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اندرکار  اول کشور و نظام است. کسانی که دست  تولید ملی، مسئله درجه  رونق 
هستند، جوری عمل کنند که تولید جهش پیدا کند. حل مشکالت کشور در گرو 

تقویت تولید داخلی است.

مقام معظم رهبری
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پیام ها
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مناطق آزاد، فرصت های بی شمار

از اهداف و مأموریت هاي مناطق آزاد، فرصت سازي براي سرمایه گذاري و آماده ساختن 
بسترهاي الزم براي حضور بخش خصوصي و جذب سرمایه گذاري خارجي است. شرایط 
موجود کشور نیز کمك مي کند تا این مأموریت ها به سرانجام رسیده و توسعه از منظر 
سرمایه گذاري شکل واقعي تري به خود بگیرد. ازاین رو، مباحث مربوط به بانك، بیمه و 
بورس بین الملل از اهمیت خاصي برخوردار است. به ویژه که در بند 11 سیاست هاي 
اقتصاد مقاومتي، تامین منابع مالي یکي از اهداف اصلي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي 
ذکر شده است تا این مناطق بتوانند با نگاه درون زا و برون گرایي، اقتصاد خود را در 
برابر بحران هاي مالي و اقتصادي استحکام بخشند. همچنین رعایت الزاماتی در حوزه 
تأمین منابع مالی برای ساخت زیربناهای مناطق با هدف جذب سرمایه خارجی، تولید 
و گسترش صادرات با تمهیداتی براي اقتصادی کردن مزیت های مناطق آزاد و ویژه، 
موقعیتی را برای این مناطق به وجود آورده تا عملکرد و سازوکارهاي موجود بتواند 
فرصت تولید و ایجاد اشتغال را در توسعه تجارت، صنعت و گردشگری فراهم سازند. 
بدین جهت این مناطق فرصتی برای اقتصاد کشور در گذر از شرایط تحریم ها و دوره 

پسا تحریم به شمار مي روند. 

وجود مزیت هاي عمومي و اختصاصي بي شمار، ظرفیت هاي زیادي را براي اقتصاد 
مناطق آزاد ایجاد کرده است. این مزیت ها همانا تحصیل مزیت رقابتي از طریق ساختار 
بازار، نوآوری،  پاسخگویی به مشتریان و توجه به کیفیت کاال و حساسیت نسبت به 
خدمات مطلوب تر انجام مي گیرد. وقوع مزیت رقابتی سازمان ها را در شاخصه  یا 
به  قابلیت هایی می رساند که نسبت  و  پیشرفت ها، توسعه ها  به  از شاخص ها  ترکیبی 
رقباي خود برتری پیدا  کنند. دسترسی به منابع طبیعی یا نیروی انسانی متخصص، 
تکنولوژی های صنعتی یا اطالعاتی و سایر مزیت هاي موجود، فزونی جذابیت مناطق 
را از نظر مشتریان در مقایسه با رقبا نشان مي دهد. در عرصه بین المللي مسأله جذب 
سرمایه گذاري خارجي، همان عاملي است که به طور مستقیم یا با مشارکت خارجیان با 
افراد ایراني از مأموریت هاي مهم مناطق آزاد به شمار مي رود. براساس ماده 8 قانون 
چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي، سازمان ها و شرکت هاي تابع مناطق مجازند 
قراردادهاي الزم را با اشخاص حقیقي و حقوقي خارجي منعقد کنند و با سرمایه گذاران 
خارجي براي انجام طرح هاي عمراني و تولیدي مشارکت نمایند. اجراي طرح هاي 
زیربنایي و تولیدي در سازمان هاي مناطق آزاد، راه را برای تأمین و جذب منابع خارجي 
فراهم می کند. ورود و خروج سرمایه خارجیان و سود حاصل از فعالیت هاي اقتصادي 
بر  توانند عالوه  بوده و سرمایه گذاران خارجي مي  آزاد  مناطق،  از  در هر یك  آنان 
مشوق ها و حمایت های قانونی در سرزمین اصلی از دیگر تسهیالت الزم نیز برخوردار 
شوند. به عالوه، دیگر مزیت هاي قانوني مناطق آزاد مانند معافیت مالیاتي، اخذ روادید 
براي خارجیان، اشتغال خارجیان، اجاره زمین، ثبت شرکت ها و مالکیت هاي صنعتي 
و معنوي کمك مي کند تا فعالیت هاي اقتصادي خارجیان در مناطق آزاد ایران، صرفه 
و صالح اقتصادي به همراه داشته باشد. مزیت هاي رقابتی همچنین می تواند یکی از 
عوامل مهم در موفقیت طوالنی مدت یك کسب و کار با رویکرد بین المللي باشد؛ به 
نحوي که بتواند از رقبا بهتر عمل کند. طبیعی است که درآمد و رشد اقتصادی این کسب 

و کار می تواند افزایش یابد.

مشاور رئیس جمهور 
و دبیر شوراي عالي مناطق آزاد و ویژه اقتصادي

حمیدرضا مؤمنی



23

Annual Report

برقراري مناسبات اقتصادي و مبادالت تجاري با کشورهاي جهان، زمینه ها و فرصت هاي  
مناسبي را پیش روي سرمایه گذاران و فعاالن اقتصادي کشورهاي خارجي و ایراني قرار مي دهد. 
این فرصت ها در داخل ایران و به خصوص در مناطق آزاد که قوانین و مقرراتي همسو با اقتصاد 
بازار دارند هرکدام مي توانند زمینه هاي الزم را براي فعاالن اقتصادي هماهنگ با توسعه ایران 
و جهان بوجود آورند. سرمایه گذاري بخش خصوصي خارجي براي پوشش اقالم وارداتي خود، 
از جمله سرمایه گذاري در زمینه هاي مواد معدني، محصوالت کشاورزي، موادغذایي، منسوجات، 
لوازم پزشکي، دارو و واکسیناسیون براي مقابله با ویروس کرونا از طریق مناطق آزاد ایران، 
مي توانند کمك بسیار مؤثري براي تولید و صادرات این اقالم به کشورهاي خارجي و همچنین 
فروش در بازار ایران با جمعیتي بالغ بر 80 میلیون به عمل آورند. به همین خاطر ابزارهایي مانند 
آف شوربانك، بیمه، بورس بین الملل از مواردي است که به جذب سرمایه گذاري و تامین منابع 
مالي خارجي کمك مي کند. آفشور بانك ها می توانند زمینه ساز ایجاد رقابت در مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادي باشند، چون از قواعد و قوانین دست و پاگیر بانکی داخلی نیز تبعیت نمی کنند، 
سرمایه براي راه اندازی این بانك ها از سوی سرمایه گذاران ایراني و خارجي تأمین شده و آنها 
تکاپوی الزم را برای تأمین سرمایه مدنظر بانك مرکزی دارند. البته هیچ گونه محدودیتی برای 
ایجاد شعب بانك های خارجی یا تأسیس بانك خارجی و خرید سهام از سوی سرمایه گذاران 
غیر ایرانی وجود ندارد و دولت هیچ گونه سهم یا دخل و تصرفی در آف شور بانك ها نخواهد 
داشت و صددرصد سهام مربوط به سهام داران خصوصی است. در مناطق آزاد تسهیالت ویژه ای 
نسبت به سرزمین اصلی به سرمایه گذاران اعطا می شود که به طور معمول شامل معافیت هاي 
مالیاتی، واگذاري زمین و غیره با هدف جذب سرمایه در انواع موضوعات تولیدی و خدماتی 
است که در این مناطق از امتیازات خاصی برخوردارند. امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به 
بانك های خارجی تسهیالتی ارائه می شود. تأسیس بانك های آفشور از سال ها پیش در مناطق 
آزاد پیش بینی شده بود. تمام فعالیت های بانك های آفشور ارزی است و درآمد ها و دارایی هاي 
آنها به صورت ارزی سپرده می شوند. منابع آفشور از منابع دولتی نبوده و همه منابع از بخش 
خصوصی است و این نوع بانك ها در زمینه های جذب کوتاه مدت و معامالت خارجی فعال 

هستند.

تأسیس بورس بین الملل در مناطق آزاد نیز گام مهمی در مسیر بین المللی شدن بازار سرمایه 
ایران به شمار مي رود. به طوري که آزادی ورود و خروج ارز، تأسیس بانك خصوصی، استقرار 
شعب بانك های خارجی و آزادی مشارکت خارجیان در فعالیت های اقتصادی همراه با معافیت 
مالیاتی که مناطق آزاد از آن برخوردار هستند می تواند سهولت سرمایه گذاری در بورس های 
مستقر در مناطق آزاد را به همراه داشته باشد و موجب شوند که بازار سرمایه ایران فعال تر 
و شفاف تر عمل کرده و رقابتی سازنده میان بورس های موجود در بازار ایجاد کند. تمام افراد 
خارجی و ایرانی های مقیم در خارج از کشور نیز می توانند در این بازار با استفاده از ارز بین الملل 

سهام های مربوط به بخش های مناطق آزاد را خریداری کنند.

المللی، جذب  بین  فعالیت های  تسهیل  با هدف  آزاد  مناطق  در  نیز  ای  بیمه  شرکت های 
سرمایه گذاری های خارجی و جذب سرمایه کشورهای دیگر فعالیت مي کنند. بنابراین مکمل 
بانك هاي آفشور، بیمه و بورس بین الملل زمینه ساز سرمایه گذاري در مناطق آزاد با رویکرد 
فعالیت بخش خصوصي و خارجیان است. امید مي رود برگزاري سیزدهمین نمایشگاه معرفی 
فرصت هاي سرمایه گذاري کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللي بورس، بیمه و خصوصي 
سازي )کیش اینوکس2021( در جزیره زیباي کیش بتواند به تحقق هر چه بیشتر این اهداف و 

مأموریت ها در مناطق آزاد منجر شود.  
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پیام تقویت بازار

جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور بر همگان روشن است. از آنجا که این بازار، کانال 
تأمین مالی برای تولید، اشتغال و سرمایه گذاری است، باید از آن حمایت شود. اما سال 
1399 برای بخش زیادی از سهامداران بورس، سال پرچالشی بود. هرچند در ماه های 
نخست سال، روند استقبال از بورس بسیار دلگرم کننده بود، اما به دالئل خارجی و بعضًا 

داخلی، مسیر رو به رشد، رو به افول گذاشت و برای بسیاری زیان آفرین شد.

عالی  حمایت  با  شرایط،  بهبود  و  گرفته  صورت  تحول  و  تغییر  پی  در  حال  این  با 
سیاستگذاران نظام، بورس، حرکت تازه را شروع کرده و امید می رود در دوره های 
پیش رو، شرایط ارزش آفرین باشد. یکی از اقدامات مهم در تقویت بورس، حمایت قاطع 
سران قوا از بازار سرمایه بوده است که براین اساس، 7 پیشنهاد سازمان توسط ستاد 
عالی هماهنگی  سران قوا به تصویب رسید. بر مبنای مصوبات حاصله، باید معادل 200 
میلیون دالر از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه تزریق شود که تاکنون 
معادل ریالی ۵0 میلیون دالر آن واریز شده است. مصوبات سران قوا، پس از تصویب در 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی به دفتر مقام معظم رهبری ارجاع داده می شود و پس 
از تایید دفتر مقام معظم رهبری برای اجرا، ابالغ می شود. بعد از ابالغ، برنامه ریزی های 
الزم انجام داده می شود تا با قدرت آنها را در بازار اجرایی کنیم و شاهد اثرات مثبت آن 
در بازار باشیم. بر اساس مصوبات، مقرر شد 80 درصد از مالیات نقل و انتقال سهام در 

سال 1۴00 به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شود.

پیرو مصوبات بدست آمده، بانك ها و مؤسسات اعتباری برای برنامه های حمایت از 
بازار سرمایه در چارچوب مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شمول ماده 1۶ و 
17 قانون رفع موانع تولید خارج خواهند بود. همچنین به منظور تشویق حمایت از بازار 
سرمایه مقرر شده است شرکت هایی که ازسهام  خود یا شرکت های زیر مجموعشان 
حمایت کنند، مالیات بر درآمد آنها در سال جاری امهال و به سال بعد موکول شود. 
همچنین شرکت هایی که سود تقسیم نشده سال 1۴00  آنها به حساب سرمایه منتقل 

می شود، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود.  

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
محمد علی دهقان دهنوی
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طراحی سامانه بومی معامالت نیز اقدام ارزشمند دیگری برای انجام هدفمند و هوشمند 
معامالت است. این سامانه معامالت یك دستاورد علمی و فناوری برای ایران است که 
شروع به کار آن با اوراق یا چند نماد است و به صورت تدریجی به سمت معامالت 

بیشتر خواهیم رفت. 

سال گذشته سامانه معامالت با برخی از مشکالت مواجه شد اما تحت تأثیر تحریم های 
بومی  تا سامانه  باعث شد  این موضوع  نداشتیم.  را  آنها  روزرسانی  به  توانایی  موجود 

طراحی و به اجرا برسد.

تقویت تقاضا نیز از راهکارهای مهم این سازمان برای ساماندهی بازار سرمایه است. 
درماه های گذشته، میزان تقاضا کاهش یافته که می توان با استفاده از ظرفیت های 
بازار سرمایه، طرف تقاضا را در بازار تقویت کرد. سازمان بورس از حقوق تمام سهامداران 
به ویژه سهامداران خرد پاسداری خواهد کرد. همچنین قرار است برای همه صنایع در 
سازمان بورس »میز صنعت« ایجاد و از ظرفیت های کارشناسی خود آنها برای بهبود 
شرایط  استفاده کنیم.  برنامه های متنوعی برای ارائه اطالعات ارزشمند درباره شرکت ها 
به سهامداران داریم تا این افراد بتوانند براساس تحلیل درست درباره سهام خود تصمیم 

گیری کنند.

شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ های بزرگ براساس تحلیل های به دست آمده، 
تمایل به سرمایه گذاری در سهام های ارزشمند دارند، اما امکان تامین مالی برای آنها 
وجود ندارد که ما این مسیر را تسهیل کرده ایم؛ به نحوی که قرار است این شرکت ها، 
اوراق بدهی منتشر و با جمع آوری سرمایه به دست آمده، سهام خریداری کنند. لذا با 

تحقق این امر طرف تقاضا تقویت خواهد شد.

 توسعه روش های سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، یکی دیگر از اقدامات 
است، امیدواریم با بررسی پیشنهادها در دولت و شورای عالی هماهنگی اقتصادی و 

حمایت و کمك مجلس، بتوانیم در زمینه بهبود شرایط گام برداریم.

در پایان باید گفت که با عزم جدی دولت سیزدهم در حمایت از بورس، می توان رفته 
رفته به بهبود و تقویت جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد ملی امیدوار بود.
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طعم شیرین خدمت در چنبره کرونا

توقف ناشی از کسب و کار، نخستین چالشی نبود که صنعت بیمه با آن دست و پنجه 
نرم کرد، چرا که ایستگاه نخست خدمات رسانی بیمه ای در روزهای پاندمی کرونا 
مسأله مهم تأمین نیازهای بیمارانی بود که در چنبره ویروس مرگبار، گرفتار شده بودند. 
با این همه صنعت بیمه بدون از دست دادن تمرکز خود به طراحی بسته های جدید 
بیمه ای پرداخت و در کنار آن با تسویه زود هنگام مطالبات وزارت بهداشت و ایفای سایر 

مسئولیت های اجتماعی به صف اول حامیان مدافعان سالمت پیوست.

همه گیری ویروس کرونا بسیاری از ارگان ها و سازمان ها را به فضای "تك محوری" 
وارد کرد و امکان همه جانبه گرایی را از سیاستگذاران و مجریان آن سلب کرد، اما 
صنعت بیمه فرصتی برای توقف و تك صدایی نداشت چرا که پروژه های نیمه تمام 

بسیاری باید به نقطه پایان خود نزدیك می شد.

پیگیری طرح صندوق بیمه حوادث طبیعی از آن دست طرح ها بود که نه کرونا و نه هیچ 
عامل دیگری نمی بایست بر سر راه آن قرار بگیرد و خوشبختانه تمامی ارکان حاکمیت 

با درک حساسیت باالی این صندوق، در کنار صنعت بیمه ایستادند.

با راه اندازی صندوق بیمه حوادث طبیعی نه تنها بار سنگینی از روی شانه های حاکمیت 
برداشته شد، بلکه آرامشی عمیق به مردمی هدیه شد که با هر تکانه ای، زندگی خود را در 
معرض فروپاشی می دیدند. تأسیس این صندوق، سال 1۴00 را به نقطه عطفی در تاریخ صنعت 
 بیمه مبدل کرد که ثمرات آن در سال های آینده، کام ملت بزرگ ایران را شیرین خواهد کرد.
در کنار این خدمت بزرگ از بسته های متنوع بیمه های زندگی نیز می توان به عنوان 
دستاورد درخشانی برای مردم و آتیه آنان یاد کرد که این طراحی ها در ایام کرونایی 
از هوش سرشار متخصصان متعهدی حکایت دارد که آرامش جامعه را به آسایش خود 
ترجیح داده و با تالش شبانه روزی به گستراندن چتر اطمینان در کشور کمك می کنند.

صنعت، بی رسانه و بدون نمایشگاه و همایش، صنعتی بی صدا و بی سیماست و در 
همین راستا با تأکید بر تمامی پروتکل های تعیین شده از سوی ستاد مقابله با بیماری 
کرونا، برپایی همایش بزرگ روز بیمه را در دستور کار قرار دادیم که عدد حاضران در 
همایش، رکورد حضور در سالن بزرگ برج میالد را جابجا کرد و با ثبت رکوردی تاریخی، 
تحسین وزیر اقتصاد، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و سایر مقامات اقتصادی را 

برانگیخت و الگوی همایش های بعدی لقب گرفت.

رئیس کل بیمه مرکزی
غالمرضا سلیمانی
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میزگردهای  قالب  در  را  خود  بعد  کمی  که  بود  حرکتی  آغاز  نقطه  الکترونیکی،  همایش  این  برپایی  تمرین 
تخصصی، شوراهای مجازی و کمیته های الکترونیکی نشان داد و بدست آوردن جایزه نخست دولت الکترونیك 
از دست رییس جمهور، تکمله ای بر این فرایند مهم بود که برای سومین بار پیاپی، کام صنعت بیمه و نهاد ناظر 

را شیرین کرد.

انجمن های  بدنی،  تامین خسارت های  ایران، صندوق  بیمه گران  تقویت سندیکای  برای  ناظر  نهاد  تالش 
حرفه ای صنعت بیمه و تالش برای ایجاد بازار متشکل بیمه ای از جمله رویکردهای همه جانبه گرایانه ی نهاد 
ناظر به شمار می رود که در طول تاریخ صنعت بیمه، بی سابقه است و این حجم از تعامل می تواند فصل جدیدی 
را پیش روی این صنعت، قرار دهد. اطالع رسانی گسترده در کنار فرهنگسازی آگاهانه و گنجاندن مفاهیم بیمه 
ای در کتاب های درسی از مهمترین برنامه هایی بود که در حوزه "رسانه" و "فرهنگ" به آنها پرداخته شد و 

نقیصه حضور گروه های فرهنگی بیمه را در مدارس و فضاهای عمومی، جبران کرد.

پخش مجموعه تلویزیونی دوربرگردون در سال گذشته به عنوان یکی از اقدامات تأثیرگذار در حوزه گسترش 
فرهنگ بیمه، حرکت درخشانی بود که تأثیر چشمگیری در اصالح رفتار رانندگی و همچنین اصالح هندسی 
نقاط حادثه خیز، برجا گذاشت به گونه ای که تا پایان سال 1399 با همت مردم و خیرین و صرف مبلغ 33 میلیارد 

تومان برخی از نقاط حادثه خیز در اقصی نقاط کشور اصالح شده است.

برشمردن اقدامات یك سال صنعت بزرگ "بیمه" کار آسانی نیست؛ اما می توان تیتروار به موضوعاتی نظیر: 
سرمایه گذاری ۵0 هزار میلیارد تومانی در بازار سهام توسط شرکت های " بیمه ای"، فعال شدن شرکت های 
استارتاپی و اینشورتك ها در صنعت "بیمه" و صدور مجوز کارگزاری آنالین به پنج شرکت، دیجیتالی کردن 
محصوالت "بیمه ای" و ایجاد کد یکتا برای صدور بیمه نامه های شخص ثالث، آتش سوزی و حمل ونقل و 

بارگذاری اطالعات مرتبط در سامانه سنهاب اشاره کرد.

تمرکز بر کنترل و مدیریت ریسك نیز از دیگر هدفگذاری های نهاد ناظر بود که تا یك قدمی تأسیس مرکز 
ملی مدیریت ریسك پیشرفت و هم اکنون مرکز مدیریت ریسك در نهاد ناظر با قدرت در حال فعالیت است 

که انشاهلل در سال های آتی، ثمره این هدفگذاری هوشمندانه و حرفه ای، بیش از پیش مشخص خواهد شد.

حضور گسترده صنعت بیمه و سرمایه گذاری ارزشمند آن در بازار سرمایه از دیگر نقاط عطف این صنعت به شمار 
می رود که در بازسازی اعتماد عمومی، نقش مؤثری را ایفا کرد و اگر این حضور چشمگیر نبود فضای افکار 

عمومی نسبت به "بورس" در وضعیت هشدار دهنده ای قرار می گرفت که به صالح نظام اقتصاد کشور نبود.
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شناسایی فرصت های اقتصادی تازه

توجه به تجربیات باقیمانده از سال 1399 با تمام دشواری هایی که برای اقتصاد جهان 
ایجاد نمودند، از این جهت حائز اهمیت ویژه است که برای اولین بار در سال های بعد از 
جنگ جهانی دوم که روز به روز روابط اقتصادی میان کشورها پیچیده تر شد و فعاالن 
فعالیت  به  اقدام  و جغرافیایی کشورهای خود  مرزهای سیاسی  از  فراتر  در  اقتصادی 
نموده اند، فراگیری بحرانی به نام کرونا باعث توقف یکباره مراودات میان کشورها گردید. 

برای جهان عجین شده با تعامالت بین المللی، این تجربه جدید اگرچه در ابتدا منجر 
به سردرگمی و حتی ترس مردم و به تبع آن فعاالن اقتصادی شد، اما استفاده از ابزار 
دیجیتال و حرکت به سوی جایگزینی ارتباطات الکرونیکی به جای حضور فیزیکی خیلی 
زود امکان بازسازی فرصت های از دست رفته را فراهم نمود و سبك جدیدی از ارتباط 
را در تمام شئون زندگی انسان ها ایجاد کرد. با این که دهه 2010-2020 را می توان 
دهه اوج پیشرفت ابزارهای الکترونیکی و شناخت و توسعه اقتصاد دیجیتال دانست، 
سال 2020 به تنهایی سال شکوفایی این مفاهیم و ابزارهای ایجاد شده از آن ها در 
زندگی بشر است و این شاید بزرگترین یادگار ارزشمند دوران سخت کرونا برای اقتصاد 

جهان باشد.

بر همین اساس، توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال، چه از منظر انجام الکترونیکی فرآیندها 
و چه از منظر گسترش فعالیت های اقتصادی بر بستر وب یکی از محورهای اصلی 
ایران قرار گرفته و در سال گذشته، توجه بسیار  اقتصادی جمهوری اسالمی  توسعه 

ویژه ای به آن گردیده  است.

همسو با سایر بخش های کشور، سازمان سرمایه گذاری و کمك های اقتصادی و فنی 
معرفی  هدف  با  و  سرمایه گذاران  به  الکترونیکی  خدمات  ارائه  راستای  در  هم  ایران 
ایران با ارائه اطالعات دقیق آماری و ایجاد فضای مناسب برای انجام مطالعات اولیه 
طرحها، نسبت به اعمال نوسازی پنجره واحد سرمایه گذاری، راه اندازی پایگاه اینترنتی 
تخصصی معرفی فرصت های سرمایه گذاری و نیز ایجاد اطلس سرمایه گذاری کشور 
اقدام نموده است که پنجره واحد سرمایه گذاری و نیز پایگاه اینترنتی یادشده هم اکنون 
در دسترس متقاضیان قرار دارند و اطلس سرمایه گذاری هم تا پایان سال جاری به 

بهره برداری خواهد رسید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل 
سازمان سرمایه گذاری و کمك هاي اقتصادي 

و فني ایران

سید علی محمد موسوی
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عالوه بر گسترش ویروس کرونا، آثار سوء ناشی از جنگ تمام عیار اقتصادی و اعمال 
ایاالت متحده امریکا هم موجب  شدیدترین تحریم های ظالمانه و غیرقانونی توسط 
برای  حال، تالش جدی  این  با  گردید؛  ایران  مردم  برای  فراوانی  دشواری های  بروز 
تقویت زیرساخت ها و استفاده از ابزارهای نوین بازاریابی و نیز اتخاذ تصمیمات کالن 
اقتصادی منجر به این گردید که با وجود موانع بسیار، تقاضای سرمایه گذاران برای انجام 

سرمایه گذاری در ایران هیچ گاه متوقف نشود.

ایران به عنوان نهاد تخصصی  سازمان سرمایه گذاری و کمك های اقتصادی و فنی 
تشویق سرمایه گذاری خارجی در کشور که مسئولیت اجرای قانون تشویق و حمایت 
سرمایه گذاری خارجی را برعهده دارد، با شناخت کامل از قابلیت های بی نظیر اقصی 
نقاط کشور و آشنایی با ادبیات و منطق بین المللی حاکم بر سرمایه گذاری خارجی همواره 
از  به هدایت آن ها  بوده و نسبت  پذیرای متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در کشور 

ابتدای تصمیم به سرمایه گذاری تا پایان اجرای آن اقدام نموده  است.

و  ارزشمند  رقابتی  و  نسبی  مزیت های  و  بی نظیر  از ظرفیت های  بهره مندی  با  ایران 
مطلوب  مقصد  همواره  خود،  اطراف  در  نفری  میلیون   ۵00 حدود  بازار  به  دسترسی 
سرمایه گذاران خارجی خصوصاً از کشورهای منطقه بوده و مسئولین عالی کشور همواره 
مقررات  و  قوانین  همچنین  نموده اند.  ابراز  را  سرمایه گذاران  از  خود  استقبال  مراتب 

متعددی تسهیل فضای کسب وکار و تقویت سرمایه گذاری را ایجاب می نمایند.

پروژه های  انتخاب  تسهیل  هدف  با  و  ظرفیت  همین  از  مطلوب  استفاده  برای 
سرمایه گذاری، تنها در طول سال 1399 بیش از 300 فرصت سرمایه گذاری مطالعه شده 
با درنظر داشتن نیازها و ظرفیت های مناطق مختلف کشور و رعایت هماهنگی پیش بینی 
ارائه به سرمایه گذاران  برای  آمایش سرزمینی در سراسر کشور  برنامه جامع  شده در 
خارجی شناسایی گردیده و عملیات بازاریابی بین المللی برای آن ها به روش های مختلف 

درحال انجام می باشد.

در پایان، سازمان سرمایه گذاری و کمك های اقتصادی و فنی ایران ضمن استقبال از 
برگزاری رویداد کیش اینوکس در سال 1۴00 درصورت موافقت مقامات بهداشتی و 
ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا، آمادگی خود را برای پذیرایی از سرمایه گذاران خارجی، 

چه در ایام برگزاری رویداد و چه در سایر ایام سال اعالم می نماید.
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به سوی اقتصاد دانش بنیان و صادرات گرا

بدون شك در جهان امروز، توسعه و پیشرفت هر کشوری بیش از هر زمان دیگری 
بنیان چنان  اقتصاد دانش دانش  وابسته به دانش، پژوهش، فّناوری و نوآوری است. 
چیرگی و تسلط خود را در سرتاسر جهان مستولی ساخته است که به سختی می توان 

عامل مهمتر دیگری را به عنوان منشاء اقتدار ملی و بین المللی کشورها تصور نمود. 

بنابراین تردیدی نیست که سربلندی و شکوفایی کشور عزیزمان از طریق علم، فّناوری 
و نوآوری میسر خواهد شد. پیشرفت ناشی از علم و نوآوری ورای ابتنای اقتصاد کشور بر 
درآمدهای نفتی و اصوال خام فروشی است. رویکری که ناکارآمدی آن برهمه خبرگان 
کشور آشکار شده است و توقف همه اهداف و سیاست های اثربخش و بلند مدت کشور 
را در پی داشته است. اقتصاد دانش بنیان مبتنی بر اراده دانشمندان و جوانانی است که 
با کاربردی نمودن تفکر دانشگاهیان و فرهیختگان و نتیجه بخشیدن به اقدام و عمل 
راه دشوار  ایران،  بزرگوار  مردم  و عموم  فناوران، خیران، سیاست گذاران  صنعتگران، 

شکوفایی و اقتدار بین المللی ایران را تسهیل می کند.

برای نیل به چشم انداز فوق، معاونت علمی و فّناوری ریاست جمهوری به عنوان یك 
نهاد فرابخشی و میان دستگاهی، ماموریت خود را حرکت از اقتصاد منبع محور به سوی 
اقتصاد دانش بنیان و صادرات گرا تعریف نموده است تا با هماهنگی و هم افزایی بین 
بخشی و میان دستگاهی در مسیر خلق قدرت اقتصادی مبتنی بر دانش و فّناوری، 
تجاری سازی و اشاعه آن برای حل مسائل ملی، تقویت خود اتکایی و ایجاد مزیت 
رقابتی در بازارهای بین المللی گام بردارد و بدین ترتیب موجبات رفاه ملی و اقتدار 

بین المللی را فراهم کند.

در این معاونت، برای توسعه اقتصاد دانش بنیان، فعالیت های هدفمندی در دستور کار 
قرارگرفته و عملیاتی شده است. در جهت تحریك عرضه پژوهش و فّناوری در حوزه های 
فّناوری محور، بخش اعظم فعالیت های ستادهای توسعه فّناوری این معاونت ، حمایت از 
توسعه فّناوری های راهبردی و اولویت دار ملی، اعطای جوایز مربوط به تجاری سازی 
فّناوری به دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی از مصادیق فعالیت های بخش های مختلف 
و  فّناوری  از حمایت های طرف عرضه  اما شاید مهمترین بخش  است.  معاونت  این 
نوآوری در کشور به اقداماتی که در امور شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی 
و فّناوری انجام می گیرد مرتبط باشد. این بخش از معاونت سعی دارد تا با بهره گیری از 

ظرفیت های کامل قانونی، شرکت هایی توانمند در این حوزه خلق نماید.

در بخش تسهیل تبادل عرضه و تقاضا نیز این معاونت بیشتر تالش خود را صرف توسعه 
محصوالت  استاندارد  پوشش  گسترش  و  راهبردی  فّناوری های  آزمایشگاهی  شبکه 
دانش بنیان کرده است. همچنین فعالیت های حمایتی نظیر راه اندازی مراکز نوآوری، 
ارائه خدمات مشاوره به شرکت ها و تسهیل ورو آنها به بازارهای جهانی و حمایت از 
پژوهشگران و فّناوران کشور نیز از دیگر اقدامات بنیادی معاونت علمی و فّناوری ریاست 

جمهوری است.

مشاور معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
علی وطنی
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در راستای تامین مالی تا کنون بیشتر بر ظرفیت ها و فعالیت های صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید شده است که در دوره های 
آتی می بایست با تعریف و تنوع بخشی به ابزار های تامین مالی این مهم بهبود یابد.

در بعد هوشمندی سیاستی، دو اقدام اصلی یعنی طرح ملی پیمایش نوآوری و طراحی نظام جامع پایش و ارزیابی علم، فّناوری و 
نوآوری در حال پیگیری است. همچنین آینده نگاری ملی نیز از برنامه های اصلی معاونت علمی و فّناوری می باشد که اطالعات 

مناسبی را در بخش های مختلف به سیاست گذاران ارائه خواهد داد.

در بعد تحریك تقاضا، این معاونت با توجه به محدودیت در منابع و سایر امکانات فعالیت های مناسبی انجام داده است؛ برگزاری 
نمایشگاه ساخت داخل در حوزه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی، برگزاری جشنواره های متعدد، راه اندازی بازار دارایی های فکری و 

گسترش خدمات تسهیل کننده حضور شرکت ها در بازارهای جهانی همگی از مصادیق این بخش هستند.

استفاده از ظرفیت بازارهای قابل مدیریت کشور، اتصال شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به بدنه اصلی اقتصاد و دستگاه های 
اجرایی کشور، صیانت از بازار ملی محصوالت دانش بنیان، شناسایی چالش های شرکت ها در گسترش تولید محصوالت دانش 
بنیان و تالش برای رفع آنها از مواردی است که برطرف نمودن چالش های مربوط به سیاست های تحریك تقاضا و ایجاد تعادل 

در زنجیره ایده تا بازار محضوالت دانش بنیان در حال پیگیری است. 

حمایت و بستر سازی برای ایجاد بیش از 11۶0 شرکت خالق و نوآور، 170 شتاب دهنده فّناوری، 280 مرکز نوآوری، ۵979 
شرکت دانش بنیان، ارتقاء رتبه تولید مقاالت حوزه نانو به جایگاه چهارم جهانی، ارائه ۶399 خدمت در برنامه کریدور صادرات و 
همکاری با 180۵ متخصص و کارآفرین ایرانی خارج از کشور ماحصل برنامه و اقداماتی است که معاونت علمی و فّناوری ریاست 
جمهوری برای ایجاد توازن و تعادل در عرضه و تقاضای علم، فّناوری و نوآوری و نهایتاً تحقق ماموریت کالن خود که جایگزینی 

اقتصاد دانش بنیان با اقتصاد نفتی و منبع محور است انجام داده است.

یقینٌا اگر تالش همکاران باانگیزه، جوان و متعهد این معاونت نبود و اگر همکاری و مشارکت سایر دستگاه های اجرایی کشور و 
به طور کلی سایر اجزای اصلی زیست بوم نوآوری و اقتصاد دانش بنیان کشور نبود، این اهداف محقق نمی شد و این افتخارات 

به دست نمی آمد.

ضمن سپاس و قدردانی ویژه از همه این عزیزان الزم می دانم در پایان این نکته را تاکید نمایم که موتور پیشرفت کشور و رفاه 
ملت را نباید منوط به دولت ها کرد. مقوله علم، فّناوری و نوآوری مقوله ای است که نباید دچار سیاست زدگی و سیاسی بازی شود 
و بدون شك یکی از علت های موفقیت این معاونت رویکرد مستقل و مجزا از سیاسی بازی های مرسوم امروز است که مقام عالی 
آن داشته است. با نگاه اجمالی به کشورهای توسعه یافته متوجه این نکته اساسی و حیاتی می شویم که عامل مشترک پیشرفت 
و توسعه همه آنها نظام علم، فّناوری و نوآوری مدون و با برنامه ای است که در درون آن وظایف، اختیارات و حوزه فعالیت و 
مسئولیت تك تك عناصر و اجزای علم و فّناوری آن به درستی ترسیم شده است و همه اجزا زیست بوم خود را ملزم می دانند 
طبق نقشه ترسیم شده عمل نمایند. گویی ساعتی در حال فعالیت است که سر موقع هشدار و بیدارباش می دهد و فعالیت همه 
اجزاء در آن گاه شماری می شود.کوک و تنظیم این ساعت در اختیار افرادی است که به طور حقیقی و واقعی متعهد و دلسوز ملت 

و کشور خود هستند و دقیقا این همان چالش بزرگی است که که مسئوالن بلندپایه کشور همواره با آن مواجه هستند.

از خداوند باریتعالی مسألت می نمایم تا توان ما را در راه اعتالی علم، فّناوری و نوآوری کشور و نهایتا رفاه مردم عزیزمان به همت 
جوانان فکور و اندیشمند و فرهیختگان پرتالش و مسئوالن دلسوز و مدبّر ایران اسالمی  افزون کند.
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تصمیمات امروز، جایگاه فردا

در اواسط دهه هفتاد خورشیدی، شرکت توتال فرانسه طی یکی از اولین قراردادهای 
موسوم به بیع متقابل برای اجرای یك پروژه نفتی در میدان پارس جنوبی ایران را به 
عهده گرفت. با انعقاد این قرارداد، دو سد بزرگ درمقابل اقتصاد ایران شکست و راه 
پرنشیب و فراز سرمایه گذاری خارجی در میدان های نفتی و کسب درآمد بیشتر از طریق 

مشارکت های بین المللی برای کشور، باز شد. 

نخستین سد شکسته شده، مانع سیاسی بین المللی ایاالت متحده برای سرمایه گذاری در 
صنایع نفت و گاز ایران بود که سرمایه گذاری بیش از 20 میلیون دالر در صنایع ایرانی 
را مشمول تحریم شرکت سرمایه گذار در بازارهای بین المللی می کرد. اما این گشایش، 
درمقابل سد دیگری که در این جریان شکست و برداشته شد ناچیز بود؛ پارادایم ذهنی 

و موانع قانونی ایران برای جذب سرمایه خارجی در ایران.

تا پیش از آن چنین به نظر می رسید که شرایط فراتر از حضور چند سرمایه گذار ترک و 
عرب در جزایر آزاد کشور مهیا نیست و راه استفاده از سرمایه های کالن بین المللی، راهی 
چنان پرپیچ و خم است که در نهایت بن بست خواهد بود. اما قرارداد یاد شده نشان داد 
این مانع از سر راه اقتصاد ایران برداشته شده است. از آن زمان تاکنون راهی بسیار دراز 
پیموده ایم، هرچند بخش اعظم مسیر فراراه سرمایه گذاری در ایران، ناپیموده و ناشناخته 

باقی مانده است.

سه دهه پیش، از سرمایه گذاری های خارجی در ایران خبری منتشر نمی شد؛ چراکه از 
اساس خبری نبود. اما به مرور اوضاع بسیار تغییر کرد. بنگاه های اقتصادی و مجموعه های 
سرمایه پذیر در ایران اعتباری بیش از پیش یافتند و عالوه بر مدیریت سرمایه هایی که 
پیشتر از این ها به کشورهای دیگر صادر شده بود، گردش دهنده سرمایه های کنونی 
و نقدی کشور در بازارهای جهانی نیز شدند که در جست وجوی سود، جابجا می شوند. 

اما این کاری آسان نیست. هنوز اطمینان چندانی به خود و به فعاالن اقتصاد جهان 
آن  به  بردن  برای سود  بازارهای جهان که  به  رو در ورود جسورانه  این  از  و  نداریم 
را  تجاری خود  مازاد  چینی ها  که  آنچنان  به خرج می دهیم. حتی  احتیاط  نیازمندیم، 
چندجانبه  سودهای  و  می کنند  بازچرخانی  جهانی،  دست انداز کسب وکار  پر  مسیر  در 
به  دستیابی  جنبه  از  که  نیز  بین المللی  سرمایه  جذب  در  نمی کنیم.  عمل  می برند، 
اقتصاد رگ  در  تازه  خون  همچون  باالتر،  بهره وری  دارای  و  بهتر  فنون  و  روش ها 

و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس  نایب 
کشاورزی ایران

حسین سالح ورزی
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عمل می کنند نیز دچار مشکل هستیم. اگر علت جسور نبودن در عرصه بازی های اقتصادی جهان، احتیاط و حزم است؛ علت این 
دومی مشکالت داخلی و تنظیم نبودن سازوکارها برای تسهیل ورود و آسانی تحرک سرمایه های خارجی است.

در برهه کنونی، موتور سرمایه گذاری برای ارتقای بهره وری در تولید و تجارت به عنوان سوخت و محرک نظام اقتصادی خاموش 
شده؛ چراکه عالوه بر هزار و یك مانع داخلی در اقتصاد ایران و رویکردهای دستوری و مداخله جویانه در اقتصاد، تحریم های 
بین المللی و شیوع کرونا نیز سنگ بزرگی پیش پای اقتصاد نهاده و مانع بزرگی در برابر سرمایه گذاری به نفع ارتقای بهره وری 
ایجاد کرده است. پیمودن مسیر سنگالخ اقتصاد، صعب تر از قبل شده و لذا تاب آوری بخش خصوصی کمتر و کمتر می شود. بدین 
ترتیب، تردیدی نیست اقتصاد ایران در صورت بازنگری نکردن سیاست های اقتصادی و تقویت رویکرد برون گرایی، در رکودی 

عمیق تر با نرخ تورم باالتر خواهد رفت.

برای حل این مشکالت باید چاره اندیشی کرد وگرنه گزارش کار مقامات کشور تا ابد این خواهد بود که فالن مانع را اینگونه کنار 
زدیم ولی بهمان مشکل هنوز باقی است. پس باید راهی برای آن جست.... اما آیا راهی قابل جستن وجود دارد؟ آیا راه مورد نظر 
نسخه ای صعب و پیچیده است یا دستورالعملی سهل و در دسترس؟ آیا اتصال به ریل جهانی و پررونق سرمایه ها، ایستگاهی 
معلوم دارد یا کیمیای سعادت را طلب می کند؟ و هزار و یك پرسشی دیگر که پیش روی نهادهای قانونگذار و مجری قرار دارد 

و آینده بخش خصوصی را مبهم تر و موهوم تر می کند. 

قول مشهوری هست که دانش فاینانس در واقع ریاضیات مالی بسیار ساده ای است که با روش های پیچیده ارزیابی و محاسبه و 
قیمت گذاری ریسك تلفیق شده است. از منظر فعال اقتصادی هم سرمایه گذاری چیزی جز ایجاد موازنه میان ریسك و پاداش 
نیست. اگر قرار است در این کالف سردرگم هم گشایشی حاصل شود، چاره جز ایجاد موازنه میان ریسك و پاداش نیست. بهترین 

اقدام هم باید مدیریت ریسك هایی باشد که به واسطه فعالیت های دولت به اقتصاد و بخش خصوصی تحمیل می شود. 

دو سرفصل کلیدی در ریسك های ناشی از فعالیت های دولت برای اقتصاد، تغییر ناگهانی مقررات و نقض عهدهای دولت در 
قراردادها، بویژه قراردادهای سرمایه گذاری است. هر اندازه هم که یك پروژه یا فعالیت اقتصادی دارای توجیه اقتصادی )یا همان 
پاداش( باشد؛ بدون پوشش مناسب ریسك های ناشی از آن هرگز مورد اقبال فعاالن اقتصادی قرار نخواهد نگرفت و در میدان 
مدیریت ریسك نیز، ثبات مقررات و ضمانت اجرایی قراردادها، سنگ بنایی است که در فقدان آن بخش بزرگی از سایر ابزارهای 

مدیریت ریسك ارزش و کارایی خود را به کلی از دست می دهند. 

کافی است که حاکمیت برای رفع موانع مسیر فرارو، بر عهدی که با فعاالن اقتصادی در قالب مقررات و قراردادها می بندد پایدار 
بماند و سیاست باثبات و منسجمی را با رویکرد توسعه ارتباطات اقتصادی در سطح منطقه و دنیا اتخاذ کند. ایران فعلی در شرایطی 
قرار دارد که هم به سادگی ممکن است به ردیف اقتصادهای درجه 2 و 3 منطقه سقوط کند و هم هنوز شانس بازگشت به لیگ 
اقتصادی دسته یك منطقه را دارد. جایگاه فردای ما وابسته به تصمیمات امروز ما در حوزه حکمرانی اقتصادی و نحوه همکاری 

بخش خصوصی و حاکمیت در تحقق چشم انداز پیشرفت ملی است.
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کیش، میزبان بزرگ ترین رویداد بازار پول و سرمایه

تجاری  مبادالت  طریق  از  جهانی  بازارهای  به  راهیابی  و  غیرنفتی  صادرات  توسعه 
بین المللی برای کسب درآمدهای ارزی بیشتر، از اهداف توسعه اقتصادی کشوراست. 

کارایي مبادالت تجاري نیز نیازمند فراهم آوردن مجموعه ای از انواع زیرساختها، ایجاد 
بسترهای ارتباطی و تعاملی، خدمات تجاري، رویه ها و قوانینی است که حوزه هاي 
مختلفي اعم از حمل ونقل و لجستیك، گمرک،  نهادهاي مالي و بیمه،  بازار بورس و 
مانند آن را شامل می شود. ضمن اینکه توسعه مبادالت تجاری و افزایش ظرفیت های 
بازرگانی از طریق ارتقاء سطح کمی و کیفی خدمات بانکي و افزایش حجم بازارهاي 

سرمایه امکان پذیراست.   

رونق  و  بازاریابی  مهم  ابزارهای  از  یکی  بین المللی  نمایشگاه های  برگزاری  امروزه 
مبادالت تجاری محسوب می شود. در دنیای پیشرفته و رقابتی امروز نیز، ارتقاي ارزش 
نمایشگاه ها از اهداف اصلی کشورهاي در حال توسعه و حتی توسعه یافته است. بدیهی 
است در کشورما نیز در شرایط تحریم اقتصادی ، نمایشگاه ها  بیش از هر ابزار دیگری 
می توانند به بازاریابی، رشد و رونق کسب و کارها،  توسعه صادرات، جذب سرمایه 

گذاری های خارجی و انتقال فناوریهای پیشرفته به بخش های مختلف کمك کنند.

از این رو تالش برای توسعه و ارتقاء نمایشگاه های بین المللی در عرصه اقتصاد و 
گردشگری یکی ازمحورهای مهم فعالیت سازمان منطقه آزاد کیش است که با مشارکت 
بسیارخوب بخش خصوصی نیزهمراه بوده است. به گونه ای که جزیره کیش در هرسال 
بورس،  نمایشگاه  و  است  المللی  بین  و  ملی  متعدد  های  نمایشگاه  برگزاری  میزبان 
بانك، بیمه و فرصت های سرمایه گذاری با برند کیش اینوکس نیز یکی ازمؤثرترین و 

مهم ترین آنهاست.

بر این باوریم که مناطق آزاد کشورمی توانند و  باید در ساماندهی و طراحی مناسبات 
جدید اقتصادی و مالی جهانی نقشی بسزا داشته باشند و این نمایشگاه قادر است در 
ایجاد فضای تبادل افکار و استفاده از ظرفیت های فراوان ایران عزیز برای سرمایه 

گذاران و فعاالن اقتصادی داخلی و خارجی،  نقشی اساسی ایفا کند.

رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کیش

جعفر آهنگران
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راه اندازی بورس بین الملل و طراحی مکانیزم هایی برای همکاری با بازارهای بزرگ 
با تالش های کارشناسی و پژوهشی گسترده  ازجمله مواردی است که  مالی جهان 
ای،  کننده  حمایت  های  طرح  چنین  کامل  موفقیت  و  استمرار  برای  و  میسرشده 
رویدادهای بزرگ اقتصادی همانند نمایشگاه بورس، بانك، بیمه و فرصت های سرمایه 
گذاری، نقش موثر و پر اهمیتی دارند. در همین راستا سازمان منطقه آزاد کیش بیش 
از گذشته، آمادگی کامل دارد تا در زمینه جذب سرمایه گذاری، تسهیل شرایط فعالیت 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تبادل نظر و همفکری برای طراحی و پیاده سازی 
طرح های نوآورانه و کارآفرینانه در جزیره کیش با فعاالن این عرصه و صاحبان ایده 

های نو همکاری کند.

سال گذشته به دلیل شیوع گسترده کرونا، امکان برگزاری نمایشگاه ارزشمندی چون 
فعاالنه بخش خصوصی  با مشارکت  و  امسال  که  امید  نشد،  اینوکس حاصل  کیش 
بازارهای  در  توانمندیهای کشور  معرفی  کارآمد،  و  موفق  نمایشگاه  برگزاری یك  در 
مالی و اقتصادی بویژه عرصه خدمات بانکی، بورس، بیمه و زمینه سازی برای تقویت 
بنیه اقتصادی ایران، ایجاد فرصت های شغلی جدید، افزایش درآمدهای ارزی و جذب 

سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به شایستگی محقق شود.

در خاتمه ضمن آرزوی موفقیت برای  تمامی شرکت کنندگان و بازدید کنندگان، مراتب 
سپاسگزاری و امتنان خود را از فعاالن اقتصادی، سرمایه گذاران و تمامی سازمان ها، 
شرکتها، نهادها و شخصیت های گرانقدری که با حمایت از این رویداد اثرگذار در جهت 

تقویت بنیه اقتصادی کشورگام برداشتند، ابراز می دارم.
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مناطق آزاد و ظرفیت های مغفول

مناطق آزاد از حیث ویژگی ها و اهداف، بستر مناسبی را برای انواع سرمایه گذاری 
ایجاد کرده است. به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق آزاد در جهان، بر 
اساس مطالعات انجام شده، در محورهای متعددی قابل ارزیابی است. هر چند که این 
اهداف همواره در مسیر تکاملی قرار داشته که برای اطالع بیشتر از آن باید به مبحث 

نسل بندی این مناطق، توجه کرد.

با این وجود و در یك نگاه کلی، می توان گفت که جذب سرمایه خارجی و داخلی و 
تبدیل شدن به پل ارتباطی بین بازارهای جهانی و داخلی، ایجاد فرصت های شغلی 
جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات که منجر به حضور فعال در بازارهای 
و  دنیا  روز  فناوری  به  دستیابی  کاال،  ترانزیت  و  مجدد  صادرات  گردد،  می  جهانی 
تولید دانش، ارتقاء و توسعه فعالیت های تولیدی دارای ارزش افزوده  با جهت گیری 
صادرات توسط سرمایه گذاری های خارجی و سرمایه های داخلی از جمله اهداف و 

محورهاست.

افزایش کارایی اقتصاد ملی، اتصال تدریجی اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی، محرومیت 
زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه دارند، افزایش درآمد عمومی، تنظیم 
بازار کار و کاال و ارائه خدمات عمومی مطلوب تر نیز از دیگر اهداف و کارکردهای 

تأسیس چنین مناطقی است. 

با توجه به گذشت نزدیك به سه دهه از ایجاد نخستین منطقه آزاد تجاری در ایران و 
روند همچنان رو به افزایش آن، به شکل کلی، ظرفیت های فراوان موجود در مناطق 
آزاد کشور  را می توان  در 8 سرفصل و در استفاده از ظرفیت های مورد اشاره تقسیم 
بندی کرد که با عنایت به آنها و برنامه ریزی دقیق، تحول و موفقیت این مناطق 

دست یافتنی خواهد بود.

حوزه تجارت جهانی و بورس بین الملل 

جذب سرمایه گذاری خارجی و ارزی  مستلزم ارائه نهادها، راهکارها، ابزارها و تقلیل 
برخی سیاست های سرمایه   گذاری مختص اقتصاد ایران است، مهم ترین ریسك هایی 

که سرمایه گذاران خارجی در یك کشور با آن مواجه خواهند شد، عبارت است از:

1. ریسك نوسانات ارز

2. ریسك سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

3. ریسك ناشی از تفاوت نظام حقوقی 

۴. ریسك درجه پایین نقد شوندگی ناشی از عمق ناکافی بازار

۵. ریسك عدم وجود ابزارها و نهادهای الزم در بازار سرمایه 

۶. ریسك توسعه نیافتگی زیر ساخت ها

مدیریت  توسعه  معاون  و  مدیره  هیات  عضو 
سازمان منطقه آزاد کیش

ناصر آخوندی
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با عنایت به ریسك های مذکور عواملی همچون عدم موفقیت کشور در جذب سرمایه گذاران 
خارجی و تأمین مالی خارجی، عدم موفقیت بورس در عرضه سهام شرکت های ایرانی در 
بورس بین الملل، وجود ریسك های سرمایه گذاری در ایران علی الخصوص ریسك نرخ ارز 
و نهایتًا عدم وجود تمهیدات الزم جهت اتصال نظام مالی ایران به نظام مالی بین المللی 

نهایتًا منجر به توافق جهت تأسیس و راه اندازی بورس بین الملل می شود.

این بورس با تسهیل تأمین مالی ارزی جهت پروژه های تولیدی و صنعتی کشور از طریق 
جذب سرمایه گذاران خارجی با توجه به محدودیت های بین المللی پذیرش ارزی شرکت  های 
صادراتی ایران در بورس جهت سرمایه گذاران خارجی و عرضه انواع اوراق مشارکت و صکوک 
ارزی با توجه به بودجه کل کشور پل ارتباطی بازار سرمایه ایران با بورس بین المللی را فراهم 
آورده است. نخستین بستر این ارتباطی این رویکرد نوین با راه اندازی بورس بین الملل کیش 

مهیا می گردد.

حوزه بازار سرمایه و تامین مالی طرح های عمرانی و اقتصادی

و  هدایت  و  مالی  منابع  تجهیز  نقش  ایفای  در  مالی  و  پولی  حوزه های  اهمیت  و  نقش   -
مدیریت آن به سمت بخش های پربازده از اهمیت خاصی برخوردار است و در سالهای اخیر 
حرکتی نوین به سمت فعال سازی ظرفیت های نهفته در بازار سرمایه برای تأمین مالی آغاز 

شده است.

در  سرمایه  تجهیزات،  تأمین  منظور  به  مالی  تأمین  برای  مختلفی  ابزارهای  و  روش ها   -
گردش و ... برای پروژه های عمرانی در بازار سرمایه وجود دارد که از آن جمله می توان به 
ابزارهای مبتنی بر بدهی )اوراق بهادار اسالمی یا همان صکوک، اوراق مشارکت، گواهی 

سپرده مدت دار، اوراق رهنی و و ابزارهای مبتنی بر سرمایه( اشاره کرد. 

- متأسفانه تا کنون به غیر از سازمان منطقه آزاد کیش، هیچ سازمانی در مناطق آزاد از 
و تشکیل  ریزی منسجم  برنامه  با  است  نیاز  رو،  این  از  است.  نکرده  استفاده  این ظرفیت 
کارگروه های تأمین مالی و با لحاظ نمودن اولویت های سرمایه گذاری به شکل فوری نسبت 
به استفاده از این منابع عظیم به منظور توسعه و رفع مشکالت مالی در مناطق آزاد عمل 

نمود که برنامه ریزی الزم به منظور استفاده از این ظرفیت ها صورت پذیرفته است.

حوزه نفت و انرژی

تشویق و سرمایه گذاری به منظور توسعه میادین نفتی از روش مشارکت یا سرمایه گذاری 
مستقیم، همچنین ایجاد و تجهیز مخازن ذخیره نفت، گاز و محصوالت پتروشیمی به منظور 
ایجاد امنیت در حوزه انرژی و به طور کل سرمایه گذاری در میادین گازی و نفتی جزایر 
کیش، قشم، اروند، چابهار، ارس، ماکو و انزلی به منظور ایجاد درآمد پایدار برای مناطق آزاد، 

مهم و ضروری است.

توسعه سواحل مکران نیز به عنوان یك ظرفیت بالقوه از طریق توسعه بندر جاسك، تأسیس 
شهرک های صنعتی و ساخت پاالیشگاه و صنایع پتروشیمی، فوالد و آلومینیوم اقدام مهمی 

در رشد این مناطق ارزیابی می گردد.
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حوزه فناوری و ارتباطات از راه دور

 از جمله این فعالیت های مهم در حوزه ارتباطات، می توان به تعریف پروژه های توسعه و تقویت زیرساخت های اطالعاتی 
و ارتباطی و توسعه نسل پنجم ارتباطات از راه دور و فعال نمودن حوزه های IT و ICT اشاره کرد. در حال حاضر منطقه آزاد 
کیش به عنوان دارنده اولین اپراتور همراه کشور با مالکیت شرکت تله کیش می تواند به عنوان یك ظرفیت درآمدزا برای 

مناطق آزاد ایفای نقش نماید.

حوزه صنعت، معدن و تجارت

تعریف پروژه های  تولید و  ایجاد چرخه های  از طریق  بازار  تولید محصوالت جهت عرضه در  فناوری و  انتقال  از یك سو، 
صنعتی و خدماتی با حمایت بخش خصوصی و یا مشارکت با سازمان های مناطق آزاد به روش "PPP"  و همچنین طراحی 
شهرک های صنعتی به خصوص شهرک های صنعتی تولید خودرو و از سوی دیگر تشویق سرمایه گذاری در تولید ماشین 
آالت صنعتی-معدنی و بهره برداری از معادن از جمله برنامه هایی است که با تکیه بر قوانین و مقررات حاکم در کشور می تواند 

ظرفیت سازی مناسبی را ایجاد نماید.

حوزه حمل و نقل

تشویق سرمایه گذاری و تأمین مالی در ساخت و توسعه فرودگاه ها، خرید محصوالت هوایی و توسعه حمل و نقل هوایی از 
موارد بسیار با اهمیت در حوزه حمل و نقل می باشد. از سوی دیگر تسهیل در اجرا و تکمیل شدن پروژه های نیمه تمام ریلی 
و مشارکت در پروژه های خطوط راه آهن ملی و منطقه ای و همچنین حمایت از سرمایه گذاران در توسعه شبکه لجستیکی 

بنادر، ساخت پایانه های لجستیکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

حوزه علمی و نوآوری

یکی از ظرفیت های قابل استفاده در مناطق آزاد ایجاد دهکده های دانش و تجمیع این دانشگاه ها در این دهکده ها است که 
با هدایت برخی از دانشگاه های پیشرو کشور، جهان و منطقه رهبری می شوند. بطوریکه، تعداد قابل توجهی از دانشگاه های 
پیشرو در این دهکده شعبه داشته و دانشجو پذیرش خواهند کرد. از جمله مهم ترین مکانیزم های آن می توان به مواد ذیل 

اشاره کرد:

- ایجاد شبکه های علمی بین المللی

- تربیت پژوهشگر بصورت مشترک با نهاد های بین المللی

- تأمین مالی مشترک هزینه های تحقیقات و انتشار مشترک نتایج تحقیقات

- تبادل دانشجو و پژوهشگر

حوزه گردشگری

بررسی اجمالی میزان درآمدزایی صنعت گردشگری در جهان گویای آن است که این صنعت همچنان در شمار ۵ حوزه نخست 
سودآوری و درآمدزایی است. مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بهره گیری از عوامل حضور گسترده تجار و بازرگانان و فعاالن 
اقتصادی در این مناطق، توسعه امکانات اقامتی، توسعه حمل و نقل و افزایش فعالیت های اقتصادی زمینه توسعه گردشگری 
را نیز فراهم کرده است. در این راستا و به منظور افزایش سهم گردشگری در کشور از طریق مناطق آزاد، باید با برنامه ریزی 
منسجم از طریق بخش خصوصی چه در حوزه گردشگری به معنای عام و چه گردشگری در حوزه سالمت استفاده نمود. 
این امر منجر به ایجاد رونق اقتصادی، پرهیز از خام فروشی و همچنین درآمدهای پایدار خواهد گردید. در این خصوص الزم 
است، برنامه ریزی های الزم توسط کارگروه های تخصصی در هر منطقه و با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های هر منطقه و 

با ایجاد هم افزایی با سفارت های ایران در سایر کشورها به طور خاص باید در دستور کار قرارگیرد.
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نقش نظام بانکی و اصالح ساختارها

بانکی  نظام  بر  متکی  به شدت  و ساختاری  نهادی  به دالیل مختلف  ایران  اقتصاد 
دلیل عمق  به  اما  اخیر،  سال های  در  مالی  بازارهای  افزایش حجم  علی رغم  است. 
واقعی  بخش  مالی  تأمین  در  را  خود  محوری  نقش  بانکی  نظام  بازارسرمایه،  پایین 
اقتصاد حفظ کرده است. قدرت بانك ها در خلق پول باعث شده است تا  بسیاری، 
نارسایی های  به بحران ها و  یا عمق دادن  اقتصاد و  را عامل اصلی تقویت  بانك ها 

اقتصادی بدانند. 

نگاه جامع  با  مالزی  و  ژاپن، کره جنوبی  نظیر  از کشورها  برخی  در هر صورت  اما 
واسطه گری  ظرفیت  از  استفاده  با  توانسته اند  بین بخشی  مدیریت  و  توسعه ای 
مالی  تأمین  به  نسبت  اعتباری  ابزارهای هدایت  از  استفاده  و  بانکی  نظام  در  وجوه 
پروژه های واقعی اقتصادی اقدام کرده و عالوه بر رشد اقتصادی از تبعات تورمی و 
ناعادالنه آن جلوگیری کنند. با وجود تحریم ها و فشارهای بین المللی، اگر ایران 
می خواهد در مسیر کشورهای در حال توسعه به معنای واقعی قرار بگیرد و ضمن 
بهبود شاخص های توسعه ای خود، سطح رفاه عمومی را ارتقاء دهد، ناگزیر به اتخاذ 
سیاست های توسعه ای حتی در شرایط غیرمتعارف مانند ماه های اخیر است. در میان 
عوامل موثر در برنامه های توسعه ای، به دالیل مختلف، این بانك ها هستند که نقش 
کلیدی در هدایت و تقویت راهبردهای توسعه ای  کشور را برعهده دارند و به همین 
صدر  در  باید  آن  کردن  توسعه گرا  و  بانکی  نظام  به  نگاه ها  اصالح  ضرورت  دلیل 

برنامه های سیاستگذاران کشور قرار بگیرد.

باید گفت که اصالح نگاه به نظام بانکی و همراستاسازی آن با حکمرانی توسعه، امری 
ناگزیر برای کشور ماست. چرا که فرصت های توسعه بسیار فّرار و گریزان است. اما 
اصالح نگاه به نظام بانکی می بایست با اصالحات دیگری در محیط اقتصادی و سایر 

متغیرهای اقتصاد همراه باشد تا نهایتاً منجر به بهبود شاخص های اقتصادی شود.

مهمترین کاری که برای سامان بخشیدن به نظام بانکی باید اجرا شود، اصالح رابطه 
دولت با بانك مرکزی است. وقتی در مورد بانك ها حرف می زنیم یکی بانك مرکزی 
به عنوان تنظیم گر و دیگری شبکه بانکی مدنظر است. در سال های اخیر دولت 
مانند  دستوراتی  است.  گرفته  نظر  در  دستوری  سیاست های  نیز  بانکی  شبکه  برای 
خرید تضمینی به شبکه بانکی تحمیل شد و بانك ها را با چالشی مواجه کردند؛ چالش 
تسهیالت پرداخت شده ای که وصول نمی شود. در واقع دولت پولی به بانك های 

خصوصی نداده، اما برای آن ها سیاست های دستوری دارد.

بانك های خصوصی از پول مردم تشکیل شده اند، یعنی دولت دست خود را در جیب 
مردم می کند. چون دولت این بانك ها را ضعیف کرده، نتوانسته اند به سرمایه گذاران 
و بخش تولید کمك کنند. یعنی بانك مرکزی به صورت غیر مستقیم به دولت کمك 

کرده و اضافه برداشت بانك ها به شدت افزایش پیدا کرده است.

غیر  در  دهد.  قرار  نقدینگی  مهار  را  باید هدف خود  برای چابك سازی خود  دولت 
این صورت تورم افسارگسیخته رشد خواهد کرد و هیچ برنامه اقتصادی و توسعه ای 

قابلیت اجرا پیدا نمی کند.

هیات  عضو  و  دی  بانك  مدیره  هیات  رئیس 
مدیره شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش

غالمرضا خلیل ارجمندی
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بر اساس شاخص های اقتصادی، ۵0 درصد نرخ ارز قابل کنترل است و اگر دولت برنامه صحیحی داشته باشد، نرخ ارز می تواند 
تا ۵0 درصد قیمت فعلی، کاهش یابد. اما تا زمانی که سیاست تبدیل ارز به ریال و منجمد کردن پول در بانك مرکزی و دخالت 
در بازار ارز و به تبع آن دخالت بر پایه پولی بدون برنامه ای استراتژیك وجود داشته باشد، نمی توان عوامل تورم زا را از بین برد. 
عوامل تورم باید به صورت تجمیعی مورد بررسی قرار بگیرند؛ حتی اگر فقط یك مورد آن دیده نشود، در ریشه یابی اشتباه رخ 

می دهد.

به طور مثال، دولت ها معموال تحریم ها را یکی از عوامل تورمی می دانند در حالی که تنها شوک های آنی حاصل ازآن ها روی تورم 
اثر دارند، تحریمی که دو سال است وجود دارد، دیگر روی تورم اثر نمی گذارد و باید دلیل این امر را در جایی دیگر جستجو کرد.

 این که دولت گذشته توانست تورم 30 درصدی را در چهار سال اول به زیر ۶ درصد برساند، اما مجدداً در چهار سال دوم، 
آن را تا حدود ۴0 درصد افزایش داد، نشانه آن است که شاخص های هدفگذاری شده برای کاهش تورم ماندگاری نداشته اند.

سالیان سال است که سکانداران اقتصاد کشور بدون برخورداری از یك نگاه سیستمی، بر کنترل نرخ هایی مانند نرخ سود 
در نظام بانکی تاکید کرده اند و ریشه بسیاری از مشکالت را در ناکارآمدی نظام بانکی دانسته اند. در حالی که برخورداری از 
یك بینش اقتصادی متعادل به ما می گوید که دستکاری دستوری یك متغیر بدون درنظر گرفتن سایر متغیرهای زمینه ای 
در اقتصاد یك اشتباه مهلك است که آثار و نتایج این نگاه را در سالیان گذشته بر وضعیت اقتصادی کشور و نظام بانکی 

مشاهده کرده ایم. 

عالوه بر این، اصالحات در نظام بانکی مستلزم انجام تغییرات یا اصالحاتی در شیوه بانکداری مرکزی به عنوان مهمترین 
نهاد حاکمیتی در بخش پولی و ناظر بر فعالیت بانك هاست. به گمانم در قانون پولی و بانکی کشور به خوبی در یك جمع 
بندی جامع اشاره شده است که »رسالت اصلی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های 
پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های 
تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها به همراه رشد مداوم 
اقتصادی از طریق اجرای سیاست های پولی از اهداف مهم آن به شمار می رود.« همان طور که مالحظه می شود در متن قانون 
به صراحت بر اهمیت نقش بانك مرکزی در دستیابی به رشد، توسعه و پیشرفت اقتصادی اشاره شده است. در چنین شرایطی 
بانك مرکزی از یك سو می بایست سیاست های پولی خود را به گونه ای اصالح کند که ماهیت درونزا  یا برون زا بودن پول و 
اعتبار و اثر گذاری آن بر قیمت و مقدار را در اقتصاد در نظر گیرد، در حالی که در حال حاضر صرفًا به ماهیت برون زای پول 
و اثر آن بر قیمت توجه دارد و از سوی دیگر بانك مرکزی می بایست در سرمایه گذاری های اقتصادی که توسط تأمین مالی 
بانك ها انجام می شود، مدیریت فراگیر داشته باشد. به گونه ای که با توجه به شرایط اقتصادی سیاست های خود را به گونه ای 
تنظیم کند که ترکیب متوازن و مناسبی از الگوهای رشد با تکنولوژی های کاربر، سرمایه بر و خنثی پیاده سازی شود. تعیین 
چنین ترکیبی از الگوهای رشد و بر اساس آن هدایت بانك های نظام بانکی برای انجام سرمایه گذاری های اقتصادی در مسیر 

رشد و توسعه اقتصادی از اقدامات مهمی است که بانك مرکزی می باید بدان ورود کند. 

اصالحات در بانکداری مرکزی و نگاه به نظام بانکی ضروریست و نحوه این اصالح باید به سمتی برود که سیاست های پولی 
و ارائه خدمات پولی و بانکی در نهایت اقتصاد را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی قرار دهد و اثرات این سیاست ها و برنامه ها 
در زندگی عموم مردم جامعه احساس شود و نه در دهك یا طبقه ای خاص. مهمترین کاری که برای سامان بخشیدن به نظام 

بانکی باید اجرا شود، اصالح رابطه دولت با بانك مرکزی است. 

به گمان من، رویداد اقتصادی کیش اینوکس با توجه به ظرفیت خوبی که ناشی از حضور و مشارکت بخش های مختلف 
بازارهای مالی و پولی یافته است، می تواند با تغییر و تحول صورت گرفته در ساختار اجرایی کشور که طبعا با تغییرات مدیریتی 
در بخش های مختلف همراه است، با طرح رویکرد مطرح شده در این نوشتار، توجه نظام حکمرانی را به این موضوع معطوف 
نماید که برای بهبود شرایط اقتصاد کشور با اصالح ساختارهای مورد اشاره، از ظرفیت عظیم موجود در بخش بازارهای پولی 

استفاده نماید تا در نتیجه رفاه و آرامش بیشتری در جامعه پدید آید.
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درباره جزیره کیش
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جزیره کیش با مساحتي حدود 91 کیلومتر مربع در 18 کیلومترِي کرانه جنوبي ایران، در محدوده شمالی خلیج  فارس واقع است. 
شکل ظاهري جزیره به صورت یك بیضي است که قطر بزرگ آن 1۵ کیلومتر و قطر کوچك آن 8 کیلومتر مي باشد؛ و از نظر 

تقسیمات سیاسي و اداري کشور، در محدوده استان هرمزگان و شهرستان بندر لنگه قرار دارد.

ویژگي هاي جغرافیایي کیش از جمله قرارگیرِي آن در منطقه جغرافیایي استراتژیك خلیج فارس، آب و هواي مطلوب در 8 ماه از 
سال و دارا بودن سواحل مرجاني، این جزیره را برخوردار از موقعیتي ممتاز از حیث گردشگري و تجاري نموده است.

میزبان ادوار کیش اینوکس

حمل و نقل

برخورداری از انواع مختلف شبکه های حمل ونقل یکی از ویژگی های جزیره کیش می باشد. 

حمل و نقل زمینی: شبکه حمل و نقل شهري کیش با انواع راه ها و معابر، پوشش گسترده اي را در سطح جزیره ایجاد کرده است.

حمل و نقل هوایی: فرودگاه بین المللي کیش یکي از فعال ترین و اقتصادي ترین فرودگاههاي ایران و چهارمین فرودگاه کشور 
از نظر حجم عملیات پروازي و تردد مسافرین مي باشد.

حمل و نقل دریایی: بندرگاه کیش ظرفیت ساالنه 3/۵ میلیون تن انبارداري و باراندازي کاال، قابلیت پذیرش 730 هزار مسافر 
ورودي و خروجي در سال و ظرفیت پذیرش شناورهایی با حداکثر تناژ 12000 تن را دارا است. این ظرفیت در آینده به ساالنه 7 

میلیون ُتن با امکان پهلوگیری شناورهای 3۵000 ُتنی افزایش خواهد یافت.
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جذابیت هاي فراوان گردشگري

دسترسي کیش به آب راه هاي آزاد جهاني

ورود اتباع خارجي بدون اخذ روادید

موقعیت استراتژیك و نزدیکي به حوزه های مهم انرژی در جنوب کشور

برخورداري از منبع انرژي )سوخت گاز( مستقل از سرزمین اصلي

دارا بودن خط هوایي مستقل و خطوط کشتیراني با امکان حمل خودرو

سطح باالي امنیت و آرامش اجتماعي و پایین بودن سطح ناهنجاري هاي اجتماعي

وجود امکانات حمل و نقل مناسب درون شهري

کنترل نسبي آالینده هاي محیط زیست

دسترسی و نزدیکی به بنادر و شهرهای بین المللی منطقه همچون دبی، شارجه، منامه و دوحه

استقرار شرکت های دانش بنیان در جزیره کیش در راستای تبدیل جزیره به هاب نوآوری منطقه خلیج فارس

مزایای ویژه و منحصر به فرد منطقه آزاد کیش
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اقتصاد کیش طیف گسترده ای از ترکیب سبد اقتصادی کشور را در خود جای داده است. از جمله مهمترین زمینه های اقتصاد 
کیش عبارتند از: داد و ستد، گردشگری، بخش صنعتی- تولیدی و سرمایه گذاری های خدماتی. 

از جمله معافیت های مالیاتی، فرایندهای  ایران دارای مشوق هایی برای سرمایه گذاری خارجی  آزاد  کیش مانند سایر مناطق 
تسهیل شده برای صادرات و واردات و امکان مالکیت صد در صد خارجی است که در سرزمین اصلی موجود نیست.

کیش عالو بر ظرفیتهای فوق، در اینده میزبان بورس بین الملل و آفشور بانك خواهد بود. این اتفاق جزیره کیش را به قطب بی 
همتای انجام معامالت بین المللی وبستر امن  اتصال کشور به بازارهای مالی دنیا تبدیل می کند.

مزایا و زیرساخت های فعالیت اقتصادي در منطقه آزاد کیش
معافیت مالیاتي 20 ساله براي هر نوع فعالیت اقتصادي

تضمین و حمایت قانوني از سرمایه گذاري خارجي
امکان ثبت شرکت با مالکیت 100% خارجي

فعالیت بورس اوراق بهادار و بورس کاال، نفت و محصوالت پتروشیمي
معافیت از حقوق گمرکي براي واردات مواد اولیه و ماشین آالت صنعتي واحدهاي تولیدي

تشریفات ساده براي صادرات مجدد و ترانزیت کاال
امکان ترانزیت کاال به کشورهاي آسیاي میانه و کشورهاي همسایه ایران با جمعیت بیش از ۴00 میلیون نفر.

امکان صادرات کاالهای تولیدشده در کیش به سرزمین اصلی در چهارچوب نظام ارزش افزوده
بندرگاه با قابلیت پهلوگیري شناورهایی با ظرفیت 12 هزار تن در زمان فعلی و 3۵000 تن در آینده

صدور محصوالت به خارج از کشور بدون پرداخت عوارض گمرکي و بندرگاهي
کاهش سود بازرگانی جهت واردات کاال به سرزمین اصلي از طریق جزیره کیش به میزان 1۵ درصد

وجود گمرک مستقل در مناطق آزاد در نقطه اتصال به بازارهاي بین المللي
آزادي ورود و خروج اصل و سود سرمایه

اقتصاد کیش
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درباره کیش اینوکس
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کیش اینوکس از آغاز تا فردا
ایده برگزاری یك رویداد شامل نمایشگاه و نشست های تخصصی در حوزه بازار سرمایه 
این حوزه شامل  حلقه های  کلیه  که  نحوی  به  گذاری  فرصت های سرمایه  معرفی  و 
بخش های مالی، پولی، نهادهای قانونگذار، کارگزاران، سرمایه گذاران و سرمایه پذیران 
را در برگیرد، سال ها و در جریان همکاری با سازمان ها و نهادهای مختلف در برگزاری 
نمایشگاه تخصصی به  ویژه در حوزه بازار سرمایه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری، 

ذهن نگارنده این سطور را به خود مشغول کرده بود.

با  و  حاکمیتی  نهادهای  و  سازمان ها  از  مستقل  خصوصی،  بخش  توسط  که  رویدادی 
اقتصادی کشور در بخش های  اکوسیستم توسعه  اندرکاران اصلی  مشارکت کلیه دست 
دولتی و خصوصی و با هدف بررسی و تجزیه و تحلیل فرصت ها و چالش های اقتصاد 
کشور در حوزه های کالن و ارائه ظرفیت ها و توانمندی های موجود، در فضایی مناسب و 

با هدف کسب دستاوردهای مطلوب برای اقتصاد کشورمان برگزار گردد.

در سال 1392 بر اساس شرایط و مقتضیات آن روزهای اقتصاد کشور، فرصت اجرایی 
دست اندرکاران  و  مسئوالن  با  متعدد  جلسات  برگزاری  شد.  فراهم  ایده  این  شدن 
بخش های مختلف بازار سرمایه، متولیان سرمایه گذاری  و جلب حمایت شان از برگزاری 
این رویداد، اقدام سخت و طاقت فرسایی بود که بیش از ۶ ماه به درازا انجامید و منجر به 
قطعیت برگزاری رویداد و انتخاب محل برگزاری - جزیره کیش - به دلیل برخورداری از 

زیرساخت های مناسب و محیط آرام و مناسب برای برگزاری این رویداد گردید.

از  را  از سر دلسوزی و نگرانی ما  از اساتید و بزرگانی بودند که  این مسیر، بسیاری  در 
انجام چنین اقدامی منع می کردند و درمقابل  بزرگوارانی که ضمن تشویق و ترغیب ما 
برای پاسخگویی به این نیاز، مانند چراغی در مسیر پیش رو و در دستیابی به این هدف 

عمل نمودند.

سرانجام در مهرماه 1393، اولین نمایشگاه بین المللی بورس بانك بیمه و خصوصی سازی 
و نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور برگزار گردید.

حاصل کار در پایان اولین دوره، هر چند خالی از ایراد  و اشکاالت معمول در شکل گیری 
"اولین ها" نبود، ولی رضایت قابل توجه مشارکت کنندگان و دریافت بازخوردهای فراوان از 
جمله پیام ها و تشویق های دلگرم کننده مشارکت کنندگان، ما را - که بخش بزرگی از سرمایه 
مادی و معنوی مان را در این راه سرمایه گذاری کرده بودیم -  به ادامه مسیر مصمم تر نمود.

انتخاب عنوان  ماه هر سال،  آبان  و  زمانی مهر  فاصله  در  برگزاری  دائمی  تاریخ  تعیین 
با همکاری مشاور   )KISHINVEX(اینوکس نام تجاری و تلخیص شده کیش  با  رویداد 
بین المللی، ایجاد هویت بصری برای برند و رویداد، برنامه ریزی برای تهیه نماد رویداد 
با همکاری یکی از برجسته ترین هنرمندان کشور، بازدید از دهها رویداد مشابه و معتبر 
بین المللی و الگوبرداری از نمونه های موفق، همکاری گسترده با بخش های دولتی و 
خصوصی در راستای افزایش سطح کیفی محتواهای ارائه شده در نشست های تخصصی، 
استفاده از مشاوران خبره اطالع رسانی و مطبوعاتی در اطالع رسانی داخلی و بین المللی 
و انجام اقدامات قانونی و حقوقی ثبت برند، تنها بخش کوچکی از اقداماتی بود که طی 

سال های بعد در راستای برگزاری هر چه بهتر رویداد کیش اینوکس انجام گردید.

مدیرعامل شرکت بهاران تدبیر کیش
آریا حمیدیان
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طی سال های بعد، رفته رفته رویداد کیش اینوکس به عنوان محلی برای ارائه بحث های کارشناسی، نقد و بررسی فرصت ها 
از  افزایی بخش های مختلف، در تقویم نمایشگاهی بسیاری  اقتصادی کشور، ترسیم افق های آتی و هم  و چالش های 
نهادها و سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی قرار گرفت. به نحوی که از دوره سوم برگزاری رویداد، با رشد تقاضا، 
مشکل کمبود فضا در سالن برگزاری نمایشگاه و سالن های برگزاری نشست ها و کارگروه های تخصصی، همواره به یکی از 

مشکالت ستاد برگزاری رویداد تبدیل شد.

به عنوان نقطه عطف و  برگزاری رویداد ها  برگزاری، که در فرهنگ  آنچه تصور می شد، روزهای پنجمین سال  از  زودتر 
تثبیت برگزاری رویداد محسوب می گردد، فرارسید و جشن پنجمین سال برگزاری رویداد کیش اینوکس با مشارکت گسترده 

مسئولین و مقامات و دست اندرکاران اقتصادی کشور برگزار گردید.

هم زمانی ششمین دوره کیش اینو کس با نا آرامی های آبان ماه سال 1398 و برگزاری مطلوب رویداد علیرغم همه مشکالت 
نظیر قطع اینترنت، تلفن، اختالل در پروازها و عدم حضور برخی مسئولین عالی رتبه کشوری به دلیل شرایط خاص کشور 
در آن روزها، هر چند خاطراتی نه چندان خوشایند به جا گذاشت، ولی تاب آوری و قوام رویداد KISHINVEX را به همه 

دست اندرکاران آن یادآوری کرد.

شوربختانه شیوع ویروس کووید 19  در جهان و ایران باعث تعطیلی گسترده تمامی نمایشگاه ها و رویدادها گردید و رویداد 
کیش اینوکس 2020 نیز از این قاعده مستثنا نگردید. با این وجود، ستاد برگزاری رویداد مصمم گردید تا با تهیه گزارش 
پیش رو شامل پیام ها، نظرات، گزارش و تحلیل های اقتصادی مسئوالن و دست اندرکاران و تبلیغات تعدادی از همراهان 
همیشگی رویداد کیش اینوکس، به نحوی جای خالی رویداد برگزار نشده را هر چند اندک پر نماید و این پیام را به مخاطبین 
رویداد کیش اینوکس انتقال دهد که در میان بیم ها و امیدها، در کنار شما و برای تعالی اقتصاد ایران از هیچ کوششی دریغ 
نخواهیم کرد.  امیدواریم با پایان این فصل از مشکالت، همچون گذشته با همراهی و همکاری کلیه دست اندرکاران اقتصادی 
کشور در رویداد KISHINVEX 2021، از تاریخ 8 لغایت 11 آذرماه 1۴00 )با اندکی تغییر در تقویم رویداد به دلیل پیش بینی 
واکسیناسیون گسترده تا آن زمان( میزبان حضور گرمتان باشیم و یك بار دیگر  با استقرار کامل دولت جدید به بررسی و نقد 

دوباره فرصتها و چالشهای اقتصادی کشور بپردازیم.

صاحبنظران،  اندرکاران،  دست  اقتصادی،  ارشد  مدیران  و  مقامات  از  زیادی  شمار  اذعان  به  و  شده  طی  مسیر  ارزیابی  در 
کارشناسان و فعاالن بازار، کیش اینوکس توانسته به محلی برای اجتماع و اجماع نخبگان اقتصاد ایران تبدیل گردد و به 
سهم خود، نقشی در بهبود روندها و رویه ها و ترسیم افق های نو برای دستیابی به موفقیت در دنیای پرشتاب و رقابتی امروز 
داشته باشد. خاضعانه از این اتفاق خرسندم و امید دارم با کوششی فراگیرتر از پیش و با انگیزه ای مضاعف و با آغوش باز 
نسبت به ایده های تازه برای توسعه کمی و کیفی رویداد، به استقبال قرن پانزدهم خورشیدی برویم و روزهای تابناک تری 

پیش رو باشد.

در پایان این نوشتار از همراهی کلیه اساتید کارشناسان و دست اندرکاران مسئولین وقت اقتصادی کشور در شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی، سازمان منطقه آزاد کیش، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های تابعه، 
سازمان سرمایه گذاری و کمك های اقتصادی و فنی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، بانك مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی،  وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، ستادهای سرمایه گذاری استانی، وزارت امور خارجه، بانك ها، 
بیمه ها، اساتید و صاحبنظران اقتصادی، شرکت های معظم بخش خصوصی و دولتی، فعاالن حوزه رسانه و نیز همکارانم در 
این مجموعه، چه آنانی که در میانه راه به دالیل مختلف از ما جدا شدند و چه آنانی که کماکان همراهمان هستند و همه 
عزیزانی که بدون کمك و همراهی و راهنمایی هایشان طی این مسیر غیر ممکن می بود، صمیمانه سپاسگزارم. با آرزوی 

سرافرازی و سربلندی ایران. 
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کیش اینوکس یا "نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و نمایشگاه بین المللی بورس، بانك، بیمه و خصوصی سازی"، 
برای مدیران و فعاالن اقتصادی کشور، نامی آشناست.

رویداد کیش اینوکس به عنوان یکی از بزرگترین رویداد های اقتصادی کشور، در طول سال های برگزاری با حمایت و مشارکت 
گسترده وزارتخانه ها و سازمان ها و فعاالن اقتصادی بخش دولتی و خصوصی در بخش های پیشرو اقتصادی کشور و نیز با حضور 
نخبگان اقتصادی و مشارکت کنندگان داخلی و خارجی به محلی جهت ارائه تصویری کامل از قابلیت ها، ظرفیت ها و شرایط 
کالن اقتصادی کشور، تقارن و تبادل اطالعات فعاالن اقتصادی و ایجاد زمینه های تحول در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل 
گردیده و به اذعان منابع داخلی و خارجی هر سال بر غنای آن افزوده شده و نقش مؤثرتری بر حوزه های اقتصادی داشته است. 

در چند سال گذشته شرایط اقتصادی ایران به گونه ای رقم خورده که در مقاطع اخیر، بیشتر از هر زمان دیگری ضرورت افزایش 
دانش تخصصی مدیران و مسئولین اقتصادی، اتخاذ راهبردهای نو و همچنین حفظ ارتباطات بین المللی احساس می گردد.

از سوی دیگر جذب منابع سرگردان مالی به طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری کشور، نه تنها باعث ایجاد اشتغال و افزایش 
بهره وری در اقتصاد کشورمان می گردد، بلکه از طریق هماهنگی مناسب بین ارکان بازارهای پولی و سرمایه ای کشور موجبات 

برون رفت از عمده چالش های موجود را فراهم خواهد آورد.

برگزار کنندگان رویداد KISHINVEX با تجربه سال ها برگزاری همایش ها و نمایشگاه های بازار سرمایه و شناسایی نقاط قوت و 
ضعف این رویداد ها توانسته اند با کنار هم قرار دادن بخش های پیشرو اقتصاد ایران و حضور نهاد های مالی، ارکان بازار سرمایه 
و متولیان پروژه های سرمایه پذیر در بخش های دولتی و خصوصی در حوزه های بازار سرمایه، انرژی، عمران و شهرسازی، 
گردشگری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، صنعت و معدن، حمل و نقل و لجستیك و صنایع و فناوری های نوین در کنار مسئولین، 
دست اندرکاران اقتصادی کشور و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصت ویژه ای را برای بهره برداری و توسعه سرمایه گذاری و 
در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم آورند. معرفی قابلیت های نهادهای مالی، توانمندی ها و دستاوردهای بازار سرمایه، 
پول و بیمه کشور، کمك به تشکیل سرمایه دراقتصاد ملی، افزایش ظرفیت ها برای رقابت بازار پول و سرمایه کشور با بازارهای 
مشابه منطقه و معرفی فرصت های سرمایه گذاری در طرح های کالن ملی، جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی، ارائه جدیدترین روش های تامین مالی برای طرح های سرمایه گذاری و تبادل اطالعات فنی و تجاری بین 

سرمایه گذاران و مجریان طرح های سرمایه گذاری از مهم ترین اهداف برگزاری KISHINVEX است.

در طی سال های برگزاری، ارتقاء کیفیت و استانداردهای برگزاری این رویداد در کنار برندسازی داخلی و بین المللی، همواره مورد 
توجه برگزار کنندگان KISHINVEX بوده است. حاصل عملکرد سال های اخیر این رویداد حضور بیش از 1700 شرکت داخلی 
و خارجی و مشارکت بیش از ۵0000 نفر از کارشناسان و مسئولین اقتصادی کشور، برگزاری بیش از 1۴0 نشست تخصصی و 
همایش بین المللی، برگزاری بیش از 1000 مالقات تجاری و عقد بیش از 200 قرارداد و تفاهمنامه همکاری بین شرکت های 

داخلی و خارجی و تبدیل رویداد KISHINVEX به یکی از بزرگترین رویداد های اقتصادی کشور، است.

قطب نمای بازار پول و سرمایه ایران

گزارش ساالنه



49

Annual Report

بانك ها، بیمه ها، ارکان بازار سرمایه و بورس ها، شرکت های تأمین سرمایه، شهرداری ها و سازمان های وابسته، مؤسسات 
مالی و اعتباری، صرافی ها و لیزینگ ها، شرکت های پذیرفته شده و فعال در بورس اوراق بهادار، شرکت های فعال در بورس 
کاال و فرابورس، شرکت های کارگزاری و صندوق های سرمایه گذاری مشترک، شرکت های سرمایه گذاری و مشاور سرمایه 
گذاری، تشکل ها و انجمن ها، مشاور سرمایه گذاری و لیزینگ، سرمایه گذاری و سرمایه پذیری دربخش ها و بازارهای مختلف، 
شرکت های فعال در زمینه فناوری اطالعات به ویژه در حوزه مالی و سرمایه گذاری، فین تك ها، شرکت های ارائه دهنده خدمات 
لیزینگ و مستغالت،  اعتباری،  با موسسات مالی و  اعتبار سنجی و مؤسسات حسابرسی، طرح ها و پروژه های مرتبط  مالی و 
شرکت های نوآور و دانش بنیان، شرکت های طراحی و ساخت پروژه های عمرانی، مشاوران، پیمانکاران و طراحان، شهرسازی، 
و  بازسازی  و خصوصی،  دولتی  در بخش های  و شهرسازی  پروژه های عمرانی  و  ها  سازان، طرح  انبوه  تعاونی های مسکن، 
زیبا سازی شهرها، پروژه های تولید انبوه سریع، مؤسسات علمی پژوهشی تحقیقاتی و نشریات تخصصی و نرم افزار، بهسازی 
بافت های فرسوده، مشاوره و مدیریت سرمایه در بخش مسکن و شهرسازی و عمرانی، فضای سبز و شهرسازی، طراحی و ساخت 
هتل ها و مراکز گردشگری، معرفی بسته های سرمایه گذاری ادارات کل میراث فرهنگی مراکز استان ها، پروژه های سازمان های 
سیاحتی و گردشگری، مدیریت سرمایه جهت توسعه زیرساخت ها و گسترش واحدهای اقامتی و مراکز گردشگری و مطبوعات، 
انتشارات و به ویژه رسانه های اقتصادی از جمله همکاران و ذینفعان بهاران تدبیر کیش در رویداد کیش اینوکس هستند. بر این 
اساس، موجب خرسندی است که با تالش های فراوان بستری ایجاد گردیده تا هر سال مجموعه های بیشتری به این اکوسیستم 

افزوده شده تا کیش اینوکس به قطب نمای بازار پول و سرمایه گردد.

متأسفانه، با شیوع کرونا در سطح جهان و ایران، با هدف حفظ سالمتی و رعایت موازین و مقررات ملی، رویداد کیش اینوکس 
مجال برگزاری حضوری نیافت.

از این رو با هدف حفظ ارتباطات ارزنده شکل گرفته در روند سال های گذشته، تالش شد تا مجموعه فعالیت بخش ها و ارکان 
اقتصاد کشور در قالب گزارش های تحلیلی و دقیق در وب سایت شرکت منعکس گردد. در این راستا، انتشار کتاب مستند و جامع 

فعالیت های سرمایه گذاری و اقتصادی بویژه در حوزه بورس، بانك و بیمه نیز در قالب کتاب پیش رو منتشر گردید.

هرچند دوازدهمین نمایشگاه معرفی سرمایه گذاری کشور و هفتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانك، بیمه و خصوصی سازی 
که مصادف با سال 2020 میالدی بود، صورت مجازی به خود گرفت. اما در عین حال تالش گسترده ای به کار گرفته شد تا با 
مشارکت سیاست گذاران، دست اندرکاران، فعاالن بازار پول و سرمایه و سایر ذینفعان و عالقمندان، ارتباطات در شکل برخط و به 

صورت تعاملی حفظ گردیده تا در سال 1۴00، شاهد رویداد اثر گذار دیگری باشیم.

سیزدهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور و هشتمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانك ، بیمه و خصوصی 
سازی )کیش اینوکس 2021(  در تاریخ 8 لغایت 11 آذرماه 1۴00 در جزیره کیش برگزار می شود. 

براساس برنامه ریزی دبیرخانه این نمایشگاه و همایش تخصصی، با استقرار دولت سیزدهم و در راستای سیاست های جدید و 
رویکردهای اعالمی در ماه های آتی، رویداد پیش رو با مشارکت سیاست گذاران، دست اندرکاران، فعاالن بازارهای مالی، بازار 
سرمایه و سایر ذینفعان و عالقمندان، فرصت تازه ای برای بازنگری اقدامات انجام شده، ترسیم چشم اندازهای نو در حوزه اقتصاد 

و گسترش ارتباطات تجاری و اقتصادی بنگاه های اقتصادی است.

الزم به ذکر است، شرکت بهاران تدبیر کیش با تکیه بر دانش و تجربه نزدیك به دو دهه فعالیت حرفه ای در زمینه برگزاری 
منطقه  در  نمایشگاهی  رویدادهای  برگزیدگان  گواهینامه  دارنده  کار،  و  و کسب  اقتصاد  حوزه  در  المللی  بین  و  ملی  رویدادهای 
خاورمیانه از سوی مجله لوکس الیف لندن  در بخش خاورمیانه است. این مجموعه با 2 دهه سابقه برگزاری رویدادهای کیفی در 
تراز ملی و بین المللی، در سال 1393 با طراحی رویداد تخصصی "کیش اینوکس"، تالش نمود تا در حوزه فرصت های سرمایه 
گذاری و بخش استراتژیك بورس، بانك و بیمه، به تقویت هم افزایی و تقویت ارتباطات تجاری و اقتصادی کشور در سطح ملی 

و بین المللی کمك نماید.  

کیش اینوکس ۲۰۲۱

Annual Report
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نگاهی به حوزه های کالن کیش اینوکس

بازار سرمایه

بازار سرمایه در سال 99، روزهای پرنوسانی را پشت سر گذاشت، معامالت این بازار را می توان به دو نیمه تقسیم کرد؛ در نیمه 
نخست، بورس با رشد بی سابقه ای مواجه شد و صدها هزار سهامدار جدید را به سوی خود جذب کرد، اما در نیمه دوم با اصالح و 

ریزش سنگین مواجه شد.

نیمه نخست سال، دوران یکه تازی بورس در عرصه اقتصاد کشور بود، جایگاه بورس در سال گذشته به حدی در ساختار اقتصادی 
کشور تثبیت شد که تاکنون سابقه نداشته است.

البته نقطه شروع رشد بازار سرمایه و روند معامالت این بازار، فقط مربوط به سال 99 نیست بلکه این بازار رشد خود را از سال 98 و 
با حضور گسترده سرمایه گذارانی آغاز کرد که به دنبال بازاری مطمئن بودند تا بتوانند همسو با تورم، سود معقولی را از سرمایه های 

خود کسب کنند.

در سال 1398 با حاشیه ها و چالش های زیادی در عرصه اقتصاد دست به گریبان بودیم، اما با این حال، سال پررونقی در بازار 
سرمایه به ارمغان آورده شد.  طبق آمار شاخص کل بورس تهران که در ابتدای سال 98 در کانال 170 هزار واحدی قرار داشت 
در روزهای پایانی سال 98 به کانال بیش از ۵۵0 هزار واحد رسید؛ بنابراین همان زمان را می توان آغازی برای روزهای خوش در 

بازار سرمایه و ورود گسترده سرمایه های مردم در این بازار دانست.
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کاهش دامنه نوسان به دو درصد

روند صعودی رشد شاخص بورس به حدی تداوم پیدا کرد که زمینه نگرانی مسئوالن ارشد بازار سرمایه را فراهم کرد و همین امر 
سبب شد تا در اواسط اسفند ماه سال 98، سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت غافلگیرانه تصمیمی را مبنی بر کاهش دامنه 
نوسان بورس به دو درصد اتخاذ کند، به دنبال این تصمیم در 1۴ اسفند ماه، شرکت فرابورس در اطالعیه ای اعالم کرد که به 
منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران مقرر شده دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معامالتی در بورس اوراق بهادار 

تهران و فرابورس ایران از 17 اسفند به دو درصد کاهش پیدا کند.

این اقدام سازمان بورس به اندازه ای شوکه کننده بود که باعث اعتراض بسیاری از سهامداران و فعاالن بازار شد و به دنبال آن 
مسئوالن حاضر در سازمان بورس، علت اتخاذ چنین تصمیمی را افزایش عجیب هیجانات موجود در بازار دانستند و اعالم کردند 

که این تصمیم کمکی در جهت بهبود روند معامالت و کاهش دامنه هیجانات است.

واکنش و اعتراض سهامداران در این زمینه تا جایی پیش رفت که رئیس کل بانك مرکزی از مذاکره با وزیر اقتصاد در این خصوص 
خبر داد و در ادامه این صحبت ها، نامه ای از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در فضای مجازی منتشر شد که در قسمتی از این نامه 
آمده است: ضروری است مصوبه هیات مدیره سازمان بورس در خصوص کاهش دامنه نوسان به دو درصد فعال منتفی شود و از 

17 اسفند دامنه نوسان در بورس و فرابورس به روال عادی بازگردد.

آغاز رشد پرشتاب معامالت بورس

پایان معامالت بورس در سال 98 بر مدار رشد، خوش بینی و امیدواری های زیادی را برای تداوم سرمایه گذاری در این بازار ایجاد 
بازار باز شود که  ابتدای سال 99، پای افرادی به این  کرد و همین امر موجب شد تا با آغاز روند صعودی معامالت بورس در 
هیچگونه شناختی نسبت به سرمایه گذاری در این بازار نداشتند و تنها علت تالش آنها برای ورود به این بازار کسب سودهای 
غافلگیرکننده ای بود که اطرافیانشان از این بازار به دست آورده بودند. همین امر سبب شد تا این افراد با فروش دارایی  و خروج 

نقدینگی از بانك ها، سرمایه های خود را بدون هیچ تحلیل و بررسی وارد این بازار کنند.

این افراد از جمله سهامدارانی بودند که فقط رشد بازار را مبنای تصمیم گیری خود برای ورود به این بازار قرار دادند و گمان می کردند 
با الگو قرار دادن رانت های اطالعاتی که در فضای مجازی در حال دست به دست شدن است، می توانند سرمایه هنگفتی را از این 
بازار کسب کنند، غافل از آنکه کانال های بورسی فقط سهامی را به سهامداران معرفی می کردند که از هیچگونه بنیاد و موقعیت 

مناسبی برای سرمایه گذاری برخوردار نبودند.

از  استقبال گسترده ای  بازارهای سرمایه گذاری، شاهد  به سایر  نسبت  بورس  معامالت  بازدهی  افزایش درصد  و  روزها  با گذشت 
سهامداران برای ورود به این بازار بودیم. در کنار آن به دلیل وجود رکود در معامالت بازارهایی موازی شاهد عجله مردم برای دریافت 

کد بورسی و ایجاد صف های طوالنی مقابل دفاتر پیشخوان و کارگزاری ها برای آغاز هر چه زودتر معامالت در این بازار بودیم.

کارشناسان معتقدند اصلی ترین علت رونق بورس در این سال، حمایت تمام قد دولت و مقامات ارشد کشور برای سرمایه گذاری در 
بازار سهام بود که این موضوع توانست اعتماد سرمایه گذارانی را به این بازار جلب کند که در جست و جوی بازاری مطمئن برای 
ورود نقدینگی های خود و کسب بازدهی معقول بودند؛ بنابراین اقبال عموم مردم برای حضور در این بازار و ورود نقدینگی های 
گسترده به بازار سهام باعث شد تا بازار سرمایه در چند ماه نخست سال از دیگر بازارهای سرمایه گذاری پیشی بگیرد و رشد بسیار 

چشم گیری را در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به دست آورد.

براساس آمار ارائه شده، افزایش روزانه تعداد سهامداران به این بازار و ورود میزان پولی که به صورت روزانه در ماه های نخست 
سال وارد بازار می شد، نشان دهنده ادامه رشد بازار بود. در همان زمان کارشناسان اعالم کردند نمی توان هیچ زمان دقیقی را برای 
پایان زمان رشد بازار اعالم کرد اما سهامداران نباید با اقدام های هیجانی خود بازار را از حالت طبیعی خارج کنند و سبب افت و 

رشدهای هیجانی در این بازار شوند.
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عرضه شستا، اتفاقی تاریخی

آزادسازی سهام عدالت

بعد از مدت ها انتظار، سرمایه گذاران برای عرضه شستا در بورس، سرانجام عرضه اولیه سهام این شرکت بزرگ در روز چهارشنبه 
)27 فروردین 99( انجام شد که این موضوع توانست به شدت بر روند معامالت این بازار تاثیرگذار باشد. به گفته مسئوالن حاضر 
در بازار، ورود شستا به بازار سهام به عنوان بزرگترین عرضه اولیه در بورس محسوب می شد. در عرضه اولیه شستا، 2 میلیون و 

70 هزار نفر مشارکت داشتند و به هر کد، سه هزار و ۶37 سهم اختصاص یافت  .

آزادسازی سهام عدالت از جمله مسایلی است که در چند سال اخیر مورد بحث بسیاری از مسئوالن قرار داشت،  عرضه آن در 
بورس به عنوان چالشی جدی در بازار مدنظر قرار گرفته بود و فقط در انتظار اجازه رهبر معظم انقالب بود که در نهایت این اقدام 
در 9 اردیبهشت ماه سال 99 با صدور ابالغیه ای از سوی رهبر معظم انقالب، آزادسازی و از طریق دو روش با عنوان آزادسازی 
به روش مستقیم و نیز غیرمستقیم فرصت تصمیم گیری را در اختیار مشموالن این سهام قرار داد که در این زمینه، بیش از  19 

میلیون نفر تصمیم به مدیریت مستقیم سهام عدالت خود گرفتند.

ETF عرضه سهام دولتی در قالب صندوق

واگذاری باقی مانده سهام دولت در قالب صندوق سرمایه گذاری ETF )قابل معامله( از جمله اقداماتی بود که بارها مورد تاکید رییس 
جمهوری وقت قرار گرفت و در نهایت این تصمیم با همکاری دولت، سازمان بورس و سازمان خصوصی سازی با موفقیت همراه شد.

یکم(  که  )دارا  یکم«   مالی  واسطه گری  نام »صندوق  دولتی )ETF( به  معامله  قابل  پذیره نویسی صندوق  از  نخستین مرحله 
شامل سهام بانك ملت، بانك تجارت، بانك صادرات و بیمه های البرز و اتکایی امین بود از اواسط اردیبهشت ماه آغاز و تا پایان 
اردیبهشت ماه ادامه داشت، در پایان زمان پذیره نویسی اعالم شد که سه میلیون و ۴81 هزار نفر از سرمایه گذاران در پذیره نویسی 

این صندوق مشارکت کردند.

دومین مرحله از پذیره نویسی صندوق قابل معامله دولتی ETF که متعلق به سهام پاالیشی )پاالیش نفت تهران، پاالیش نفت 
اصفهان، پاالیش نفت تبریز و پاالیش نفت بندرعباس( بود با نام »صندوق پاالیشی یکم« )دارا دوم( در اوایل شهریور ماه انجام 
شد، تعداد مشارکت سرمایه گذاران در این پذیره نویسی بیش از سه میلیون و ۵28 هزار نفر و ارزش آن رقمی حدود 13 میلیارد و 

2۴0 میلیون تومان بود.

با وجود اینکه ورود سرمایه گذاران تازه وارد باعث ورود حجم گسترده ای از نقدینگی به این بازار و رشد غافلگیرکننده شاخص بورس 
شده بودند، اما از همان ابتدا برخی از کارشناسان نگران های خود را از چنین رشدی در بازار اعالم کردند و معتقد بودند که با ایجاد 
کوچکترین هیجانی از سوی سهامداران شاهد روزهایی در این بازار خواهیم بود که بازگشت دوباره شاخص بورس به مدار صعودی 
را به کاری دشوار تبدیل می کند. اما در مقابل دیگر کارشناسانی بودند که روند صعودی بازار سهام را به دلیل عقب ماندگی های 
این بازار از دیگر بازارهای سرمایه گذاری مانند طال، خودرو و ارز طبیعی می دانستند و معتقد بودند که نباید چندان نگران روند 

فعلی بازار بود.

دولت از همان ابتدا همه توان خود را برای معامالت بورس به کار گرفت و اقداماتی را در چند ماه نخست سال به سرانجام رساند 
که نتیجه سال ها تالش برای تحقق هر چه زودتر آنها بود، مهم ترین اقدامات انجام شده از طرف دولت در این مدت، عرضه اولیه 
شستا، واگذاری باقیمانده سهام دولت در برخی از شرکت های دولتی در قالب صندوق های ETF و آزادسازی معامالت سهام عدالت 
بود که به دنبال انجام چنین اقداماتی از سوی دولت، بورس تهران در سه ماه نخست سال رکورد تاریخی را به ثبت رساند و با 1۴0 
درصد بازدهی، بیشترین میزان درصد رشد را در مقایسه با سایر بازارها به دست آورد، این در حالیست که پرونده بازار سرمایه در 

سال 98 که نقطه آغاز رشد معامالت بورس بود با بیش از 180 درصد بازدهی بسته شد.
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در ابتدا قرار بود سومین مرحله از پذیره نویسی این صندوق با سهام خودرویی و فلزی ها )سایپا، ایران خودرو، فوالد مبارکه اصفهان 
و ملی صنایع مس ایران( در اواخر پاییز انجام شود، اما در دقیقه 90  تصمیم های جدیدی در این زمینه اتخاذ و اعالم شد که 
باقی مانده سهام بانکی ها در قالب دارا سوم به بازار عرضه می شود که البته تاکنون زمان مشخصی برای عرضه سهام خودرویی و 

فلزی از طریق صندوق ETF به بورس اعالم نشده است.

ریزش بازار، شروع روند نزولی

رشد غافلگیرکننده بازار سهام باعث شد تا شاخص بورس از ابتدای سال 99 تا اواسط مرداد ماه به رشد حدود 300 درصدی دست 
پیدا کند، اما از اواخر مرداد ماه و با ورود شاخص بورس به کانال دو میلیون واحد، روند معامالت بورس سمت و سوی دیگری به خود 
گرفت و وارد مدار نزولی شد، در ابتدا اکثر کارشناسان و فعاالن حاضر در بازار گمان می کرند که با وجود رشد بی سابقه شاخص بورس 

از ابتدای سال، ایجاد چنین اصالحی برای بازار الزم است و سهامداران نباید نگران اصالح و روند نزولی پیش آمده در بازار باشند.

تداوم اصالح سنگین شاخص بورس باعث شد تا سهامداران همان گونه که هیجانی وارد این بازار شده بودند به منظور جلوگیری 
از ضرر و زیان های سنگین اقدام به عرضه و فروش هیجانی سهام خود در این بازار کنند که همین امر در کنار نیاز بازار به اصالح 
بر شتاب روند نزولی بازار تاثیر گذاشت. در زمان ریزش شاخص بورس، کارشناسان حاضر در بازار مقاومت کانال دو میلیون واحد 
را به عنوان مقاومتی سخت در بازار عنوان کردند و معتقد بودند که بازار بعد از اصالح در مدت زمانی وقت و عبور از این کانال 
می تواند دوباره به روزهای اوج بازگردد اما آتش این اصالح در بازار شعله ورتر از آن بود که بتواند شاخص بورس را بعد از مدتی 

موقت به مدار صعودی بازگرداند و دوباره شاهد رکوردشکنی های پیاپی در این بازار باشیم.

به دنبال چنین ریزشی در بازار سهام، اقدام های متفاوتی از سوی سازمان بورس برای بهبود روند بازار و بازگشت رشد به معامالت 
انجام شد اما هیجان و ترس ایجاد شده در بازار به حدی زیاد بود که سهامداران غافل از کمك سازمان بورس به این بازار فقط به 

دنبال خروج از بورس و ورود هر چه زودتر سرمایه های خود به دیگر بازارهای سرمایه گذاری بودند.

افزایش سقف سرمایه گذاری در سهام صندوق های با درآمد ثابت

دو نیمه شدن معامالت بورس

سازمان بورس در ابتدا برای بهبود وضعیت معامالت بورس اقدام به افزایش سقف سرمایه گذاری در سهام صندوق های با درآمد 
ثابت کرد. در ابتدای سال 99 و در فروردین ماه سال جاری، این حد نصاب 10 درصد تعیین شد، در مرداد ماه نیز طبق اعالم 
سازمان بورس و اوراق بهادار حدنصاب سرمایه گذاری در سهام این صندوق ها به پنج درصد کاهش یافت اما در اواخر مرداد ماه به 

منظور حمایت از بازار سرمایه افزایش سقف سرمایه گذاری در سهام صندوق های بادرآمد ثابت را به 1۵ درصد افزایش داد.

در ابتدای آبان ماه در راستای افزایش ظرفیت تقاضای بازار مصوبه ای نهایی شد که براساس آن، سقف مجاز خرید صندوق های 
سرمایه گذاری با درآمد ثابت از 1۵ به 20 درصد افزایش یافت.

در ماه های نخست سال 99، سیستم داد و ستدها به دلیل افزایش تعداد معامله گران و افزایش چشمگیر ارزش معامالت با مشکالتی 
همراه شد که به دنبال آن شاهد کند شدن سیستم کارگزاری ها، قطعی هسته معامالت سهام و  تاخیر در ثبت سفارش خرید و 

فروش بازار بودیم.

وجود چنین وضعیتی در بازار باعث شد تا زمانبندی جلسه معامالتی بورس تهران به منظور بهبود کارکرد سامانه معامالتی و روند 
معامالت این بازار از 27 مرداد ماه به صورت موقت تغییر کند.
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حمایت حقوقی ها، جواب نداد

در زمان ریزش شاخص بورس، همه گمان می کردند که بازار با حمایت حقوقی ها می تواند دوباره به مدار صعودی بازگردد، این امر 
باعث تشکیل جلسه رییس سازمان بورس با حقوقی ها، بازگرداندن امید  به این بازار و بازگشت شاخص بورس به مدار صعودی 
شد اما متاسفانه این اقدام از سوی حقوقی ها به صورت نیمه کاره رها شد و برخالف تالش های صورت گرفته برای بهبود وضعیت 

بازار، نتوانست چندان تاثیر مثبتی را در بازار با خود به همراه داشته باشد.

بازارگردانی توسط شرکت های سبدگردان

یکی از راهکارهای بهبود بازار، بازارگردانی توسط شرکت های سبدگردان برای کاهش نوسان بورس بود که 13 شهریور ماه در 
جلسه ای با حضور رییس سازمان بورس و نهادهای حقوقی تصمیم های مهمی در راستای بهبود وضعیت بازار اتخاذ و مقرر شد 

فرآیند جدید بازارگردانی با هدف افزایش رونق بازار و تسهیل نقدشوندگی آغاز شود.

تأمین مالی از صندوق توسعه ملی

بعد از اقداماتی که از سوی سازمان بورس برای بازگشت رشد به معامالت بورس در دستور کار قرار گرفت و با تاثیر چندانی در 
بهبود وضعیت بازار همراه نبود، وعده انتقال نقدینگی از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه داده شد.

رییس سازمان بورس بعد از تصمیم اتخاذ شده در جلسه شورای عالی بورس اعالم کرد: صندوق توسعه ملی مکلف است یك درصد 
از منابع ساالنه خود را )از سال 139۴ به بعد( به ازای هر سال، نزد بانك عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت 
)حداقل 20 ساله( سپرده گذاری کند. بعد از مدت ها انتظار  و تاخیر در پرداخت این مبلغ وعده داده شده در نهایت »محمد ابراهیم 
آقابابایی«، رییس هیئت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد که ۶ آذر ماه مبلغ یك هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه 

ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد. 

لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک ها در بورس

اقدامی دیگر که برای بهبود وضعیت بازار در دستور کار شورای عالی بورس قرار گرفت، منع مشارکت بانك ها در رابطه با مفاد ماده 
1۶ و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بود و در این زمان بانك ها مجاز به سرمایه گذاری در بازار 
سرمایه شدند و اکثر کارشناسان بازار سرمایه معتقد بودند، بانك ها با توجه به حجم نقدینگی و قدرتی که در اختیار دارند می توانند 

بازیگران خوبی در بازار سرمایه باشند.

حمایت از بازار با اوراق اختیار فروش تبعی

در کنار اقدام های گسترده  و ابزارهای مختلفی که از سوی مسووالن بازارسرمایه برای کاهش التهاب در معامالت بازار به کار 
گرفته شد،  اوراق اختیار فروش تبعی یکی از ابزارهایی بود که برای  توسعه  بازار سرمایه در دستور کار قرار گرفت.

طبق اطالعیه  منتشر شده قرار شد تا در جلسه معامالتی اول زمان پیش گشایش از ساعت هشت و 30 دقیقه تا هشت و ۴۵ دقیقه 
و زمان انجام معامالت از ساعت هشت و ۴۵ دقیقه تا 11 و ۴۵ دقیقه و در جلسه معامالتی دوم، زمان پیش گشایش از ساعت 12 
تا 12 و 1۵ دقیقه و زمان انجام معامالت از ساعت 12 و 1۵ دقیقه تا 1۵ و 1۵ دقیقه باشد، اما از چند روز بعد و با بهبود وضعیت 
سیستم های معامالتی زمان معامالت بازار به روال قبل بازگشت و بر این اساس، 8:30 تا 9 زمان پیش گشایش و از ساعت 9 تا 

12:30 زمان معامالت نماد شرکت ها بود.
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ممنوعیت در نوسان گیری روزانه

با توجه به نوسان گیری برخی از فعاالن بازار و التهاب های ایجاد شده در معامالت، شرکت بورس تهران در اطالعیه ای اعالم کرد 
که از پنجم مهر ماه تا اطالع ثانوی فروش سهام خریداری شده در همان روز امکان پذیر نخواهد بود. بعد از گذشت حدود یك و 

ماه نیم از اجرای این قانون از اواسط آبان ماه، بورس اوراق بهادار طی اطالعیه ای از لغو این ممنوعیت خبر داد.

کاهش زمان پیش گشایش معامالت بورس

بسیاری از کارشناسان مهمترین عامل در ریزش شاخص بورس  را خروج نقدینگی اعالم کردند که از سوی حقوقی ها در زمان پیش 
گشایش رخ داده بود. به دنبال چنین اتفاقی، شرکت بورس تهران و فرابورس ایران با صدور اطالعیه ای اعالم کردند: از 2۴ آبان ماه 
زمان سفارش گیری پیش گشایش در همه بازارهای بورس اوراق بهادار تهران به مدت 1۵ دقیقه از ساعت 8:۴۵ تا 9:00 خواهد بود.

بی نتیجه ماندن اقدام های انجام شده و تداوم ریزش شاخص بورس باعث شد تا بار دیگر شاهد استعفای رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار باشیم. رئیس سابق سازمان بورس در تاریخ 30 دی ماه نامه استعفای خود را تقدیم وزارت اقتصاد کرد و علت این استعفا 
را فراهم نشدن شرایط اعالمی جهت حمایت از صنایع، بازار سرمایه و سرمایه گذاران اعالم کرد که در نهایت استعفای وی مورد 
پذیرش اعضای شورای عالی بورس قرار گرفت و معاون وزیر اقتصاد به عنوان رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.

از زمان ورود رئیس جدید به سازمان بورس، اقداماتی برای کاهش هیجان در بورس صورت گرفت که این موضوع نشان دهنده تمرکز 
و تالش بی وقفه رئیس جدید سازمان بورس برای بازگشت دوباره رشد به معامالت بازار سهام است.

تاثیرگذارترین آن در روند  اتخاذ کرد که  بازار  اواسط بهمن ماه شورای عالی بورس، تصمیمات جدیدی برای بهبود وضعیت  در 
معامالت بازار، تغییر دامنه نوسان بود. براساس این تصمیم، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو درصد و مثبت ۶ درصد شد 
و از همان ابتدا اعالم شد که تصمیمات شورای عالی بورس پس از 72 ساعت قابلیت اجرا دارد و بر همین اساس، از روز شنبه 2۵ 

بهمن ماه، این تغییر اعمال شد.

همان زمان رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: بر اساس تصمیم شورای عالی بورس، تغییرات حجم مبنا در اختیارات 
سازمان بورس قرار گرفت تا متناسب با شرایط بازار، تغییراتی اعمال شود، همچنین این اختیار به سازمان بورس و اوراق بهادار 
داده شد که انتشار اوراق اختیار فروش تبعی را به ناشران و سهام داران عمده الزام کند. در کنار تصمیمات اتخاذ شده،  اعتبار خرید 

کارگزاری ها به ۶0 درصد تغییر پیدا کرد.

ایجاد چنین تغییری در معامالت بورس برای چند روزی بازار را به مدار صعودی بازگرداند و چشم انداز مثبتی را در این بازار ایجاد 
کرد، اما بعد از مدتی بار دیگر بازار با بی توجهی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده به مسیر نزولی بازگشت و زمینه نگرانی و ترس 

سهامداران در این بازار را فرهم کرد.

در ادامه روند نزولی بازار، سازمان بورس همچنان به دنبال اجرای اقداماتی تازه برای حمایت از این بازار بود که به دنبال آن رئیس 
سازمان بورس طرح های حمایتی را برای حمایت از سهامداران خرد در دستور کار قرار داد، بر اساس این طرح سهامداران خردی 

که در تاریخ 12 اسفند )تاریخ مصوبه شورایعالی بورس( دارایی کمتر از 10 میلیون تومان داشته باشند، مشمول این قانون شدند.

بر این اساس، گروه مزبور چنانچه پرتفوی خود را تا اردیبشهت ماه سال 1۴01 تغییری ندهند و تا آن زمان بازدهی کمتر از 2۵درصد 
از بازار سهام دریافت کرده باشند، ما به التفاوت آن را از صندوق توسعه بازار دریافت می کنند. با توجه به چنین طرحی و طبق 

بررسی های انجام شده تعداد سهامداران خردی که در این طرح قرار خواهند گرفت بالغ بر ۴ میلیون نفر است.

ایجاد چنین تغییراتی در بازار، نشان دهنده آن بود که سازمان بورس عزم جدی را برای بهبود وضعیت بازار در پیش گرفته است و به 
دنبال آن است تا بتواند هر چه زودتر با ایجاد آرامش در بازار سرمایه، معامالت این بازار را به مرحله تعادل برساند.

با توجه به تالش سازمان، به نظر می رسد که اقدامات انجام شده از سوی سازمان بورس و شورای عالی بورس برای بازگشت رشد 
به بورس، در سال 1۴00 هم ادامه دار باشد و شاید بتوان در نیمه دوم سال، بار دیگر شاهد ورود بازار سهام به مدار صعودی اما با 

شتابی کمتر از سال 99 باشیم.



56

گزارش ساالنه

شرکت های دانش بنیان

توسعه و گسترش شرکت های دانش بنیان، برای خیلی از دانشمندان، نخبه ها، اساتید و افرادی که طرح و هدفی ایده آل در 
سر دارند شاید به عنوان مسیر و دغدغه رسیدن به اکتشافات محسوب می شود؛ ایده هایی که در ذهن تداعی شده و مدام مرور 
می گردد تا برای رسیدن به مرحله تولید و پا نهادن به دنیای امروز در ابتدا یك طرح ذهنی بوده است تا برای استفاده سایر اقشار 

جامعه در دنیای مدرن امروزی کاربرد بسزایی داشته باشد. 

در قرن 21 شاهد رشد روز افزون اطالعات در تمام ابعاد زندگی هستیم؛ دنیای تسخیر شده ای از فناوری های جدید در برابرمان 
وجود دارد که هر روز برای بروزرسانی و همگام سازی افراد باید اطالعات خود را نوین کنند که بتواند با این اطالعات کیفیت 

خدمات و زندگی شان را تضمین کنند و راهی به سوی پیشرفت و بازگشایی شرکت های بنیادین باز کنند.

شرکت های بنیادین ایده های نوظهور و امکاناتی را که کشورهای توسعه یافته تهیه می کردند و برای دستیابی به آن تجهیزات 
مجبور بودیم که نیازها با دالر وارد کشور شود،  براحتی و بدون دغدغه هزینه گزاف در اختیارکشور قرار دادند که این جریان اتفاق 

شگرفی برای خودکفایی کشور محسوب می شود.

شرکت های دانش بنیان، منشأ تحوالت بسیار زیادی برای رشد و توازن در کشور محسوب می شوند. به این منظور در سال 1389 
در مجلس شورای اسالمی قانونی به نام حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان به ثبت رسید که آغازگر حمایت از شرکت های 
دانش بنیان شد. در سال 1399 که به نام سال جهش تولید نامگذاری گردید برای ثبت شرکت های دانش بنیان سیزدهم خرداد 

ماه سامانه غزال طراحی گردید تا شرکت ها بتوانند در سامانه صندوق نوآوری و شکوفایی شرکت خود را به ثبت برسانند. 

در سال 1399، صدها شرکت دانش بنیان در زمینه بازار سرمایه به ثبت ملی رسید که البته با حمایت معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی، در این زمینه تسهیالت خوبی برای دانشجویان، اساتید برجسته دانشگاه و نخبگان 

اعطا شد تا جریان کارآفرینی و نوآوری در کشور از سرعت بیشتری برخوردار گردد.

شرکت های دانش بنیان همچنین امکان حضور در بازار سرمایه و فرابورس را کسب کرده اند، تاکنون سی و پنج شرکت دانش بنیان، 
با راهیابی به بازار بورس و فرابورس ایران از وضعیت مناسب تری نسبت به قبل برخوردار شدند. این شرکت ها با ارزش 180هزار 

میلیارد تومان در بورس حضور دارند.

شرایط پذیرش طرح های حمایتی برای این شرکت ها شامل؛ تقویت اقتصاد ملی کشور، تقویت دفاع ملی کشور، اشتغال زایی،  
ارتقای سطح طرح ها از نمونه ی صنعتی و یا ارتقا سطح تکنولوژی، ارتقا از نمونه ضمیمه ی صنعتی محصول به نمونه ی صنعتی 
و تولیدی طرح هایی که از پتانسیل الزم و توان بالقوه جهت تجاری سازی و رسیدن به فناوری برتر در جهت اشتغال زایی، کسب 

درآمد و ... برخوردار هستند. 

نباید فراموش کنیم که شرکت های نوپا و دانش بنیان در ابتدای امر با مشکالتی از جمله بازاریابی، بیمه و برخی خالء های قانونی 
مواجه هستند. کمبود منابع مالی یکی دیگر از مشکالت است، با توجه به اینکه شرکت های دانش بنیان بخشی از سرمایه مورد 
نیاز خود را برای تحقیق و توسعه محصوالت نیاز دارند، کمبود منابع مالی و تسهیالت ارائه شده از سوی صندوق های پژوهش و 

فناوری را با توجه به هزینه های تولید بسیار اندک می دانند.
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مشکل دیگر شرکت های دانش بنیان، عدم حمایت از محصوالت داخلی و استفاده از محصول خارجی به ویژه در دستگاه های 
دولتی است که عامل آسیب به تولیدکننده های داخلی شده و بازار داخلی را در اختیار کاالهای خارجی مشابه تولید داخل قرار داده 
است که البته با تالش های فراوان، عدم توازن موجود در سال های گذشته به سمت حمایت حداکثری از تولیدات داخلی در حال 
تغییر و جابجایی است. با این حال، صنایع دانش بنیان همچنان نیازمند تغییر نگاه ها در سطح عمومی و سطح سیاست گذاری 

هستند تا روند امیدوارکننده سال های اخیر، مقطعی نمانده و جریانی پایدار و اثرگذار باشد.

گسترش و پیشرفت روز افزون دامنه صنایع "های تك" و دانش بنیان خبر خوبی برای کشور است. حمایت مالی و اعتباری از بخش 
خصوصی و تعاونی در زمینه تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته با اعطای تسهیالت مالی با نرخ ترجیحی، صدور انواع ضمانت نامه، 

سرمایه گذاری خطرپذیر غیرمستقیم و ارائه خدمات کارشناسی، نیازهای اهالی زیست بوم نوآوری است.

 الزم به ذکر است، هم اکنون در کشور ۵300  شرکت دانش بنیان به ارزش 120 میلیارد دالر فعالیت دارند.
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مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
ایده ایجاد مناطق آزاد تجاری به شکل امروزی خود در سطح جهان، به سال های پس از اتمام جنگ دوم جهانی برمی گردد. در آن 
سال ها کشورهای مختلف درصدد برآمدند با بهره گیری از مزیت های مناطق آزاد برای صادرات و جذب سرمایه گذاری های داخلی 
و خارجی، آثار عقب ماندگی در اقتصاد داخلی را از بین ببرند. در ادبیات اقتصادی مناطق آزاد، اگرچه آمریکایی ها با تصویب الیحه 
مناطق تجارت در سال 193۴ پیشرو این حوزه هستند، اما منطقه آزاد شانون )Shannon( ایرلند اولین منطقه آزاد جهان شناخته 
می شود که در سال 19۵9 ایجاد شده و برای اولین بار در اساسنامه آن از جذب سرمایه گذاری خارجی، انتقال تکنولوژی و ایجاد 

اشتغال سخن به میان آمده است.

بنابر تعاریف بین المللی، منطقه آزاد، محدوده حراست شده بندری و غیربندری است که از شمول برخی مقررات جاری کشور متبوع 
خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و تعرفه گمرکی، همچنین سهولت و تسریع در 
انتقال فناوری، به توسعه سرزمین اصلی کمك می کند. بر این  با جذب سرمایه گذاری خارجی و  فرآیندهای صادرات و واردات 
اساس، تامین کمبودهای توسعه اقتصاد ملی، بهره گیری از مزایا، پتانسیل ها و به طور کلی برتری های نسبی منطقه، برقراری ارتباط 
سیستماتیك بین اقتصاد ملی و جهانی، کسب و افزودن بر مهارت های نیروی کار و مدیریت، تولید و اشتغال، کسب درآمدهای 
ارزی، جذب سرمایه های خارجی و فناوری پیشرفته همچنین در مرتبه بعدی محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم ازجمله 
اهداف اصلی ایجاد مناطق آزاد است. در ایران نیز ایده اولیه شکل گیری مناطق آزاد تجاری- صنعتی به برنامه اول توسعه، مصوب 

سال 13۶8 برمی گردد.

با وجود تمام مزیت ها و پتانسیل هایی که برای مناطق آزاد تجاری- صنعتی برشمرده می شود، اما بررسی تجربه مناطق آزاد ایران 
که تاکنون تعداد آنها به عدد 1۴ رسیده است، نشان می دهد مناطق ایجاد شده از دستیابی کامل به اهداف اولیه خود بازمانده  است. 

وابستگی شدید اقتصاد ایران به تك  محصول نفت و دالرهای نفتی و همچنین حضور کمرنگ اقتصاد ایران در عرصه رقابت 
جهانی، ایجاد مناطق آزاد را به عنوان عاملی مؤثر در جهت جبران فرصت های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و 
مولد، ارتقای جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی مورد توجه و تاکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور قرار داد. 
در همین راستا براساس خط مشی شماره ۴ قانون برنامه اول توسعه مبنی بر »ایجاد رشد اقتصادی در جهت افزایش تولید سرانه، 
اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادی با تاکید بر تولید محصوالت استراتژیك و مهار تورم« از طریق »برداشتن کلیه موانع و 
ایجاد همه گونه تسهیالت برای توسعه صادرات کاالهای صنعتی براساس مزیت های کشور ازجمله ایجاد مناطق صنعتی آزاد جهت 

استقرار صنایع تولیدکننده محصوالت صادراتی و جذب سرمایه در این صنایع« در دستورکار قرار گرفت.

در نگاه کلی، تالش دولت ها در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازگرداندن این مناطق به مسیر توسعه پویا است و گزارش های 
آماری، نشانگر کندی این روند بوده است.

مناطق آزاد کشور یکی از حساس ترین حوزه های اقتصادی کشور محسوب می شوند که در سال های اخیر فراز و نشیب فراوانی را 
تجربه کرده اند، اما در عین حال توانسته اند موفقیت های بی شماری نیز کسب کنند؛ هرچند به زعم عده ای این مناطق نتوانسته اند 
به اهداف خود برسند، اما کسانی که از نزدیك شاهد فعالیت آن هستند می توانند تغییرات سال های اخیر را به خوبی درک کنند و 
جدای از کسانی که مدام به فکر متهم کردن فعالیت های مناطق آزاد ایران هستند، بسیاری معتقدند با وجود سختی های فراوان 

و تحریم ها، صادرات در این مناطق رشد خوبی داشته و تولید و جذب سرمایه گذاری نیز روند رو به رشدی را تجربه می کنند.

در سال های اخیر، مناطق آزاد و ویژه  تحت اجرای یك برنامه ریزی راهبردی توانستند تا حدی نواقص و کمبودهای زیرساختی 
خود را برطرف کنند و در ادامه آن با شناسایی نقاط قوت خود انتخاب کنند که در چه حوزه هایی سرمایه گذاری انجام دهند.

امروز در دنیا مناطق آزاد و ویژه به عنوان یکی از اساسی ترین راهکارها یا ابزارهای تحقق توسعه اقتصادی فعالیت می کنند، کما 
اینکه کشورهای توسعه یافته مثل چین درآمد بسیار باالیی از حوزه تجارت در مناطق آزاد دارند. در حال حاضر و با وجود شرایط 
فعلی در کشور مناطق آزاد می توانند به عنوان یکی از مکانیسم های مؤثر جذب همزمان سرمایه گذاری و صادرات در فرآیند پویایی 
و آزادسازی تجارت مورد استفاده قرار گیرند. به عنوان نمونه از مهم ترین دستاوردها می توان به راه اندازی درگاه خدمات مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی ایران، راه اندازی بورس بین الملل و رشد شاخص های اقتصادی اشاره کرد.
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یکی از اساسی ترین ارکان توسعه اقتصادی، سالمت اقتصادی و شفافیت است؛ یکی از مهم ترین پشتوانه ها برای جلب اعتماد 
سرمایه گذاران هم همین موارد است. شفاف بودن، ایجاد اطمینان خاطر برای فساد زدایی و از ضروریات سیستم های توسعه محور 
است. از طرفی باید گفت که استفاده از فن آوری  های نوین برای ایجاد تغییری شگرف در نتایج حاصل از کسب  و کار و تجربه  
مشتریان موضوع روز دنیا و بسیار جدی و با اهمیت است. از سال 200۵ میالدی و با انتشار گزارش بانك جهانی درباره رتبه بندی 
کشورها در شاخص  های »سهولت کسب و کار«، موضوع بازنگری در رویه  های مقرراتی و توسعه دولت الکترونیك و نهایتًا تحول 
بهبود وضعیت شاخص  های  و  ارائه شده  استانداردهای  رعایت  با  از کشورها  بسیاری  برخوردار شد.  باالتری  اهمیت  از  دیجیتال 
سهولت کسب و کار، جهش  های فوق العاده  ای را در این رتبه بندی و مهم تر از آن در اقتصاد خود تجربه کردند. امروز، توجه به 
تحول دیجیتال حتی برای رقابت در بازارهای منطقه ای نیز اجتناب  ناپذیر است و ایران نیز چاره ای جز جدی گرفتن این رقابت ندارد.

از نیمه دوم سال 139۶، نیاز و ضرورت داشتن پنجره واحد خدمات به  منظور اواًل تحول دیجیتال در مناطق آزاد و در ادامه شفاف 
سازی اقدامات و روندها و مبارزه با فساد به صورت جدی مطرح و با انجام بررسی  های اولیه، مسیر این پروژه برنامه ریزی شد. در 
گام نخست، مطالعه وضع موجود سازمان های مناطق آزاد بر اساس متدولوژی های روزآمد ارزیابی بلوغ دیجیتال و طراحی وضع 

مطلوب با استفاده از تجربیات موفق بین المللی در قالب یك پروژه مطالعاتی یك ساله در دستور کار قرار گرفت.

مرحله امکان سنجی و مطالعات این پروژه، به صورت میدانی و بر اساس روش های به  روز و همچنین با بررسی تجربه پیاده سازی 
دولت الکترونیك در کشورهایی همچون چین، مالزی، گرجستان و امارات عربی متحده طی مدت یك سال اجرا شد. پس از جمع 
آوری و تحلیل اطالعات مناطق آزاد کشور در کنار اطالعات برخی پروژه های موفق بین المللی، معماری وضع مطلوب به همراه 
شناسنامه خدمات مناطق آزاد و سامانه  های نرم افزاری مورد نیاز تهیه و خدمات بر اساس شاخص  های اهمیت در تسهیل کسب 
و کار، الزام قانونی و فوریت پیاده سازی، زمان و هزینه  مورد نیاز جهت پیاده سازی فنی و همچنین میزان تعامل مورد نیاز )اعم از 

درون سازمانی و برون سازمانی( برای راه اندازی کامل خدمت اولویت بندی شدند.

در مرحله دوم و به موازات تکمیل هر فاز از تحلیل وضع مطلوب و احصای خدمات و فرآیندهای مورد نیاز هر حوزه، برنامه راه 
اندازی سامانه  های نرم افزاری طبق اولویت های پیش بینی شده در دستور کار قرار گرفت و از تیرماه 1397، به تدریج سامانه  های 
مختلفی همچون سامانه یکپارچه فعاالن اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی )سیفام(، سامانه جامع امور گمرکی، سامانه ثبت 
سفارش و سامانه ثبت شرکت  ها در کنار سامانه  های پشتیبان همچون سامانه ثبت اقالم آماری، سامانه مدیریت پروژه های عمرانی 
و داشبورد مدیریتی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد به بهره برداری رسیدند و در نهایت اسفند ماه 1398 بود که یکپارچه سازی 
عملکرد این سامانه  ها با یکدیگر و تعریف خدمات فرا سامانه  ای، با بهره برداری آزمایشی از »درگاه یکپارچه خدمات مناطق آزاد« 

به نشانی www.freezones.ir آغاز شد.
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در حال حاضر هم شهروندان و به ویژه صاحبان کسب و کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می توانند به درگاه یکپارچه ای مراجعه 
کنند؛ این درگاه تنها یك بار از متقاضیان می خواهد که برای دسترسی به کلیه  خدمات، ثبت نام کنند و اطالعات و بارگذاری 
مدارک مرتبط را انجام دهند. با راه اندازی این درگاه، در آینده نزدیك، مراجعین برای دریافت یك خدمت به چند سامانه یا سازمان 
دغدغه نخواهند داشت چراکه همین عضویت، بیش از 300 خدمت را در چارچوب 70 گروه خدمت اصلی و 12 موضوع خدمت در 

دسترس کاربران قرار خواهد داد به طوری که تا به امروز بیش از 100 خدمت آن به بهره برداری رسیده است.

با وجود نقدهای مطرح شده، در حال حاضر، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تالش است تا با شفاف سازی 
در امور، فعالیت ها و عملکردها به عنوان یکی از ارکان اصلی مناطق آزاد به سمت توسعه اقتصادی پایدار حرکت نماید. برخی از 
انتقادات در زمینه شفاف سازی در مناطق آزاد وارد است که برای رفع این موضوع می بایست آسیب شناسی در خصوص پرونده های 
حقوقی مناطق آزاد از حیث موضوع و تعداد در اولویت سازمان های مناطق آزاد قرار گیرد و به سمت شفاف سازی حرکت کنند و 

بر این رویکرد اصرار داشته باشند.

بنابراین مدیران حقوقی در سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی نباید اجازه تعرض و تعدی به حق بیت المال را بدهند و این 
حساسیت و دغدغه باید در رعایت حقوق مردم بیشتر رعایت شود. البته این نکته نباید فراموش شود که ممیزی سنوات فعالیت ها 

و چالش های حقوقی مناطق آزاد در اولویت برنامه های این مناطق در بخش های حقوقی است.

همچنین الزم است مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در حوزه حقوقی در ارتقاء سطح کیفی، انتقال تجربه، کمك و تبادل اطالعات به 
یکدیگر کمك کنند و سطح همکاری و مشارکت خود را باال ببرند. مدیریت حقوقی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در این میان 
نقش و جایگاهی هماهنگ کننده و تعیین کننده دارد و برای افزایش سطح آگاهی و دانش پرسنل حقوقی؛ برنامه های مرتبط را 

اجرا نماید.

مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی جدید نیز اتفاق مهمی مبنی بر توسعه 
جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد کشور است. بنابراین به نظر می رسد، بهتر است سازمان های مناطق آزاد فعلی ارائه نقطه نظرات در 
خصوص اصالح قانون مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برنامه هفتم و هفت منطقه آزاد جدید را در دستور کار قرار دهند و نظارت های 

الزم در خصوص مناطق ویژه اقتصادی جدید نیز انجام شود.

آمارها نشان می دهد در طول مدت هفت سال که از دولت های یازدهم و دوازدهم گذشته است، کل واردات به مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی ۴۵میلیارد دالر بوده در حالی که در بخش صادرات این رقم به 132 میلیارد دالر می رسد. در حقیقت با وجود تبلیغات 

منفی در مورد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خصوص در سال های اخیر، این مناطق با قدرت به پیش می روند. 

ثمره تالش دبیرخانه شورای عالی و مناطق، عمران و آبادانی در مناطق آزاد و ویژه در حال پیشرفت است.
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فرصت های سرمایه گذاری 

جایگاه قانونی

مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری در جمهوری اسالمی ایران شامل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری های 
خارجی و آئین نامه اجرائی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیت های اقتصادی درکشور است. در حالیکه به سرمایه 
گذاران بالقوه توصیه می شود تا نسبت به قوانینی که مستقیمًا به منافع آنان مربوط می گردد آگاهی کامل داشته باشند آشنایی با 
قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکت ها )قانون تجارت( ثبت شرکت، شعب و نمایندگی های خارجی، مقررات 
صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی، مقررات مربوط به اتباع خارجی )ورود، اقامت و پروانه کار(، بانکداری 

و بیمه، مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری است، نیز مورد تائید قرار می گیرد.

از سال 133۴، چارچوب قانونی سرمایه گذاری خارجی در ایران قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی بوده است. در راستای 
انجام اصالحات در ساختار اقتصادی کشور، مجلس ایران طرح قانون جدید سرمایه گذاری خارجی با عنوان قانون تشویق و حمایت 
سرمایه گذاری خارجی را پیشنهاد نمود که نهایتًا در سال 1381 به تصویب رسید. قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
جانشین قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی، که از سال 133۴ حاکم بود، گردید. این جایگزین موجب توسعه چارچوب 

قانونی و محیط فعالیت سرمایه گذاران خارجی در ایران گردیده است. 

برخی از پیشرفت های حاصل از قانون جدید در حوزه سرمایه گذاری های خارجی عبارتند از: 

- گسترش حوزه فعالیت سرمایه گذاران خارجی از جمله  امکان پذیر شدن سرمایه گذاری در زیرساختها

 )Project Financing(به رسمیت شناختن روشهای جدید سرمایه گذاری افزون بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، نظیر تامین -
    )BOT( و انواع روش های ساخت، بهره برداری و واگذاری )Buy Back( مالی پروژه ای، ترتیبات بیع متقابل

- فرایند کوتاه و سریع درخواست پذیرش وتصویب سرمایه گذاری خارجی

- ایجاد تشکیالت واحد با نام مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در سازمان سرمایه گذاری و کمك های اقتصادی و فنی ایران 
به منظور حمایت متمرکز و مؤثر از فعالیتهای سرمایه گذاران خارجی در ایران

- آزادسازی بیشتر سازوکارهای ارزی برای استفاده هرچه بیشتر توسط سرمایه گذاران خارجی

- معرفی گزینه های حقوقی جدید ناظر بر رابطه میان دولت و سرمایه گذاران خارجی

- تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و نیز تصویب آئین نامه اجرائی آن از سوی هیات دولت، به وضوح بخشی 
مهم از مجموعه اصالحات صورت پذیرفته در ساختار اقتصاد کالن، ساز و کارهای اساسی آن می باشد . روند تقاضا برای سرمایه 
گذاری خارجی در ایران متعاقب تصویب قانون جدید، حاکی از آن است که محیط اقتصادی و رژیم حقوقی و نظارتی جدید، موجد     
سرمایه گذاری خارجی باقوه عظیمی شده که با تمرکز تالش ها بر انتقال شفاف آخرین تحوالت در پویش اقتصادی و چارچوب های 

سرمایه گذاری خارجی کشور، با سرعت بیشتری از قوه به فعل خواهد رسید. 



62

گزارش ساالنه

قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاري خارجی

مجموعه قوانین و مقررات ناظر بر سرمایه گذاری در جمهوری اسالمی ایران شامل قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری های 
خارجی و آئین نامه اجرائی آن و نیز قوانین ناظر بر راه اندازی و اداره فعالیت های اقتصادی درکشور می باشد. در حالیکه به سرمایه 
گذاران بالقوه توصیه می شود تا نسبت به قوانینی که مستقیما“ به منافع آنان مربوط می گردد آگاهی کامل داشته باشند آشنایی با 
قوانین معینی نظیر قوانین مربوط به تشکیل و اداره شرکت ها )قانون تجارت( ثبت شرکت، شعب و نمایندگی های خارجی، مقررات 
صادرات و واردات، مالیات، حمایت از مالکیت معنوی و صنعتی، مقررات مربوط به اتباع خارجی )ورود، اقامت و پروانه کار(، بانکداری 

و بیمه، مقررات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که برای انجام امور روزمره شرکت ضروری است، نیز مورد تائید قرار می گیرد.

۱. ویژگی های عمومی: دولت جمهوری اسالمی ایران از سرمایه گذاری خارجی اشخاص خارجی، چه اشخاص حقیقی و چه 
حقوقی، در کلیه عرصه های فعالیت اقتصادی استقبال میکند . طبق ماده )1( قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 
اصطالح سرمایه گذار خارجی به صورت اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و نیز اتباع و شرکت های ایرانی چه مقیم داخل و چه 
خارج تعریف گردیده است. سرمایه گذاران خارجی با وارد کردن سرمایه خارجی، که بصورتی بسیار گسترده ومتنوع تعریف گردیده 
است و می تواند نقد یا غیر نقد، ماشین آالت و تجهیزات، مواد اولیه، قطعات یدکی، خدمات تخصصی و یا حقوق معنوی بوده و 
به منظور سرمایه گذاری در صنعت، معدن، کشاورزی یا خدمات باشد، واجد شرایط برخورداری از تسهیالت و مزایای فراهم شده 
توسط قانون می باشند. البته این تسهیالت و مزایا به سرمایه گذارانی اعطا خواهد گردید که مجوز سرمایه گذاری اخذ کنند. بطور 
کلی سرمایه گذاری خارجی برای همه سرمایه گذاران آزاد می باشد اما تسهیالت و مزایای مذکور تنها به سرمایه گذارانی اعطا 
خواهد گردید که متقاضی پوشش حمایتی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی باشند و به این منظور درخواست سرمایه 
گذاری خود را به سازمان سرمایه گذاری که نهاد مرکزی مسئول دریافت درخواست ها، صدور مجوز سرمایه گذاری و حمایت از 
منافع سرمایه گذاران خارجی در تمام طول عمر فعالیت آنها، صرف نظر از نوع و نحوه سرمایه گذاری می باشد، ارائه دهند. در واقع 
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی کلیه حقوق و منافع سرمایه گذاران خارجی را به رسمیت شناخته شده و در مقابل 
ریسك های غیر تجاری مصون نموده است و افزون بر این، دولت ایران را نه تنها برای تسهیل جریان آزادانه بازگشت سرمایه 
بلکه برای جبران خسارت کامل و عادالنه آن دسته از اعمال خود که منجر به سلب مالکیت و یا ایجاد وقفه در فعالیت های سرمایه 

گذار خارجی گردند متعهد و مسئول می شناسد.
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باید توجه داشت که در قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی هیچ نوع محدودیت قانونی از حیث نوع، روش یا حجم سرمایه 
گذاری، سهم سرمایه، بازگشت سود و سرمایه و یا روابط داخلی مابین شرکای یك طرح سرمایه گذاری وضع نگردیده است. 

۲. ریسک های تحت پوشش: به طول کلی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امنیتی تمام و کمال در برابر 
ریسك هایی که معموال“ به عنوان ریسك های غیر تجاری از آنها یاد  می شود فراهم نموده است . این ریسك ها معموال“ توسط 
مؤسسات اعتبارات صادراتی و بیمه سرمایه گذاری بیمه می شوند. ریسك های مربوط به نقل و انتقاالت سرمایه و سلب مالکیت 
اصلی ترین ریسك هایی هستند که به سرمایه گذاری در یك کشور پذیرنده سرمایه منتسب می شوند . در مسائل مربوط به نقل 
و انتقال سود و همچنین بازگشت سرمایه، قانون تشویق و حمایت خارجی کلیه حقوق سرمایه گذاران را از طریق تسهیل انتقال 
و فراهم ساختن ارز مورد نیاز برای انتقال محترم می شمارد. در حقیقت، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حق نقل 
و انتقال را به عنوان اساسی ترین حق سرمایه گذاران به رسمیت شناخته است. هیچ محدودیتی در خصوص حجم سود انتقالی و 
همچنین حجم سرمایه یا منافع سرمایه ای برگشتی وجود ندارد . در زمینه سلب مالکیت و ملی کردن دارایی های سرمایه گذاران 
خارجی، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حقوق سرمایه گذاران برای دریافت غرامت به ماخذ ارزش منصفانه و بازاری 

دارایی های سلب مالکیت شده در روز قبل از وقوع سلب مالکیت را به رسمیت می شناسد.

عالوه بر موارد فوق، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی حقوق سرمایه گذاران خارجی در مواردی که در نتیجه تصویب 
قانون و یا تصمیم دولت، اجرای یك پروژه متوقف یا دچار وقفه گردد را نیز به رسمیت شناخته است. در چنین مواردی، دولت 

مکلف به پرداخت تعهدات سررسید شده سرمایه گذار خارجی می باشد.

۳. تسهیالت فراهم شده: قانون تشویق و حمایت سرمایه های خارجی تسهیالت فراوانی را همسو و معطوف به تامین منافع 
سرمایه گذاران خارجی ایجاد و فراهم نموده است. تأسیس مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در محل سازمان سرمایه گذاری 
و کمك های اقتصادی و فنی ایران که امکان دسترسی مستقیم به سازمان ها و مؤسسات دولتی از طریق نمایندگان مقیم آن 
سازمانها و جمع آوری روز آمد ترین اطالعات دست اول از مؤسسات ذیربط را بدون نیاز به مراجعه به آن موسسات برای تازه 
واردین، اعم از ایرانی و خارجی، میسر ساخته است ازجمله تسهیالت مهمی است که قانون توسط فراهم شده است. درحقیقت 
مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به مثابه یك ایستگاه واحد طراحی گردیده تا پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران بوده و در 
زمان و انرژی آنان در مراحل تصمیم گیری و اجرای پروژه، از مطالعات اولیه درخصوص توجیه پذیری طرح، جمع آوری اطالعات 
درخصوص چارچوب های قانونی و کارهای مقدماتی اخذ مجوز سرمایه گذاری گرفته تا مراحل عملیاتی پروژه که ممکن است نیاز 

به هماهنگی ها و پیگیری های خاص به منظور تحقق طرح سرمایه گذاری داشته باشد، صرفه جویی گردد.

با سرمایه گذاران داخلی  برابر  از رفتار مشابه و  از نظر قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاران خارجی 
برخوردار خواهند شد . هیچ تبعیضی نسبت به سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد و کلیه تسهیالت، مزایا و معافیت ها بطور یکسان 
به سرمایه گذاران خارجی و داخلی تعلق خواهد گرفت. در هر حال یك رفتار کامله الوداد  نیز برای سرمایه گذارانی که دولت ایران 
اقدام به عقد یك قرارداد دو جانبه سرمایه گذاری با دولت متبوعه آنان نموده است نیز قابل اعمال است که رفتار مطلوب تری را 

نسبت به رفتار یکسان برای آنان فراهم می سازد. 

افزون بر موارد فوق، قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی گزینه های قانونی جدیدی را در زمینه روابط میان دولت و 
سرمایه گذاران فراهم ساخته است که نمادی از رویکرد پذیرا و سازنده دولت ایران در جهت حراست از منافع سرمایه گذاران خارجی 
است. موارد متعددی در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و همچنین آئین نامه اجرائی آن وجود دارد که بر آزادی 
سرمایه گذاری خارجی در انتخاب بهترین گزینه از میان گزینه های مختلف که با انتظارات وی سازگارتر می باشد تاکید نموده 
است. در میان آنها می توان به انتخاب درصد سهم سرمایه، مدیریت، تقاضای غرامت ناشی از سلب مالکیت، درخواست پوشش 
حمایتی تکمیلی جهت دریافت غرامت ناشی از مداخله دولت، تا طیف گسترده ای از گزینه های نقل و انتقال مشتمل بر دسترسی 

به سیستم بانکی و همچنین دسترسی به درآمدهای صادراتی و دیگر درآمدهای ارزی و موارد مشابه اشاره نمود. 

در انتها )اما نه از آن رو که اهمیت کمتر داشته اند( بایستی به مجموعه ای از تسهیالت درحوزه صدور روادید ورود و خروج، 
پروانه اقامت و اشتغال برای سرمایه گذاران، مدیران و رؤسا، کارشناسان و بستگان درجه اول آنها قراردارد. این تسهیالت بصورت 
بلندمدت ارائه داده می شوند و با امکان پذیرفتن ساختن حضور و نظارت مستمر سرمایه گذاران خارجی بر دارائی های خود باعث 

آرامش و اطمینان خاطر آنان می گردند
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۴. افق دید وسیع: قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی امکان سرمایه گذاری در کلیه حوزه های فعالیت اقتصادی 
در ایران را فراهم می سازد. در حقیقت هیچ عرصه ای بجز حوزه های مربوط به تسلیحات، مهمات و امنیت ملی برروی سرمایه 
گذاری خارجی مسدود نمی باشد. برطبق ماده )3( قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری خارجی به دو 

طریق زیر قابل انجام هستند: 

الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه حوزه های مجاز برای بخش خصوصی ایرانی از طریق مشارکت مستقیم در سرمایه 
شرکت های ایرانی چه در طرح های جدید یا در شرکت های موجود. همانگونه که پیشتر تشریح گردید درصد سهم سرمایه سرمایه 
گذاران خارجی در اشخاص حقوقی ایرانی، بر خالف آنچه شایع بود که سرمایه گذاران خارجی قادر به حفظ بیش از ۴9% از سهام 
در ایران نمی باشند، محدود نشده است. چنین محدودیتی کاماًل نامربوط و حتی با سیاست عمومی دولت در زمینه پذیرش سرمایه 

گذاری خارجی و قانون جاری در تضاد می باشد. 

ب- سرمایه گذاری “غیرمستقیم“ خارجی به شکل ترتیبات قراردادی که امکان انجام هر نوع سرمایه گذاری تعریف شده درقانون 
تشویق سرمایه گذاری خارجی، بجز سرمایه گذاری مستقیم را فراهم می سازد. گرچه ترتیباتی که در قانون تشویق و حمایت 
سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناخته شده اند محدود به ترتیبات مشارکت مدنی، بیع متقابل )Buy Back( و انواع روش های 
ساخت، بهره برداری و واگذاری )BOT( می باشند اما هریك از ترتیبات فوق خود به انواع مختلفی تقسیم بندی می شوند. به عنوان 
مثال می توان به انواع مختلف روشهای ساخت ، تملیك، بهره برداری و انتقال )BOOT( ، ساخت تملیك و بهره برداری، ساخت، 
اجاره و انتقال )BLT(، بازسازی، بهره برداری و انتقال )ROT( و نظایر آنها و همچنین ترتیبات تأمین مالی پروژه ای و تقسیم سود 
اشاره نمود.  به بیان دیگر هر نوع سرمایه گذاری که در آن سرمایه گذار خارجی مایل یا واجد شرایط الزم برای داشتن سهمی از 
سرمایه و مالکیت شرکت مشترک نباشد در این طبقه وسیع که با عنوان سرمایه گذاری “غیر مستقیم“ شناخته می شود جا می گیرد. 

تنها شامل  نه  قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی،  از نوع سرمایه گذاری، سرمایه خارجی طبق تعریف  صرف نظر 
وجوه هزینه شده جهت اخذ بخشی از سهم سرمایه می شود بلکه شامل وجوهی که ممکن است برای یك بنگاه ایرانی درشکل 
اعتبارات و تسیهالت مالی )وام سهامدار و تامین مالی شخص ثالث( فراهم گردد نیز اطالق می گردد. بر طبق قانون تشویق و 
حمایت سرمایه گذاری خارجی اصطالح سرمایه خارجی  هر دو مورد فوق را در بر می گیرد. نحوه رفتار با وام در چارچوب قانون 
به درخواست و موافقت سرمایه گذار خارجی بستگی دارد. دو گزینه در اختیار سرمایه گذاران و تأمین کنندگان مالی قرار داده شده 
است: یك گزینه پذیرش وام به مثــابه بخشی از سرمایه گذاری خارجی در طرح سرمایه گذاری می باشد. در این حالت بازپرداخت 
وام بسته به عملکرد  اقتصادی طرح و بدون وجود هرگونه پوشش حمایتی دیگری از طریق صدور یك ضمانتنامه بازپرداخت از 
سوی دولت، سیستم بانکی و یا شرکت های دولتی می باشد. شق دیگر پرداخت وام به مثابه گزینه ای مستقل جهت تأمین مالی 
و خارج از پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مي باشد. در این حالت بازپرداخت وام می تواند با یك ضمانتنامه 
صادره از سوی دولت، نظام بانکی یا شرکتهای دولتی پشتیبانی گردد. مختصر آنکه پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری 
خارجی تنها برای وجوهی که به عنوان سرمایه گذاری وارد کشور می شوند فراهم است و نه برای وجوهی که بازپرداخت آنها با 

ابزارهای بانکی تضمین گردیده است.
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اقتصاد ایران 
در سال ۱۳۹۹
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همه گیری ویروس کرونا1 و بحران اقتصادی جهانی، آثار عمیقی در جنوب آسیا برجای گذاشته و این قهرمان رشد سابق را به بدترین 
منطقه در سال 2020 تبدیل کرد. رشد اقتصادی منطقه به طرز چشمگیری از 3/1 درصد در سال 2019 به  8/۶- درصد در سال 
2020 کاهش یافت که فاصله زیادی با رشد ۵/1 درصدی پیش بینی شده در سال 2019 دارد. بدون استثنا، همه اقتصادهای منطقه 
به شدت تحت تأثیر این بحران قرار گرفته اند. وجود بازارهایی با سازماندهی ضعیف و فقدان ایمنی اجتماعی الزم، دولت ها را از 
اجرای محدودیت های الزم برای مهار گسترش بیماری همه گیر کرونا باز میدارد. در حالی که محدودیت های مالی و تنوع اقتصادی 
محدود، فضای مانور دولت ها را محصور می کند. در این راستا، کشورهای منطقه مقایسه نامطلوبی با سایر کشورهای در حال توسعه 
در آسیا دارند. تورم2 به دلیل محدودیت های عرضه ناشی از کوید 19، فضای الزم سیاست پولی را برای جبران کمبود، محدود کرد )9(. 

از طرف دیگر، شیوع جهانی کرونا در همه بخش ها و نه فقط در بخش انرژی، کشورهای حوزه منا3 )خاورمیانه و شمال آفریقا( را  به 
شدت تحت تأثیر قرار داد و به طور کلی صادرات از منطقه منا به شدت کاهش یافت. صادرات کاالها از این منطقه پس از کاهش ۴۴ 
درصدی از سال گذشته در سه ماهه دوم سال 2020، با افت 17 درصدی در سه ماهه سوم و 10 درصدی در سه ماهه چهارم ادامه 
داشت )۶(. بخش هایی مانند خودرو در مراکش، تونس و ایران و منسوجات در اردن و مصر به شدت تحت تأثیر ویروس کرونا و ضعف 

تجارت جهانی قرارگرفته اند )7(.

همه گیری بیماری کرونا و سقوط قیمت نفت، صادرکنندگان نفت منطقه منا را نیز به شدت متضرر کرد. قیمت نفت برنت از حدود ۶۵ 
دالر در هر بشکه قبل از شیوع بیماری، به نزدیك 20 دالر در هر بشکه در آوریل 2020 کاهش یافت. از آن زمان، این قیمت کرونا 
فقط به تدریج به سطح قبل از همه گیری صعود کرد. پیش بینی می شد درآمد حاصل از صادرات نفت، منبع اصلی درآمد بسیاری 
از تولیدکنندگان نفت در منطقه، در سال 2020، 38 درصد باشد. علیرغم جهش اخیر در قیمت نفت مرتبط با درگیری در منطقه، این 

روند رو به جلو بوده است )7(.

پس از آنکه این ویروس به یك پاندمی تبدیل شد و بسیاری از کشورها بویژه کشورهای غربی درگیر آن شدند، اقتصاد جهانی دچار 
رکود بزرگی شده و روز به روز به گستره آن افزوده شد. این رکود بزرگ که به تعبیر برخی بزرگترین رکود در 90 سال گذشته بود، 
بسیاری از ابعاد اقتصاد از جمله بازارهای کاال و خدمات، بازارهای مالی و پولی و بازار کار را تحت تاثیر قرار داده است. بسیاری از کسب 

و کارها دچار تعطیلی شده و بیکاری گسترده ای همه جا را فرا گرفته است )19(.

در صورت ادامه وضع موجود، وضعیت اقتصاد ایران در حال حاضر حاکی از ریسك های متعدد در چشم انداز اقتصاد است. مهمترین 
ریسك، اثر قوی تر و پایدارتر ویروس از طرق مختلف و از جمله رکود بزرگتر بازرگانی، گردشگری و تجارت و نیز افزایش هزینه های 
تولید است )۵(. عملکرد صادرات۴ یك شاخص ترکیبی است که شامل نرخ رشد، عملکرد در مقابل سایر بازیگران و رقابت در بازارهای 
بزرگ و پویا است. امتیاز بیشتر به معنی عملکرد باالتر صادرات است. نوسان صادرات۵ عملکرد صادرات را در ۴ فصل گذشته دنبال 
می کند. امتیاز بیشتر به معنای آسیب پذیری مطلوب تر است. طبق نتایج بدست آمده از تحقیقات آنکتاد۶، عملکرد صادرات ایران در 
سال 1399 برابر 0/1۶ و نوسانات آن برابر با 0/0۶ بود که نشان از صادرات پایین کشور ایران با میزان آسب پذیری پایین است )13(. 
در این میان تداوم قیمت های نازل نفت )اضافه تولید فعلی در بازار( و صادرات آن )مثال در نتیجه افت بیشتر تقاضای نفت توسط چین( 
سبب تکانه های عمده تر و کسری بیشتر بودجه سال 1۴00 خواهد شد. تحوالت دیگری از جمله تحریم های بیشتر از سوی آمریکا و 
قرار دادن ایران توسط کارگروه اقدام مالی7 در فهرست کشورهای پرریسك می تواند تولید و تجارت ایران با کشورهای همسایه اش را 
محدود کند. وسعت چالش های خارجی می تواند فرصتی فراهم آورد برای حل و فصل چالش های مزمن ساختاری و از جمله بخش 

بانکی و اصالحات بودجه ای که مدتهاست به تعویق افتاده است )۵(.

1. Coronavirus
2. Inflation
3. MENA (the Middle East and North Africa region)
4. Export Performance
5. Export Volatility
6. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
7. Financial Action Task Force (FATF)
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ایران با اثرات بحران کوید 19 دست و پنجه نرم می کند و با بیش از میلیون ها مورد ابتالء و بیش از صد هزار مرگ و میر، همچنان 
در جزو کشورهای شدید آسیب دیده در خاورمیانه و شمال آفریقا است. پس از اقدامات سختگیرانه در محدودیت ها در اواخر سال 
1399، تعداد موارد جدید تأیید شده ثابت ماند و تعداد مرگ و میرها به زیر 100 نفر در روز کاهش یافت. با این حال، کاهش تدریجی 
اقدامات محدودیتی، احتمال موج چهارم را افزایش می داد. واکسیناسیون کارکنان خط مقدم پزشکی از بهمن 1399 آغاز شد، اما به 
دلیل فقدان زیر ساخت ها برای تولید واکسن داخلی و ممنوعیت واردات واکسن های آمریکایی و بریتانیایی، پوشش کامل جمعیت 

بزرگ 8۴ میلیون نفری ایران زمانبر است )1(.

شیوع گونه های جدید کووید 19 منجر به افزایش بی سابقه در آمار روزانه ابتال در سال 1399 گردید. با تعداد بیش از 2/7 میلیون 
مورد ابتال و 7۶ هزار فوتی تا تاریخ 2۵ اردیبهشت 1۴00، ایران مرگبارترین میزان شیوع در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تجربه 

کرده است )3(.

با موج جدید موارد ابتال به ویروس کرونا، محدودیت های شدیدتر در پاییز 1399 اعمال و اقدامات کنترلی اجتماعی جدید اعالم شد. 
پس از اعالم گذر ایران از 1 میلیون مورد کرونایی مثبت تأیید شده و همچنین گذر موارد مرگ و میر ناشی از این بیماری از عدد 

۴9000 در آذر 1399، اتخاذ اقدامات کنترلی شدیدتری اعالم شد )۴(.

ایران از جمله کشورهایی است که یکی از شدیدترین لطمه های انسانی و اقتصادی را از پاندمی ویروس کرونا متحمل شده است. پس 
از شناسایی اولین بیمار در بهمن 1398، شمار مبتالیان به این بیماری به طور مداوم افزایش یافته و در 22 خرداد 1399 به 1801۵۶ 
نفر و شمار فوت شدگان به 8۵8۴ نفر بالغ گردیده است. تعداد افراد مبتال و متوفی مثل همه کشورهای دیگر مرتبط با در دسترس 
بودن تجهیزات تشخیص بیماری بوده و لذا ممکن است که اثر ویروس بر سالمت کل جامعه بیش از آن باشد که آمار نشان می دهد. 
فعالیت های اقتصادی و تجاری نیز به دلیل انتشار ویروس صدمه زیادی دیده چرا که کسب وکارهای زیادی تعطیل شده و مقررات 
فاصله گذاری اجتماعی اعمال شده است. اثر ویروس کوید 19 بر بخش خرده فروشی و خدمات به دلیل همزمانی آن با تعطیالت 

ابتدای سال و عید نوروز شدیدتر بود )۵(.

پاندمی کرونا
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پاندمی ویروس کرونا و سال ها تحریم اقتصادی، چالش های اقتصادی قبلی را تقویت می کند. کاهش شدید درآمد منابع هیدروکربوری 
از سال 1398-1399 همراه با هزینه های اقتصادی و بهداشتی بیماری همه گیر کرونا، بار سنگینی بر دوش امور مالی دولت و تقویت 
چالش های ساختاری موجود ایجاد کرد. از سال 1397-1398 تورم باال باقی مانده است )به طور متوسط 3۶ درصد ساالنه( و شیوع 
همه گیر در بسیاری از فعالیت های کارگری از جمله خدمات پرمخاطب و بخش غیررسمی شغل و درآمد را به شدت تحت تأثیر قرار 

داد )2(.

پاندمی کووید 19 باعث افزایش فشار اقتصادی بر اقشار آسیب پذیر شده است. بخش تمرکز ویژه گزارش رصد اقتصادی ایران بانك 
جهانی1 با استفاده از جدیدترین اطالعات بودجه خانوار، نشان دهنده وجود آسیب پذیری در خانوارها و حرکت آنها به سمت فقر حتی 
قبل از شروع پاندمی است. پاندمی، رکود مستمر در طول چند سال و تورم باال، تعداد قابل توجهی از جمعیت ایران را به سمت خط فقر 
سوق داده است )3(. در مقابل، مسئولین، توزیع بسته جدید کمك های معیشتی و وام را برای دهك های با درآمد کمتر و خانواده های 

بدون منبع درآمد دائمی اعالم نمودند )۴(.

بنابرگزارش های مقایسه ای، تأثیرات مخرب شیوع ویروس کووید 19 بر اقتصاد ایران نسبت به شمار زیادی از دیگر اقتصادهای منطقه 
کمتر بوده است. چرا که اقتصاد ایران از دو سال پیش از شیوع، در سایه تحریم های گسترده، 12 درصد افت داشته است. با این حال، 
علیرغم شرایط سخت ناشی از تحریم و کرونا، اقتصاد کشور در هر دو بخش کاالهای نفتی و غیرنفتی به ترتیب 3/1 و 1۶ درصد رشد 

داشته است. رشد بخش نفتی عمدتاً معطوف به حوزه پتروشیمی بوده است )2(.

تقویت چالش ها

1. Iran Economic Monitor, The World Bank
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شوک سه گانه۱

1. The Triple Shock          2. Legatum Prosperity Index          3. Gross Domestic Product (GPD)          4. Demand-side

مقامات ایرانی یك استراتژی جامع اصالحات مبتنی بر بازار را برای چشم انداز 20 ساله اقتصادی و برنامه پنج ساله توسعه خود برای 
سال های 139۶-1۴00 اتخاذ کرده اند. این طرح شامل سه رکن است: توسعه اقتصاد مقاومتی، پیشرفت در علم و فناوری و ارتقای 
اصول فرهنگی. در بین همه اصالحات، شرکت های دولتی، بخش های مالی و بانکی و تخصیص و مدیریت درآمدهای نفتی از جمله 
اولویت های این طرح می باشد. درحالی که در این طرح رشد اقتصادی ساالنه 8 درصد پیش بینی شده است )1(، چشم انداز اقتصادی 
در نیمه سال 1399، در میان تأثیر دوگانه تحریم های ایاالت متحده و موج سوم ویروس کرونا در کشور امیدوار کننده نبود. در 8 
آبان 1399، ایالت متحده از تحریم های بیشتر در زمینه فروش محصوالت پتروشیمی ایران رونمایی کرد و فشار بیشتری را به بخش 
نفت وارد کرد: تولید در دوره سه ماهه سوم سال راکد بود و تا شهریور و مهرماه در کمترین سطح مرداد باقی ماند. عالوه بر این، در 8 
آبان، ایالت متحده اعالم کرد که 1/1 میلیون بشکه نفت ایران را که در مسیر ونزوئال توقیف شده بود، فروخته است. در همین حال، 
افزایش سریع موارد ابتالی روزانه در ابتدای سه ماهه آخر سال، تشدید محدودیت ها را ضروری کرد، از جمله بسته شدن مرز با عراق 

و تعطیلی مدارس و دانشگاه ها )19(.

ایران در سال 1399 در رتبه بندی کلی شاخص رفاه لگاتوم2، از میان 1۶7 کشور، دارای رتبه 120 می باشد. از سال 1388، ایران با ۶ 
پله صعود در جدول رده بندی قرار گرفت. به طور اخص، کشور ایران در سال 1399، در محیط سرمایه گذاری در ردیف 130 جهانی، 

در دسترسی به بازار و زیرساخت در ردیف 10۶ جهانی و در کیفیت اقتصادی در ردیف 117 جهانی قرار گرفت )1۶(.

اقتصاد ایران با منابع هیدروکربوری، بخش های کشاورزی و خدماتی و همچنین حضور قابل توجه دولت در تولید و خدمات مالی 
شناخته می شود. ایران دارای رتبه دوم جهانی در ذخایر گاز طبیعی و چهارم در ذخایر نفت خام در جهان است و درحالی که برای یك 
کشور صادرکننده نفت این مقدار از بخش های اقتصادی نسبتاً متنوع است، فعالیت اقتصادی و درآمد دولت هنوز به درآمدهای نفتی 
متکی است )1(. در سال 1398 علیرغم اعمال تحریم های ایالت متحده بر دیگر صنایع کلیدی، تولید ناخالص داخلی3 بدون نفت، در 
اثر رشد بخش های کشاورزی و تولید، به میزان 1/1 درصد رشد یافت و توانایی رقابت تولیدات این بخش ها به دلیل کاهش ارزش 
پول ملی افزایش یافت. در سمت تقاضا۴، به دلیل رشد منفی تمامی بخش ها، انقباض تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. با کاهش 
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تولید ناخالص داخلی

اقتصاددانان بانك جهانی تخمین می زنند که میزان تولید واقعی منطقه آسیا در سال 2020، 3/8 درصد کاهش یافته است. این تخمین 
در مقایسه با پیش بینی منتشر شده در اکتبر سال 2020 یك امتیاز 1/3 درصدی افزایشی است. تعدیل رو به باال در تخمین های 
بانك جهانی برای سال 2020 را بیشتر می توان ناشی از تغییر در رشد تولید ناخالص داخلی ایران دانست که از انقباض ۴/۵ درصدی 
در پیش بینی های اکتبر 2020 به رشد متوسط 1/7 درصدی رسیده است. با این وجود، این برآورد رشد منطقه ای، ۶/۴ درصد کمتر 

از پیش بینی رشد، پیش از همه گیری در اکتبر 2019 است )7(.

محدودیت های اعمالی ناشی از کووید 19 و همچنین پایدارشدن وضعیت بیماری در اوایل اردیبهشت، سرعت کاهش تولید ناخالص 
داخلی در فصل بهار سال 1399 )فروردین تا خرداد 1399( به 2/8 درصد کاهش یافت. رشد ضعیف اخیر به رکود بلندمدت یك دهه 
گذشته اضافه شده است. در طول بازه زمانی 1398- 1388، مقدار رشد تولید ناخالص داخلی به صورت میانگین ساالنه 0/1- درصد 

بود و سرانه تولید ناخالص داخلی و درآمد ایران به زیر میانگین منطقه ای سقوط کرد )۴(.

به طور خالصه، اقتصاد ایران به دلیل شوک ناشی از سه عامل تحریم ها، بحران در بازار نفت و کووید 19، وارد سومین سال پیاپی 
رکود اقتصادی شده است )۴(. این فشارها، با کاهش رشد از 7/0- در سال 1398 به 13/3- درصد در سال 1399 رکود شدید به همراه 
داشته است )9(. تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1398 به دلیل پایان یافتن معافیت های تحریم آمریکا بر صادرات نفت این کشور، 
به میزان ۶/8 درصد کاهش یافته است. شیوع کووید 19 و بحران متعاقب آن در بازار نفت نیز بر تولید ناخالص داخلی در سه ماهه 
آخر سال تأثیر گذاشت، چرا که تولید نفت ایران در این مدت به کمترین مقدار در سه دهه اخیر یعنی 2 میلیون بشکه در روز رسید )۴(. 
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1. Per Capita Growth2. Gross Domestic Product (GPD)
2. Current Account Balance
3. Fiscal Balance
تفاوت بین درآمد و هزینه های عمومی دولت نشان می دهد که هزینه های دولت در یك سال معین از درآمد جمع شده به چه میزان تأمین می شود.
4. Official Exchange Rate
5. Oil Sector
6. None-oil Sector

در زمینه پیش بینی های رشد حساب جاری و حساب مالی بانك جهانی در سال 1399، میزان واقعی تولید ناخالص داخلی 1/7 درصد 
)7( و معادل ۶28/0 میلیارد دالر )2( ، میزان تولید ناخالص داخلی بر اساس رشد سرانه1 0/۵ درصد )7( و معادل 7۴72/9 میلیارد دالر 
)2(، بر اساس مانده حساب جاری2 برابر 0/8- درصد و بر اساس تعادل مالی3 دولت برابر ۶/3- درصد است )7(. سهم مصارف خصوصی، 
مصارف دولتی، سرمایه گذاری و صادرات در نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلي مثبت و سهم واردات و ذخایر منفی بوده است )2(.

بنا بر گزارش مرکز آمار ایران، بر اساس داده هاي حاصل از منابع آماري و برآوردهاي مقدماتي انجام شده در خصوص تولید ناخالص 
داخلي کشور، نتایج اولیه نشان دهنده آن است که در سال 1399، تولید ناخالص داخلي به قیمت پایه و به )قیمت هاي ثابت سال 1390( 
از ۶137/3 هزار میلیارد ریال در سال 1398 به ۶3۵8/8 هزار میلیارد ریال در سال 1399 افزایش یافته است. نتایج مقدماتي حاصل از 
بررسي روند تحوالت ارزش افزوده فعالیت هاي اقتصادي حاکي از برآورد رشد اقتصادي 3/۶ درصدي براي سال 1399 مي باشد )20(.

در سال 2019-2020 رشد واقعی تولید ناخالص داخلی با قیمت های ثابت بازار در مصارف داخلی 7/7- درصد، مصارف دولتی ۶/0 
درصد، سرمایه گذاری ثابت ناخالص ۵/9- درصد، صادرات کاال و خدمات 29/9- درصد و واردات کاال و خدمات 1.38- درصد و با 

قیمت ثابت در بخش های کشاورزی 8/8 درصد، صنعت 1۵/9- درصد و خدمات 0/۵- درصد بود )2(.

از سوي دیگر در سمت تقاضاي اقتصاد و بر اساس برآوردهاي اولیه اي کـه در خصوص اقالم هزینه اي اقتصاد همچون مخارج مصرف 
نهایي بخش خصوصي، مخارج مصرف نهایي بخش دولتي، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و صادرات و واردات در سال 1399 به عمل 
آمده است، رشد اقالم هزینه اي فوق الذکر به ترتیب 0/۴-، 2/3 -، -2/۵، ۵/۴ -و 29/2- درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل 
مي باشند. مرکر آمار ایران اعالم کرده است که در مجموع، رشد هزینه ناخالص داخلي به قیمت بازار در سال 1399 نسبت به دوره 

مشابه سال قبل 3/۴ درصد افزایش یافته است )21(.

برآورد ارزش افزوده فعالیت هاي مختلف اقتصادي در سال 1399 نشان مي دهد کـه علت عمده افزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلي 
را باید در افزایش ارزش افزوده فعالیت هاي "نفت"، "صنعت"، "برق، گاز و آب"، "ساختمان"، "کشاورزی" و "حمل و نقل"، انبارداری 
و ارتباطات" جستجو نمود. چنانکه سهم ارزش افزوده هر یك از فعالیت هاي مذکور در نرخ رشد 3/۶ درصدي تولید ناخالص داخلي 

در سال 1399 به ترتیب 1/۴، 1/0، 0/۵، 0/۴، 0/۴ و 0/۴ واحد درصد برآورد شده است )20(.

طبق گزارش بانك جهانی، در دهه گذشته، دوره های رشد تولید ناخالص داخلی در رشد اقتصادی مؤثر نبود و اساساً توسط بخش 
نفت هدایت می شد. در سال 1399، تولید ناخالص داخلی واقعی به همان سطح یك دهه قبل کاهش یافته و کشور همانند سال های 
2010-201۴ نتوانسته از فرصت های رشد بهره مند شود. علیرغم نرخ مداوم مشارکت در بازار کار )۴۴ درصد به طور متوسط(، نرخ 
بیکاری دو رقمی )2( و برابر 10/8 )1۵( است و بیکاری بویژه در بین جوانان، زنان و افراد با تحصیالت باال که می توانستند باعث رشد 
اقتصادی شوند، بسیار زیاد بوده است )به ترتیب 23/7، 1۵/9 و 1۴/3(. با وجود پیشرفت هایی در جهت ایجاد تنوع اقتصادی، حضور 

باالی بخش دولتی همچنان مانع ایجاد شغل و تشکیل سرمایه توسط بخش خصوصی می شود )2(.

همچنین طبق گزارش سالیانه بانك جهانی، تولید ناخالص داخلی ۶28 میلیارد دالر برای تقویم سال 1399-1۴00 ایران، تخمین زده 
شده است که با نرخ ارز رسمی۴ برای حدود 8۴ میلیون نفر محاسبه شده است. تولید ناخالص داخلی واقعی ایران 1/7 درصد در سال 
1399 رشد کرده است. بهبود اقتصادی هم در بخش های نفتی۵ و هم غیرنفتی۶ و با برگشت بخش غیرنفتی با ایجاد زمینه تولید در 

دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1399 قویتر از حد انتظار بود چرا که کاهش ارزش ارز، باعث رقابت در تولید داخلی شد )1(.
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رابطه میان نرخ ارز و قیمت ها و انتشار سریع تغییرات نرخ ارز بر زنجیره قیمت ها همواره یکی از چالش برانگیزترین مشکالت پیش 
روی سیاستگذاران اقتصادی در ایران به شمار می رفته است. این مسئله بویژه در هنگام افزایش شدید نرخ اسمی ارز1 برجسته تر 
بوده است. نگاهی به کارنامه عملکرد دولت ها به خصوص هنگام تغییرات شدید ارزی نشان می دهد که اگرچه دولت ها در ابتدا این 
تغییرات را موقتی و گذرا انگاشته اند و با توسل به شیوه های مختلف سعی در کنترل آن داشته اند، اما در نهایت تسلیم افزایش های 

نرخ ارز شده اند. ریشه این تغییرات شدید را می توان تا حد زیادی به شیوه سیاستگذاری ارزی نسبت داد )22(.

به دلیل اهمیت فشار بازار ارز در محاسبات سیاستگذاری پولی، در سال های اخیر صندوق بین المللی پول2 اقدام به محاسبه شاخص 
مجموع تغییرات نرخ ارز3 و ذخایر خارجی انجمن بانکی اروپا۴ برای کشورهای مختلف نموده و هر ساله گزارشی از آن  ارائه می کند. 
این گزارش در قالب ارزیابی تراز خارجی انجمن بانك اروپا )EBA( شاخص های مهم برای سیاست های پایه پولی۵ در زمینه ارز در 
کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار می دهد. در این بین فشار بازار ارز به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد در 

سیاست های پولی در این کشورها معرفی  شده و مورد محاسبه قرار می گیرد )23(.

پاندمی کووید 19 نیز آثار خود را بر بازار ارز گذاشته است. از یك سو تقاضای نفت و قیمت آن ناشی از رکود حاصل از پاندمی کووید 
19 کاهش شدیدی یافته، از سوی دیگر کاهش شدید شاخص بورس های جهانی و قیمت نفت، قیمت محصوالت خام و مواد اولیه 
را به عنوان بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی کشور کاهش داده است. سهم زیاد مواد خام و اولیه در صادرات غیرنفتی و برعکس 
سهم کم واردات آن با فرض کمتر بودن تعدیل کاهشی قیمت کاالهای نهایی از قیمت کاالها و مواد اولیه، توازن صادرات غیر نفتی 

و واردات کشور را به نفع واردات تغییر داده و موجب کاهش منابع ارزی شده است )19(.

کاهش ارز خارجی و تورم

1. Nominal Exchange Rate
2. International Monetary Fund (IMF)
3. Exchange Rate Index
4. Euro Banking Association (EBA)
5. Monetary Base
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یکی از پیامدهای مهم تغییرات شدید ارزی، افزایش شدید تورم بوده است. تجارب پیشین درباره رابطه نرخ ارز و تورم در داخل کشور 
نشان می دهد که تغییرات حتی مالیم نرخ ارز می تواند به سرعت در طول زنجیره قیمتی منتشر شود که نشانگر اثرات هزینه ای نرخ 
ارز و مبین تأثیر نرخ ارز بر قیمت ها از کانال سمت عرضه1 است. در هنگام جهش های شدید نرخ ارز، افزایش نرخ ارز از طریق افزایش 

انتظارات تورمی و از کانال تقاضا نیز به افزایش قیمت ها می انجامد )22(.

در سال 1399 تورم برابر ۴1/3 درصد شد و  فشارهای تورمی روند افزایشی داشت. بدلیل عرضه محدود ارز و افزایش عدم اطمینان 
قتصادی، فشارهای تورمی و کاهش ارزش ریال از ویژگی های سال 1399 بود. تورم در بهمن 1399 به بیش از ۴8 درصد )ساالنه( 
رسید. از فروردین سال 1399، بدلیل تحریم های ایالت متحده برای دسترسی به ذخایر خارج از کشور، این ارز نیمی از ارزش خود را 
از دست داد. در ادامه امید به تسکین تحریم ها پس از انتخابات نوامبر آمریکا، حدود 1۵ درصد به ارزش ریال افزود و نوسانات نرخ ارز 

و عملیات تأمین مالی دولت سرریز منفی داشت )1( و )2(. 

همچنین تورم باال در اثر کاهش شدید ارزش پول ملی موجب وارد آمدن فشار اقتصادی مضاعف بر خانوارهای کم درآمد شده است. 
در بازه زمانی فروردین تا آذر 1399 انتظارات تورمی و بالتکلیفی اقتصادی و ژئوپلیتیکی منجر به افزایش شدید تقاضا برای دارایی های 
امن شد که در نتیجه آن ارزش ریال در برابر دالر نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴3 درصد کاهش و توانایی کشور برای مقابله 
با افت ارزش مبادله ای پول ملی به دلیل محدودیت منابع و محدودیت دسترسی به درآمدهای صادراتی، کاهش یافت. کاهش 
ارزش پول ملی موجب افزایش هرچه بیشتر قیمت کاالهای وارداتی و همچنین کاالهای تولید داخلی به خصوص تولیدات داخلی 
قابل تجارت شد، و در نتیجه فشار به مصرف کنندگان افزایش یافت. افزایش قیمت برای مصرف کنندگان در بازه فروردین تا آذر 
1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 30/۶ درصد و در آذر 1399 به باالترین مقدار در 1۶ ماه گذشته )۴۶/۴ درصد( رسید. 
مشابه سال 1398، بخش بزرگی از تورم ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی و همچنین اجاره مسکن می باشد که در نتیجه فشار 

تورم به صورت نامتناسب توزیع شده و بیشتر بر دهك-های درآمدی پایین وارد می شود )۴(.

به بیان دیگر، دسترسی محدود به ذخایر ارزی و دیگر منابع خارجی تأمین مالی منجر به فشار بر نرخ ارز و تورم باال در سال 1399 
گردید. تحریم های مالی بر بانك مرکزی ایران و دیگر نهادهای مالی باعث شد که بخش بزرگی از ذخایر ارزی ایران غیرقابل دسترس 
شوند و یا در بانك ها بلوکه گردند. در نتیجه، تأمین مالی کسری حساب جاری را در سال 1399 مشکل تر ساخت. این محدودیت ها 
به همراه انتظارات تورمی منجر به باال رفتن هزینه های تولید و در نهایت قیمت های باالتر برای مصرف کنندگان گردید. در سال 
1399، تورم تا 3۶/۴ درصد اوج گرفت. مانند دیگر سال های تورمی، تورم باال، بیشترین فشار را بر دهك های کم درآمد وارد نمود و 

باعث کاهش ارزش واقعی پس انداز و یارانه نقدی آنها شد )3(.

در سال 1397 نرخ فقر در سطح کشور با توجه به خط فقر جهانی که معادل برابری قدرت خرید با ۵/۵ دالر می باشد، 12/3 درصد 
بود که 1/۵ درصد بیشتر از سال قبل آن می باشد. نابرابری )بر حسب ضریب جینی2( برابر با 3۵/۶ بود و مقدار آن پس از سال 139۵ 
همواره افزایشی بوده است )۴(. در سال 1399، ضریب جینی برابر ۴2/0 و نرخ فقر با درآمد متوسط ۵/۵ دالر برابر 1۴/0 درصد بود )2(. 
افزایش هزینه های زندگی موجب کاهش اثر پول نقدی توزیع شده و همچنین درآمدهای بخش کارگری شده است. اقدامات برای 
کاهش فقر مانند توزیع پول نقدی موجب کاهش فشار فقر بر قشر ضعیف شده ولی در مقابل به دلیل نبود هدفمندی کافی موجب وارد 

آمدن فشار مضاعف به تراز مالی دولت نیز شده است )۴(.

تأثیر مخرب شیوع داخلی ویروس در کشور همراه با کاهش قیمت های نفت خام بین المللی، اقتصاد ایران را -که قباًل نیز از عواقب 
تحریم های شدید اقتصادی رنج میبرد- به سمت رکود طوالنی مدت سوق داده است )11(.

به طور خالصه، تحریم های طوالنی مدت و همه گیری، فشارها را بر اقتصاد ایران افزایش داده است. فضای مالی به دلیل کاهش 
درآمدهای نفتی و هزینه اقدامات کاهش پاندمی، که باعث افزایش بدهی های دولت شده، همچنان محدود است. دسترسی محدود به 
ذخایر خارجی ناشی از تحریم های ایاالت متحده منجر به کاهش شدید ارزش ریال شد که به نوبه خود تورم را افزایش داد. از دست 

دادن شغل از طریق شیوع همه گیر و تورم باال باعث بدتر شدن سطح رفاه، بویژه خانوارهای آسیب پذیر شده است )2(.
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در اقتصاد ایران و در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی کشور، هدف گذاری صریحی برای تورم وجود دارد. با این حال معمواًل 
التزام مشخصی به این هدف تورمی وجود ندارد اما همیشه پایه پولی سطح آستانه ای از تورم را دارد که انحراف تورم از آن سطح 
آستانه، تعیین کننده نحوه سیاستگذاری پولی است. پس می توان گفت که نوعی هدف گذاری ضمنی تورم در اقتصاد ایران وجود 
دارد. اما این تورم هدف1، تنها و تنها برای سیاستگذار پولی مشخص است و سایر کارگزاران اقتصادی از آن اطالعی ندارند. از این 
رو، بنگاه ها و کارگزاران، این تورم هدف را در معادله تعیین قیمت خود در نظر نمی گیرند. همچنین این تورم هدف ضمنی در 

هر لحظه از زمان متغیر است و به نحوی حرکت می کند که مقدار هدف این دوره نزدیك به مقدار هدف دوره قبل باشد )23(.

اگرچه از نظر تاریخی، در طول دوره های تورمی، ارزش بدهی داخلی کاهش یافته است، بعید به نظر می رسد تورم ابزاری سیاستگذاری 
عمدی برای کاهش بدهی باشد. مشهور است که تورم باال بسیار پرهزینه است و لطمه ای به رشد اقتصادی بلندمدت و فشار استهالک 
بر نرخ ارز می زند )7(. تورم باال همانطور که اشاره شد، به طور نامتناسبی به فقرا و افرادی با درآمد ثابت مانند بازنشستگان، آسیب 
می رساند. برخالف بیشتر افراد فقیر، ثروتمندان به ابزارهای واقعی و مالی دسترسی دارند و می توانند از خود در برابر تورم محافظت کنند )۵(.

نکته مهم دیگر آنکه وابستگي اقتصاد ایران به درآمد حاصل از صادرات نفت خام موجب ارتباط معکوس کسري بودجه دولت و درآمد 
نفت شده است. یعني با کاهش یا افزایش درآمد نفت، کسري بودجه2 دولت افزایش یا کاهش مي یابد. در این راستا کسري بودجه و 
نحوه تأمین آن به لحاظ تأثیر بر دیگر متغیرهاي اقتصادي از اهمیت ویژه اي برخوردار است. کسري بودجه اندک و غیرمستمر فارغ از 
نحوه تأمین آن مي تواند وسیله اي براي مقابله با رکود و دیگر تنش هاي اقتصادي بـه شمار آید اما کسري بودجه کالن و مستمر با 

درنظرگرفتن روش تأمین آن داراي آثار متعددي بر اقتصاد خواهد بود )2۵(.

در یك جمع بندی کلی، می توان گفت که یك رابطه قوی همبستگی معکوس بین بدهی عمومی دولت و میزان سرمایه گذاری 
خصوصی در آن در سال 1399 وجود دارد. بدین معنا که هر چه میزان بدهی عمومی افزایش یابد، به همان میزان، سطح سرمایه گذاری 
خصوصی کاهش می یابد. همچنین، بین بدهی عمومی دولت و میزان پرداخت بهره در سال مذکور یك رابطه همبستگی متوسط و 

مستقیم وجود دارد. به عبارتی دیگر، هر چه بدهی عمومی افزایش یابد، میزان پرداخت بهره نیز افزایش می یابد )7(.
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کسری بودجه یا فزونی مخارج دولت در مقایسه با درآمدهای آن، عارضه بسیاری از کشورهاست. اگر این کسری، به دلیل افزایش 
مخارج مصرفی دولت باشد، تقاضای کل افزایش می یابد و می تواند باعث ایجاد تورم شود. تورم گاهی می تواند باعث افزایش کسری 
بودجه شود. زیرا در شرایط تورمی تمایل به سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش می یابد. بنابراین موجب کاهش تولید ملی و درآمد 
می شود. با کاهش درآمد ملی واقعی، مالیات، که معموال تابعی از درآمد است، کاهش مییابد و به دلیل تورم مخارج دولت باال میرود و 

در نتیجه این عوامل، کسری بودجه افزایش می یابد )2۴(.

در مورد ایران نیز، افت فعالیت اقتصادی ناشی از عللی که پیشتر اشاره شد، منجر به از دست دادن درآمدهای مالی شده است. در نتیجه، 
توازن مالی تقریباً در همه کشورها بدتر شد. در مقایسه با انتظارات قبل از همه گیری، کسری اولیه در کشورهای "منا" به طور متوسط 
7/۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال 2020 افزایش یافته است. این کسری های باال، همراه با کاهش رشد اقتصادی، منجر به 
افزایش 7 درصدی متوسط نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی شد. اگرچه یك سوم کشورهای منا از بازارهای مالی بین المللی استفاده 
کردند که 2۵/۵ درصد از صادرات بازارهای در حال ظهور در جهان را نشان می دهد، اما تأمین مالی داخلی نقش مهمی ایفا کرد، به 
ویژه در مرحله اول بحران که بازارهای بین المللی به هم ریخت. به عنوان مثال، دولت های مصر، اردن، پاکستان و تونس بیش از ۵0 

درصد نیازهای مالی ناخالص عمومی خود را با تأمین مالی بانك های داخلی در سال 2020 تأمین کردند )8(.

آثار شوک های اقتصادی سال های پیش، به همراه کووید 19 تأثیر مهمی بر تأمین مالی دولت گذاشتند و به افزایش هر چه بیشتر 
کسری بودجه در 1399 انجامیدند. درآمدهای نفتی به پایین ترین سطح خود در چند دهه اخیر رسید، هم به واسطه قیمت صادرات 
و هم به دلیل حجم تولید. بر اساس آخرین اطالعات، در 9 ماه نخست سال 1399، تنها 1۶ درصد درآمدهای نفتی پیش بینی شده 
محقق گردید. به عبارتی، درآمدهای نفتی ایران نصف شد و سهم آنها در درآمدهای بودجه به کمترین مقدار خود در تاریخ بودجه بندی 
ایران رسید و در نتیجه آن نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی در سال 1398 بیش از دو برابر شده و به 3/7 درصد رسید. با 
بروز بحران در بازار نفت در سال 1399 درآمدهای نفتی بیشتر کاهش یافت و در نتیجه آن در بازه فروردین تا تیر 1399 تنها بخشی از 
درآمدهای نفتی بودجه )۶ درصد( محقق شد. درآمدهای مالیاتی اما به واسطه تورم باال از لحاظ اسمی افزایش یافته و به اهداف بودجه 

دست یافتند )به استثنا مالیات های غیرمستقیم که تحت تأثیر اقدامات احتیاطی ناشی از کووید 19 قرار گرفتند( )3(. 

کرونا و سقوط شدید درآمد نفت، نسبت کسری مالی به تولید ناخالص داخلی، هزینه را به باالترین میزان در دهه های گذشته افزایش 
داده است )1( درآمد دولت از فروردین تا آذر سال 1399 فقط ۵۵ درصد بودجه مصوب کل سال بود. به همین ترتیب، فقط 1۴ درصد 
از درآمد نفتی پیش بینی شده، به دلیل کاهش حجم صادرات و قیمت نفت، محقق شد. افزایش تولید ناخالص داخلی نفت نسبت به 
کاهش صادرات نشان می دهد که تولید نفت بیشتر در مصرف داخلی و ذخیره سازی در دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1399 بوده 
است )2(. در همین حال، هزینه های باالی بهداشت و کمك های اجتماعی ناشی از همه گیری، کل هزینه ها را 28 درصد افزایش 
داد. بدین ترتیب، تخمین زده می شود که کسری مالی کشور به بیش از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی و بدهی عمومی بیش از ۵0 

درصد در 1399-1۴00 برسد )1(.

افزایش هزینه های اسمی دولت1 به خاطر افزایش دستمزدها، مستمری بازنشستگی و هزینه های مرتبط با کووید 19 افزایش داشتند 
)گر چه افزایش واقعی آن به واسطه تورم خنثی گردید(، باعث شد که نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی به سطحی حدود 
۶/3 درصد در سال 1399 )افزایش 2/۶ واحد درصد( برسد. برای مقابله با نیازهای تأمین مالی داخلی، دولت میزان انتشار اوراق بدهی 
)70 درصد سهم تأمین مالی(، را در کنار فروش دارایی ها در بازار بورس )1۵ درصد( و همچنین برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای 

هزینه های اضطراری )8 درصد( افزایش داد )3( و )۴(. 

در مجموع باید گفت که در کنار محدودیت ها و تمدیدهای ذکرشده داخلی و خارجی، منابع ذخایر مالی دولت با کاهش شدید روبرو شد 
و از این حیث، حجم زیادی از یارانه بخش ها و نهادها کاهش یافت. موضوع مهم در چنین مواردی، بزرگ بودن بدنه دولت و تسلط 
آن به شمار زیادی از بنگاه های اقتصادی است که موجب عدم رشد مطلوب بخش خصوصی شده و در شرایطی مشابه سال 2020، 

اثرات تخریبی بیشتری را بازنمایی می کند )1۴(.

کسری بودجه

1. Nominal Government Expenditures
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1. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)
2. Disbursed Amount
3. Borrower's Obligation
4. World Health Organization (WHO)
5. International Finance Corporation (IFC)
6. Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)
7. Foreign Direct Investment (FDI)
8. FDI Stock
9. FDI Flows
10. Mergers and acquisitions (M&As)

با وجود کسری بودجه و مشکالت حاد اقتصادی، دولت ایران به دلیل تحریم های موجود، قادر به دریافت کمك های مالی از بانك 
جهانی در قالب وام نیست و بانك جهانی تا همین اواخر هیچ برنامه وام دهی فعالی در ایران نداشت. آخرین پروژه بانك بین المللی 
بازسازی و توسعه1 نیز در سال 2012 بسته شد. با این وجود، بیماری همه گیر کرونا که یك بحران انسانی بزرگ برای جهان به 
شمار می رود و با توجه به اینکه ایران یکی از مراکز شیوع بیماری در منطقه است و باعث شیوع بیماری در کشورهای همسایه و 
فراتر از آن می شود، بانك جهانی وام ۵0 میلیون دالری را به عنوان پروژه واکنش اضطراری به کووید 19 در 31 مه 2020، به طور 
استثنایی تأیید کرد که مبلغ تمام شده ی وام2 برابر با ۵1،۵0۵0،80۴0/۵3 می باشد و تعهد وام گیرنده3 برای بازپرداخت مبلغ وام برابر 

۵۵،917،8۶۴/13 است )1(.

این پروژه بخشی از رویکرد جهانی بانك جهانی برای مبارزه با بحران سالمت و ترویج کاالی عمومی است. این مرکز بر تهیه 
تجهیزات پزشکی ضروری برای پاسخگویی به پاندمی کرونا متمرکز است. در سال 1399 بانك جهانی بدون پرداخت بودجه به دولت 
ایران، مستقیماً وجوه پروژه را به سازمان بهداشت جهانی )WHO(۴ پرداخت کرد و آن را به عنون مجری این طرح معرفی نمود. سازمان 
بهداشت جهانی با یك سازمان نظارت بر شخص ثالث، قرارداد را به طور مستقل در مورد تحویل و نصب تجهیزات و همچنین مطابقت 
امکانات با الزامات اجتماعی و زیست محیطی بررسی کرد. کلیه تجهیزات پزشکی پشتیبانی شده براساس معیارهای اقتصادی-اجتماعی 
توافق شده توسط بانك جهانی و دولت ایران، انتخاب و توسط این پروژه خریداری شده و به کشور رسیده است و بیشتر آنها قباًل در 
مراکز خدماتی غیرنظامی تحویل و نصب شده اند. شرکت مالی بین المللی۵ و آژانس تضمین سرمایه گذاری چندجانبه۶، که به همراه 

بانك جهانی گروه بانك جهانی را تشکیل می دهند، در حال حاضر برنامه دیگری در ایران ندارد )1(.

طی دهه هاي اخیر، سرمایه گذاري مستقیم خارجی )FDI( به عنوان عاملی اثرگذار در عرصه حیات اقتصادي جهان مورد توجه قرار 
گرفته است. مفهوم سرمایه گذاري به عنوان یکی از مصداق هاي تحرک سرمایه، موفقیت چشمگیري در برآورده شدن انتظارات 
تئوریك مبنی بر سودمندي تحرک عوامل تولید به دست آورده است، بطوري که منافع حاصل از جریان سرمایه گذاري مستقیم خارجی 
در قالب مسائلی نظیر افزایش رشد اقتصادي، ایجاد و تغییرات اشتغال در کشورهاي سرمایه گذار و سرمایه پذیر، انتقال فنآوري، افزایش 
توان رقابتی، بهبود منابع انسانی و فراتر از همه اینها بر اساس مطالعات و یافته هاي علمی، تاثیر مثبت آن نه تنها بر تجارت و حجم 
صادرات تأیید شده است، بلکه به تایید اقتصاددانان، تأثیر مثبتی بر کیفیت صادرات نیز دارد. به این مفهوم که افزایش سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی هم صادرات را به طور مستقیم و با ضریب فزاینده افزایش می دهد و هم بر صادرات کاالهاي با کیفیت تر که عمدتأ 
قیمت هاي باالتري هم دارند، تأثیر مثبت و درخور توجهی دارد. این سرمایه گذاري مستقیم خارجی، می تواند به شکل سرمایه گذاري 

در سهام8 و یا جریان مستقیم سرمایه گذاری9 باشد )2۶(.

همانطورکه هر ساله با صعود و نزول هایی در بخش های مختلف جهانی و منطقه ای سرمایه گذاری مستقیم خارجی مواجه هستیم، 
سال 2020 نیز حجم این نوع از سرمایه گذاری در جهان، سقوط 38 درصدی به 8۴۶ میلیارد دالر را تجربه نمود، بطوریکه ادغام و 

تملیك10 کمتر شد، ارزش سرمایه گذاری کاهش یافت و تعداد معامالت مالی بین المللی با افت همراه بود )17(.

بر اساس آخرین بررسی روند سرمایه گذاري جهانی منتشر شده توسط آنکتاد در 27 اکتبر سال جاري، جریان سرمایه گذاري مستقیم 
خارجی جهانی در نیمه اول سال 2020 در مقایسه با سال 2019، بر اثر رکود اقتصادي ناشی از همه گیري کرونا، ۴9 درصد کاهش

سرمایه گذاری مستقیم خارجی۷
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داشته که بیشترین کاهش مربوط به اروپا و آمریکا بوده است. همه گیري و تعطیلی در سراسر جهان که باعث کندي پروژه هاي سرمایه 
گذاري موجود شد. همچنین در نتیجه وجود چشم انداز رکود اقتصادي عمیق، شرکت هاي چند ملیتی پروژه هاي جدید سرمایه گذاري 
را دوباره ارزیابی کردند )2۶(. عامل اصلی این افت شدید، همه گیری کرونا بود که روند نزولی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی را 

تسریع کرده و سرمایه گذاری خارجی را به پایین ترین سطح در 1۵ سال گذشته کاهش داده است )17(.

در سال 2020، آسیا تنها منطقه ای بود که که علیرغم این همه گیری، از سرمایه گذاری خارجی انعطاف پذیری برخوردار بود. این 
منطقه از رشد بازارها، ارتباط گسترده سرمایه گذاری مستقیم منطقه ای و جهانی و جو سرمایه گذاری سود می برد )17(. اگرچه ورودی 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی1 به آسیای جنوبی بخاطر کشورهایی مثل چین و هند با افزایش ۴ درصدی به ۵3۵ میلیارد دالر رسید، 
ورودی ایران در سال 1399 به میزان 1/3۴2 میلیارد دالر کاهش یافت که نشان از افت چشمگیر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در این کشور است )17(. اقدامات محدودیتی و توقف کارخانه ها در پی همه گیری به شدت بر زنجیره تأمین و تولید کارخانه ها 
در منطقه تأثیر گذاشت. تعداد سرمایه گذاری اعالم شده در زمین سبز2 در سه ماهه اول سال 2020، 37 درصد و تعداد ادغام و تملیك 

در آوریل 2020، 3۵ درصد کاهش یافت )12(.

همچنین، با وجود این که جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی3 در آسیای جنوبی کاهش داشته است اما فقط 2 درصد از کل 
کاهش جریان خروجی های جهانی را شامل می شود. جریان خروجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشور ایران نیز به 78 میلیارد 
دالر کاهش داشت. بعالوه میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سهام۴ نیز به مقدار ۵8.711 میلیارد دالر و خروج از سهام۵  به 
۴.0۵7 میلیارد دالر نزول کرد )17(. بر اساس اعالم آنکتاد، علیرغم کاهش در سال 2020، سرمایه گذاري مستقیم خارجی همچنان 

مهم ترین منبع مالی خارجی کشورهاي درحال توسعه خواهد بود )2۶(.

1. FDI Inflows
2. Greenfield
3. FDI Outflows
4. FDI Inward Stock
5. FDI Outward Stock
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بررسی اخیر قوانین و سیاست های سرمایه گذاری توسط آنکتاد و همچنین برنامه های آژانس ارتقای سرمایه گذاری2 در سراسر جهان 
نشان می دهد که 97 اقتصاد، که کمتر از نیمی از کشورهای عضو سازمان ملل3 را تشکیل می دهند، رژیم های خاص ارتقای سرمایه 
گذاری که در مناطق مربوط به SDG را هدف قرار می دهد، ایجاد کرده اند، مانند زیرساخت ها، آب و فاضالب، بهداشت و سایر اهداف 

.)10( )SDG 8( و اشتغال )SDG 9( خاص مانند نوآوری SDG مربوط به

ایران، مالزی،  اندونزی، جمهوری اسالمی  نیجریه،  )بنگالدش، مصر،   ۴D-8 اقتصادی ژانویه 2020، اعضای سازمان همکاری  در 
پاکستان و ترکیه( مجموعه ای از اصول راهنمای سیاستگذاری سرمایه گذاری را که به طور مشترک با آنکتاد تدوین شده است، تأیید 
کرد. این اصول در راستای توصیه های نشست تخصصی UNCTAD-D-8 در مورد "اصالح سیاست بین المللی سرمایه گذاری برای 
توسعه پایدار"، که در سپتامبر 2019 در استانبول، ترکیه برگزار شد، تهیه شد و از آنکتاد و سازمان D-8 خواستار  ایجاد سازمانی برای 
توسعه اصول غیر الزام آور راهنمای توسعه محور برای سیاستگذاری سرمایه گذاری برای کشورهای عضو D-8 شد. اصول راهنمای 
سیاستگذاری سرمایه گذاری با هدف ارتقا رشد اقتصادی فراگیر و توسعه پایدار، ترویج انسجام در سیاستگذاری های سرمایه گذاری 
ملی و بین المللی، پرورش یك فضای سیاست جهانی باز، شفاف و مناسب برای سرمایه گذاری و همسویی سیاست های ارتقا و تسهیل 

سرمایه گذاری با اهداف توسعه پایدار است )10(.

از زمان تصویب SDG، 190 قرارداد بین المللی سرمایه گذاری منعقد شده است. از این تعداد، بیش از 30 درصد شامل مقررات مربوط 
به SDG به طور مستقیم و ۵9 درصد شامل ارجاع به توسعه پایدار در مقدمه خود است. به عنوان مثال آخرین قرارداد BIT جمهوری 
اسالمی ایران و نیکاراگوئه در سال 2019 )18( که ازمیان مقررات اصالح گرا۵ در IIA ۶ که در سال 2019 منعقد شد، تا سال 2020 فقط 
استثناهای جزئی از تعهد انتقال وجوه آزاد انجام شده است، از جمله برای مشکالت تراز پرداخت و یا اجرای قوانین ملی اما هیچکدام 

از عناصر اصلی اصالحاتISDS  7 8 به پایان نرسیده است )10(.

1. Sustainable Development Goals (SDG)
2. Investment Promotion Agencies (IPA)
3. United Nation
4. Organization for Economic Cooperation of 8 Countries
5.  Reform-oriented provisions
6.  International Investment Agreements (IIA)
7.  ISDS reform elements
8.  Investor-state dispute settlement (ISDS)

۱)SDG( پیشبرد اهداف توسعه پایدار
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ارائه و معرفی قابلیت های اقتصادی بویژه در حوزه تولید، سرمایه گذاری و تجاری 
سازی محصوالت و خدمات از یك طرف، و تامین مالی و جذب سرمایه گذار برای 
اجرای پروژه ها و اقدامات مربوط به آنها از طرف دیگر، یکی از اساسی ترین برنامه های 

راهبردی و به عبارت بهتر، از چالش های اصلی کشورمان است.

بهم رسانی استراتژیك، تسهیل روابط، رفع موانع قانونی و حقوقی، ایجاد امنیت، شوق 
و انگیزه اقتصادی از جمله اقدامات مهمی است که این دوطیف حیاتی، از سیاست 

گذاران و برنامه ریزان کالن کشور انتظار دارند.

اقتصادی  های  رویداد  بزرگترین  از  یکی  عنوان  به  اینوکس،  کیش  ساالنه  رویداد 
کشور، که از  حمایت و مشارکت گسترده وزارتخانه ها، سازمان ها و فعاالن اقتصادی 
بخش دولتی و خصوصی در بخش های پیشرو اقتصادی کشور و حضور مؤثر نخبگان 
اقتصادی و مشارکت کنندگان داخلی و خارجی برخوردار است، به محلی جهت ارائه 
تصویری کامل از قابلیت ها، ظرفیت ها و شرایط کالن اقتصادی کشور، بهم رسانی 
عناصر مؤثر زیست بوم سرمایه گذاری، تقارن و تبادل اطالعات فعاالن اقتصادی و 
ایجاد زمینه های تحول در مسیر توسعه اقتصادی کشور تبدیل گردیده است. حضور 
بیش از 1700 شرکت داخلی و خارجی و مشارکت بیش از ۵0000 نفر از کارشناسان 
همایش  و  تخصصی  نشست   1۴0 از  بیش  برگزاری  کشور،  اقتصادی  مسئولین  و 
بین المللی، برگزاری بیش از 1000 مالقات تجاری و عقد بیش از 170 قرارداد و 
برنامه  اثربخشی و  از  بین شرکت های داخلی و خارجی نشان  تفاهمنامه همکاری 
ریزی هدفمند این رویداد منحصر به فرد دارد که باید مورد توجه نهادها و سازمان 

دولتی کالن و ملی قرار گیرد.

تولید  در  فناوری  آسای  برق  و  شتابان  پیشرفت  و  توسعه  با  راستا  هم  که  اکنون 
محصوالت و کاالهای مورد نیاز بشر، روش های تامین مالی و جذب سرمایه گذاری 
برای انجام پروژه ها و تولید، دستخوش تغییر و رشد چشمگیری شده است، فرهنگ 
و  حمایت  مستلزم  مالی  تأمین  و  تولید  نوین  های  روش  بکارگیری  و  ترویج  سازی، 
نظر  به  که  است  خصوصی  و  دولتی  تسهیلگر  و  پشتیبان  نهادهای  همه  مشارکت 
می رسد رویداد کیش اینوکس بستر بسیار مناسبی برای ارائه و معرفی فناوری های نوین 

تأمین مالی، سرمایه گذاری و تولید به فعاالن در حوزه تولید و سرمایه گذاری  است. 

راهبردی  ارزیابی  و  نگاری  آینده  دفتر  معاون 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

مهرشاد جواهردشتی

فصل مشترک نخبگان اقتصادی
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براساس آنچه که بیان شد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان یك سازمان 
پشتیبان و تسهیلگر ملی همواره توسعه و بکارگیری فناوری های نوین و پیشرفته در صنایع، 
کاالها و خدمات موردنیاز کشور را در فهرست مأموریت ها و اهداف اصلی خود قرارداده است 
و به همین منظور از طریق ایجاد ساختارهای سازمانی مانند دفتر کسب و کارهای نوین، 
دفتر تأمین مالی، دفتر تجاری سازی، ستاد اقتصاد دیجیتال و... حمایت های گسترده ای را 
از شرکت های دارای دانش فنی و فناوری های نوین و پیشرفته )شرکت های دانش بنیان( 
و افراد صاحب ایده )نخبگان( البته با جلب همکاری و مشارکت سایر نهادها و سازمان ها و 

صنایع کلیدی و پیشرو انجام می دهد.

اعطای تسهیالت ارزان برای خرید تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی، تامین مالی برای  بومی 
سازی کاالها و خدمات مبتنی بر فناوری های نوین وارداتی و یا تحریم شده و ارزبر، تولید و 
بومی سازی ماشین آالت پیشرفته صنعتی، معافیت های بیمه ای و مالیاتی برای شرکت های 
دانش بنیان، پرداخت یارانه به سرآمدان علمی کشور، حمایت از انجام پروژه های بنیادی، 
توسعه ای و کاربردی اولویت دار ملی، حمایت از اجرای طرح های کالن ملی در حوزه های 
و... برگزاری  لیزر، علوم شناختی  بنیادی،  بایو، هسته ای، سلول های  نانو،  گوناگون مانند 
رویدادهای متنوع به منظور توسعه بکارگیری روش های نوین تامین مالی مانند فین تك 
و...، حمایت از بکارگیری فناوری های نوین تولید و توزیع مانند هوشمندسازی، اتوماسیون، 
بالک چین، اینترنت اشیاء و... بخشی از اقداماتی است که این معاونت در حوزه تولید و تامین 

مالی انجام می دهد.

بنابراین ضمن تشکر از همه دست اندرکاران رویداد مهم کیش اینوکس، پیشنهاد می شود 
با توجه به نقش بسیار مهمی که روش ها و فناوری های نوین و پیشرفته تولید و سرمایه 
گذاری در افزایش بهره وری )کارائی و اثربخشی( کسب و کارها در هر مقیاسی )کوچك، 
متوسط و بزرگ( ایفا می کنند، یکی از محورهای اصلی رویداد »فناوری های نوین تولید 
و سرمایه گذاری«، تعیین و بر آن اساس از افراد، شرکت ها، سازمان ها و نهاد های دولتی 
و خصوصی دعوت بعمل آید تا در حد مسئولیت و اختیار و قابلیت هایی که دارند در این 

رویداد  نقش آفرینی کنند.

بدیهی است معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مانند ادوار گذشته، آمادگی دارد بیش 
از پیش، همکاری خود را با رویداد مذکور ادامه دهد.
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توسعه هوشمند سرمایه گذاري هاي تخصصي 

تحقق ایده هاي توسعه،  فرآیندي را در بردارد که در انقالب صنعتي چهارم در مسیر 
هوشمندي حرکت نموده و هدایت اهداف و خواسته ها را بدون دخالت فردي و یا 

گروهي، نظم داده و بدان عمل مي نماید. 

در این راستا مي توان گفت که نمایشگاه یك پایگاه بزرگ جهت تبادل اطالعات، 
حرکت بسوي یك اقتصاد باز و رو به رشد، جهش سرمایه گذاري و توسعه تولید و 
نهایتًا صادراتي و همچنین نگاه مدبرانه به خواسته ها و عالیق مشتریان و رصد کردن 
مداوم سالیق آنها است، بطریقي که ارزیابي کارشناسانه بازارهاي مختلف و دستیابي 
به دانش و تکنولوژي روز دنیا و پدیده هاي نوین علم و صنعت و در نهایت انتقال 
دانش و فناوري را به همراه دارد. در حقیقت مي توان گفت که فضایي مناسب جهت 
به نمایش گذاردن توانمندي ها و قابلیت هاي فني و آخرین دستاوردهاي واحدهاي 
با  مؤثر  و  زنده  ارتباط  نوعي  و  خدماتي  نیز  و  گذاري  سرمایه  تحقیقاتي،  تولیدي، 
متقاضیان، مصرف کنندگان و فعاالن مختلف حوزه هاي مختلف تولیدي و خدماتي 
و بطور کلي اقشار مختلف مردم است. بطور کلي باید گفت برگزاري نمایشگاههاي 
تخصصي ابزاري توانمند و کارآمد در جهت توسعه صادرات و مراودات تجاري کشور ها 
محسوب مي شود تا با تمرکز بر تولید و عرضه کاال ها و محصوالت داراي مزیت 
نسبي و کشورهاي هدف، از آن بطور موثري بهره برداري نمایند. همچنین حضور در 
نمایشگاه های اثرگذار، یکي از مهم ترین ابزارهاي بازاریابي و شناخت بازارهاي جدید 
و نیز ارزیابي بازارهاي موجود و نوعي خود ارزیابي از وضعیت حضور، هر مجموعه 
گذار  اثر  نقش و حضور  این  تبیین  به  توجه  با  است.  و خارجي  داخلي  بازارهاي  در 
نمایشگاه ها در نظام اقتصادي کشورها مي توان گفت که بطور اصولي نمایشگاه، 
نوین علم و صنعت و  پدیده هاي  به  یافتن  تبادل اطالعات و دست  براي  مرکزي 
انتقال فناوري از طریق سرمایه گذاري هاي هوشمند در بخش هاي مختلف نظام 
از فرهنگ توسعه  اقتصادي هر کشوري است. در این زمینه ایجاد شناخت صحیح 
نیز مشتریان  و  ذائقه و سالیق سرمایه گذاران  تر  از همه مهم  و  نیازها  و شناخت 
در کشورهاي هدف از جمله دستاوردهاي مثبت هر نمایشگاهي در سطح ملي و یا 
بین المللي است که نیاز به درایت کافي و نیز فرصت سنجي مشارکت کنندگان و 

سرمایه گذاران در بخش هاي مختلف اقتصادي است.

بخوبي مي دانیم که برپایي رویدادهای تجارت و اقتصادی در اکثر کشورهاي دنیا 
نوعي  به  و  صادرات  توسعه  نهایتًا  و  تولید  توسعه  گذاري،  سرمایه  توسعه  هدف  با 
فرصت سنجي مشارکت کنندگان در فرآیند تخصصي سرمایه گذاري هاست. برپایي 
هلند،  اسپانیا،  فرانسه،  ایتالیا،  آلمان،  چین،  آمریکا،  کشورهاي  در  نمایشگاهها  تنوع 
برزیل، انگلیس، کانادا، روسیه، سوئیس، بلژیك، ترکیه و مکزیك پیشتازان برگزاري 
نمایشگاه هاي بین المللي بشمار مي روند. از این منظر باید گفت که نمایشگاه ها اکنون 
به  ابزار بسیار مهمي براي نمایش توانمندي هاي حرفه اي در سطوح مختلف شناسایي 
پروژه ها و تحقق روند بهینه سرمایه گذاري تا اجرا و نیز بهره برداري خواهد بود. از منظر 
دیگر نیز نمایشگاه ها و بویژه همایش و نمایشگاه تخصصي کیش اینوکس، محل مناسبي 

اتاق  زیست  محیط  و  انرژي  کمیسیون  رئیس 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

رضا پدیدار
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براي تبادل اطالعات علمي، بازرگاني و تجاري و نیز رقابت شرکت هاي مختلف که نقش کلیدي 
و مهمي دارند، است. همین موضوع باعث مي شود که سرمایه گذاران و نیز  تولید کنندگان به 
نقاط ضعف برنامه ها و تولیدات کمي و کیفي خود بیشتر پي ببرند و در رقابت با محصوالت 
شرکت هاي رقیب متوجه نواقص خود شده و در جهت رفع یا کمرنگ کردن آنها گام بردارند.

اقتصادي کشور، توسعه صادرات غیر نفتي و  از اهداف توسعه  بدانید که یکي  خوب است 
دستیابي به بازارهاي جهاني با هدف دستیابي به درآمدهاي ارزي بیشتر و رهایي از وابستگي 
به درآمدهاي حاصل ازنفت خام است. بر پایه برآوردهاي یك مدل که در سال 1393 در 
نشریه اقتصاد و نمایشگاه منتشر شد، چنانچه شمار نمایشگاههاي برگزار شده در کشور 2 
برابر شود، صادرات غیر نفتي 1۴ درصد رشد مي کند. با توجه به اهمیت رهایي از وابستگي 
ایران به درآمدهاي مستقیم نفتي و سیاست جایگزیني صادرات غیر نفتي براي تأمین ارز 
مورد نیاز کشور از طریق تشویق شرکت هاي دارنده سیستم هاي سرمایه گذاري در نظام 
بورس، بانك، بیمه و مشابه آن و همچنین از طریق تشویق صنایع داخلي به تولید و صدور 
از  یکي  بعنوان  المللي  بین  هاي  نمایشگاه  که  گفت  توان  مي  کشورها،  دیگر  به  کاالها 
کانال هاي معرفي کاالهاي تولیدي و انتقال فناوري در دنیا مي تواند نقش بسیار موثري در 
فرآیند توسعه صادرات غیر نفتي ایفا نماید. از طرف دیگر نمایشگاه هاي تخصصي یکي از  
ابزارهاي مهم تبلیغات و بازار یابي محسوب مي شوند و نقش بسیار مهمي در معرفي کاالها 
و خدمات و محصوالت بویژه استراتژیك و نیز مسیرهاي سرمایه گذاري بهینه و بهره برداري 
مطلوب از آنها در هر کشور دارند و در نهایت در توسعه صادرات نقش کلیدي را ایفا مي کنند. 
از طرفي بهره برداري اصولي و مدیریت شده از فرصت ایده آل نمایشگاه ها و رعایت نکات 
مهم و اصولي و علمي مي تواند باعث ایجاد یك جهش عظیم در گسترش صادرات حوزه 
انرژي و توسعه اقتصادي کشور و رهایي از اقتصاد تك محصولي است چرا که نمایشگاهها 
به دلیل ایجاد ارتباط مستقیم بین عرضه کنندگان کاال و متقاضي و بویژه مراوده رو در رو مي 
تواند بهترین ابزار و بازار یابي محصوالت تولیدي بویژه در حوزه انرژي و راهیابي به بازارهاي 
جهاني باشد. تداوم و حمایت از برگزاري نمایشگاه فوق تخصصي کیش اینوکس در عرصه 
بین المللي کشور مي تواند به تبادل اطالعات فني و بازرگاني و گسترش مبادالت تجاري، 
معرفي آخرین دستاوردهاي علمي و صنعتي، گسترش همکاري هاي ملي و بین المللي و 
فراهم شدن تسهیالت رشد بخش هاي مختلف اقتصادي، معرفي کاالهاي حوزه انرژي و نیز 
غیر نفتي در جهت رشد و توسعه صادرات این کاالها کمك شایان توجهي نماید. ضمنًا آشنا 
ساختن تولید کنندگان کاال و خدمات بویژه سرمایه اي با استانداردها و معیارهاي بین المللي 
تولید و صدور کاال و ارتقاي سطح کمي و کیفي تولیدات با رعایت قوانین و استانداردهاي 
بین المللي و نیز آشنایي با آخرین تکنولوژي ها و دستاوردهاي روز دنیا مي تواند در پیشرفت 
علمي وصنعتي کشور نقش بسیار تعیین کننده اي ایفا کند. همچنین شناسایي و بطریقي 
شناساندن پیشرفت هاي  اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و هنري کشور به جهانیان و نمایش 
قدرت تولیدي کشور از جمله مولفه هاي مهم اقتدار ملي کشور است. در این صورت برگزاري 
نمایشگاه بین المللي راهي براي خروج از انزواي سیاسي و مقابله با تحریم هاي اقتصادي 
مقامات رسمي  و  تجار  گران،  تحلیل  گذاران،  نمایندگان، سرمایه  و حضور  تلقي مي شود 
کشور هاي مختلف نقش مهمي در این امر ایفا مي کند. الزم به توضیح است که بي تردید ارزش 
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حضور در یك نمایشگاه را نمي توان صرفًا با ارزش قراردادهایي که منعقد مي شود ارزیابي 
کرد، بلکه یکي از مهم ترین دستاوردهاي هر نمایشگاه، ارتباطات موثر و گسترده و پایداري 
است که در نمایشگاهها شکل مي گیرد و منجر به همکاري هاي گسترده و دراز مدت مي 
شود و نیز تفاهم و گفتگوي بین ملل و فرهنگ ها که عالوه بر کمك به رشد سرمایه گذاري 

و صادرات، به رونق اقتصادي کشور نیز کمك شایاني را خواهد کرد.

هاي  نمایشگاه  در سطوح  گذار  اثر  و  کارآمد  نمایشگاه  یك  بعنوان  اینوکس  کیش  رویداد 
بین المللي، بعنوان مکاني سازمان یافته به منظور افزایش ضریب تجارت و سرمایه گذاري 
و براي استفاده بهتر از منابع ملي، پیشرفت فني، کاهش بیکاري، گسترش بازار به آن سوي 
مرزها و افزایش درآمدهاي ارزي با نمایش محصوالت و پیشرفت هاي جدید، توسعه بازار، 
اخذ نمایندگي و سفارش و فروش کاالو خدمات تخصصي، تغییر باورها، بازاریابي و شناسایي 
بازارهاي هدف، نقش کلیدي در رفاه اقتصادي را دارد. از طرفي باید توجه داشته باشیم که 
از آغاز جنگ رسانه اي در تمام دنیا، صنعت نمایشگاهي دستخوش تحوالت زیادي  پس 
شده و به مهم ترین ابزار رشد و توسعه تجارت، بویژه برنامه ریزي براي سرمایه گذاري هاي 
آتي براي توسعه صادرات کاال و خدمات تبدیل شده است. به بیان دیگر گسترش فناوري 
اطالعات و  ارتباطات، توسعه حمل و نقل، نظام بانکداري، بیمه و سیستم هاي نوین بازبیني 
کاالها در گمرکات، در توسعه صنعت نمایشگاهي نقش مهمي را ایفا کرده است. براي نشان 
دادن اهمیت نمایشگاه هاي تخصصي در حوزه هاي سرمایه گذاري، بیمه و بانك بویژه در 
بخش هاي متنوع انرژي در جهان، کافي است به این نکته اشاره شود که در جهان معاصر 
بیشترین فضاهاي نمایشگاهي به کشورهاي آمریکا،  آلمان و چین تعلق دارند که مهم ترین 
قطب هاي تجاري در دنیا بشمار مي روند و در سال 2018 میالدي سهم آنها در صادرات 
و  پولي  و  مالي  نمایشگاه هاي سرمایه گذاري،  در  است.  بوده  بر %30 درصد  بالغ  جهاني 
بازرگاني بین المللي خدماتی بر محورهای زیر ارائه می شود که عمدتًا در توسعه صادرات 
تاثیر گذار است : 1- معرفي طرح هاي زیر بنایي براي تولید کاال و خدمات ، 2- معرفي نظام 
سرمایه گذاري زود بازده در طرح هاي مربوط به شرکت هاي کوچك و متوسط، 3- فروش 
مستقیم کاال به خریداران عمده یا مصرف کنندگان ، ۴- معرفي کاالهاي ابتکاري یا نویني 
که در نتیجه تجاري سازي یافته هاي تحقیقاتي تولید شده اند به بازدید کنندگان، ۵- پیدا 
توزیع کاالها،  به شرکت هاي  براي سرمایه گذاري هاي مربوط  کانال هاي جدید  کردن 
۶- شناسایي رقباي تجاري و آگاهي از ویژه گي هاي کاالها و خدمات آنها، شرایط صدور، 
قیمت هاي پیشنهادي و نظایر آن و در آخر 7- آگاهي از دیدگاه هاي بازدید کنندگان و 
مشتریان بالقوه در مورد نقاط ضعف کاالها و خدمات عرضه شده و اقداماتي که براي برطرف 

کردن آنها باید انجام گیرد. 

با نگاهي دقیق تر مي توان گفت که بازار یاباني که از طرف شرکت ها، همزمان با پرپایي 
نمایشگاه ها به بازار هدف اعزام مي شوند، به اطالعات ذیقیمتي دسترسي پیدا مي کنند که 
هرگز از طریق تحقیقات پشت میز (Desk Research) قابل دسترسي نیست. این اطالعات 
شرکت ها را در تدوین برنامه هاي صادراتي براي موفقیت در عقد قراردادهاي تجاري و 
تولید و صادرات کاالهایي که از هر جهت با ذوق و سلیقه مشتریان بازار هدف مطابقت دارد 

یاري مي کند.
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ذکر این نکته الزم است که نمایشگاه ها در توسعه کمي و کیفي کاال و خدمات بویژه براي 
صادرات و بطور کلي گسترش روابط اقتصادي با جهان خارج اهمیت دارند و از سده نوزدهم 
در کشور شناخته شده است. حضور فعال ایران در عهد قاجاریه در نمایشگاه هاي جهاني 
)اکسپوهاي( لندن، پاریس و وین و برپایي نخستین نمایشگاه به سبك امروز در شهر تبریز 
به فرمان عباس میرزا نایت السلطنه ایران در زمان فتحعلي شاه این موضوع را به اثبات مي 
رساند. تا  اواسط دهه 1370 هر سال یك نمایشگاه بازرگاني بین المللي در تهران برگزار مي 
شد که کشورهاي متعددي در آن شرکت مي کردند. به مرور زمان بازرگانان، صاحبان صنایع 
و بطور کلي فعاالن اقتصادي به اهمیت نمایشگاه ها در بسط روابط تجاري با کشورها، ایجاد 
فرصت هاي شغلي جدید، دستیابي به فناوري هاي نوین و توسعه صادرات پي بردند. بنابر 
نیز  اقدام کردند. جزیره کیش  ایجاد مراکز نمایشگاهي  این در همه استان هاي کشور به 
از ابتداي دهه 1380 نسبت به این امر مهم اقدام و اکنون بیش از دو دهه  است که مهم 
ترین نمایشگاه هاي تخصصي بین المللي نظیر نمایشگاه بین المللي بورس، بانك و بیمه 
باشیم  برگزار مي شود. توجه داشته  زیبا  این جزیره  اینوکس( در  و سرمایه گذاري )کیش 
که امروزه ایران از لحاظ صنعت نمایشگاهي پس از امارات متحده عربي، دومین مقام را در 
خاورمیانه دارد و هر ساله بالغ بر ۶00  نمایشگاه در کشور بر پا مي شود. ضمنًا شرکت سهامي 
نمایشگاه هاي بین المللي ایران با برپایي حدود یکصد نمایشگاه بین المللي، تخصصي و 
دارندگان »سایت هاي  بین  در  را  ممتازي  موقعیت  از کشور  خارج  و  داخل  در  اختصاصي 
المللي  بین  نمایشگاه  که  است  کرده  آفریقا کسب  و  خاورمیانه  منطــقه  در  نمایشگاهي« 
(KISH INVEX) کیش اینوکس یکي از معتبر ترین و نافذ ترین آنها در حوزه هاي مختلف 
مورد اشاره و به ویژه در بخش انرژي است که مي تواند براي همه دست اندرکاران و صاحبان 
حرفه و فن و نیز فعاالن اقتصادي در امر سرمایه گذاري و صادرات اثر بخش و نافذ باشد. 
ضمنًا اگر تجارت جهاني کاال و خدمات تجاري در سال 2018 میالدي به رقمي در حدود ۵0 
تریلیون دالر بالغ شده است که نیمي از آن را صادرات کاال، انرژي و خدمات تشکیل مي دهد. 

بدون شك برپایي هزاران نمایشگاه بین المللي، تخصصي و اختصاصي در اقصي نقاظ دنیا 
در توسعه صادرات تاثیر مستقیم داشته است. 

نکته پایاني بخش آخر این مطلب اینکه صنعت نمایشگاهي در کشور ما براي آنکه بتواند 
نقش ارزنده تري در توسعه صادرات، بویژه در دوره تحریم ها، ایفا کند، به حمایت قاطع 
عنوان  به  نمایشگاهي  هاي  فعالیت  شناختن  رسمیت  به  است.  نیازمند  مقننه  قوه  و  دولت 
فعالیت هاي صنعتي، ارائه تسهیالت اعتباري با شرایط مناسب به مراکز نمایشگاهي کشور 
براي نوسازي سالن ها و مجهز شدن به تجهیزات جدید، حمایت از شرکت هاي نمایشگاهي 
و باالخره فرهنگ سازي براي معرفي اهمیت نمایشگاه ها در گسترش مناسبات تجاري با 
کشورها و تعامل با جهان خارج مي تواند ضمن افزایش درآمدهاي ارزي کشور از طریق 
توسعه صادرات، جایگاه ایران را در صنعت نمایشگاهي منطقه ارتقاء بخشد. در دنیاي امروز، 
بین  نمایشگاه هاي  تولیدي، صنعتي و شرکت هاي تجاري هزینه مشارکت در  مؤسسات 
المللي را نوعي سرمایه گذاري تلقي مي کنند که میزان بازده آن به مراتب بیشتر از همه 
ابزارهاي بازار یابي دیگري است که براي معرفي کاالهاي صادراتي به مخاطبان و خریداران 

و سرمایه گذاران بویژه در حوزه حساس انرژي بکار مي رود. 
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مدیرعامل گروه توسعه ملی
امیرخان تجریشی

بستر تعامالت تازه و سرمایه گذاری های جدید

صنعت »مدیریت دارایی فعال و پویا« در کشور، صنعتی نوپاست. چرا که در گذشته 
اندکی از جمعیت کشور برای دریافت خدمات از این حوزه اقدام میکردند. اما در سال 
99 با توجه به آزاد سازی سهام عدالت، بیش از ۵0 میلیون ایرانی متقاضی این سرویس 
شدند. عالوه بر آن آگاه شدن جامعه از مزیت ها  و پتانسیل های  بازار سرمایه، میتواند 
به عنوان موتور محرکی در جهت توسعه این صنعت به شمار برود و به ضرس قاطع 
میتوان گفت این آگاهی فرصتی برای بازار سرمایه است و در واقع اکنون بازار سرمایه، 

مستعد رشد صنعت مدیریت دارایی است. 

نکته مهمی که باید با دقت به آن توجه داشت، این است که ما نیز در ابتدای این مسیر 
فقط روی مزیت ها و منافع تاکید داشتیم و عده زیادی از مردم بدون اینکه تجربه 
کافی داشته باشند و آموزش کافی ببینند، وارد این بازار شدند اما از اواسط مردادماه 
با  روند نزولی در قیمت ها شاهد مشکالتی بودیم که متاسفانه تأثیر منفی در ذهنیت 
افکارعمومی از بازار سرمایه ایجاد کرد. حال دیگر باید سیاست گذار ورود آحاد مردم به 
سمت بازار سرمایه را به سمتی ببرد که  بدانند ورود مستقیم به بازار سرمایه، موضوعی 
کامال حرفه ای  است و به آموزش و تجربه نیاز دارد. بنابراین بهتر است مردم  به طور 
غیر مستقیم  در این بازار حضور داشته باشند. بنابراین می توان گفت که این حجم 
به صورت غیر مستقیم   مالی جدید،  منابع  رونق  پر  ورود  و  بازار سرمایه  از  استقبال 
صنعت مدیریت دارایی را ایجاد میکند. روند مدیریت دارایی به اشخاص و شرکت ها 
کمك میکند که تمام دارایی های خود را نگه دارند، با این حال از عواید دارایی های 
خود در راستای بهبود عملکرد مالی و تأمین هزینه ها استفاده کنند. در نتیجه این 
اتفاق، چنانچه توسط خبرگان مالی در بخش مدیریت دارایی انجام شود، کمك میکند 
که بازیابی دارایی ها با کارایی بیشتری انجام شود و همچنین منجر به بازده باالتر 
نیز می شود مزیت دیگری که پیگیری این روند دارد، این است که به طور دقیق نرخ 
استهالک دارایی ها  را بر اساس شاخص های مالی حفظ کرده و همچنین به خطرات 
در کمین دارایی های مالی که ما آنها را تحت عنوان ریسك می شناسیم، نگاه ویژه ای 

به لحاظ اندازه گیری و مدیریت آنها خواهد داشت.

همانطور که مطلع هستید ما در صنایع مختلفی از جمله صنایع شیمیایی، پتروشیمی و 
نفت و گاز، صنایع سیمانی، غذایی و آشامیدنی، صنایع شوینده؛ سرمایه گذاری، بانك، 
تأمین سرمایه و ... حضور داریم. به همین علت میتوانیم ادعا کنیم که جزو معدود 
پورتفوی عماًل  که خود شرکت  بازار سرمایه هستیم  در  پذیرفته شده  های  شرکت 
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سرمایه گذاری است. براساس صورت های مالی 9 ماه های که در کدال منتشر شد، ما بالغ بر 8۶0 میلیارد 
تومان سود ساخته ایم که به نسبت سود دوره مشابه سال گذشته، این سود حدودا 3 برابر شده است. در واقع 
حداکثر کردن سود، مهم ترین دستاور عملکردی ما در بخش مالی بود که توانستیم طبق هدف گذاری خود در 

کمال آرامش و با استفاده از روش های نوین حاکمیت شرکتی به آن دست پیدا کنیم.

با اوصاف یاد شده، در بسیاری بسیاری از شرکت های زیرمجموعه وبانك، رکورد تولید زده شده است و افزایش 
سودآوری داشتیم. البته نظم مالی را نیز در هولدینگ مادر و تمام زیرمجموعه های گروه توسعه ملی سرلوحه 
خود قرار دادیم. همین موضوع باعث شد که پرداخت منظم سود مطابق با تعهدی که به سهامداران در مجامع 
داشتیم را عملیاتی کنیم. همچنین تعهدی که به سهامداران و سرمایه گذاران خود داشتیم، این بود که حداکثر 
سود را طی سال  99 برای آن ها به ارمغان بیاوریم که خوشبختانه توانستیم به این هدف برسیم. به عبارت 

خالصه ما رکورد تولید را برای سال 1399 شکستیم و موفق شدیم.

از نیمه مرداد ماه شاهد روزهای سختی برای بازار سرمایه بودیم که تا پایان سال 99 هم ادامه داشت. در 
این روزها، سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت های تابعه از شرایط نامساعد بازار خواه ناخواه تاثیر می 
پذیرفتند. با این حال برنامه ای برای حمایت از بازار سرمایه به خصوص در بخش پرتفوی بورسی خود و 
زیرمجموعه ها تدوین کردیم تا در کنار  منابعی که بانك ملی به عنوان سهامدار عمده ما برای بازار سرمایه 
تزریق کرد، بتوانیم با افزون بر 3 هزار میلیارد تومان نقدینگی، رسالت بازارگردانی خود را به انجام برسانیم. این 
کار باعث شد که ضمن حفظ  نقد شوندگی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی و شرکت های تابعه تقریبا 
در روزهایی که تمام سهام بازار در صف فروش بودند، به نسبت سایر سهام بازار آمار مناسب تری داشته باشیم.

در سال 1399، پیاده سازی رویکرد نوینی از حاکمیت شرکتی را در مجموعه گروه توسعه ملی دنبال کردیم. 
همین موضوع باعث شد که بتوانیم ثبات و آرامش را در هلدینگ اصلی و همچنین در شرکت های تابعه داشته 
باشیم. از طرف دیگر در سال 99 این  ماموریت را برای خود تعریف کرده بودیم که حداکثرسازی تولید و به 
تبع آن حداکثر سازی سودآوری در تمامی شرکت های زیر مجموعه گروه توسعه ملی تعریف شود. این موضوع 
به سرانجام رسید و توانستیم رکورد تولید خود را هم بزنیم. طبعاً در سال پیش رو نیز برنامه های پربازده خود 

را ادامه خواهیم داد.

البته در سال 1۴00 بحث سرمایه گذاری های جدید هم در راه است تا بتوانیم فرصت های متعددی را برای 
سرمایه گذاری پیشرو داشته باشیم. این موضوع در چند صنعت، نمود بیشتری دارد و رویداد کیش اینوکس به 
عنوان یك رویداد مؤثر، بستر مناسبی برای افزایش  تعامالت با فعاالن اقتصادی، کارشناسان، سیاست گذاران، 

سرمایه گذاران و سایر ذینفعان است.
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لزوم سرمایه گذاری در یک صنعت راهبردی و زیرساختی

در بهار و تابستان 1۴00 تقریبا تمامی شهرهای کشور شاهد خاموشی های گسترده 
بودند. دولت نیز برای مهار این معضل و تامین برق شبکه خانگی، فشار را به صنایع و 
در واقع به اقتصاد منتقل کرد تا با قطع برق کارخانه ها، از خاموشی خانه ها جلوگیری 
کند؛ پدیده ای قابل پیش بینی که ریشه در دستوری بودن اقتصاد برق دارد، نظیر 
نرخ های  با  و  به صورت دستوری  اقتصاد کشور که  از  دیگری  متعدد  بخش های 

تکلیفی اداره می شوند.

در حال حاضر بالغ بر ۶0% ظرفیت نیروگاه های کشور در اختیار بخش خصوصی 
و ۴0% در اختیار دولت است، با این وجود بخش خصوصی علیرغم سهم مالکیت 
بیشتر، توان مقابله با رقیبی مثل دولت در این عرصه را ندارد. دولت در اینجا رقیبی 
است که هم سیاست گذار است، هم تنظیم کننده، تولیدکننده، مصرف کننده، نرخ 

گذار، و هم طلبکار و در عین حال بدهکار!

نیروگاه های خصوصی تولید برق با تشویق و وعده  های دولتی پاگرفتند و بخش قابل 
باطل پول، تورم زایی و  از سرمایه های بخش خصوصی در عوض گردش  توجهی 
واسطه گری، به عرصه تولید گسیل شد تا یاریگر دولت در تولید و تامین برق و حتی 
صادرات و ارزآوری باشد. در این بین منابع ارزی صندوق توسعه ملی هم به خدمت 
گرفته شد تا آبی به آسیاب توسعه و تولید برق توسط نیروگاه های خصوصی بریزد. 
سرمایه گذاران خصوصی این حوزه بر هزار و یك مشکل غلبه کردند تا به مرحله 
بود؛  تولید رسیده و وارد مدار شوند. آن روزها چشم انداز بیست ساله 1۴00 روشن 
بخش  و  اشتغال  توسعه  ارزآوری،  و  برق  داخلی، صادرات  برق  درصدی  تامین صد 
خصوصی توانمند. اما امروز که 1۴00 از راه رسیده، پرسش آن است که کدام هدف 

محقق شده؟ بدون اغراق پاسخ »هیچ« است!

طی یك دهه گذشته نیروگاه ها در گردابه ای افتاده اند که نه راه پس دارند و نه پیش. 
طبق قوانین برنامه پنج ساله توسعه، می بایست سالی ۵000 مگاوات به ظرفیت تولید 
برق در کشور افزوده می شد، در صورتی که عملکرد یك دهه اخیر ناشی از میانگین 
سالیانه 2200 مگا وات افزایش ظرفیت یعنی کمتر از نصف قانون است؛ به نحوی 
که از سال 92 عمال سرمایه گذاری جدیدی در این صنعت انجام نشده و هم اکنون 
بیش از ۵ سال است که سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه جدید به صفر میل کرده تا 

تزریق سرمایه به این صنعت مولد و استراتژیك را با مرگ مواجه نماید.

اما داستان چیست؟ کوتاه است و روشن! همان روزهای نخست که سرمایه بخش 
خصوصی به مدد دولت آمد و چراغ خانه ها را روشن کرد، دولت یك وعده به بخش 
خصوصی داده و یك تعهد از آنها گرفت. اما امروز دولت تنها بر ایفای تعهد بخش 
خصوصی اصرار می ورزد و وعده خود را به کل فراموش کرده است. شراط راه اندازی 
نیروگاه های خصوصی، فروش برق به قیمت تکلیفی به دولت بود. به این ترتیب که 
دولت تنها عامل فروش برق است و قیمت برق را خود تعیین می کند؛ در نتیجه برق 
تولیدی در نیروگاه های خصوصی می بایست با نرخ تکلیفی به شبکه سراسری توزیع 

منتقل شود. 

مدیر اجرایی شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی اتاق ایران

محسن عامری
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اما تعهد دولت چه بود؟ پاسخ به یك نگرانی عمده و جدی بخش خصوصی، یعنی پوشش نوسانات نرخ ارز! 
نظر به اینکه نیروگاه های بخش خصوصی از یك سو با تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی پا گرفته بودند و 
از سوی دیگر موظف به فروش برق به قیمت تکلیفی ریالی بودند، ضرورت داشت دغدغه ای از باب تامین ارز 
و نوسانات نرخ ارز برای بازپرداخت تسهیالت ارزی نداشته باشند. مصوبه سال 9۴ هیات وزیران پاسخ به این 
دغدغه بخش خصوصی بود. این مصوبه بانك مرکزی را موظف کرد تا بر اساس درخواست بانك عامل طرف 
قرارداد با  صندوق توسعه ملی، طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیالت، شرایط الزم برای تبدیل ریال به ارز را 
با نرخ رسمی فراهم آورده و  پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه 
ملی نزد خود منظور کند. اما امروز خبری از اجرای این مصوبه نیست و بانك مرکزی نیروگاه ها را برای تامین 
ارز بازپرداخت تسهیالت ارزی به بازار هدایت می کند. صندوق توسعه ملی نیز ظرفیتی برای بازپس گیری 
تسهیالت به نرخ ارز دولتی یا امهال و تقسیط بیشتر بازپرداخت تسهیالت حال متصور نیست. حال نیروگاهی 
که برای رسیدن به تولید مشمول چند سال دوره ساخت و بهره برداری بوده و می بایست محصول تولیدی 
یعنی برق را به صورت ریالی و با قیمت های تکلیفی بفروشد، باید بدهی خود را نیز با نرخ روز ارز بپردازد که 
نسبت به زمان ساخت بالغ بر 7 برابر افزایش قیمت داشته است! امر محالی که از توان نیروگاه های خصوصی 
خارج بوده و آنها را در دسته بدهکاران بزرگ بانکی قرار داده است و هر روز فشارهای اقتصادی و اجتماعی 

بر آنها بیشتر می شود.

یکی دیگر از مشکالت این صنعت که منجر به خاموشی های سال جاری شد، فرسودگی شبکه است. عمر 
برخی از تجهیزات نیروگاه های کشور از مرز ۴0 سال، عبور کرده و حدود 3000 مگاوات از نیروگاه های کشور 
با ظرفیت زیر 20% تولید می کنند. این در حالی است که نیروگاه های بخش خصوصی کشور بالغ بر 30 هزار 
میلیارد تومان نیز از دولت طلبکار هستند و چنانچه این مبلغ به سرمایه گذاران بخش خصوصی پرداخت می 
شد، می توانست در تعمیرات اساسی و نگهداری تجهیزات نیروگاه )اوورهال( به کمك آنها بیاید تا بهره وری 
تولید را نیز افزایش دهند. ضمن آنکه تامین قطعات یدکی با توجه به تحریم های اقتصادی معضل دیگری 

است که تولیدکنندگان می بایست از آن نیز عبور کنند.

مگاوات  هزار   ۶۶ به  کشور  برق  مصرف  میزان   1۴00 تابستان  در  مجلس،  پژوهش های  مرکز  گزارش  به 
رسید، در حالی که حداکثر توان و ظرفیت تولید برق کشور ۵۶ هزار مگاوات بوده است. این اختالف 10هزار 
مگاواتی در تولید و مصرف، چالش های صنعت برق را بیش از گذشته عیان می کند. مقامات رسمی علل 
افزایش مصرف برق و نامتوازنی در تولید و مصرف را در مواردی چون واقعی نبودن قیمت برق، الگوی مصرف 
نادرست، افزایش به یکباره و بی سابقه دمای هوا و افزایش تعداد مشترکین جای می دهند، اما هیچ کدام از این 
موارد چالش  جدیدی نبوده و صنعت برق کشور هرساله با این مشکالت درگیر است. چنانکه متوسط مصرف 
برق خانگی در ایران از کشورهایی چون امارات و ژاپن هم پایین تر است؛ و آنچه در ایران باالست، شدت 
مصرف برق است، یعنی سرانه مصرف برق به تولید ناخالص داخلی (GDP). بدین معنا که اقتصاد انرژی 
ایران با رویکرد درون گرایی، یك اقتصاد یارانه ای است. لذا صنایع کشور نیز موفق به افزایش بهره وری با 
رقابت در عرصه آزاد بازار جهانی و قیمت گذاری بین المللی نشده اند و صرفا با مصرف انرژی یارانه ای می 

توانند میزان بهای تمام شده خود را پایین نگه دارند.

حال در سالی که با نام »تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی« نام گذاری شده است، نیروگاه های بخش خصوصی 
نه پشتیبانی می شوند که بتوانند برق تولید ی شان را به قیمت واقعی بفروشند، و نه موانع از سر راهشان برداشته 
می شود تا بتوانند ارز مورد نیاز خود را برای بازپرداخت تسهیالت ارزی با نرخ دولتی از بانك مرکزی تامین 
کنند. از این منظر، همایش کیش اینوکس 1۴00 می تواند فرصت خوبی برای بحث و بررسی در ارتباط با 
این صنعت مادر و استراتژیك در کشور باشد تا از مرگ مشارکت دولت و بخش خصوصی در سرمایه گذاری 

برای تولید برق جلوگیری نماید.
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نهالی که هر سال تنومندتر می شود

در سال 2020 میالدی، جهان شاهد بحرانی ترین شرایطی بود که از ابتدای قرن 
بیستم با آن روبرو بود؛ بحرانی به مراتب بزرگتر و عالمگیرتر از رکود فراگیر اقتصاد 
جهان در سال 1929؛ چرا که دنیای آن سالها، به تازگی روابط بین الملل و فرآیند 
جهانی شدن را طی می کرد. اما امروز در دنیایی کاماًل در هم تنیده با روابط کامال 
گیری  و گسترش همه  باعث عمق  این  که  کنیم  زندگی می  تو،  در  تو  و  متداخل 
تا  استرالیا  نقاط  دورترین  تا  یافته  توسعه  مناطق  و  شهرها  متن  از  کرونا  ویروس 

زیستگاه های بدوی بومیان آمازون شده است. 

در چنین زمانی و در چنین جهانی، برای بار نخست در زندگی بشر، تمام عوامل تولید 
در سطح جهانی از این پاندمی متاثر شده اند. آنچه در تمامی دنیا در این سال ها، 
اولویت نخست است، تدوام روابط تجاری و اداری و حرکت چرخ های صنعت و کسب 

و کار در تمامی ظرفیت های گذشته است.

رویداد کیش اینوکس، مهم ترین رخداد بین المللی بخش بانك، بورس و بیمه در 
محیط کسب و کار پولی و مالی شرکت می باشد که با تالش و کوشش تمام مدیران 
با کفایت شرکت  و مدیریت  آزاد کیش  اقتصادی کشور و همراهی سازمان منطقه 

بهاران تدبیر کیش به ثمر نشسته است.

از آغاز شکل گیری رویداد کیش اینوکس در سال 1393 تا کنون، این نهال، هر روز 
تنومند تر و این درخت به مدد همکاری تمامی دست اندرکاران در بخش بانك، بیمه 

و بورس پربارتر شده است.

واقعیت آن است که رخوت در پیوستن به اقتصاد جهانی، بخش ناگسستنی اقتصاد 
با  که  مشکل  این  از  خود  طلبانه  استقالل  مشی  با  ایران  است.  الملل  بین  سیاسی 
تحریم زورمداران جهانی و شیوع یك بیماری جهانگیر درهم آمیخته است، دور نمانده 
است. این بدان معناست که باید هرچه بیشتر به راهها و امکانات پیوند خود به اقتصاد 

جهانی اهمیت داده و از چنین سرمایه های گرانبهایی، نگهبانی و پاسداری کند.

و  مدیران  و  ورزان  اندیشه  پیوند  نقاط  ترین  مهم  از  یکی  مثابه  به  اینوکس  کیش 
فعاالن اقتصاد و بخش پولی و مالی کشور با یکدیگر و همچنین نقطه ارتباط مهم 
این سرمایه با سرمایه گذاران و کسب و کارهای بین المللی، از اهمیت بسیار زیادی 
از دروازه اقتصادی  ایفای نقش در جزیره کیش به عنوان یکی  در اقتصاد کشور و 

کشور برخوردار است.

همه ما باید بکوشیم تا این سرمایه را حفظ نموده و جهت ارتقای آن برای توسعه 
ملی و ایفای نقش ایران در تقسیم کار بین المللی، سهم خود را ایفا نماییم. به امید 
روزی که ایران، جایگاه درخور نام بزرگ و فرهنگ عالی و ملت سخت کوش خود 

را باز بیابد.

کار  و  کسب  توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون 
شرکت سرمایه گذاری مسکن

حمیدرضا شیرزاد
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ارتقاء استاندارد برگزاری رویدادها

سخن گفتن درباره کیش اینوکس که چندین سال سابقه و تجربه در برگزاری رویداد 
های سرمایه گذاری و تجاری را  به صورت خالقانه دارد، کار سختی نزد شرکتهای 

شرکت کننده در رویدادها و تجار و سرمایه گذاران و بازدیدکنندگان نیست.

اگرچه در فرم و ساختار برگزاری رویدادهایی که فعاالن عرصه اقتصاد، سرمایه گذاری، 
تجارت و تامین مالی، نمونه ها و مثالهای زیادی در داخل و خارج وجود دارد، اما آنچه 
این ابتکارات و اقدامات را از یکدیگر متمایز می سازد، ابتکارات و خالقیت هایی است 

که در ساختار و محتوای رویداد صورت می گیرد.

اما نکته اینجاست که مدیران و مجریان کیش اینوکس به صورت مستمر به دنبال 
خالقیت بیشتر و ارتقاء سطح کمی و کیفی رویدادها بوده اند. انتخاب درست صاحبان 
کسب و کار و تنوع بخشیدن به آنها از یك سو و تالش برای یافتن گروه های هدف 
دغدغه  از  همواره  کار  و  مدنظر صاحبان کسب  و  واقعی  گذاری  سرمایه  و  تجاری 
مجریان کیش اینوکس بوده است و برگزاری 7 دوره پیاپی این نمایشگاه و همایش 

موثر گواه بر این موضوع است.

واقعیت آن است که تالش برای برقراری ارتباط و اتصال خریدار و فروشنده، سرمایه 
گذار و سرمایه پذیر در دنیای امروز در حال تبدیل شدن به یك تخصص و حرفه 
است. در این راستا، تالش برای برقراری بهترین پیوند و اطمینان از استمرار آن از 
هدفی بوده که کیش اینوکس همواره به دنبال آن بوده است. در این زمینه، برپایی 
برگزاری  با  بازار سرمایه همراه  و  مالی  بازارهای  بر  تمرکز  با  بزرگ  نمایشگاه  یك 
جلسه  صدها  برگزاری  نیز  و  برگزاری  حین  آموزشی  کارگاه  و  پنل  نشست،  ها  ده 
همتایابی موجب گردیده که صاحبنظران، مدیران و دست اندرکاران بخشهای دولتی 
و خصوصی و فعاالن بازار به این رویداد به چشم برنامه ای کلیشه ای، ننگرند و برای 

حضور در آن و دستیابی به دستاوردهایش، راغب باشند.

رسانی  روز  به  و  جدید  پیوستهای  ایجاد  برای  تالش  و  محتوا  و  در شکل  نوآوری 
موضوعات و توجه به نیازهای اساسی کشور و نیز اتصال با بازارهای جهانی، موضوعی 
است که می تواند منجر به پیشرفت کشور شده و در فرآیند توسعه، نقش آفرین گردد. 
ظرفیتهای اقتصادی ایران، بسیار زیاد است و همه ما می توانیم با همگرایی بیشتر و 
خروج از رفتار جزیره ای، هم افزایی بیشتری را برای کسب قله های پیشرفت و آبادانی 
ایجاد نمائیم و امید و انگیزه بیشتری را برای مردم بخصوص نسل جوان پدید آوریم.

هر چند در سال 1399، به دلیل فراگیری غیرقابل انتظار کرونا، رویداد در شکل و 
قالب دیگری به حیات و فعالیت خود ادامه داد، ولی امیدوارم با بهبود شرایط و گذار 
به وضعیت پایدار در سال 1۴00 که با تغییر ساختار سیاسی همراه است، شاهد رویداد 

بی نظیر و قوام یافته دیگری در جزیره زیبای کیش باشیم. 

ابتکارات و نوآوری ها در این عرصه، سطح و استاندارد برگزاری  با تداوم  امیدوارم 
رویدادها در کشور ارتقاء یابد و این حرفه هرچه بیشتر تخصصی شده و صاحبان کسب 

و کار از این رویدادها برای نیل به اهداف خود بیشتر بهره بگیرند. 

تخصصی  مادر  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
عمران شهرهای جدید

صادق اکبری
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اثر مثبت رویدادهای اقتصادی بر رشد و توسعه

در دانش اقتصاد دو مفهوم کلیدی که اثر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارند یکی 
افراد،  از کنار هم بودن  اثر شبکه به ترکیبی  اثر سرریز2 هستند.  اثر شبکه1 و یکی 
منابع و مزایای  اشتراک گذاشتن  به  با  شرکت ها و حتی کشورها گفته می شود که 
و  شرکا  از  بزرگتری  شبکه  که  افرادی  می رسانند.  نفع  همدیگر  به  یك  هر  رقابتی 
و  دارند  شرکت ها  سایر  با  بهتری  همکاری های  که  شرکت هایی  یا  دارند  دوستان 
کشورهایی که تبادالت بیشتری با سایرین دارند معموال نفع اقتصادی بیشتری نصیب 
خود و دیگران می کنند. از سوی دیگر اثر سرریز به اثرات غیرمستقیم یك اتفاق گفته 
می شود. به عنوان مثال انواع پیشرفت های تکنولوژیك  و نوآوری ها به طور مستقیم 
باعث رشد و پیشرفت همان بخش می شوند ولی به طور غیرمستقیم نیز با کمك به 
سایر صنایع و بخش های اقتصاد به رشد اقتصادی می انجامند. بهبود جریان اطالعات 

نیز یکی از انواع پرکاربرد اثرسرریز است. 

از دانش اقتصاد برمی آیند اهمیت و کارکرد آن ها در  علت طرح این دو مفهوم که 
شرایط کنونی کشور است. اقتصاد ایران به دالیل مختلف درگیر رکود بی سابقه ای 
شده و بحران کرونا و تحریم های ظالمانه این رکود و شرایط بد اقتصادی را عمیق تر 
بوده است  ثابت در کمترین عدد خود  کرده اند. در چند سال گذشته سرمایه گذاری 
ماشین آالت،   زیرساخت،  در  سرمایه گذاری  ارتقای  شرایط  این  از  خروج  راه  تنها  و 
انواع سرمایه های فیزیکی است. کمبود منابع مالی  تجهیزات، پروژه های عمرانی و 
باعث شده تا خیلی صنایع نتوانند با استهالک سرمایه شان جایگزینی برای آن ایجاد 
کنند و هزینه های تعمیر و نگهداری باالیی به بخش های مختلف کشور وارد شده 
از  البته این تنها یك یك زاویه نگاه به وضعیت اقتصاد کنونی کشور است.  است. 
از  بر مبنای هر یك  نیز می توان آسیب شناسی هایی داشت و  زوایای مختلف دیگر 

آن ها راه حلی ارایه نمود. 

این شرایط پیچیده و سخت باعث شده تا برای خروج از این وضعیت راه های متداول 
کمك چندانی نکنند و باید به دنبال کاتالیزورها و راه حل های تا حدودی غیرمتعارف 
رفت تا شاید اقتصاد دوباره در ریل رشد قرار بگیرد. یکی از راه هایی که کشورهای 
مختلف در برهه های زمانی گوناگون از آن بهره گرفته اند تسریع فرآیند سرمایه گذاری 
و شتاب دادن به آن است. بستری که می تواند آغازگر این موضوع باشد رویدادهای 
سرمایه گذاری هستند که هر دوی سرمایه پذیران و سرمایه گذاران کنار یکدیگر جمع 
شده و با بهره گیری از آن دو اثری که ذکر شد، یعنی اثر شبکه و اثرسرریز قدرت این 
افراد و نهادها در چنین رویدادهایی بیشتر شده و فرآیند سرمایه گذاری و رشد ناشی 

از آن تسریع می شود. 

پژوهشگر اقتصاد
علی ظریف

network effect    .1
spillover effect    .2
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اقتصادی  رویدادهای  که  دوره ای  در هر  نشان می دهند  واقعی  داده های  و  تاریخی  تجربه 
از  بعد  سال های  و  ماه ها  در  آن  اثرات  شده  برگزار  کشور  در  بیشتری  کاری  و  کسب  و 
اقتصاد به صورت واقعی بروز کرده است. حتی اگر کشورهای مختلف دنیا بررسی  آن در 
شوند، معموال کشورهای با رشد باال یا توسعه باال بیشترین تعداد کنفرانس ها، رویدادها و 
و  تجربه  با  کیش اینوکس  همچون  رویدادهایی  دارند.  را  اقتصادی  تخصصی  همایش های 
مختلف  بخش های  در  سرمایه گذاران  و  سرمایه پذیران  آمدن  گردهم  باعث  که  باال  سابقه 

اقتصاد کشور می شوند از این زاویه از اهمیت ویژه  تری برخوردار هستند. 

در چنین رویدادی اثر شبکه به این صورت بروز می کند که به عنوان مثال یك فرد سرمایه گذار 
در حوزه انرژی با حضور در این رویداد از پروژه های بخش انرژی بازدید و در صورت تمایل 
سرمایه گذاری خواهد کرد. اما همین سرمایه گذار بخش انرژی همکاران و شرکایی در شبکه 
شخصی خود دارد که تخصص شان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل است و با مالحظه 
پروژه های بخش حمل و نقل می تواند این دو سرمایه پذیر و سرمایه گذار را به همدیگر متصل 
کند. تعداد بی شماری از این چنین ارتباطاتی می توانند در رویدادهای اقتصادی محقق شوند. 

سابقه رویدادی نظیر کیش اینوکس نیز گواه این موضوع است. 

سرمایه گذار  یك  مثال  عنوان  به  که  بود  خواهد  این صورت  به  سرریز  اثر  دیگر  سوی  از 
استارت آپی  و  کارآفرینی  حوزه  با  مرتبط  پروژه های  رویدادی  چنین  در  با حضور  خطرپذیر 
از آن ها داشته باشد.  را مالحظه می کند و احتمال دارد تمایل به سرمایه گذاری در بعضی 
فرض بر تفاهم سرمایه گذاری در یك پروژه فرضی این ارتباط سرمایه گذاری می تواند برخی 
از مشکالت و موانع بر سر راه آن استارت آپ را نیز به واسطه تجربه سرمایه گذار خطرپذیر 
بردارد. در واقع هر چند در ذات این رابطه فقط موضوع سرمایه گذاری مطرح بوده است اما 
با این آشنایی که منشا آن نیز یك رویداد اقتصادی بوده است مشکالت و موانع دیگری نیز 

حل می شوند. 

برای جمع بندی می توان اشاره نمود که اقتصاد کشور شرایط خاصی را تجربه می کند. این 
دارد.  اقتصادی  مشکالت  و  مسائل  حل  برای  دید  به  دادن  وسعت  نیازمند  خاص  شرایط 
نگاه های کالن و راه حل محور در گرو جمع شدن دوباره همه ارکان اقتصاد کشور به کنار 
هم و یافتن راه حل های جدید است. رویدادهای اقتصادی و سرمایه گذاری می توانند در کنار 
کارکرد ذاتی خود که ارتباط سرمایه گذار و سرمایه پذیر هستند اثرات غیرمستقیم دیگری نیز 

بر رشد و توسعه کشور داشته باشند. 
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پنجره ای برای بهبود بازار سرمایه
بازار سرمایه در ایران، در حالی وارد قرن جدید شد که شرایط و جایگاه و ماهیت بسیار 

متفاوتی نسبت به دوران شکل گیری و فراز و فرود آن در دهه های گذشته دارد. 
بورس در کشور ما حدود ۵۵ سال قدمت دارد. اما بخاطر رخدادهای انقالب و بعد 
جنگ، بیش از 10 سال از این زمان، غیر فعال بوده است. در حال حاضر وضع تغییر 
کرده و بازار سرمایه اهمیت زیادی پیدا کرده است. در اوایل امسال ما شاهد بودیم که 
حتی نامزدهای ریاست جمهوری 1۴00، بدون استثناء یك بخش قابل مالحظه ای 
از برنامه اقتصادی شان را  به بازار سرمایه اختصاص داده بودند. علت هم مشخص 
است. در سال 99 اقتصاد کشور با بحران جدی ای مواجه بود. دولت کسری بودجه 
بانکی بودند و  از پروژه های اقتصادی، معطل نقدینگی و تسهیالت  داشت و خیلی 
سرمایه،  بازار  سال،  این  در  بود.  افزایش  حال  در  ای  افسارگسیخته  به شکل  تورم 
توانست نقش بسیار مهمی در تامین مالی پروژه ها و تامین بخشی از کسری بودجه 
دولت را به انجام برساند. بیش از 1300 هزار میلیون اوراق دولتی در سال گذشته 

فروخته شد و اتفاق مهمی در تامین مالی بخش خصوصی رخ داد. 
تا قبل از این سال، تامین مالی به این شکل بود که یك بخشی از سهام مجموعه ای 
عرضه می شد و حقیقی ها و حقوقی ها آن را می خریدند و از این طریق تامین مالی 
اتفاق می افتاد. اما در حال حاضر انواع و اقسام اوراق مالی اعم از اوراق صکوک تا 
اوراق بدهی منتشر می شود. اوراقی که توسط اسناد خزانه اسالمی تامین مالی می شود. 
واقعیت آن است که دولتها همیشه برای بازپرداخت بدهی خود به بنگاه های اقتصادی 
مشکل داشته و به پیمانکارها بدهکار بودند. اما اسناد خزانه اسالمی بر اساس قانون 
توسعه، ابزارهای نادر مالی مصوب سال 1388 هستند. با پشتوانه قانون این اوراق 
اسناد خزانه اسالمی که در دنیا به شکل اوراق قرضه، منتشر میشود، کاربرد متعددی 
یافت و دولت توانست بخش قابل توجهی از بدهی خودش به پیمانکاران را پرداخت 
کند. پس در نگاه اول بازار سرمایه در حالی وارد قرن جدید میشود که سهم قابل  
مالحظه ای در تامین مالی بنگاهها پیدا کند. هرچند سهم بازار سرمایه از لحاظ تامین 
مالی همچنان، زیر 10 درصد است، اما باید دقت کنیم که همین عدد 10 درصد در 
سال قبل تر، کمتر از یك درصد بوده و بازار سرمایه به  تدریج سهم قابل توجهی در 

تامین مالی بنگاههای اقتصادی پیدا کرده که می تواند بسط بیشتری هم پیدا کند.
نکته مهم دیگر افزایش تعداد شرکتهای بورسی است. در حال حاضر، بیش از 700 
در حال  و سهامشان  ثبت شدند  و  پذیرش  فرابورس  بازارهای  و  بورس  در  شرکت 
معامله شدن است. پیش از این وقتی که یك بنگاه اقتصادی قصد داشت یك طرح 
گردشگری را توسعه داده و به عنوان مثال، تله کابین خریداری کند یا به ساخت و 
یا بازسازی هتل بپردازد، به راحتی از سیستم بانکی تسهیالت می گرفت. دستش در 

سیستم بانکی باز بود، ولی االن اینگونه نیست.
راه حل تازه می تواند آن باشد که شرکت وارد بورس شود. به اینگونه که در بازار سرمایه 
بدون اینکه مدیریت اصلی خود را واگذار کند، 10 درصد از سهام را عرضه می نماید. 
پس از بررسی های الزم و احراز شرایط، قیمت گذاری خوبی هم در بازار سرمایه پیدا 
می کند و با این کار، ارز سهام و نقدینگی قابل توجهی در اختیار مالك بنگاه اقتصادی 
قرار میگیرد که میتواند شرکت خودش را توسعه داده و طرح توسعه را به انجام برساند. 

سردبیر پایگاه خبری بورس 2۴
علیرضا باغانی
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پیش بینی من این است که سهم بازار سرمایه در دولت سیزدهم که اعتقاد جدی  به بازار سرمایه دارد، رشد خواهد کرد. رئیس 
جمهور منتخب، تنها نامزد ریاست جمهوری بود که از تاالر بورس اوراق بهادار بازدید کرد. این نشان دهنده آن است که 
حاکمیت به این نتیجه رسیده که دوران تفکر نادرست درباره بازار سرمایه به خصوص دوره ای که فردی، بورس را قمار خانه 
قلمداد کرد، گذشته است. زمامداران به این نتیجه رسیده اند که بورس جایی هست که باید توسعه پیدا کند و برای مهار تورم 
سنگین کنونی که از سال 97 شاهدش هستیم، الزم و ضروری است. اینگونه است که یك بخشی از نقدینگی را دولت از این 
طریق مهار نموده و اصطالحا به پارکینگ می کند. به عنوان مثال، در حال حاضر فقط خالص دارایی های صندوق های با 
درآمد ثابت به حدود ۶00 هزار میلیارد تومان می رسد. این مبلغی بود که میتوانست در سپرده های بانکی، نقدینگی فزاینده 
ای را ایجاد کند و اساسًا به نفع کشور نبود. صندوق های مالی که درآمدهای ثابت دارند مثل بانك سود ثابت می دهند، منتها 
این سود ناشی از سرمایه گذارای اوراق نوین مثل همین اسناد خزانه ملی و سایر اوراق است و این مجموعه ها ،حداکثر تا 2۵ 
درصد از دارایی خود را می توانند در بازار سرمایه، سرمایه گذاری کنند  در واقع  پولی که متعلق به سرمایه گذار ریسك گریز 

بوده، به بازار سرمایه و به نفع بخش تولید وارد شده است. 
در حال حاضر اینگونه استنباط می شود که دولت به این نتیجه رسیده که باید  بورس همچنان توسعه یابد. در سال 87 ارزش 
روزانه معامالت بازار سرمایه حدود سه میلیارد تومان بود که این عدد که این عدد در تیر  99 به  هزار 30 میلیارد تومان رسید 

که در واقع هزار برابر شده است. جالب است بدانید در آمریکا، حدود 92 درصد مردم، سهامدار هستند.
کیش اینوکس از جمله رویدادهای مهم اقتصادی است که در واقع مبلغ عقالنی بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی است. یکی 
از اقدامات هم در کنار سایر برنامه ها و اهداف مرود نظر، توجه به موضوع آموزش و فرهنگ سازی  برای سرمایه گذاران 
خارجی و سرمایه گذاران داخلی است. در سال 99 ، شاخص کل به  رقم بی سابقه دو میلیون و ۵00 هزار واحد رسید و بعد 
بتدریج وارد فاز ریزش شد. علت در رفتار هیجانی و فقدان آگاهی و آموزش الزم بود. بخش زیادی از جامعه، بدون اموزش 
وارد بازار سرمایه شدند و مستقیما به خرید سهام اقدام کردند. در حالی که همه جای دنیا، در گام اول، عالقمندان به سرمایه 
گذاری را به سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری هدایت می کنند. این صندوق ها با دارایی سرمایه گذاران در 
بورس سرمایه کذاری میکنند و از این طریق است که سرمایه گذاران در بورس سرمایه کذاری می کنند؛ سرمایه گذاری که 
ثبات و امنیت بیشتری دارد. چرا که مدیریت آن را به صورت حرفه ای انجام میدهند. من فکر می کنم  با توجه به نقدینگی 

فزاینده ای که در کشور در حال شکل گیری است، دولت جدید به بازار سرمایه اعتقاد دارد. 
از  بیشتری  طیف  پذیرای  تا  دارند  بیشتری  وسعت  و  توسعه  به  نیاز  تصویری،  چنین  در  اینوکس  کیش  مثل  رویدادهایی 
عالقمندان به بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه باشند. در این راستا الزم است تا مردم را بیش از گذشته به این رویداد 
دعوت کنیم و آنها از خالل دیدارها و مذاکرات و حضور در نشستها، شناخت بیشتری از توانمندی ها و ظرفیت های بورس پیدا 

کنند و این رویداد بتواند دریچه ای برای ورود درست و منطقی افراد غیرحرفه ای به بازار سرمایه.
در ادامه و در صورت ایجاد گشایش های سیاسی، جزیره کیش و رویداد کیش اینوکس می تواند، دریچه ای و مدخلی برای 
ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور باشد؛ کما اینکه در سال های گذشته ما شاهد همایشهای بین المللی بازار سرمایه بودیم 

و کیش اینوکس هم میزبان شایسته ای برای طرف های خارجی بود. 
جزیره کیش زیباترین جزیره ایران است و ظرفیت های خاص خودش را دارد. جزیره کیش در کنار جذب گردشگر تفریحی، 
با حمایت از رویداد کیش اینوکس می تواند پایگاه مهمی برای سفرهای نمایشگاهی و تخصصی باشد. این رویداد باید سال 

های متوالی ادامه پیدا کند و یك فضای خوب و آرام را برای همگرایی و آموزش پیش روی شرکت کنندگان قرار دهد. 
در کنار میزبانی از همه مسئوان و دست اندرکاران و کارشناسان، ایجاد و راه اندازی تورهای ارزان قیمت دانشجویی و حتی 

دانش آموزی با رعایت پروتکل های بهداشتی می تواند کیش اینوکس را به اینده سازان کشور پیوند بزند.
شکستن انحصار مجوزها نظیر کارگزاری و سبدگردان ها، رفع دست اندازها و تسهیل شرایط ورود شرکتها به بورس، توجه به 
سازوکار قیمت گذاری بر مبنای عرضه و تقاضا، ، شفاف سازی حداکثری در مکانیزم عرضه و در نهایت بستن راههای رانت 
جویی و فساد از جمله نیازهای این حوزه است که برگزارکنندگان این رویداد مهم باید برای بهبود شرایط زمینه های طرح 

کارشناسی این موضوعات و گذار به شرایط مطلوب را فراهم آورند.
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تصویر اقتصاد ایران در کیش اینوکس

اقتصاد ایران در مواجهه با دهه ها تنگنا و تحریم و انسداد، نیاز به پوست اندازی و 
بازطراحی های اساسی دارد. واقعیت تحریم های چند سال اخیر، پوشالی بودن بسیاری 

از تصورات مبنی بر توان حداکثری و کاهش وابستگی را بر همگان آشکار کرد.

در چنین شرایطی، راهی به جز پذیرش عریان واقعیت و بازنگری در مسیر طی شده 
برای زمامدارانی که برخورد عقالنی را بر مشی و رویکرد احساسی ترجیح می دهند، 
نمی ماند. این گونه است که بسیاری از قالب های پیشین چه به لحاظ ذهنی و چه به 

لحاظ ساختاری، نیازمند تجدید نظر شده اند.

سخت است اقتصاد کشوری بیش از یك قرن، با نفت و خام فروشی اداره شود و در 
برابر این تغییر پارادایم و ریل گذاری جدید، مقاومت های جدی ایجاد نشود. الیه هایی 
در این شرایط سعی می کنند، وضعیت را برنتابند و توصیه های عافیت طلبانه ای را 
تجویز نمایند. اما این بیمار که در اینجا باید بخوانید اقتصاد ایران، برای رهایی از اعتیاد 
طوالنی مدت خود باید به مصرف داروهای تلخ و ناگوار تن دهد و برای عالج، حاضر 

به جراحی روی تخت اتاق عمل شود.

طبیبان اقتصاد چه می گویند؟ برای اداره کشور بدون اتکا به نفت، الزم است تا مسیر 
فرآیند  یابد.  ادامه  بیشتری  قدرت  با  گذشته،  اشتباهات  تصحیح  با  سازی  خصوصی 
کوچك شدن دولت و مشارکت مردم در اداره کشور تسریع و تسهیل گردد. تعامل 
یابد.  افزایش  آن  کردن  توانمند  و  بخش خصوصی  از  حمایت  برای  مالی  نهادهای 
شفافیت در همه ارکان بیشتر شده و انحصارها از بین برود. بازار سرمایه برای هدایت 
نقدینگی های سرگردان در بازارهای موازی به فرهنگ سازی و سیاستگذاری های 
منطبق بر دانش اقتصاد و تجربیات مشابه در اقصا نقاط جهان بیش از همیشه توجه 
نماید. بجای راه اندازی کارخانه هایی که خط مصرف مواد اولیه غیر داخلی دارند، با 
حمایت همه جانبه ازجریان نوآوری و فناوری، به ایجاد صنعت توجه کند تا در نهایت، 

کارایی اقتصاد افزایش یابد و رقابت بدون رانت در اقتصاد تقویت شود.

و  نقش  چه  ادامه  در  و  داشته  نقشی  چه  فرآیند  این  در  اینوکس  کیش  رویداد  اما 
کارکردی می تواند داشته باشد؟ 

واقعیت این است که برای گذار از وضعیت آشفته کنونی به شرایط بهتر و مطلوب تر، 
الزم است تا در سایه حمایت قانون گذاران و سیاستگذاران، همه ارکان اقتصاد، در 
مسیر بهبود و هم افزایی قرار گیرند و این هم افزایی، نیاز به زمینه ها و بسترهایی برای 
تعامل و دستیابی به اهداف و برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد تا با 

مفاهمه جمعی، هدفمندی و تاثیر گذاری در اقتصاد را افزایش دهد.

بنابراین رویداد کیش اینوکس می تواند برای حل مشکالت فیمابین از طریق به هم 
رسانی صاحب نظران، نخبگان، متخصصان، سیاست گذاران، فعاالن و دست اندرکاران 
اقتصاد و نشست های علمی و تخصصی حین برگزاری رویداد، سهم ارزنده ای در 
ایجاد این زیست بوم داشته باشد. نتیجه این تالش ها موجب جلوگیری از ایجاد رانت، 

عدم انحصارو کوتاه شدن زمان تامین مالی برای طرح ها گردد.

مدیرمسئول رسانه اقتصاد کارا
داریوش عباسی
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همانطور که می دانید، نهادهای مالی، وابستگی ها و درهم تنیدگی های زیادی با هم دارند. 
بازار سرمایه  بانك صحبت می کنیم که سهام آن در  به عنوان مثال وقتی در مورد یك 
وجود دارد، در تصمیمات خود باید هر دو طرف را ببینیم. در واقع با بررسی شرایط، الزم 
است تضاد ممکن بین بانك مرکزی که مدافع سپرده گذاران و سازمان بورس که مدافع 
سهامداران است، از بین برود. ایجاد عدالت برای تامین توامان منافع سپرده گذار و سهامدار 
نتوانسته نقش جدی تری در  بازار سرمایه هنور  تامین شود.  تواند  با چنین رویکردی می 
تأمین مالی بنگاه ها داشته باشد. بیمه ها هم به عنوان یك نهاد مالی می توانند با ابزارهای 
مالی به رشد اقتصاد کمك کنند. اگر نگاهی به رابطه بازار پول و سرمایه و بازار بیمه و بازار 
سرمایه داشته باشیم، مالحظه می کنیم که حجم زیادی اوراق بیمه ای وجود دارد که در 
بازار سرمایه قابلیت درج و انتشار دارد. در این بازار بزرگ، سرمایه گذاری های بیمه هدفمند 
می شود. بازار بیمه و بازار پول نیز می توانند ریسك ها را با هم توزیع کرده و ریسك های 

اعتباری را پوشش دهند.

کیش اینوکس می تواند با شناسایی خالءها و حفره های موجود در بازارهای مالی و غیر 
از مشکالت  به بررسی چالش ها پرداخته و در جلساتی کارشناسی، در حل بخشی  مالی، 

اثرگذار باشد.

کمك به این نهادهای بزرگ برای تصمیم گیری درست تر، کمك به شکل گیری بخش 
خصوصی قوی و کارا است. بخش خصوصی توانمند می تواند بخشی از بار دولت را بر دوش 

کشیده و با ایجاد رقابت، رانت های اقتصاد دولتی را کاهش دهد. 

بودجه بدون نفت، بودجه ای بر پایه مالیات است. در صورت نیل به این شرایط، باید برای 
سودآورترشدن شرکت ها تالش کنیم تا بتوانند مالیات بیشتری بدهند و دولت کارهایش را 

انجام دهد. 

اینجاست که اهمیت هم افزایی نهادهای مالی و غیرمالی مشخص می شود. همه باید با 
هدف تقویت بخش خصوصی کنار هم باشند و آن را تقویت کنند. اشاره به مشکالتی که در 
برخی واگذاری ها به بخش خصوصی بروز کرده و این استنتاج که ما بخش خصوصی واقعی 
و قدرتمند نداریم، آدرس غلطی است که منجر به فربه ماندن دولت می گردد. باید از این 
دور باطل خارج شویم و بخش خصوصی را قابل تر و کاراتر کنیم. شنیدن حرف های بخش 
خصوصی در نشست ها و اطمینان بخشی به آنها و یکسان نمودن رویه های برخوردی می 

تواند ما را از دور باطل کنونی خارج سازد.

مشکالت زیاد است و یك شبه حل نمی شوند. حرکت نادرست اقتصاد در دهه های گذاشته 
پایدار،  به توسعه  نیازمند تصحیح در گذر زمان و بهبود تدریجی و مستمر است. دستیابی 
اقتصاد سامان یافته و رسیدن به شرایط مطلوب و مثبت با داشتن چشم انداز و نظارت و 

همراهی بخش خصوصی و دولتی دست یافتنی است. 

کیش اینوکس در گذر سال ها با رشد کیفی و کمی، به یکی از تریبون ها و پایگاه های مهم 
برای ترسیم تصویر اقتصاد ایران و رفته رفته به یکی از ارائه کنندگان تصمیمات و برنامه هایی 

که زیست بوم اقتصاد کشور را بهبود می بخشد، تبدیل شده است.
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مشارکت کنندگان
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رابطه  ایجاد  مسیر  در  سرمایه گذاری  صندوق  تأسیس  مجوز  اخذ 
گرفته  صورت  مهم  اقدامات  از  کارگزاری  مشتریان  برای  سودمند 
برای  کارگزار  نقش  ایفای  این،  بر  افزون  است.  بوده  جاری  در سال 
صندوق بازارگردانی Multi NAV مهرگان و صندوق های با درآمد ثابت 
ایجاد  مانی در راستای  تامین سرمایه دماوند و سبدگردان  و سهامی 

منابع درآمدی پایدار برای کارگزاری، انجام شده است.  

در  الگوریتمی  معامالت  خدمات  از  استفاده  امکان  ایجاد  همچنین 
از  نیز  کارگزاری  توسط  طراحی  دست  در  و  آماده  پیش  از  بسترهای 
تکمیل  که  است  جاری  سال  در  آمده  دست  به  دستاوردهای  جمله 
نسخه اختصاصی کارگزاری می تواند فضای معامالتی ویژه ای را در بازار 

سرمایه ایجاد کند.

در زمره اولین اقدامات کارگزاری در سال جاری، می توان از باز طراحی 
پایگاه اینترنتی کارگزاری و افزودن قسمت های جدید به آن و همچنین 
تاسیس باشگاه مشتریانی جدید با خدمات تشویقی متفاوت و منحصر 
به فرد را نام برد که باعث ترغیب مشتریان به استمرار سرمایه گذاری 

در این بازار می شود.

در کنار توسعه و ارتقای سایت کارگزاری، حضور فعال در شبکه های 
گزارش ها  و  آموزش ها  اخبار،  انواع  ارائه  با  کنونی  فراگیر  اجتماعی 
پیرامون بازار سرمایه و اقتصاد ایران و جهان، از جمله دیگر فعالیت های 

آرمون بورس بود.

تکمیل زنجیره خدمات مالی 
کارگزاری آرمون بورس

به  عمومی  استقبال  جاری،  سال  در  سرمایه  بازار  توسعه  و  رشد  با 
از هر زمان دیگری شد.  سرمایه گذاری در بورس و فرابورس بیش 
در همین راستا، با آغاز سال جدید، تعداد مشتریان کارگزاری آزمون 
بورس، به طور قابل توجهی افزایش پیدا کرد که این افزایش، سبب 
لزوم  نتیجه  در  و  کارگزاری  در  روزانه  معامالت  حجمی  و  کّمی  رشد 
ارائه خدمات نوین و گسترده به مشتریان پرشمار بازار سرمایه شد. 
این خدمات به طور کلی نقش کارگزاری را در میان شرکت های ارائه 
دهنده خدمات بازارسرمایه مستحکم تر کرد و ابزار و خدمات بیشتر 
و متنوع تری را در اختیار مشتریان قرار داد که در ادامه برخی از این 

دستاوردها را بر می شماریم:
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وبینارهای  برگزاری  مشتریان،  به  کاربردی  و  تحلیلی  خدمات  ارائه 
آموزش بازارسرمایه و معامالت بر خط و همین طور وبینارهای تخصصی 
در حوزه معرفی صنایع حاضر در بورس و بررسی نمادهای مختلف و 
شرکت های بورسی از جمله دیگر خدمات ارائه شده از سوی کارگزاری 

آرمون بورس در سال جاری است.

با ایجاد فرآیند اختصاصی ثبت نام کامال غیر  در حال حاضر، کارگزاری 
حضوری در بورس برای مشتریان، گامی دیگر در ارائه خدمات نوین به 
مشتریان برداشته تا در شرایط کنونی شیوع ویروس کرونا، مشتریان 
آرمون بورس، صفر تا صد خدمات بازار سرمایه را به طور غیرحضوری 

و از هر کجا که باشند دریافت کنند.

مشتریان  بهره مندی  جهت  در  همه  و  همه  خدمات،  و  ویژگی ها  این 
از فضایی مطمئن، سودمند و بدون مخاطره ایجاد شده و امید است 
با  مدت،  بلند  مهم سرمایه گذاری  بستر  یک  عنوان  به  بازار سرمایه، 
حمایت های دولتی و نهادی، بتواند روزهایی بهتر از همیشه، پیش روی 

خود داشته باشد.
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visiting plenty of similar and reputable international events and modeling inspired sam-
ples, extensive cooperation with the public and private sectors to increase the quality of 
content presented in specialized meetings, the utilizing of expert consultants in domestic 
and international press information, and the implementation of legal and trademark reg-
istration measures, were only a small part of the measures taken in the following years in 
order to surpass organizing the KishINVEX® event.

In the following years, KishINVEX® event was settled as a place to present expert discus-
sions, review economic opportunities and challenges of the country, drawing future hori-
zons and synergy of different sectors by many public and private institutions, organiza-
tions and companies. Since the third period of the event, lack of space in the exhibition 
and specialized meetings halls has always become one of the problems of event head-
quarters due to the growth of demand. 

The fifth year of the KishINVEX® event as a turning point was celebrated with the wide 
participation of officials and economic actors. Although the sixth KishINVEX® and the dis-
orders of November 2019 happened simultaneously and despite all the problems such 
as internet connection, telephone antenna, flight disruption and the absence of some 
high-ranking officials, the event took place desirably and proofed its resilience and con-
sistency.

Unfortunately, the result of the outbreak of Covid-19 in the world and in Iran was the clo-
sure of all exhibitions and events, and needless to say the KishINVEX®2020 as well. Never-
theless, the event headquarters have decided to prepare the forthcoming report, includ-
ing messages, comments, economic reports and analysis of officials and stakeholders, and 
advertisements of a number of regular attendees of the KishINVEX® to fulfil our ambition 
to visit the incomplete event. With the end of the problems and the support and cooper-
ation of all economic actors in the country, we hope to host you once again, with the full 
establishment of the new government to re-examine and review the economic opportu-
nities and challenges of the country. The newest version of the KishINVEX®2021 is going 
to be hosted by the mesmerizing Kish Island from 29th November to 2nd December 2021 
(with a slight change in the event calendar due to the widespread vaccination by then).

KishINVEX® has been able to become a place for gathering and consensus of Iran’s eco-
nomic elites and play a role in improving trends and procedures to draw new horizons of 
success in the fast-paced and competitive world.

At the end, I am sincerely grateful to all the professors, experts and those involved in the 
economic of the country in the Supreme Council of Free and Special Economic Zones, 
Kish Free Zone Organization, Ministry of Economic Affairs and Finance, Exchange and Se-
curities Organization and subsidiaries, Investment Organization and Iran Economic and 
Technical Assistance, Central Insurance of the Islamic Republic of Iran, Central Bank of 
the Islamic Republic of Iran, Vice President for Science and Technology, Cultural Heritage, 
Tourism and Handicrafts Organization, Ministry of Mining Industry and Trade, Iran Cham-
ber of Commerce and Mining and Agriculture, Provincial Investment Headquarters, The 
Ministry of Foreign Affairs, banks, insurance companies, professors and economists, large 
private and public sector companies, media activists and my colleagues in Baharan Tadbir 
Kish Company, to accompany us in the progress of the KishINVEX® event.
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KISHINVEX® towards the Future

The idea of holding an event including specialized exhibitions 
and meetings in the field of capital market and introducing in-
vestment with all financial, monetary aspects, and legislative insti-
tutions, brokers, investors and investees, had been occupied the 
author during cooperation with all organizations and institutions 
related to the important factors which are mentioned above.

An organized event should be was held in a suitable atmosphere 
and with an aim to accomplishing desirable achievements to re-
view and analyze the opportunities and challenges of the econ-
omy in macro areas and presented indeed capacities and capa-
bilities by the private sector, independent of the government 
organizations and institutions and with the participation of all 
key stakeholders in the country’s economic development ecosys-
tem in the public and private sectors.

In 2013, the opportunity was provided to implement this idea 
based on the requirements of those days of the country’s econ-
omy. 

Holding numerous meetings with officials and stakeholders in 
various sectors of the capital market, investment trustees and se-
curing their support had been lasting for more than six months, 
so it led to the certainty of holding the event and choosing the 
venue - Kish Island - due to having a suitable infrastructure and a 
quiet environment.

Along the way, there were many experts and proficients who for-
bade us from taking such action out of compassion and also in 
return, the dignitaries who not only were encouraging us to pro-
ceed the event, but also supporting us during the different steps.

Finally, the First Exhibition of Presenting Iran’s Investment Oppor-
tunities and International Exhibition on Exchange, Banking, Insur-
ance and Privatization were held in September 2014.

Although the first event was not without usual faults, as firsts have 
always flows, the considerable satisfaction of the participants and 
also receiving abundant incentive feedbacks were the results of 
the event which made us more determined to obviate all of those 
flows and reach our goals out as we had invested our large part of 
material and spiritual resources.

Determining the permanent date of the event between October 
and November of each year, choosing the title of the event with 
the branded and abbreviated name of KishINVEX® in cooperation 
with an international consultant, creating a visual identity for the 
brand and event, planning to prepare the event symbol in col-
laboration with one of the most eminent artists in the country,
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implementing monetary and credit policies and supporting the 
government in the implementation of various programs, includ-
ing stabilization and economic development programs. In this 
regard, maintaining the stability of the value of money and the 
balance of payments, along with continuous economic growth 
through the implementation of monetary policy, is one of its im-
portant goals. The text of the law explicitly mentions the impor-
tance of the central bank’s role in achieving economic growth, 
development and progress. In such a situation, the central bank 
not only must reform its monetary policy to take into account 
the endogenous or exogenous nature of money and credit and 
its effect on price and quantity in the economy, whereas, at the 
present, it focuses solely on the exogenous nature of money and 
its effect on price, but also ought to comprehensively manage 
the economic investments profited by bank financing. Therefore, 
according to the state of the economy, it needs to adjust the poli-
cies to be implemented a balanced and appropriate combination 
of growth patterns with user, capitalist and neutral technologies. 
Determining such a combination of growth patterns with guiding 
the banks of the system to make investments in the terms of eco-
nomic growth and development is one of the crucial measures 
that the central bank have to take.

Reforms in the banking system and central banking are obligato-
ry, and the method of the reform should cover monetary policies 
and the provision of monetary and banking services towards eco-
nomic growth and development, and the effects of these policies 
and programs get felt on public life, not in a particular econom-
ic class. The most important article that needs to be pursued to 
organize the banking system is to improve relationship between 
the government and the central bank. 

In my opinion, the economic event of KishINVEX®, considering the 
great capacities that have been obtained due to the presence and 
participation of different sectors of the financial and monetary 
markets, is capable of drawing the attention of the governing sys-
tem to the changes in the executive structure of the country and 
managerial changes in different sectors of the country consid-
ering the approach presented in this article in order to enhance 
the state of economic of the country by reforming the mentioned 
structures, using the huge capacity in the monetary markets and 
more welfare and peace in society. 
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The government must aim to restrain liquidity in order to be ag-
ile. Otherwise, unbridled inflation will grow and no economic and 
development program will be feasible.

According to the economic indicators, 50% of the exchange rate 
is controllable, and if the government has the right plan, the ex-
change rate can fall to 50% of the current price. However, as long 
as there is a policy of converting currency into rials and freezing 
money in the central bank, and interfering in the foreign ex-
change market and consequently intervening on the monetary 
base without a strategic plan, inflationary factors cannot be elim-
inated. Inflation factors should be considered collectively; Even if 
only one factor were not considered in analyzing it, there would 
appear a noticeable mistake in the results.

For instance, governments often contemplate sanctions as a fac-
tor in inflation, while only the immediate shocks caused by sanc-
tions effect on inflation. A two-year-old sanction no longer affects 
inflation, so other factors need to be investigated.

The fact that the previous government reduced inflation from 
30% to below 6% in the first four years, yet, it raised to about 40% 
again in the second four years, is a sign that the targeted indica-
tors to reduce inflation have not been persistent.

The helmsmen of the country’s economy have emphasized on 
controlling rates such as interest rates in the banking system 
without a systemic view for many years and have considered the 
radicle of most of the problems in the inefficiency of the banking 
system while a balanced economic vision notifies us that gram-
matical manipulation of a variable without considering other 
contextual variables in the economy is a fatal fault. The effects 
and results of this view on the country’s economic situation and 
the banking system could be evident in recent years.

Additionally, reforms in the banking system require modifications 
in the method of central banking as the most important govern-
ing body in the monetary sector and supervising the activities of 
all banks. The country’s monetary and banking law is well-stat-
ed in a comprehensive conclusion that the main mission of the 
Central Bank of the Islamic Republic of Iran is to provide appro-
priate circumstance for the country’s economic development by
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The Role of the Banking System and the Reform of 
Structures

Iran’s economy relies on the banking system for various institutional 
and structural reasons. Despite the increase in the volume of finan-
cial markets in recent years, the banking system has maintained its 
pivotal role in financing the real sector of the economy due to the 
low depth of the capital market. The power of banks to raise money 
has led them to get considered the main factor in strengthening 
the economy or deepening economic crises and failures.

However, some countries such as Japan, South Korea and Malay-
sia with a comprehensive view of development and interdepart-
mental management have been able to finance real economic 
projects using the capacity of fund reselling in the banking sys-
tem and credit guidance tools and prevent inflationary conse-
quences of those in addition to facilitating economic growth.

Despite international sanctions and pressures, Iran needs to im-
prove its public welfare and adopt development policies in order 
to follow the path of developing countries. Among the factors in-
fluencing development plans, the banks play a key role in guiding 
and strengthening the country’s development strategies, there-
fore, the need to reform the banking system and make it more 
development-oriented should be placed at the top of the policy-
makers’ plans.

In other words, reforming the prospect of the banking system and 
aligning it with the governance of development is inevitable for 
the country as development opportunities are very volatile. How-
ever, the reform of the banking system must be accompanied by 
other reforms in the economic environment and other economic 
variables in order to ultimately lead to the improvement of eco-
nomic indicators.

The most important article that needs to be done to organize the 
banking system is to enhance the relationship between the gov-
ernment and the central bank. When we talk about banks, that 
means both the central bank as the regulator and the banking 
network. In recent years, the government has also enacted man-
datory policies for the banking network such as guaranteed pur-
chases which were imposed on the banking network and chal-
lenged the banks, the challenge of paid facilities which are not 
received. The government does not give money to private banks 
yet has mandatory policies on them.

The private banks are formed by people’s money, which is used 
by the government. Since the government has weakened these 
banks, they have not been able to assist investors and the man-
ufacturing sector. In other words, the central bank has indirectly 
helped the government, and bank’s overdrafts have risen sharply.
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Industry, Mining and Trade

In addition to technology transfer and production of products to be offered in the 
market by creating production cycles and defining industrial and service projects 
with the support of private sectors or partnership of free zone organizations by 
“PPP” method (Presentation, practice and production), and designing industrial es-
tates, especially automobile production, encouraging investment in the production 
of industrial-mining machinery and exploitation of mines are among the programs 
that can create appropriate capacities by relying on the laws and regulations.

Transportation

Encouraging investment and financing in the construction and development of 
airports, the purchase of aviation products and the development of air transport 
are very important issues in this field. Moreover, facilitating the implementation 
and completion of semi-finished railway projects and participation in national and 
regional railway projects, as well as supporting investors in the development of 
ports logistics network and construction of logistics terminals in free and special 
economic zones should be considered.

Science and Innovation

One of the capacities that can be used in free zones is the creation of competence 
villages and the integration of universities in these villages, which are led by some 
of the leading universities in the region, the country and the world. As a result, ma-
jority of leading universities in the villages will have branches to get admission to 
students. Here are its most important mechanisms:

• Establishment of international scientific networks

• Training researchers along with international institutions

• financing of research costs and publication of results of those

• Student and researcher exchange

Tourism

An overview of the revenue generation rate of the tourism industry in the world 
illustrates that this industry is still in the top five areas of profitability and revenue 
generation. Free and special economic zones have also provided the base for tour-
ism development by taking advantage of the protective presence of traders and 
businessmen and economic activists in these areas, the development of accommo-
dation facilities, the development of transportation and the increase of economic 
activities. In order to increase the share of tourism in the country through free zones, 
it should be used with coherent planning through the private sector, both in the 
field of tourism generally and tourism in the field of health. Therefore, this will lead 
to economic prosperity, avoidance of raw material sales, as well as stable incomes.

In this regard, it is necessary the requisite planning to be on the agenda by special-
ized working groups in each region according to the capacities and potentials of 
each region and creating synergies with Iranian embassies in other countries.
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Considering the mentioned risks, factors such as the country’s failure to attract foreign investors 
and financing, the stock market’s failure to offer shares of Iranian companies in the international 
stock exchange, the existence of investment risks in Iran, especially exchange rate risk and finally 
the lack of necessary arrangements in the connection of Iran’s financial system to the interna-
tional one will eventually lead to an agreement to establish and operate an international stock 
exchange.

The exchange has provided a bridge between the Iranian capital market and the international 
stock exchange in order to facilitate foreign exchange financing for the country’s production 
and industrial projects by attracting foreign investors and international restrictions on foreign 
exchange acceptance of Iranian export companies in the exchange for foreign investors and of-
fering various corporate bonds and foreign exchange Sukuk according to the country’s total 
budget. The first platform of the new approach connection is prepared by the launch of the Kish 
International Stock Exchange.

The Capital Market and Financing of Construction and Economic Projects

The role and importance of monetary and financial sectors in playing the equipping, directing 
and managing financial resources towards high-yield sectors is clear and a new movement has 
begun to activate the latent capacities in the capital market for financing in recent years. 

There are various methods and tools for financing in order to provide equipment, working capi-
tal, etc. for construction projects in the capital market, including debt-based instruments (sukuk, 
corporate bonds, long-term certificates of deposit, securitized loans and capital-based instru-
ments).

Unfortunately, this capacity has not been used by any organization yet, except Kish Free Zone 
Organization. Therefore, it is necessary to act with coherent planning, the formation of financing 
working groups and taking into account the investment priorities immediately to use these huge 
resources to develop and solve financial problems in the free zones.

Oil and energy

In order to create a stable income for the free zones, encouragement and investing in the devel-
opment of oil fields through partnership or direct investment, as well as the establishment and 
equipping of oil, gas and petrochemical storage tanks to create energy security and investment 
in the gas and oil fields of Kish Island such as Qeshm, Arvand, Chabahar, Aras, Mako and Anzali 
are important and necessary.

The development of Makran Coast is also considered as a potential capacity and important step 
in the growth of the areas through the development of Jask port, the establishment of industrial 
estates, and the construction of refineries and petrochemical, steel and aluminum industries.

Technology and Telecommunications

Among the important activities in the field of communications, the definition of development 
projects and strengthening of information and communication infrastructure, the development 
of the fifth generation of telecommunications and activation of IT and ICT fields can be men-
tioned. For the time being, Kish Free Zone, as the owner of the first mobile operator in the coun-
try owned by Tele Kish Company, can play a role as a revenue-generating capacity for free zones.
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Free Zones and Neglected Capacities

Free zones have created a great platform for all sorts of invest-
ment in terms of features and objectives. On the basis of studies 
have been done, the purpose and philosophy of free zones for-
mation in the world can be evaluated in various aspects. Howev-
er, these purposes are on progress direction, but paying attention 
to the issue of generation of these areas is necessary in order to 
obtain more organized and structured data.

Hence, the significant aims and purposes, including but not lim-
ited, are attracting foreign and domestic capital, becoming a 
bridge between global and domestic markets, creating new job 
opportunities, earning foreign exchange and increasing exports, 
which leads to an active presence in global markets, re-export 
and transit of goods, access to modern technology and produc-
tion of competence, promotion and development of value-added 
production activities with export orientation by foreign invest-
ment and domestic capital.

Additionally, Increasing the efficiency of the national economy, 
which can connect the national economy to the global econo-
my step-by-step, eliminating deprivation of areas that have the 
potential of growth and development, increasing public revenue, 
regulating the labor market and providing better public services 
are other goals and functions of establishing free zones.

Since the formation of the first free trade zone in Iran and its in-
creasing process after about three decades, the abundant capac-
ities in the free zones of the country can be divided into eight 
headlines in the use of the mentioned capacities which are able 
to turn them to developed zones.

World Trade and International Exchange

The provision of institutions, solutions, tools and the reduction of 
some investment policies which belong to Iranian economy have 
important roles in attracting foreign investment and exchange. 
Major risks that foreign investors will face in a country are:

1. Risk of currency fluctuations

2. Political, economic and social risk

3. Risk arising from differences in the juridical system

4. Low degree of market liquidity risk due to insufficient market 
depth

5. Lack of necessary tools and institutions risk in the capital market

6. Risk of not fully developed of infrastructure
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We believe that country’s free zones can play a significant role 
on organizing and designing new global economic and financial 
connections. The exhibition is disposed to be partly responsible 
for creating an atmosphere for exchanging ideas and using Iran’s 
abundant capacities for internal and external investors and eco-
nomic activists.

The establishment of an international stock exchange and the de-
sign of mechanisms for cooperation with the world’s major finan-
cial markets are among the cases which have been made possible 
by extensive experts and research efforts. For the continuity and 
success of such supportive projects, immense economic events 
like International Exchange, Banking, Insurance and Privatization 
Exhibition have a key role. In this regard, Kish Free Zone Orga-
nization is equipped to participate with pundits and producers 
of original and creative ideas in attracting investment, facilitating 
conditions of internal and external investors’ activities, consulta-
tion and consensus for designing and implementing innovative 
and entrepreneurial plans in Kish Island more than ever before.

The KishINVEX® exhibition could not take a place due to Corona-
virus last year. Hope that introduction of country abilities in eco-
nomic and financial market especially in banking services, stock 
exchange, insurance and privatization get done by influential 
participation of private sector in holding a useful and successful 
exhibition to enhance economic infrastructure of Iran, offer ap-
propriate job opportunities, increase exchange income and at-
tract internal and external investment.

At the end, I wish success for all participants and visitors as well as 
appreciation to all economic activists, investors, all organizations, 
companies and supporters who help enhancing economic infra-
structure of the country through participating in the exhibition.
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Hosting Main Events

Development of none-oil exports in global market through inter-
national trade exchanges to attain much more exchange income, 
is one of the Iran’s economic development goals.

Performance of trade exchanges also requires the provision of a 
variety of infrastructures, creating communication and interac-
tive platforms, business services and procedures, and rules which 
include various areas such as cargo and logistic, custom, financial 
and insurance institutions, stock exchange market and so on. In 
addition, development of trade exchanges and increasing com-
merce capacity are possible through promotion of qualitative 
and quantitative levels of banking services and arising magni-
tude of capital market.

Nowadays, holding international exhibitions is considered one 
of the important tools of marketing and prosperity of trade ex-
changes. In the developed and competitive world, the promotion 
of the value of exhibitions is one of the main goals of developing 
and even developed countries. Obviously, exhibitions can assist 
Iran to get empowered in marketing, business growth, export 
development, attracting foreign investment and transferring 
advanced technologies to different sectors in the context of eco-
nomic sanctions.

Therefore, making an effort to develop and promote interna-
tional exhibitions in economic and touristic domain is one of the 
important axes of Kish Free Zone Organization which has been 
accompanied by excellent participation of the private sector, as 
Kish Island has been a host for holding various national and in-
ternational exhibition every year. One of the most influent and 
significant those of exhibitions is Exchange, Banking, Insurance 
and Privatization branding on KishINVEX®.
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system has been shut down; as on top of thousands internal 
barriers in Iran’s economy and grammatical and interventionist 
approaches in economics, international sanctions and spread 
of Coronavirus have made a huge barrier against economy and 
investment for efficiency of productivity. Currently, moving 
through the rocky path of the economy has become more difficult 
than before. Therefore, tolerance of private sector has become 
lower and there is no doubt that Iran’s economy will go into a 
deeper recession with higher inflation if the economic policies are 
not reviewed and the extroversion approach is not strengthened.

To solve the problems we need to ruminate much more, 
otherwise, all problems will stay with undesirable excuses. So, 
lots of questions will appear to ask like Is there any solution? Can 
we use the solution easily or not? Does it need to be connected 
to developed global rail or achieve an ideal and magic tool? And 
thousands of questions that legislative and executive bodies face 
and reduce the clearance of the future of private sector.

In fact, finance knowledge is a simple financial mathematic which 
combined with complex methods of evaluation and pricing 
of risk. From an economically active perspective, investing is 
nothing more than balancing risk and reward. If there is going 
to be an opening in this confusing mess, there will be no choice 
but to strike a balance between risk and reward. The best course 
of action should be Takes to manage the risks imposed on the 
economy and the private sector by government activities.

The two key headings in risks posed by government activities to 
the economy are abrupt changes in regulations and breaches 
of government contracts, especially investment contracts. No 
matter how justified (or rewarded) an economic project or 
activity is; without proper coverage of the risks involved will never 
be appreciated by economic actors. Moreover, in the field of risk 
management, the stability of regulations and enforcement of 
contracts are cornerstones, in the absence of which a large part of 
other risk management tools will lose their value and efficiency.

It is enough the state stay stable in the agreement that makes 
with economic actors in the form of regulations and contracts 
to remove the obstacles in the way of perseverance and adopt 
a stable and coherent policy with the approach of developing 
economic relations in the region and the world. Iran is currently 
in a situation where it may simply fall into the region’s second- 
and third-tier economies and still has a chance to return to the 
region’s first-tier economic league. Our future position depends 
on our today’s decisions in the field of economic governance and 
how the private sector and the government cooperate in realizing 
the vision of national progress.
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Today’s Decisions, Tomorrow’s Position

In the middle of 90s, French Total Company took the responsibility 
of implementing of an oil project called “Bey Motaghabel”, 
which means mutual sale contract, in South Pars/North Dome 
Condensate field. Two major barriers to Iran’s economy were 
broken, and a steep path was removed for foreign investment 
in oil fields and to earn more money through international 
partnerships.

The first broken barrier was international politic barrier of The 
United State for investment in Iran’s oil and gas that illustrated 
investment of more than $20 million in Iranian industries subject 
to investment company sanctions in international market. This 
broken barrier was insignificant in compare to the other ruined 
barrier called mental paradigm and legal barriers of foreign 
investment attraction in Iran.

Until breaking barriers, it seemed that the situation were not 
conducive beyond the presence of a few Turkish and Arab 
investors in the country’s free islands, and the way to use large 
international funds was so tortuous that it would eventually be 
deadlocked. However, the mentioned contract was a proof of 
skipping this barrier within Iran’s economic route. Since then, we 
have paved a long way even though most of the investment route 
has remained unexplored and unknown.

Any news about foreign investment in Iran was not being 
published three decades ago as it was not much more important 
issue. Nowadays, enterprises and investable groups in Iran gained 
more credit than ever before. In addition to the management of 
capitals which exported to other countries, they have become a 
tool of turnover of current capital and cash assets of the country 
in global market.

It would not be easy as we are not confident of ourselves and 
global economic activists. In result, we try to be cautious in 
entering to global market which is essential to gain profits. This 
is against Chineses who recover their trade surplus along the 
tortuous path of global business and make multifaceted profits. 
We also have a noticeable problem in attracting international 
investment which acts like blood in the economy’s vessel in terms 
of attaining methods and techniques with a high efficiency. The 
most perceptible reason of being cautious is internal issues and 
lack of adjustment of mechanisms to facilitate the entry to global 
market and ease of movement of foreign capital.

At the present, the investment engine to promote productivity 
in production and trade as a fuel and stimulus for the economic
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In the field of facilitating the exchange of supply and demand, the organization has focused most of its ef-
forts on developing the laboratory network of strategic technologies and expanding the standard coverage 
of knowledge-based products. Also, supportive activities such as setting up innovation centers, providing 
consulting services to companies, facilitating their access to global market, and supporting the country’s re-
searchers and technologists are other fundamental actions of the Vice Presidency of Science and Technology.

So far, in terms of financing, more emphasis have been placed on the capacities and activities of the Innovation and 
Prosperity Fund, which should be improved by defining and diversifying the financing tools in the coming periods.

In the field of political intelligence, two main measures are being pursued, called the National Innovation 
Survey Plan and the design of science, technology and innovation monitoring and evaluation system.  Na-
tional foresight is also one of the main programs of the organization, which will provide relevant informa-
tion to policy makers in various sectors.

In terms of stimulating demand, this organization has performed appropriate activities rather than limited 
resources and other facilities like holding domestic products exhibitions in the field of laboratory equip-
ment and materials, holding numerous festivals, launching an intellectual property market, and expanding 
services that facilitate companies’ presence in global markets.

Utilizing the capacity of the country’s manageable markets, connecting knowledge-based companies and 
institutions to the main body of the country’s economy and executive apparatus, protecting the national 
market of knowledge-based products, identifying companies’ challenges in expanding the production of 
knowledge-based products and trying to dispel them are some of the issues that by solving those, chal-
lenges of demand-side policies and balancing the chain of ideas to the market of knowledge-based prod-
ucts are being pursued.

Supporting and preparing a platform for starting up more than 1160 creative and innovative companies, 
170 technology accelerators, 280 innovation centers, 5979 knowledge-based companies, upgrading the 
production rank of nanotechnology article to the fourth place in the world, providing 6399 services in the 
export corridor program and cooperation with 1805 Iranian specialists and entrepreneurs abroad are out-
puts of plans and actions of the Vice Presidency of Science and Technology which have done to maintain 
a balance in the supply and demand of science, technology and innovation and fulfill its grand mission of 
replacing the knowledge-based economy with oil and resource-based economy.

Certainly, these goals and honors would not have been achieved without efforts of motivated, young and 
committed colleagues of this organization, the cooperation and participation of other executive bodies 
and main components of innovation ecosystem and knowledge-based economy.

As well as giving special thanks and appreciation to all, I consider it necessary to emphasize that the engine 
of the country’s progress and the welfare of the nation should not be left to governments. The science, 
technology and innovation category should not be politicized, and definitely one of the noticeable reasons 
of the success of this organization is an independent approach from today’s conventional political games. 
We realize the common factor of progress and development of all of developed countries is the codified 
system of science, technology and innovation, which are well-drawn and all components of their ecosys-
tem are required to act according to the drawn plan.

It acts as a ticking clock that alerts and wakes us up on time, and the activity of all components is being count-
ed in it. Adjusting and setting this watch up is in control of people who are genuinely committed and compas-
sionate to their nation and country. It is a great challenge that high-ranking officials of the country always face.

I hope to increase our ability to promote the science, technology and innovation of the country and ulti-
mately the welfare of nation through efforts of thoughtful youth and hardworking intellectuals and com-
passionate and resourceful officials of Iran.
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Towards the Knowledge-based and Export-oriented 
Economy

Certainly, in today’s world, the development of any country de-
pends on knowledge, research, technology and innovation more 
than ever. The knowledge-based economy has become a domi-
nant factor around the world so that it is difficult to imagine an-
other important factor as the source of national and international 
authority of countries.

Consequently, the pride and prosperity of the country will be 
achieved through science, technology and innovation. Progress 
due to science and innovation is different from progress the 
country’s economy through oil revenues and mainly crude sales. 
This is an approach which its inefficiency has been revealed to all 
experts in the country and has led to the cessation of all effec-
tive and long-term goals and policies of the country. The knowl-
edge-based economy is based on the will of scientists and youth, 
which facilitates the difficult path to prosperity and international 
authority of Iran by functionalization the academics and intellec-
tuals thoughts and trying to succeed the action of industrialists, 
technologists, philanthropists, policymakers and the general 
public of Iran.

To achieve the above vision, the Vice-Presidency for Science and 
Technology, as a multi-sectoral and inter-sectoral organization, 
has defined its mission as moving from a resource-based econ-
omy to a knowledge-based and export-oriented one in order 
to coordinate and synergize towards creating economic power 
based on knowledge and technology, and to commercialize and 
disseminate it to solve national issues, strengthen self-reliance 
and create a competitive advantage in international market, so 
providing national welfare and international authority will be 
eased.

The Vice Presidency of Science and Technology has scheduled 
purposeful activities on the agenda to develop knowledge-based 
economy. Most of the activities of the technology development 
headquarters of the organization like supporting the develop-
ment of strategic and national priority technologies, awarding 
prizes related to technology commercialization to universities 
and research institutes are examples of activities of different de-
partments in order to stimulate the supply of research and tech-
nology in technology-oriented fields.

Yet, perhaps the most important part of the support of the sup-
ply-side of technology and innovation in the country is relat-
ed to the actions taken in the affairs of companies and knowl-
edge-based institutions of the Vice Presidency of Science and 
Technology. This part of the organization tries to create capable 
companies in this field by using legal capacities.
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oppressive and illegal sanctions by the United States caused 
noticeable difficulties for Iranian people. However, serious efforts 
to strengthen the infrastructure and the use of new marketing 
tools, as well as macroeconomic decisions have led to the fact 
that despite many obstacles, investors’ demand for investment in 
Iran has never stopped.

The organization for Investment Economic and Technical 
Assistance of Iran as a specialized organ of encouragement of 
foreign investment, whose responsibility is implement the law 
to encourage and support foreign investment, welcomes foreign 
investment applicants in the country by full knowledge of the 
unique capabilities of all parts of the country and familiarity 
with the literature and international logic governing foreign 
investment, and also the organization  has guided them from 
the beginning of the investment decision to the end of its 
implementation.

Iran has always been a desirable destination for foreign investors, 
especially from the region, with its unique capabilities, valuable 
vague and competitive advantages, and access to a market of 
about 500 million people around it and the country’s top officials 
have always welcomed investors. Moreover, numerous rules and 
regulations facilitate business startup possibilities and strengthen 
investing.

In order to make optimal use of this capacity and facilitate the 
selection of investment projects, just during 2020, more than 
300 reviewed investment opportunities considering the needs 
and capacities of different regions of the country and observing 
the coordination provided in the spatial planning project have 
been identified to foreign investors, and international marketing 
operations are being carried out for them in various ways.

At the end, the Organization for Investment Economic and 
Technical Assistance of Iran not only welcoming the KishINVEX® 
event in 2021, but also it announces its readiness to welcome 
foreign investors, either during the event or at other times of 
the year with the agreement of the health authorities and the 
National Coronavirus Headquarters.
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Identification of New Economic Opportunities

Considering all experiences from 2020 which has been created 
difficulties for the world economy, the crisis of Coronavirus has 
caused a sudden cessation of relations between the countries 
when for the first time after World War   II, economic relations 
between countries became more complex and economic actors 
beyond the political and geographical borders of their countries 
have been activated. Whilst this new experience initially led to 
confusion and even fear among the people and consequently 
economic actors, the use of digital tools and the move towards 
replacing electronic communications with physical presence 
made it possible to recreate missed opportunities. So, it created a 
new style of communication in all aspects of life.

Although the decade 2010-2020 can be considered the decade 
of the development of electronic devices and the knowledge 
and development of the digital economy, just 2020 is the year of 
the flourishing of these concepts and the tools created by them 
in human life, and this is perhaps the greatest valuable relic of 
Coronavirus’ hard times for the world economy.

Accordingly, attention to the development of digital economy, 
both in terms of electronic processes and the expansion of 
economic activities on the web is one of the main axes of 
economic development of Iran and has received very special 
attention last year.

In line with other parts of the country, Organization for 
Investment Economic and Technical Assistance of Iran in order 
to provide electronic services to investors and introduce Iran 
by providing accurate statistical information and creating a 
suitable space for preliminary studies, has launched a specialized 
website to introduce investment opportunities, modernize the 
single window of investment, and create an investment atlas of 
the country. The single investment window and the mentioned 
website are now available to applicants and the investment atlas 
will be operational by the end of this year.

In addition to the spread of Covid-19, the adverse effects 
of economic warfare and the imposition of the most severe
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The oversight body’s efforts to strengthen the Iranian Insurers’ 
Syndicate, the Physical Damage Fund, the professional associa-
tions of the insurance industry, and the efforts to create an orga-
nized insurance market are among the overarching approaches 
of the oversight body that has been inimitable throughout the 
history of the insurance industry, and this amount of interaction 
could set a new chapter in the industry. Extensive information 
along with consciously culture enhancement and inclusion of 
insurance concepts in textbooks were the most important pro-
grams addressed in the field of “media” and “culture” to compen-
sate the lack of insurance cultural groups in schools and public 
spaces.

The broadcast of “Dorbargardoon” TV series last year, as one of the 
effective measures in the field of spreading insurance culture, was 
a brilliant move that left a significant impact on improving driving 
culture as well as geometric correction of accident hotspots, so 
that some accident-prone areas in all parts of the country have 
been corrected by people and philanthropists efforts and spend-
ing 33 billion tomans by the end of 2020.

It is not easy to enumerate one year of the actions of a large insur-
ance industry, nonetheless, it is possible to headline issues such 
as investment of 50 thousand billion tomans in the stock market 
by insurance companies, activation of startups and insur-techs in 
the insurance industry, issuing online brokerage licenses to five 
companies, digitizing insurance products, creating a unique code 
for issuing insurance policies of third party, fire and transporta-
tion, and uploading related information in Sanhab system.

The focus on control and management of risk is also another goal 
of oversight body which has gone a step further to establish the 
National Risk Management Center which is operating now as an 
oversight body powerfully, of which effects will become much 
more apparent in the coming years. 

The presence of the insurance industry and its valuable invest-
ment in the capital market is another turning point of this indus-
try, which played an effective role in rebuilding public trust and if 
this presence were not significant, public opinion about the stock 
market would be placed in a warning situation and would not be 
considered in the interest of the country’s economic system.
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Pleasant Service in the Coil of Coronavirus

Business downtime was not the first challenge insurance industry 
faced, as the first step of insurance services during pandemic was 
meeting the needs of patients who have trapped in the coil of 
Coronavirus. However, insurance industry started designing new 
packages of insurance services without losing its focus and join-
ing the first rank of health advocates by settling the claims of the 
Ministry of Health and fulfilling other social responsibilities.

The spread of Coronavirus plunged most of organizations into a 
uniaxial atmosphere and deprived the possibility of comprehen-
siveness of its policymakers and implementers. Yet, insurance in-
dustry did not have any chance to put a stop to all needs due to 
the fact that all projects needed to be finished.

Either Coronavirus or any other factors must not reduce the at-
tention to pursue the plan of the Natural Disaster Insurance Fund. 
Fortunately, all organs of the government cooperate with insur-
ance industry.

With the launch of the Natural Disaster Insurance Fund, not only 
a heavy burden was lifted from the shoulders of the government, 
but also was a deep peace which was given to the people who felt 
their lives in danger of collapsing with every shock. The establish-
ment of this fund transformed the year 2021 into a turning point 
in the history of the insurance industry that the effects of which 
will satisfy the great nation of Iran in the coming years. In addition 
to this great service, the various life insurance packages can also 
be mentioned as a brilliant achievement for the people and their 
future. These packages show the rich intelligence of committed 
professionals who prefer the peace of society to their own com-
fort.

The media-free industry, without exhibitions and summits, is a 
worthless industry and in this regard, we have put on the agenda 
the organization of a large insurance day summit with all proto-
cols set by the Coronavirus Anti-Corruption Headquarters. The 
summit broke the record of attending the Great Hall of Milad 
Tower, and by which it aroused the admiration of the Minister of 
Economy, the Chairman of the Economic Commission of the par-
liament and other economic officials, and became the role model 
for subsequent summits.

The practice of setting up the e-summit was the starting point of 
a movement that soon showed itself in the form of specialized 
roundtables, virtual councils and e-committees, and the attain-
ment of the first e-government award from the president was a 
complement to this important process for the third time.
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support their stocks or their sub companies’ stocks in current year 
will be canceled and postponed to the next year.

In addition, companies whose undistributed profits in 2021 
transfer to capital account will involve in zero tax rate.

Designing a nation trading system also is another meaningful 
and smart transaction. The system is a technological and scientific 
achievement for Iran that its setting up is followed by suppling 
securities with less symbol. Then, it will gradually move to more 
deals.

Augmentation of demands is another important method of the 
organization for assembling capital market. The demand has 
been weakened during recent months, however, it is possible 
to strengthen demand-side in the market using capital market 
capacities. Stock exchange organization will protect rights of 
all stockholders, especially micro shareholders.  Besides, an 
“industrial desk” for all industries in stock exchange market will 
be created and their own expert capacities will be utilized to 
improve the situation. We have set various programs to present 
valuable information about companies to stockholders in order 
to become capable to make a proper decision about their stocks.

While investment and holding companies tend to invest in 
valuable stocks, they have a problem in financing that we have 
facilitated it in the way of the fact that companies are supposed 
to publish bond and purchase stocks by collecting accomplished 
capital. Hence, achieving it will strengthen the demand-side.

Development of indirect investment methods in the capital 
market is another step. We hope to move forward in improvement 
of situation by exploring suggestions in government, Supreme 
Economic Coordination Council and parliament.
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Market Strengthening Message

The position of capital market in the country’s economy is clear 
to everyone. As the market is a financing channel for production, 
employability and investment, needs to be supported. However, 
the year 2020 was a challenging one for majority of exchange 
investors. Although in the first months of the year, the trend of 
acceptance of the stock exchange was very encouraging, the 
growing trend declined and was detrimental to many investors 
due to external and internal reasons. Nevertheless, following 
the change and improvement of the situation with an efficient 
support of system policymakers, the stock exchange has started a 
new upward progress which would be a precious.

One of the important measures in strengthening the stock market 
has been strong support of the leaders of the capital market that 
base on, seven suggestions have been approved by the Supreme 
Coordination Headquarters. According to the ratifications, $200 
million must be injected from National Development Fund to 
Capital Market Stabilization Fund, of which $50 million has been 
deposited.

At first, ratifications of the head of forces will be referred to the 
office of the Supreme Leader after approval by the Supreme 
Economic Coordination Council to impart. The next, all of them 
get scheduled to be implemented towards an effective result in 
the market. Based on all ratifications, it is determined to deposit 
80 percent of stock transfer tax into Capital Market Stabilization 
Fund in 2021.

Following attained ratifications, banks and credit institutions will 
be out of the 16th and the 17th applicable law of removing barriers 
to production. To attract capital market support encouragement, 
it has been decided the income tax of those companies which 
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properties assist the economic activities of foreigners in the free zones of Iran to be 
economical and beneficial. Competitive advantage also can be one of the important 
factors in long-term success of a company with an international approach that is able 
to lead to perform better than competitors. So, economic growth and business income  
could be raised.

Establishing economic relations and trade exchanges in worldwide, assign 
appropriate opportunities for foreign and Iranian investors and economic activists. 
The opportunities inside of Iran and especially in the free zones, in which rules and 
regulations are in line with the market economy, are able to create necessary fields for 
economic activists in harmony with the development of Iran and the world. Investment 
of foreign private sector can help the country to produce and export their own goods 
through Iran’s free zones to foreign countries and also sell them in Iran’s market, which 
is home to 80 million people, to protect the goods like investment in mineral material, 
agriculture products, food supplement, textiles, medical supplies, medicine and 
vaccination against Covid-19. So that tools like offshore bank, insurance, international 
stock exchange help to attract foreign investment and financing. Offshore banks can 
create competition in free and special zones. As offshore banks do not support rules 
and regulations of internal banking, the capital is provided by Iranian and foreign 
investors who make an effort to provide the finance considered by Central Bank. Of 
course, there are no restrictions on establishing branches of foreign banks and buying 
shares by non-Iranian investors. The government will have neither intervention nor 
shares and hundred percent of shares belong to private shareholders. Special facilities 
which usually include tax exemptions, land assignment and so on in free zones rather 
than the mainland are granted to investors to attract investment in production and 
service issues, which have special privileges in these zones, and nowadays it is offered 
to foreign banks in many countries of the world. Establishing of offshore banks were 
predicted in free zones years ago. All offshore bank’s activities are in foreign currency 
and their income and assets are deposited in form of exchange. Offshore resources 
have not been from government resources. All are from the private sector and this 
type of banking is active in fields of short-term attraction and external transactions.

Establishing of international stock exchange in the free zones also is a foremost step 
towards the internationalization of the Iranian capital market. So, freedom of inflowing 
and outflowing of currency, establishment of private bank and foreign bank’s 
branches, freedom of foreigners’ participation in economic activities as well as tax 
exemption, which is set in free zones, can facilitate investment in the free zones’ stock 
exchange market, so capital market of Iran will proceed more clear and active, and 
create a constructive competition among the stock exchange market. All foreigners 
and Iranians living abroad are also able to purchase shares of free zones’ sectors by 
international exchange.

Insurance companies operate to facilitate international activities, attract foreign 
investment and capital from other countries in free zones. Therefore, offshore banks’ 
complement, insurance and international stock exchange, pave the way for investment 
in free zones with the approach of the private sector and foreigners. It is hoped that the 
Exhibition of Presenting Iran’s Investment Opportunities and International Exhibition 
on Exchange, Banking, Insurance and Privatization (KishINVEX®2021) will lead to the 
realization of these goals and missions in the free zones as much as possible.
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Free Zones, Numerous Opportunities

Arising investment opportunities, preparing essential platforms 
for presenting private sector and attracting foreign investment 
are responsibilities of free zones. Besides, the current situation 
of the country helps to terminate the responsibilities and make 
occur a real development in investment. So, topics related 
to banking, insurance and international stock exchange are 
extremely important. Especially, one of the major goals of the 
free and special economic zones is capital maintenance which 
is written in 11th policy of resistive economy to strengthen the 
economy against financial crises by extraversion. Moreover, 
observance of requirements in the field of capital maintenance for 
the construction of infrastructure in the regions to allure foreign 
investment, production, expanding exports by arrangements to 
economize the advantages of free and special zones, has created 
a situation for the regions in order to provide production and 
employability opportunities in the development of trade, industry 
and tourism. In conclusion, these zones have been considered 
such as opportunity for the country’s economy in sanction and 
post-sanction periods.

The existence of numerous public and private advantages has 
created a great deal of potential for the economy of free zones. 
These advantages as a competitive advantage get done through 
fostering market, innovation, customer service, considering 
quality of goods and sensitivity to preferable services. Gaining 
a competitive advantage helps organizations to provide 
development using indicators or combination of those and 
be superior to other competitors. Access to natural and human 
resources, informational and industrial technology and other 
benefits illustrate increasing the attractiveness of regions in 
terms of customers compared to competitors. Attraction of 
international investment’s issue is the same factor that is one 
of the important missions of the free zones, directly or with the 
participation of foreigners with Iranians. According to the article 
8 of the law, how to manage free trade and industrial zones 
of organizations and companies affiliated to the regions, it is 
allowed to conclude the essential contracts with foreign natural 
and juridical persons and cooperate with foreign investors to 
carry out development and production plans. Implementation of 
infrastructure and production plans in organizations of free zones 
provide a way to attain and attract foreign resources. Inflowing 
and outflowing of foreign investment and its interest of economic 
activities in each region are free and foreign investors are capable 
to reach out to necessary facilities as well as legal incentive and 
supports. In addition, other legal benefits of free zones such as tax 
exemption, visa issuance for foreigners, foreigners’ employability, 
land lease, registration of companies, industrial and intellectual 
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