـــرج بـــه شـــرکت شـــاهد تســـریع شـــد.
بـــا ورود دســـتگاه قضـــا ،مدیریـــت از شـــخصیکـــه بیمارســـتان امـــام
خمینـــی(ره) کـــرج را بـــه حالـــت تعطیلـــی درآورده بـــود ســـلب شـــد و
مدیری ــت بیمارس ــتان ب ــه بنی ــاد ش ــهید(نماینده ول ــی فقی ــه) ک ــه یک ــی از
مالـــکان اصلـــی بیمارســـتان اســـت ،واگـــذار شـــد.
پـــس از واگـــذاری بیمارســـتان و ورود آن بـــه چرخـــه درمـــان کشـــور
حجتاالســـام والمســـلمین محســـنی اژ های ریاســـت قـــوه قضائیـــه از
بیمارســـتان امـــام خمینـــی کـــرج بازدیـــد کـــرد.
بیمارســـتان  250تختخوابـــی امـــام خمینـــی کـــرج از مهمتریـــن
بیمارســـتانهای اســـتان البـــرز اســـت كـــه از ســـال  95بهدلیـــل مشـــکالت
مالـــی و مالکیتـــی تعطیـــل شـــده بـــود ،امـــا بـــا تالشهـــای شـــبانه روزی
دکتـــر فتحـــی پـــور  ،حجـــت االســـام شـــكري نماینـــده ولـــی فقیـــه در
بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ايثارگ ــران و ب ــا هم ــکاری ق ــوه قضایی ــه ،اکن ــون و در
حســـاسترین شـــرایط کرونایـــی بـــه چرخـــه درمـــان کشـــور بازگشـــت.
در پـــی انتشـــار اخبـــاری از تعطیلـــی ایـــن بیمارســـتان در ماههـــای ســـخت
کرونای ــی کش ــور رئی ــس دس ــتگاه قض ــا بالفاصل ــه دس ــتورات الزم را ب ــرای
تس ــریع در ح ــل مش ــکالت ای ــن مرک ــز پزش ــکی و از س ــرگیری فعالی ــت آن
صـــادر کـــرد.
حجتاالس ــام والمس ــلمین محس ــنی اژهای پ ــس از افتت ــاح بیمارس ــتان ب ــه
البـــرز ســـفر کـــرد تـــا ضمـــن بازدیـــد از بخشهـــای مختلـــف بیمارســـتان
و گفتگـــو بـــا دکتـــر فتحـــی پـــور و شـــنیدن حرفهـــا و درددلهـــای کادر
درم ــان ،از نزدی ــک در جری ــان پیگیریه ــا و اقدام ــات ص ــورت گرفت ــه ب ــرای
بازگش ــایی مج ــدد ای ــن مرک ــز درمان ــی ق ــرار گی ــرد.
آغ ــاز ب ــه کار بیمارس ــتان ام ــام خمین ــی ک ــرج ع ــاوه ب ــر کم ــک ب ــه ح ــل
مشــکالت درمانــی و پزشــکی مــردم کــرج ،در اشــتغالزایی نیــز ســهم زیــادی
دارد و ب ــه گفت ــه مس ــئوالن ای ــن مرک ــز درمان ــی ،ب ــه ازای ه ــر تخ ــت چه ــار
نف ــر مش ــغول ب ــه کار خواهن ــد ش ــد.
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بیمارس ــتان ف ــوق تخصص ــی ام ــام خمین ــی (ره)
از روزهــای پایانــی مــرداد و همزمــان بــا حضــور
رئی ــس ق ــوه قضائی ــه و حج ــت االس ــام ش ــکری
نماینـــده ولـــی فقیـــه و دکتـــر فتحـــی پـــور،
ارائ ــه خدم ــات درمان ــی ب ــه وی ــژه ب ــه بیم ــاران
کرونایـــی را آغـــاز کـــرد.
حجتاالســـام والمســـلمین محســـنی اژهای
بـــا تقدیـــر از زحمـــات پزشـــکان و پرســـتاران
در مقابلـــه بـــا کرونـــا ،از حـــل مشـــکالت
بیمارســـتان امـــام خمینـــی (ره) بـــا تـــاش
مســـئوالن قضایـــی اســـتان البـــرز و و تـــاش
هـــای حجـــت االســـام شـــکری و همچنیـــن
دکت ــر فتح ــی پ ــور از پرداخ ــت حق ــوق ماهان ــه
کادر درمانـــی ایـــن مجموعـــه و بازگشـــت آن
بـــه چرخـــه درمانـــی کشـــور در ایـــن شـــرایط
دشـــوار ابـــراز خرســـندی کـــرد.

امضــای تفاهمنامــه بین بنیاد شــهید و
وزارتراه
رئیــس ســازمان بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران
گف ــت :در حاش ــیه جلس ــه هیئ ــت دول ــت ی ــک
تفاهمنام ــه بس ــیار خوب ــی می ــان بنی ــاد ش ــهید
و ام ــور ایثارگ ــران و وزارت راه ب ــه امض ــا رس ــید.
ســـعید اوحـــدی رئیـــس ســـازمان بنیـــاد
شـــهید و امـــور ایثارگـــران در حاشـــیه هیئـــت
دولـــت گفـــت :در جلســـه هیئـــت دولـــت یـــک
تفاهمنامــه بســیار خوبــی میــان بنیــاد شــهید و
ام ــور ایثارگ ــران و وزارت راه ب ــه امض ــا رس ــید ت ــا
بـــر اســـاس تاکیـــدی کـــه داشـــتیم مبنـــی بـــر
اینکـــه ســـال  ۱۴۰۰نهضـــت ســـاخت مســـکن
جامعـــه ایثارگـــری باشـــد ،زمینـــه ســـازی و
پشـــتیبانی الزم بـــرای آمـــاده ســـازی  ۴۰هـــزار
واحـــد مســـکونی فراهـــم شـــود.

دکتر ایروانی با تاکید بر خوداتکایی و خودباوری اظهار داشت :ساخت گلخانه
های تمام ًا ایرانی و بومی توسط شرکت مکانیزاسیون کوثر با تکیه بر دانش
بومی مهندسین ایرانی با کیفیتی در تراز شاخصهای جهانی و جلوگیری از
خروج ارز ،از مسئولیت های ملی است
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مجمع عمومی سازمان اقتصادی کوثر
برگزارشد
بـــه گـــزارش روابـــط عمومی بنیاد شـــهید و
امـــور ایثارگـــران ،جلســـه مجمـــع عمومـــی
عـــادی بـــرای سال مالی  1399ســـازمان
اقتصادی کوثر بـــا حضـــور دکتـــر محمدجـــواد
ایروانـــی معـــاون حسابرســـی و نظـــارت دفتـــر
مقـــام معظـــم رهبـــری ،مهنـــدس ســـعید
اوحـــدی معـــاون رئیـــس جمهـــور و رئیـــس
بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران ،حجـــه
االســـام شـــکری نماینـــده ولـــی فقیـــه در
بنیـــاد ،محمدرضـــا اســـکندری مدیرعامـــل
ســـازمان اقتصـــادی کوثـــر ،هوشـــنگ نادریـــان
مدیرعام ــل مؤسس ــه حسابرس ــی مفی ــد راهب ــر،
نماینـــده ســـازمان برنامـــه و بودجـــه کشـــور،
اعضـــای هیـــات مدیـــره ســـازمان اقتصـــادی

کوث ــر و تع ــدادی از معاونی ــن و مش ــاورین بنی ــاد
شـــهید و امـــور ایثارگـــران در روز ســـه شـــنبه
م ــورخ  1400/5/5در مح ــل س ــالن اجتماع ــات
بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران برگ ــزار گردی ــد.
پـــس از قرائـــت گـــزارش فعالیـــت هـــای
ســـازمان توســـط مهنـــدس اســـکندری و
اس ــتماع حس ــابرس مس ــتقل و ب ــازرس قانون ــی
توس ــط آق ــای نادری ــان ،محم ــد ج ــواد ایروان ــی
معـــاون نظـــارت و حسابرســـی دفتـــر مقـــام
معظـــم رهبـــری ضمـــن تشـــکر از فعالیـــت
هـــای آن سازمان اظهار داشـــت :گـــزارش
حســـابرس و بـــازرس قانونـــی از عملکـــرد
س ــازمان اقتص ــادی کوث ــر ب ــا نظری ــه «مقب ــول»
حاکـــی از فعالیـــت و اقدامـــات مناســـب و موثـــر
مجموع ــه مدیریت ــی آن س ــازمان ب ــه مدیری ــت
جنـــاب آقـــای مهنـــدس اســـکندری و پیـــاده
ســـازی ســـامانه نظارتـــی موثـــر و اعمـــال

سازمان اقتصادی
کوثر با تکیه بر توان
و ظرفیت های موجود
خود و فعالیت بر
مبنایسیاست
های راهبردی و
ابالغی باالدستی
درمسیرشفافیت
و بویژه جلب
مشارکتهایمردمی
و توانمندسازی
اقشار مختلف مردم
توانسته است در
جهت رفع نیازهای
اساسی کشور نیز
گامهای بلندی بردارد
و نهادی اثربخش و
ممتازباشد
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کنترلهــای مالــی اثربخــش بــوده کــه شایســته
تقدیـــر مـــی باشـــد .ایشـــان در ادامـــه خاطـــر
نشـــان کردنـــد :ســـازمان اقتصـــادی کوثـــر در
زمینـــه فنـــاوری هـــای برتـــر و عرصـــه هـــای
مختلـــف دانـــش بنیـــان ،افزایـــش میـــزان
بهـــرهوری ،اصـــاح زیرســـاختها ،اســـتفاده از
پتانســـیلهای بالاســـتفاده و ارتقـــاء ضریـــب
امنیـــت غذایـــی پیشـــتاز اســـت و بـــا بومـــی
ســـازی ماشـــین آالت و تکنولـــوژی تولیـــد و
پـــرورش طیـــور بـــه منظـــور تامیـــن منابـــع
پروتئینـــی کشـــور ،تحریـــم هـــای ظالمانـــه را
خنثـــی نمـــوده اســـت .احیـــای مـــرغ الیـــن
آری ــن و س ــاخت الکتروموتوره ــای ض ــد انفج ــار
و دســـتگاههای هوشـــمند جوجـــه کشـــی
از کارهـــای بـــزرگ و موثـــر ایـــن ســـازمان در
عرصـــه کالن کشـــور و در راســـتای ایفـــای
مســـئولیتهای باالدســـتی حیاتـــی و بســـیار
حائـــز اهمیـــت اســـت .دکتـــر ایروانـــی بـــا
تاکیـــد بـــر خوداتکایـــی و خودبـــاوری اظهـــار
داشـــت :ســـاخت گلخانههـــای تمامـــاً ایرانـــی
و بومـــی توســـط شـــرکت مکانیزاســـیون کوثـــر
ب ــا تکی ــه ب ــر دان ــش بوم ــی مهندس ــین ایران ــی
بـــا کیفیتـــی در تـــراز شـــاخصهای جهانـــی و
جلوگیـــری از خـــروج ارز ،از مســـئولیت هـــای
ملــی اســت .معــاون حسابرســی و نظــارت دفتــر
مق ــام معظ ــم رهب ــری اظه ــار داش ــت :اعط ــای
جایـــزه ویـــژه تعالـــی بـــه ســـازمان اقتصـــادی
کوثـــر در پنجمیـــن دوره جایـــزه ملـــی تعالـــی و
پیش ــرفت ب ــه دلی ــل جدی ــت و اهتم ــام نس ــبت
ب ــه چاب ــک س ــازی ،اص ــاح س ــاختارها ،بهب ــود
فرآینده ــا ،افزای ــش به ــره وری ،مدیری ــت بهین ــه
داراییهـــا ،شـــفافیت مالـــی و انجـــام واگـــذاری
ش ــرکتها بص ــورت ش ــفاف و از طری ــق ب ــورس
اوراق بهـــادار ،ایجـــاد و توســـعه زنجیـــره ارزش،
ارتقـــاء ســـطح نـــوآوری و فنـــاوری در تولیـــد و
خدمـــات دانـــش بنیـــان ،پیگیـــری و اجـــرای
پ ــروژه ه ــای بهب ــود در فرآین ــد ،ایف ــای نق ــش
موثـــر در تحقـــق سیاســـتهای کلـــی اقتصـــاد
مقاومت ــی ب ــوده اس ــت .دکت ــر ایروان ــی در ادام ــه
بیـــان داشـــتند :ســـازمان اقتصـــادی کوثـــر بـــا
تکی ــه ب ــر ت ــوان و ظرفی ــت ه ــای موج ــود خ ــود
و فعالی ــت ب ــر مبن ــای سیاس ــت ه ــای راهب ــردی
و ابالغــی باالدســتی در مســیر شــفافیت و بویــژه
جلـــب مشـــارکتهای مردمـــی و توانمندســـازی
اقشــار مختلــف مــردم توانســته اســت در جهــت
رفـــع نیازهـــای اساســـی کشـــور نیـــز گامهـــای
بلنـــدی بـــردارد و نهـــادی اثربخـــش و ممتـــاز
باشـــد .دکتـــر ایروانـــی اظهـــار داشـــت :یکـــی
از کارهـــای بـــزرگ و موثـــر ایـــن ســـازمان کـــه
بس ــیار مناس ــب اق ــدام نم ــوده اس ــت موض ــوع
بنیـــادی احیـــای مـــرغ الیـــن آریـــن اســـت
ک ــه در عرص ــه کالن کش ــور و مس ــئولیت ه ــای
باالدس ــتی موضوع ــی حیات ــی بش ــمار م ــی آی ــد.
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وی ب ــا اش ــاره ب ــه اقدام ــات س ــازمان اقتص ــادی
کوثـــر در راســـتای مردمـــی کـــردن اقتصـــاد
و جلـــب مشـــارکت جمعـــی اظهـــار داشـــت:
ع ــاوه ب ــر فعالیته ــای ص ــورت گرفت ــه ،جل ــب
مشـــارکت مـــردم در فعالیـــت هـــای تولیـــدی
در مناط ــق کمت ــر برخ ــوردار نی ــز م ــورد توج ــه
ســـازمان بـــوده اســـت .معـــاون حسابرســـی و
نظ ــارت دفت ــر مق ــام معظ ــم رهب ــری م ــد ظل ــه
العال ــی اظه ــار داش ــتند :برگ ــزاری مجم ــع نه ــاد
بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران پ ــس از هف ــت
ســـال ،بیانگـــر برقـــراری انضبـــاط مالـــی در
بنی ــاد ش ــهید و اهتم ــام ب ــه ش ــفافیت و س ــامت
مال ــی اس ــت ک ــه دفت ــر مق ــام معظ ــم رهب ــری
نی ــز بص ــورت مکت ــوب از انضب ــاط مال ــی اخی ــر
بنیـــاد تشـــکر نمـــوده اســـت .ایجـــاد اداره کل
حسابرســـی در بنیـــاد شـــهید کار ارزشـــمندی
اس ــت .تش ــکر وی ــژه از آقای ــان مهن ــدس اوح ــدی
و باق ــری مزی ــد آب ــادی ب ــه دلی ــل برنام ــه ج ــدی
اجـــرای انضبـــاط و شـــفافیت مالـــی در بنیـــاد
ش ــهید و برق ــراری سیس ــتمهای کنت ــرل مال ــی و
داخل ــی در بنی ــاد اس ــت .ضم ــن اینک ــه عملک ــرد
و اقدام ــات راهب ــردی و اجرای ــی آق ــای مهن ــدس
اوحـــدی در مـــدت کوتـــاه یکســـاله مدیریتـــی
در بنیـــاد شـــهید منحصـــر بـــه فـــرد اســـت.
همچنی ــن مدی ــر کل حسابرس ــی بنی ــاد ش ــهید
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طبقمصوبهجدید
به سهامدارانی
که در بازه زمانی
سال گذشته و از
طریق درگاه مذکور
آورده نقدی داشته
و در سایت شرکت
ذخیره شاهد نسبت
به خرید سهام اقدام
کردند ،لیکن در تاریخ
مسدودیسیستم
موفق به فروش سهام
خود نشدهاند به
جهت جبران ضرر و
زیان وارده ،نسبت
به واگذاری سهام
جبرانی از طریق
بورس اقدام خواهد
شد

| شمار ه اول| مردادماه 1400

و ام ــور ایثارگ ــران نی ــز تحلی ــل مال ــی عملک ــرد
ســـال  1399بـــر اســـاس صـــورت هـــای مالـــی
اصل ــی و تلفیق ــی را ارائ ــه نم ــود .ایش ــان اظه ــار
داش ــت :رعای ــت اص ــول حس ــابداری و انضب ــاط
مالـــی در ســـازمان مذکـــور و همچنیـــن اظهـــار
نظـــر مقبـــول حســـابرس و بـــازرس قانونـــی
نشـــان دهنـــده شـــفافیت و ســـامت مالـــی
اســـت .در مجمـــوع شـــاخص هـــای مالـــی در
ســـال  1399بیانگـــر افزایـــش میـــزان و تنـــوع
تولیـــد ،مدیریـــت بهینـــه هزینـــه ،توســـعه
زنجیـــره هـــای ارزش و توســـعه و بهـــره وری
مناب ــع انس ــانی م ــی باش ــد .در پای ــان جلس ــه و
پ ــس از اس ــتماع گ ــزارش حس ــابرس و ب ــازرس
قانونـــی صورتهـــای مالـــی ،عملکـــرد ســـازمان
اقتص ــادی کوث ــر م ــورد تصوی ــب اعض ــاء مجم ــع
عمومـــی قـــرار گرفـــت.
واگذاری ســهام جبرانی به ســهامداران
شاهدازطریقبورس
مدیرعامــل موسســه اندوختــه شــاهد از واگذاری
ســهام جبرانی به ســهامداران شــاهد بــرای جبران
ضــرر و زیــان یکســال اخیــر خبــر داد و گفــت:
ســهامدارانی کــه در بــازه زمانــی ســال گذشــته و
از طریــق درگاه مذکــورآورده نقــدی داشــته و در
ســایت شــرکت ذخیــره شــاهد نســبت بــه خرید

ســهام اقــدام و موفــق بــه فــروش ســهام خــود
نشــده اند بــه جهــت جبــران ضــرر وارده ،نســبت
بــه واگــذاری ســهام جبرانــی از طریــق بــورس
اقــدام خواهــد شــد.
مســعود اســفندیار بــا تبریــک اعیــاد ســعید
قربــان و غدیــر اظهــار داشــت :ایــن موسســه بــا
حمایتهــای حجــت االســام والمســلمین
یوســفعلی شــکری نماینــده ولــی فقیــه در بنیــاد
شــهید و امــور ایثارگــران و اعضــاء هیــات امنــاء
موسســه و پیگیریهــای مجدانــه هیــات مدیــره
پیرامــون جبــران ضــرر و زیــان ســهامداران
گرانقــدر ناشــی از انســداد درگاه فــروش ســهام در
ســال گذشــته اقــدام کــرده اســت.
اســفندیار افــزود :طبــق مصوبــه جدیــد بــه
ســهامدارانی کــه در بــازه زمانــی ســال گذشــته
و از طریــق درگاه مذکــور آورده نقدی داشــته و در
ســایت شــرکت ذخیــره شــاهد نســبت بــه خرید
ســهام اقــدام کردنــد ،لیکــن در تاریــخ مســدودی
سیســتم موفــق به فــروش ســهام خــود نشــدهاند
بــه جهــت جبــران ضــرر و زیــان وارده ،نســبت به
واگــذاری ســهام جبرانــی از طریــق بــورس اقــدام
خواهــد شــد.
مدیــر عامــل و نائــب رئیــس هیــات مدیــره تاکید
کــرد :در همیــن راســتا ،در حداقــل زمــان ممکــن
تعــداد ســهام جبرانــی معیــن شــده بــه کدهــای
بورســی اعضــاء تخصیــص داده خواهــد شــد ،لــذا
ضــرورت دارد تمــام اعضــاء مشــمول نســبت بــه
ارائــه کــد بورســی خــود بــه واحــد امــور ســهام یا
نماینــدگان اســتانی اقــدام کننــد.
بــرای اعضــاء فاقــد کــد بورســی پــس از اتمــام
زمــان مقــرر موسســه راســا از طریــق ســازو کار
داخلــی نســبت بــه تخصیــص ســهام جبرانــی
اقــدام خواهــد کــرد.
اعطای تســهیالت غیــر حضــوری بانک
دی بــه خانوادههــای شــاهد و ایثارگــر
غیرحضوری
مدیــر امــور شــعب بانــک دی عنــوان کــرد کــه
بانــک دی بــهزودی کار اعطــای تســهیالت
بهصــورت غیرحضــوری بــه خانوادههــای شــاهد
و ایثارگــر را آغــاز میکنــد.
همــتاهلل حســینزاده در نشســت برخــط
بــا رؤســای شــعب بانــک دی سراســر کشــور
اظهــار کــرد :در چنــد روز آینــده فراینــد ارائــه
تســهیالت غیرحضــوری بــرای جامعــه هــدف
بنیــاد شــهید بــر بســتر اپلیکیشــن جــتدی
راهانــدازی میشــود کــه شــعب میبایســت در
ترویــج و بازاریابــی درگاههــای غیرحضــوری برای
مشــتریان کوشــا باشــند.
وی بــا قدردانــی از تــاش تمامــی کارکنــان بانک
دی در تحقــق اهــداف ســه ماهــه ابتدایــی ســال
جــاری گفــت :در رقابــت تنگاتنــگ و نزدیــک

حسینزاده راهاندازی باجههای خدمات بانکی در مراکز بنیادشهید و امور
ایثارگران را از اقدامات اثربخش بانک دانست و تصریح کرد :با یک عزم
همگانی و همدلی میان مدیران ارشد بانک و بنیاد شهید و امور ایثارگران،
باجههای ارائه خدمات بانکی در  ۷۰مرکز بنیادشهید راهاندازی شده است.

ECONOMIC MAGAZINE
بانکهــا در شــرایط رکــود اقتصــادی ناشــی از
کرونــا ،رشــد  ۱۴درصــدی منابــع بانــک دی در
کنــار کاهــش قیمــت تمامشــده پــول ،افزایــش
تعهــدات و رشــد مصــارف ،دســتاوردهای بــزرگ
بــرای ایــن بانــک اســت.
مدیــر امــور شــعب بانــک دی بــا اشــاره بــه موفقیت
برنامههــای بانــک در کاهــش هزینــ ه تمامشــده
پول گفــت :بــا تدابیــر مدیریتــی و تالش همــکاران
شــعب ،شــاهد یــک جهــش اساســی در کاهــش
قیمــت تمامشــده پــول در بانــک هســتیم.
حســینزاده راهانــدازی باجههــای خدمــات بانکی
در مراکــز بنیادشــهید و امــور ایثارگــران را از دیگر
اقدامــات اثربخــش بانــک دانســت و تصریــح کرد:
بــا یــک عــزم همگانــی و همدلــی میــان مدیــران
ارشــد بانــک و بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران،
باجههــای ارائــه خدمــات بانکــی در  ۷۰مرکــز
بنیادشــهید راهانــدازی شــده اســت.
وی منابــع انســانی را مهمتریــن عامــل موفقیــت
ســازمان دانســت و عنــوان کــرد :یکــی از اهــداف
مدیریــت امــور شــعب ،ایجــاد زمینههــای
عالقهمنــدی همــکاران بــرای فعالیــت مؤثــر
در شــعب و تبدیــل شــعب بــه محــل ارتقــای
نیروهــای ســرآمد ســازمان اســت.
در پایــان این نشســت کارنامــه عملکردی شــعب
بررســی و برنامههــای آتــی شــعب در ســه ماهــه
دوم ســال جاری تشــریح شــد.
برات کریمی :قدمهای اســتوار بانک دی
برایارائهخدماتبانکیبهخانوادههای
شاهدوایثارگر
بانـــک دی بـــا راهانـــدازی گیشـــههای خدمـــت
در ادارات بنیـــاد شـــهید در شـــهرهای مهـــم
کشـــور ،امضـــای تفاهمنامـــه ارائـــه خدمـــات
متقابـــل بـــا پســـتبانک ایـــران و توســـعه
بانکـــداری الکترونیـــک ،توانســـته اســـت
قدمهـــای اســـتواری بـــه ســـوی تمرکـــز ارائـــه
خدمـــات بانکـــی بـــه خانوادههـــای شـــاهد و
ایثارگـــر بـــردارد.
ب ــرات کریم ــی در نشس ــتی ب ــا حض ــور رؤس ــای
گیشــههای خدم ــت ای ــن بان ــک ب ــا بی ــان ای ــن
مطل ــب گف ــت :ب ــا توج ــه ب ــه مأموری ــت اصل ــی
بان ــک دی در خدمترس ــانی ب ــه جامع ــه ه ــدف
بنی ــاد ش ــهید و ام ــور ایثارگ ــران ،هیئتمدی ــره
بان ــک ب ــرای تس ــهیل دسترس ــی ای ــن عزی ــزان
بـــه خدمـــات ،اســـتراتژی تأســـیس گیشـــه
در مراکـــز بنیـــاد را در پیـــش گرفـــت کـــه بـــا
حمایتهـــای بیدریـــغ مهنـــدس ســـعید
اوحـــدی ،رییـــس محتـــرم بنیادشـــهید و امـــور
ایثارگ ــران در م ــدت زم ــان کوتاه ــی موف ــق ب ــه
راهان ــدازی  70باج ــه در سراس ــر کش ــور ش ــدیم
کـــه نتایـــج مطلوبـــی بـــرای جامعـــه هـــدف در
پـــیداشـــته اســـت.
کریمـــی عـــدم توجـــه بـــه ظرفیتهـــای

مشـــترک همـــکاری میـــان بانـــک دی
و بنیادشـــهید را یکـــی از عارضههـــای
ســـالهای گذشـــته بانـــک دانســـت و تصریـــح
کـــرد :یکـــی از عارضههـــای موجـــود در بانـــک،
فاصلـــه میـــان بانـــک دی و بنیادشـــهید بـــود
کـــه در دوره جدیـــد بـــا اقدامـــات انجـــام شـــده
در زمینـــه خدمترســـانی بـــه جامعـــه هـــدف
بنیادشـــهید از طریـــق انعقـــاد تفاهمنامـــه
همـــکاری بـــا پســـتبانک و را هانـــدازی
گیشـــههای خدمـــت در مســـیر افزایـــش
همدلـــی و همافزایـــی روزافـــزون دو مجموعـــه
پیـــش رفتهایـــم.
مدیرعامـــل بانـــک دی بـــا اشـــاره بـــه ســـاختار
نیـــروی انســـانی گیشـــههای خدمـــت گفـــت:
هـــدف بهکارگیـــری همـــکاران پیشکســـوت
در تصـــدی مســـئولیت گیشـــهها ،آمـــوزش و
انتقـــال تجربـــه و دانـــش بانکـــی بـــه نیروهـــای
جـــوان گیشـــه و تکریـــم ویـــژه و شناســـایی
نیازه ــای جامع ــه ه ــدف بنی ــاد ش ــهید و ام ــور
ایثارگـــران اســـت.
کریم ــی ب ــا اش ــاره ب ــه ن ــوع رابط ــه گیش ــه ب ــا
شـــعبه معیـــن گفـــت :رؤســـای شـــعب معیـــن
گیشـــهها مســـئول مســـتقیم برطـــرف کـــردن
نیازهـــای گیشـــه هســـتند و تعامـــل دوجانبـــه
و برگـــزاری جلســـات منظـــم هفتگـــی بایـــد در

مدیرعامل بانک
دی با اشاره به
ساختار نیروی
انسانیگیشههای
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گاهنامه

دســـتور کار ایـــن شـــعب باشـــد.
در ادامــه ایــن نشســت ،هم ـتاهلل حســینزاده،
مدیـــر امـــور شـــعب بانـــک دی در مـــورد
خدمـــات ایـــن گیشـــهها گفـــت :در حـــال
حاضـــر در گیشـــههای خدمـــت ،خدماتـــی
ماننـــد افتتـــاح حســـاب ،صـــدور کارت،
حوالجـــات و عملیـــات ســـاتنا و پایـــا انجـــام
میشـــود و بـــر اســـاس برنامهریزیهـــای
صـــورت گرفتـــه ،در آینـــده نزدیـــک تشـــکیل
پرونـــده تســـهیالتی هـــم بـــه خدمـــات
گشـــیهها اضافـــه خواهـــد شـــد.
حســـینزاده بـــا اشـــاره بـــه نقـــش گیشـــهها در
تحق ــق اه ــداف عملیات ــی ش ــعب معی ــن گف ــت :ب ــر
اســـاس هدفگـــذاری صورتگرفتـــه ،هـــر گیشـــه
بایـــد در تحقـــق پنـــج درصـــد اهـــداف شـــعبه
معی ــن خ ــود فع ــال باش ــد ک ــه ای ــن ام ــر مس ــتلزم
گســـترش دامنـــه بازاریابـــی گیشـــهها بـــرای
مشـــتریان خـــارج از جامعـــه هـــدف نیـــز هســـت.
وی در پایـــان افـــزود :در حـــال حاضـــر یـــک
رئیـــس گیشـــه و یـــک متصـــدی در ســـاختار
گیشـــهها وجـــود دارد کـــه بـــا توجـــه بـــه
عملکـــرد گیشـــه میتـــوان تعـــداد متصدیـــان
را افزایـــش داد کـــه در ایـــن زمینـــه ،اولویـــت
بـــا جـــذب نیروهـــای جـــوان از خانـــواده معـــزز
شـــهدا و ایثارگـــران اســـت.

| شمار ه اول| مردادماه 1400

49

افتتاح نخستین شعبه از فروشگاه های زنجیره ای

