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سرمایهگذاری چیست و انواع روش های آن کدامند؟
واژه سرمایه گذاری میتواند دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل
شود .این واژه میتواند شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده ،اوراق
قرضه ،سهام عادی یا صندوقهای مشترک سرمایه گذاری باشد.
اگرچه کســانی که به صورت حرفهای به ســرمایه گذاری
میپردازند از داراییهای دیگری ،از قبیل گواهی خرید ،برگ اختیار
خرید و فروش سهام و داراییهای مشهود مانند طال و اشیاء قیمتی
برای انجام سرمایه گذاری نیز استفاده میکنند.
سرمایه گذاری میتواند دارای درجات مختلف ریسکپذیری
باشــد و هر فردی ،خواه شخصی با تحصیالت دانشگاهی و خواه
یک شهروند عادی ،میتواند با توجه به شرایط خود از تصمیمات
سرمایه گذاری استفاده کند.
ماهیت سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری عبارت است از تبدیل وجوه مالی به یک یا چند
نوع دارایی که برای مدتی در زمان آتی نگهداری خواهد شد.
بنابراین مســتلزم مدیریت ثروت ســرمایه گذاران است .این
ثروت شــامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای آتی
اســت؛ بنابراین ارزش فعلی و مفهوم بهــره مرکب میتواند نقش
مهمی را در این فرایند داشته باشد.
هدف ســرمایه گذاران معموال ،رشد و توسعه سرمایه خود و
بهره مندی از منافع آن در آینده هســت .آن ها معموال ممکن است
ســرمایه خود را به مدت طوالنی و طی سالها و دههها نگه داشته
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و از ســود دهی آن بهره ببرند .البته سرمایه گذاری در بخشهای
مختلف دارای تعابیر مختلفی است.
برای مثال ،در اقتصاد شــرکت ها ،شامل ایجاد و تامین سرمایه
اولیه و یا افزایش سرمایه در شرکتها است که در انتظار پیشرفت
کســب و کار و سود بیشتر اســت .هر چقدر سرمایه یک شرکت
بیشتر باشد ،بهتر میتوان به سود و درآمد بیشتری دست پیدا کند.
در علم اقتصاد
ســرمایهگذاری یعنی خرید کاالیی که در حال حاضر مصرف
نمیشود اما در آینده فرد به آن نیاز پیدا خواهد کرد و آن کاال برای
او سودآور خواهد بود.
در علم مالی
سرمایهگذاری به این معنی است که فرد یک دارایی مالی نظیر
ســهام را میخرد و پیشبینی میکند کــه آن دارایی مالی در آینده
سودآور خواهد بود و قیمتش افزایش خواهد یافت ،لذا با فروش به
قیمت باالتر سود خوبی به دست خواهد آورد.
وارن بافت سرمایهگذاری را اینگونه تعریف میکند:
«فرایند برنامهریزی برای پول تا در آینده پول بیشتری نصیب شما شود»
در همین رابطه میگوید:
«هرگز روی یک منبع درآمد اتکا نکنید ،ســرمایهگذاری انجام
دهید تا منبع دیگری ایجاد کنید ».لذا شاید بتوان به تعبیری سرمایه
گذاری را ایجاد منابع مالی جدید دانست.
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مفهوم سرمایه و سرمایه گذاری

کلیــه منابع مالی و پولی و منابع قابل تبدیل به پول ،ســرمایه
خوانده میشود .جوامع و شــرکتهایی که معموال دارای سرمایه
بیشــتری هستند ،نســبت به رقبای خود که سرمایه کمتری دارند،
عملکرد و فعالیت بهتری دارند.
در عصر حاضر ،نیروهای انسانی نیز قسمتی از سرمایه محسوب
میشوند .سرمایه میتواند هم نقدی باشد هم غیر نقدی .سرمایه نقدی
همان پول نقد است و سرمایه غیر نقدی شامل انواع داراییها میشود
که افراد در اختیار دارند .البته سرمایه با پول متفاوت است و فرق دارد.
پول فقط نقدینگی هســت که همیشه در دسترس است و قابل
تبادل سریع هست .اما سرمایه دارای مدت زمان و طول عمر زیادتری
بوده و به منظور ایجاد ثروت در سرمای ه گذاری ،استفاده میشود.
به عنوان مثال :برندها ،نرم افزارها و...که از طریق آنها میتوان
ثروت ایجاد کرد ،نوعی سرمایه محسوب میشوند.
انواع روش های سرمای ه گذاری

سرمایه گذاری بر حســب موضوع به دو دسته واقعی و مالی
تقسیم میشود .دسته واقعی نوعی است که فرد با فدا کردن ارزشی
در زمــان حاضر ،نوعی دارایی واقعی به دســت میآورد .درواقع
موضوع سرمایه گذاری ،دارایی واقعی است.
خرید ملک یا آپارتمان ،نمونهای از آن است .در دسته مالی ،فرد
در ازای فدا کردن ارزش حاضــر ،نوعی دارایی مالی که نتیجه آن
معموالً جریانی از وجوه نقد است به دست میآورد.
سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت
که فرد در ازای پرداخت پول ،محق به دریافت جریانی از وجوه نقد
به شکل سود میشود ،سرمایه گذاری مالی محسوب میشود.
 .1امالک و مستغالت
خریــد خانه ،آپارتمــان ،زمین و ...به منظور کســب درآمد یا
افزایش ســرمایه میتواند یک نوع سرمای ه گذاری واقعی محسوب
شود .این درآمد میتواند از اجاره آن ملک یا فروش به قیمتی باالتر
از نرخ خرید انجام شود.
 .2کاالهای فیزیکی
خرید طال ،نقره ،جواهرات و هر نوع کاالی ارزشی که قابلیت
خرید و فروش مجدد داشته باشد میتواند یک نوع سرمایه گذاری
واقعی محسوب میشود.
 .3سهام
خرید سهام شرکتها در بازار بورس اوراق بهادار به منظور کسب

درآمد و افزایش ســرمایه یک سرمایهگذاری مالی محسوب میشود.
ریسک سرمایهگذاری در بازار بورس بسیار باالست و کسانی که دانش
آن را در این بازار را دارند میتوانند با مدیریت ریســک در این بازار
فعالیت کنند و بازدهی بیشتری نسبت به سایر داراییها به دست آورند.
 .4اوراق بدهی
اوراق بدهی جهت تامین بودجه مالی الزم برای پیادهســازی
طرحهای شــرکتها و نهادهای کشور اســت .و به طور معمول
توسط دولت منتشر و ضمانت میشود.
و از آنجایی که پرداخت اصل و فرع این اوراق توســط دولت
تعهد میشود ،جزء اوراق کم ریسک شمرده میشوند.
اوراق بدهی مشــخصات مشترکی ازجمله تاریخ سررسید ،ارزش
اسمی ،نرخ سود اسمی و قیمت فروش دارند .اوراق مشارکت و صکوک
دو نوع عمده از اوراق بدهی موجود در بازار محسوب میشوند.
 .5سپرده بانکی
یکی از سرمایه گذاریهای کم ریسک سپردههای بانکی مدت
دار است که توسط بانکها ارائه میشود و در حسابهای مختلف
در بازههای زمانی متفاوت میتواند نرخ سود مختلفی داشته باشد.
این ســرمایهگذاری با توجه به ریســک کم آن بازدهی پایینتری
نسبت به سایر گزینههای موجود در بازار خواهد بود.
 .6صندوق های سرمایهگذاری
صندوق ســرمایهگذاری یکی از روشهای سرمایهگذاری در
بازار سرمایه است .صندوقها نهادهای واسطه مالی هستند که وجوه
مردم را جمع آوری کرده و در اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و
افراد را از سود حاصل منتفع میکنند.
 .7صندوق سرمایهگذاری درآمد ثابت
این صندوقها با ترکیــب داراییهای مالی مختلف مانند اوراق
مشارکت ،سپردههای بانکی ،اوراق خزانه و ...جزء سرمایهگذاریهای
کم ریسک محسوب میشوند و دارای ضامن نقد شوندگی و پرداخت
سود میباشند که در بازه زمانی معین به سرمایهگذاران سود صندوق
را پرداخت مینمایند.
 .8صندوق سرمایه گذاری در سهام
این صندوقها درصد مشخصی از ترکیب دارایی خود را به سهام
شرکتهای بورسی و مابقی را به اوراق مشارکت اختصاص میدهند،
بنابراین ریســک باالتری به نسبت صندوقهای درآمد ثابت دارد و
همچنین احتمال بازدهی بیشتر نیز وجود دارد.
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 .9صندوق سرمای ه گذاری مختلط
ایــن نوع صندوقها در ترکیب دارایی خود از ســهام و اوراق با
درآمد ثابت به نسبت تقریباً مساوی سرمایهگذاری میکنند .نسبت
ی سهام و اوراق با درآمد ثابت صندوقهای مختلط ممکن است
دارای 
در طول زمان تغییر یابد.
عمدتاً این نسبت حداقل  ۴۰درصد و حداکثر  ۶۰درصد سهام
اســت و مابقی شــامل اوراق با درآمد ثابت اســت .ریسک این نوع
صندوقها از صندوقهای سهامی کمتر و بازدهی باالتری نسبت به
صندوقهای درآمد ثابت خواهند داشت.
 .10صندوق سرمایهگذاری قابل معامله ()ETF
این صندوقها داراییهای متنوعی از سهام و اوراق بهادار دارند
و مانند ســهام در بورس معامله میشــوند .برخالف صندوقهای
ســرمایهگذاری مشترک که  ETFهر واحد در پایان روز محاسبه و
مبنای خرید و فروش قرار میگیرد ETF ،را میتوان همانند سهام
در طول یک روز معامالتی معامله کرد.
طرح و برنامه مالی سرمایه گذاری

قبل از اینکه افراد اقدام به سرمای ه گذاری نمایند هر فردی باید
یک طرح کلی مالی را تنظیم کند .این چنین طرحی باید دربرگیرنده
تصمیم گیری در خصوص انجام معامله باشد.
به عالوه نحوه مالکیت ،طول عمر دارایی و میزان سودآوری آن
نیز باید مدنظر قرار گیرد .سرانجام اینکه این طرح باید شامل میزان
حداقل وجوه پس انداز ضروری نیز باشد.
همچنین ،مفهوم ترکیب بهینه حائز اهمیت است ،چرا که ثروت
افراد که به صورت داراییهای مختلف نگهداری میشــود ،باید به
صورت واحد ،ارزشــیابی و مدیریت شــود .ثروت باید در قالب
پرتفوی ،مدیریت و ارزشــیابی شود .پرتفلیو دربرگیرنده مجموعه
سرمای ه گذاری یک سرمایهگذار است.
آموزش سرمایه گذاری را جدی بگیرید!

مهمترین نکته ای که باید در رابطه با سرمایه گذاری بدانید این
سات که بدون آموزش دیدن نمی توان وارد هیچ بازاری شد.
چون قطعا هر خریدی بدون اطالع کافی از بازار هدف می تواند
ضرر بسیار سنگینی به شما بزند که جبران آن شاید غیر ممکن باشد.
مخصوصا اگر بخواهید وارد بورس ایران شوید و در آن سرمایه
گذاری کنید ،پیشنهاد میکنیم که بدون شک اول در کالس آموزش
بورس نخبگان خانه سرمایه شرکت کنید و بعد از اینکه راه و رسم
سرمایه گذاری را با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی یاد
گرفتید اقدام به سرمایه گذاری کنید.
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 ۷روش سرمایه گذاری در ایران

انواع روش های ســرمایه گذاری به طور کلی عبارت است از
تبدیل وجوه مالی به یک یا چند نوع دارایی که برای مدتی در زمان
آتی نگهداری خواهد شد .سرمای ه گذاری مستلزم مدیریت “ثروت”
سرمایهگذاران است.
این ثروت شامل مجموع درآمد فعلی و ارزش فعلی درآمدهای
آتی است .سرمای ه گذاری درواقع چش م پوشی از مصرف امروز به
امید کسب بازدهی در زمان آینده است.
فرصتهای ســرمای ه گذاری زیــادی در چهارچوب اقتصاد
داخلی وجود دارد که در این مقاله ،طی یک دســت ه بندی کلی ،به
بررسی انواع فرصتها و روش های سرمایه گذاری و ویژگیهای
هر بازار خواهیم پرداخت .فرصتهای بررســی شده در این مقاله
به شرح زیراند:
فرصت های سرمایه گذاری

 بازار پول بازار سرمایه بازار مسکن بازار سکه بازار طال بازار ارزب و کارهای نوپا یا استارتاپها)
 سرمای ه گذاری خطرپذیر (کس انواع روش های ســرمای ه گذاری در راستای کسب “بازدهی”
ی ناپذیر بازدهی است.
انجام میشود ،ریسک نیز بخش جدای 
بدیــن معنا که کســب بازدهیهای باالتر به واســطه پذیرش
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سرمایهگذاری در بازار هدف
 نقدشوندگی مورد نیاز بازدهی مورد انتظار درجه ریسک گریزی -افق سرمایهگذاری

ریســکهای بیشــتر اتفاق میافتد و این موضوع مهمترین فاکتور
تفاوت بین فرصتهای سرمای ه گذاری است.
گرچه فاکتورهای مهم دیگری نیز همچون افق سرمای ه گذاری،
حجم سرمایهگذاری ،میزان نقد شوندگی (به معنی سهولت در تبدیل
به نقد شدن) و ...از سایر عوامل موثر در سرمای ه گذاری هستند.
در ادامه ،در هر بخش سعی شدهاست تا مهمترین عوامل موثر
جهت تصمی م گیری در ورود به هر بازار (فرصت سرمای ه گذاری)
مورد بررســی قرار گیرد .سرمایهگذاری ،به لحاظ افق زمانی به دو
دسته سرمایه گذاریهای بلندمدت و کوتاه مدت قابل تقسیم است.
همچنین در رویکردی دیگر ،میتوان سرمایه گذاری را به دو گروه
عمده تقسیم کرد:
مالکیتیسرمایهگذاریهایی همچون سهام و امالک در این
دسته جای میگیرند.
اعتباردهی اوراق خزانه و سپرده بانکی در این دسته جای میگیرند.
در اقتصادهایی همچون اقتصاد ایران که از یکســو با نوسانات
زیادی در متغیرهای کالن اقتصادی همچون نرخ بهره و نرخ تورم
رو به رو هســتیم و از سویی دیگر رشد شــاخص قیمتها ،رقم
باالیی است ،موضوع سرمای ه گذاری اهمیت دوچندان مییابد.
بــا توجه به تورم موجود در اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول
ملی ،پیدا کردن راه کاری مناســب برای حفظ ارزش پول در مقابل
تورم بسیار مهم است .الزم به ذکر است ،برای تصمیم گیری درباره
سرمایه گذاری بایستی فاکتورهای زیر را مد نظر قرار دهید:
فاکتورهای مهم برای سرمایه گذاری

 -میــزان پول در دســترس و تناســب آن بــا کمترین حجم

 .1روش های سرمایه گذاری در بانک
یکی از راهکارهای ســرمای ه گذاری که درصد باالیی از حجم
ســرمای ه گذاریها در ایران را به خود جذب کرده ،ســپرده بانکی
است .در این روش ،پول به بانک سپرده میشود و به صورت ماهانه
مبلغی ب ه عنوان سود سپرده دریافت میشود.
بهره بانکی بهعنوان سرمایه گذاری بدون ریسک در نظر گرفته
میشــود .مهمترین ویژگی این سودآوری ،تضمینی و قطعی بودن
آن اســت .در حال حاضر میزان سود یا نرخ بهره بانکی بر اساس
ضوابط و بخشنامههای بانک مرکزی ،مشخص و ابالغ میشود.
سرمایهگذاری در بانک به لحاط افق زمانی به دو دسته زیر قابل
تقسیم است:
سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژگیهای کلی این سرمایه گذاری
به شرح زیر است
 شــامل سپردهای اســت که به صورت نامحدود قابل واریز وبرداشت باشد .درواقع این حساب قابل افزایش و یا کاهش میباشد.
 این نوع ســپرده ســرمایه گذاری از جمله منابع ارزان قیمتمحسوب میشود.
 سپرده کوتاه مدت در هر زمانی قابل برداشت است. با درخواســت مشتری ،سود ســپردهگذاری کوتاه مدت ،بهصورت ماهانه از طرف بانک واریز میشود.
سرمایه گذاری بلند مدت چیست؟
ســرمایه گذاری بلند مدت ســپردهای است که افراد به منظور
ســرمایهگذاری و دریافت سود بیشتر به مدت معینی مثال دو ،سه،
چهار و یا پنج ســال نزد بانک گذاشته و به میزان سرمایه خود در
سود حاصل از ایم سپرده بهرهمند میشوند.
ویژگیهای کلی این سرمایهگذاری به شرح زیر است:
 از طریق ســپرده سرمایهگذاری بلندمدت ،افراد سرمایه خودرا به مدت طوالنی در بانک ســپردهگذاری میکنند و میتوانند در
فعالیتهای بلند مدت شرکت کنند.
 برداشت به صورت نامحدود نبوده و فرد نمیتواند هر زمانی کهبخواهد وجه سپرده خود را برداشت کند.
 -درسپرده بلند مدت فرد نمی تواند مبلغ سپرده گذاری شده
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را از یک بانک به بانک دیگر انتقال دهد.
در سرمای ه گذاری در بانکها ،هرچه مدت زمان طوالنیتر باشد،
میزان سودآوری بیشتر است ،برای مثال حساب پسانداز پنجساله
بیشتر از سپرده یکساله سود میکند ،اما از طرفی اگر سرمایهگذار
بخواهد قبل از سررســید حســاب خود را ببندد با نرخ شکســت
( )termination feeروبهرو میشود.
برای همین ســپرده بانکــی بلندمدت ،مورد ســرمایهگذاری
مناسبی برای همه شرایط (بهخصوص شرایط نا اطمینانی) نیست،
چراکه در حالت عادی تا پنج سال امکان تغییر و انتقال آن به سایر
بازارها وجود ندارد.
و این در شرایطی است که در اقتصاد تورمی و نوسانی همچون
ایران ،بلوکه شدن پول در چنین حسابی ریسک باالیی دارد.
الزم به ذکر اســت ،در شرایط فعلی اقتصاد ایران با توجه به دو
رقمی و بیش از  ۳۰%بودن تورم ،رقم بهرهی بانکی اولین نقش یک
فرصت سرمایهگذاری یعنی حفاظت از پول در برابر تورم و کاهش
قدرت خرید را هم نمیتواند ایفا کند.
 .2سرمایه گذاری در مسکن
مســکن از گذشته تا امروز ،به عنوان یکی از کاالهای سرمایهای
شناخته شده است .در ایران به دلیل وجود عوامل فرهنگی و اقتصادی،
به مسکن و مستغالت در سرمایه گذاری اهمیت بسیاری داده میشود.
مســکن به عنوان یک کاالی سرمایهای میتواند در درجه اول
باعث حفظ و ســپس باعث افزایش ارزش سرمایه شود .بسیاری از
مردم بهترین روشهای ســرمایه گذاری در ایران را خرید مســکن
میدانند .چراکه مسکن هم کاالیی مصرفی است و هم به مرور زمان
قیمت آن افزایش پیدا میکند.
روش های سرمای ه گذاری در بازار مسکن را میتوان از دو جنبه مورد
بررسی قرار داد ،خرید به قصد فروش و دیگری خرید به قصد اجاره.
دو روش سرمایه گذاری در مسکن
 خرید مسکن به عنوان یک کاالی سرمای ه گذاری ،مشکالتینیز در پی دارد .در بسیاری از کشورها خرید و رها کردن یک واحد
آپارتمانی ،مالیات زیــادی برای خریدار به ارمغان میآورد .در این
کشــورها اجاره دادن ملک بهترین راهکار برای کاهش هزینههای
مالیاتی اســت .با این حال ،در ایــران هنوز به صورت دقیق چنین
قوانینــی وجود نــدارد .هرچند زمزمههایی بــرای تصویب چنین
قوانینی نیز به گوش میرسد .همچنین خرید مسکن بسیار پرهزینه
و دارای ریســک زیادی بوده و ممکن است سود مورد انتظار را در
کوتاهمدت به همراه نداشته باشد .به عالوه اینکه ،نقدشوندگی پایین
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بازار مسکن یکی از معایب سرمایهگذاری در این حوزه است.
 پیشفرض صاحبخانهها این است که قیمت خانه متناسب با تورمرشد میکند .اجاره هر مبلغی که باشد سود است ،چون باالی خط تورم
قرار میگیرد اما این پیشفرض درست نیست .اجاره خانه در مجموع
چسبندهتر از قیمت خانه است و معموال به همان اندازه رشد نمیکند.
همچنین از جنبهی دیگر ،با باالرفتن عمر بنا ،استهالک بر رشد قیمت غلبه
میکند .برای همین اگر قصد داریم از اجاره خانه کسب درآمد کنیم ،بهتر
است افق زمانی خود را بیشتر از ده سال در نظر نگیریم؛ یعنی خانه هفت
تا ده سال ساخت را با خانه نوساز عوض کنیم.
ی های این فرصت ســرمایهگذاری را به
لذا میتوان ویژگ 
شرح زیر دانست:
 اطمینان از ثبات سرمایه ریسک نسبت ًا پایین برای حفظ سرمایه سرمایهگذاری بلند مدت قابلیت استفاده یا درآمدزایی با سکونت یا اجاره قابلیت ضعیف نقدشوندگی سرمایه به پول (ممکن است شمابرای فروش مسکن خود مدتها منتظر بمانید)
 در چند دهه گذشته در ایران بازار مسکن از جمله بازارهایدرگیر در رکودهای شدید این سالها بوده است.
 مســکن از روشهای ســرمایهگذاری در ایران اســت کهنمیتوان به آن به عنوان یک ســرمای ه گــذاری کوچک نگاه کرد.
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فردی که قصد ورود به این بازار را داشــته باشــد ،نیاز به سرمایه
زیادی خواهد داشت.
 .3سرمایه گذاری در ارز
ی ترین روش های سرمایه گذاری ،بازار ارز
شاید یکی از اصل 
باشد که به دلیل نوســانات قیمتی زیاد این بازار ،بازار مطلوبی به
نظر برسد.
باید توجه کرد که کار کردن در این بازار دارای “ریسک زیاد”
هست و از شفافیت معامالت برخوردار نیست و در اصل یک نوع
فعالیت در یک بازار سیاه هست.
داللهایــی که دالر را با فرکانس باال معامله میکنند ،میتوانند
ســود کنند .آنها امروز دالر را میخرند و چند دقیقه بعد به قیمتی
باالتر میفروشند .سود آنها از مابهتفاوت خری د و فروش بهدست
میآید ،نه از انبارکردن و نگهداشتن ارز.
حجم و فرکانس باالی معامله باعث میشــود سود اندک برای
آنها ارزنده باشد .هرچند خرید و فروش ارز یکی از پر سودترین راه
های ســرمایه گذاری در ایران محسوب میشود؛ اما به دالیل زیادی
این کار نمیتواند به عنوان یک سرمایهگذاری پایدار شناخته شود.
افرادی که در سالهای اخیر سرمایه ریالی خود را به دالر یا یورو
تبدیل کردند ،سود فوق العادهای کسب نمودند ،البته بسیاری نیز در
تالطمهای ارز دچار ضرر و زیان فراوانی شدند .آنچه مشخص است

این است که این نوع سرمایه گذاری ریسک نسبت ًا زیادی دارد.
ممکن است بر اثر اتفاقات و تحوالت داخلی و دنیا ،قیمت ارز
بــاال یا پایین رود .در نتیجه انتخاب زمان مناســب برای خرید ارز
بسیار مهم است .اصوالً استفاده از ابزارهای تحلیلی نیز نمیتواند به
صورت دقیق به سرمایهگذاران در این بخش کمک کند و پیشبینی
نرخ ارز همواره با ابهام روبرو است.
به طور کلی این روش ســرمایه گذاری باید با دقت و وســواس
انتخاب شود .همچنین مشکالت و محدودیتهای قانونی موجود در
این زمینه ممکن است مشکالتی را برای سرمایه گذاران ایجاد کند.
اما به صورت کلی یک نکته مهم را باید در نظر داشت که تعیین
ارزش ذاتی نرخ ارز ارتباط مستقیمی با طرفهای عرضه و تقاضای
آن دارد ،طــرف عرضه که بخش عمــده آن در ایران را صادرات
بخصوص صادرات نفت تشکیل میدهد و طرف تقاضا که شامل
تقاضا رسمی و غیررسمی ارز است.
 .4سرمایه گذاری در طال
طال از جمله داراییهای امن در سرتاسر جهان محسوب میشود
و مامن امن سرمایهگذاران در هنگام بحرانهای اقتصادی بوده است.
این بازار پر ریسک از دو فاکتور داخلی و خارجی تأثیرپذیر است.
فاکتــور داخلی تأثیرگذار نــرخ برابری دالر بــه ریال بوده و
فاکتور خارجــی قیمت اونس جهانی اســت .از دیگر مزیتهای
سرمایهگذاری در طال ،نبود محدودیت زمانی هست و در هر زمان
میتوان اقــدام به خرید و یا فروش کرد .انتخاب روش ســرمایه
گذاری در بازار طال بسیار حساس است.
انتخاب از بین طالی ســاخته شــده یا ســاخته نشده یکی از
اصلیترین دغدغههای افراد است .البته سرمای ه گذاریهای کالن
عموم ًا بر روی طالی ساخته نشده صورت میگیرد.
جذابیت بــازار طال به عنوان یک بازار ســودده در کل دنیا و
حتی کشورهای پیشرفته نیز مطرح است .یکی دیگر از روشهای
سرمایهگذاری در ایران ورود به صندوقهای سرمایه گذاری است.
صندوقهایی کــه با قوانین مشــخص و منعطف خود امکان
سرمایهگذاری را ساده تر میکنند.
یکی از جذابترین انواع صندوق سرمایهگذاری ،نوع طالیی آن
(همانند صندوق پشــتوانه طالی لوتوس ،صندوق سرمایه گذاری
زرافشــان امید ایرانیان ،و صندوق سرمای ه گذاری در اوراق بهادار
مبتنی بر سکه طالی مفید) است.
در واقع بدون درگیر شــدن برای خرید طال ،از طالی ساخته
شــده گرفته تا انواع ســکه ،به صورت دقیق بر روی آنها سرمایه
گذاری میکنید .با این کار ارزش سرمایه شما بر اساس قیمت طال

تابستان 1400

9

فصلنامه حسابدار خبره

محاســبه میشــود .این روش ،یکی از بهترین روش های سرمایه
گذاری در ایران است.
 .5سرمایه گذاری روی سکه
چیزی که همیشــه باعث شــده تا به ســکه بهعنوان یکی از
بازارهای ســرمایهگذاری نگاه شــود ،این است که خاصیت «نقد
شــوندگی» باالیی دارد .خرید سکه در مقایســه با موارد دیگر به
سرمایه کمتری نیاز دارد.
برای همین عده بسیاری برای حفظ ارزش پول خود ،سکه طال
خریداری میکنند؛ اما کسب سود مستمر از آن مستلزم برخورداری
از دانش و مهارت است که هرکسی از پس آن برنمیآید.

خرید گواهی سپرده کاالیی ســکه طال نیز از ابزارهایی است
که بســیار عاقالنهتر از خرید ســکه فیزیکی و نگهداری آن است.
همچنین ،در بازار آتی سکه که از اجزای بازار سرمایه کشور است
میتوان قراردادهای آتی سکه طال نیز خریداری کرد.
خرید قراردادهای آتی سکه طال در بازار آتی ،متفاوت از خرید
سکه فیزیکی است ،به طور مثال میتوان از اهرم موجود در آن بازار
استفاده کرد و با مبالغ کم ،تعداد بیشتری قرارداد سکه خریداری نمود.
 .6سرمایهگذاری در بازار سرمایه
در بازار ســرمایه ،اوراق بهادار با سررســید بیش از یک سال به
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فروش میرسند .از جمله ابزارهایی که در این بازار ارائه شدهاست
میتوان به سهام ،اوراق مشارکت ،صکوک ،اوراق تسهیالت مسکن،
قراردادهای اختیار معامله و قرارداد آتی اشاره کرد .سرمای ه گذاری در
بورس یکی از مرسومترین روشهای سرمای ه گذاری در دنیا است.
شــرکتهای معتبر در صنایع مختلف ،سهام خود را در بورس
اوراق بهادار عرضه میکنند تا افراد مختلف ،ســهامدار آن شرکت
شــوند .عدم نیاز به سرمایههای کالن برای خرید سهام و ورود به
بورس ،یکی از دالیل جذابیت این بازار برای سرمای ه گذاری است.
در رابطــه با آنچه که برخی از افراد جامعه در مورد ریســک
باالی ســرمایهگذاری در بورس بیان میکنند ،باید گفت ،ریسک
موجود در این روش ســرمایهگذاری بیش از آن که از ذات خود
بازار ناشی شود ،از رویکرد سرمایه گذاران آن ناشی میشود.
حتــی در بورس نیز ،میتوان با به کارگیری روشهای تحلیلی،
بررسی اطالعات شرکتها و اقدام به سرمای ه گذاری براساس تحلیل
و شناخت ،ریسک سرمای ه گذاری را کاهش داده و تعدیل کرد.
شرکتهای بزرگ یا شــرکتهای کوچک؛ سهام کدام با
ارزشتر است؟
برخی گمان میکنند که ســرمایهگذاری بر روی شــرکتهای
بزرگ ،سودآوری بیشتری دارد .این در حالی است که آمارها نشان
از رشد باالی ارزش سهام شرکتهای کوچک در مدت زمان کوتاه
میدهند؛ اما باید گفت ،در واقع این تنها اندازه شرکتها نیست که
تعیینکننده ارزش و متعاقبا قیمت آنها در بازار است ،بلکه آنچه
اهمیت دارد عمکرد شــرکتها ،ســودآوری و قابلیت اوال ثبات و
تکرار سودآوری و ثانیا رشد در سودآوری است.
اگر بتوانید به موقع سهام مناسبی خریداری کنید ،با یک سرمایه
گذاری کوچک به رشــد باالیی از ارزش سهام دست پیدا خواهید
کرد .در نتیجه سعی کنید سبد سرمایهگذاری خود را متنوع کرده و
تنها شرکتهای بزرگ را در نظر نگیرید.
یکی دیگر از مزایای سرمایهگذاری در بورس نسبت به بسیاری
از روشهای ســرمایهگذاری در ایران ،قابلیت نقدشوندگی سهام
اســت .شما با خرید ســهام در بورس نگرانی بابت نقد شدن پول
خود نخواهید داشت.
تمام آنچه که سرمایهگذاری میکنید را در هر زمانی که بخواهید
(در بازه زمان معامالت بازار) بسیار راحتتر از سایر بازارها میتوانید
به فروش برسانید.
نکته قابل توجه دیگر موضوع سهولت دسترسی است ،درواقع
قابلیت معامله سهام در بورس از طریق اینترنت نیز امکان پذیر است.
در واقع حتی شــما نیازی به حضــور فیزیکی نیز ندارید و به
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سادگی میتوانید ســهام مد نظر خود را خریداری کنید و یا سهام
خود را به فروش برسانید.
دو حالت سرمایهگذاری در بازار سرمایه

سرمایهگذاری در بازار ســرمایه به دو صورت میتواند انجام
شود که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت:
سرمایهگذاری مستقیم
در این روش ،ســرمایهگذار شــخصا وارد معامالت بورس و
خرید و فروش سهام میشود و لذا نیازمند آگاهی ،دانش و تجربه
کافی در مورد بازار ،صنایع و اقتصاد کشور است .درروش مستقیم،
ســرمایهگذار میبایست از طریق شــرکتهای کارگزاری اقدام به
خرید سهام موردنظر کند.
سرمایهگذاری غیرمستقیم
از انواع ابزارهای سرمایهگذاری غیرمستقیم در بورس میتوان
به صندوق ســرمایهگذاری (اوراق ،سهام ،طال و )...و سبدگردانی
اختصاصی اشاره کرد.
در این روش ،سرمایه گذار با بررسی وضعیت بازدهی و ریسک
صندوقها و سبدهای مختلف و همچنین سابقه مدیران این صندوقها
و ســبدها ،در یکی از این صندوقها و سبدها سرمایهگذاری کرده و
عمال به طور مستقیم خود اقدام به سرمای ه گذاری نمیکنند.
مهمترین تفاوت صندوق و سبد در مالکیت سرمایهگذار است.
در صندوق ،پول سرمایهگذاران به صورت یک کل جمع شده و هر
سرمایهگذار متناسب با سهم خود از کل سرمایه صندوق از سود و
زیان بهرهمند میشود و این در حالی است که در سبد شما همچنان
مالکیــت دارایی خود را دارید و صرفا امکان خرید و فروش را به
افراد متخصص واگذار میکنید.
این روش سرمایهگذاری در هر دو حالت کلی آن (صندوق یا
سبد) برای افرادی که از دانش و تخصص کافی برخوردار نیستند،
بهترین روش سرمای ه گذاری در بازار سرمایه است.
ویژگیهای سرمایهگذاری بازار سرمایه

میتوان با هر مبلغی در آن ســرمایهگذاری کرد و این کار را از
هرجای دنیا که هســتید فقط با داشــتن یک اتصال اینترنت و یک
لپتاپ ،موبایل یا کامپیوتر میتوانید انجام دهید.
شــفافیت اطالعاتی در بورس ،یکــی از مهمترین ویژگیهای
شرکتهای پذیرفته شــده در این بازار است ،اطالعات شرکتها
در بورس به لحاظ قابلیت اتکا و به موقع بودن بررسی میشوند.

برای خرید و فروش اینترنتی سهام نیازی نیست شرایط سخت
و یا امکانات پیشرفته داشته باشید ،تنها دانش و مهارت آن نیاز است.
امکان نقد کردن سریع ســرمایه در بیشتر مواقع وجود دارد و
فقط زمانی که نماد یک شــرکت به دالیلی مانند برگزاری مجمع،
تعدیل سود و ...موقتا بسته میشود امکان فروش سهام نیست.
در این روش سرمایهگذاری دو نوع سود یا عایدی قابل دریافت
است ،سود ناشی از تغییرات قیمت سهام ( )capital gainو سود
ناشی از دریافت سود تقســیمی ()dividend gain؛ بنابراین در
عین حال که ســهام خود را نگهداری کردهاید و ارزش آن ممکن
است رشد کند ،سود نقدی نیز دریافت میکنید.
“در رابطه با ســرمایهگذاری در بازار سرمایه باید به این نکته

مهم اشاره داشت که این نوع سرمایهگذاری یک فعالیت سوداگرانه
مانند خرید ســکه فیزیکی و ارز نیست ،بلکه با سرمایهگذاری در
بورس ،به اقتصاد کشــور و تامین مالی شرکتها کمک میشود و
شاید بتوان این شاخصه را مهمترین فاکتور متمایزکننده این روش
ســرمایهگذاری تلقی کرد .تفاوت بین سفتهبازی و سرمایهگذاری
میتواند دقیق و باریک باشد”.
 .7ســرمایهگذاری خطرپذیر (اســتارتاپها و یا private
)equity

یکــی از روش های ســرمایهگذاری در ایــران که کمتر به آن
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پرداخته میشــود ،ســرمایهگذاری بر روی اســتارتاپها یا همان
کسبوکارهای نوپا است.
ســرمایهگذاری خطرپذیــر یا ســرمایهگذاری جســورانه به
سرمایهگذاری بر استارتاپها گفته میشود .در این مطلب منظور از
استارتاپ کسب وکاری نوپا ،مبتنی بر تکنولوژی و مقیاسپذیر است.
کسبوکارهایی که میتوانند در آیندهای نزدیک پس از شروع،
با توجه به “رشد سریع” خود ،سود فراوانی را برای سرمایهگذار به
همراه داشته باشند.
ویژگی بارز این نوع سرمایهگذاریها
ویژگی اکثر این کســب و کارها رشــد ســریع اســت و این
یعنی بازدهی سرمایگذاری بســیار باال .سرمایهگذاری خطرپذیر
“ســرمایهگذاری جســورانه” یــا “ســرمایهگذاری کارآفرینــی”
( )Venture Capitalعبارت اســت از سرمایهگذاری بلند مدت
مبتنی بر “ســهامداری” که در بازه زمانی مشخص در شرکتهای
خصوصی که دارای قابلیت رشــد باالیی هستند برای شروع ،رشد
اولیه و یا توسعه کسب وکار صورت میگیرد.
این کســب وکارها عموما به بازارهای جدیدی ورود میکنند،
محصوالت جدیدی ارائه میکنند یــا روش جدیدی در ارائه کاال
و خدمات ارائه میدهند که در نهایت این جدید بودن و نداشــتن
سابقه کافی تاریخی در روش ارائه خدمت یا محصول و در فعالیت
شرکت و شفاف نبودن بازخورد بازار در آن حوزه خاص ،ریسک
باالیی را در این نوع از کسبوکارها به همراه دارد.
درواقع سرمایه گذار خطر پذیر بسته به مرحله توسعه استارتاپ
در معرض ریســکهای متفاوتی از قبیل تشــکیل تیم ،نمونه اولیه
محصول ( ،)MVPتناســب محصول با بــازار هدف ،درآمدزایی،
مقیاس پذیری ،گسترش کسب وکار و ...قرار خواهد گرفت.
لذا همانطور که ممکن اســت بازدهی خوبی داشــته باشــند،
شکســت آنها نیز محتمل است و در درصد باالیی از این کسب
وکارها در ســالهای ابتدائی فعالیت آنها شــاهد شکست هستیم
و میتوان گفــت درصد شکســت ( )failure rateدر این بازار
بخصوص در آن دســته از استارتاپهایی که نوپاتر هستند ،بیشتر
است .در نتیجه ریسک سرمایهگذاری بسیار زیاد است.
از این روســت که سرمایهگذاری در این حوزه اصوال سرمایه
گذاری خطرپذیر یا  venture capitalنامگذاری شدهاست .لذا
سرمایه گذاری را دارند ،بایستی

کسانی که قصد ورود به این فرصت
طرح و مدل کسبوکار ،تیم ،بازار ،محصول و ...را به صورت دقیق
مورد بررسی قرار دهند.
ارزیابی از پتانسیل کسب و کارها
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آن چــه در ادبیات این حوزه به  Due diligenceشــناخته
شــدهاســت که درواقع منظور از آن ارزیابی و تحلیل همه جانبه
ســرمایهگذاران از وضعیت و پتانسیلهای ســرمایهگذاری است.
همچنین بایستی یک قرارداد شفاف حقوقی و دقیق تهیه شده و به
امضای طرفین سرمایهگذار و سرمایهپذیر برسد.
به دلیــل باال بــودن مبالغ مورد نیــاز اســتارتاپها ،معموال
ت یا صندوقهایی
سرمایهگذاران خطر پذیر اشخاص حقوقی ،شرک 
هســتند که سرمایه در دســترس خود را از مجموعهای از افراد و
نهادهایــی همچون صندوقهای بازنشســتگی ،بانکها و بیمهها،
نهادهای دانشگاهی ،شرکتهای بزرگ و ...تأمین کردهاند.
گرچه در حال حاضر برخی شرکتها اقدام به جمعآوری مبالغ
ســرمایه گذاران خرد و حقیقی نیز در قالب تامین مالی جمعی یا
 Crowd Fundingجهت تامین مالی استارتاپها کردهاند.
نکتــ های مهمی که در ســرمایهگذاری در این حوزه باید به آن
اشاره داشت این است که سرمای ه گذاری مناسب برای استارتاپها،
اصوال آن ســرمایهگذاری است که چیزی فراتر از نقدینگی و منابع
مالی را برای استارتاپ به همراه داشته باشد.
مواردی همچون تجربه و دانش از بازار ،ارتباطات استراتژیک،
تسهیل رشد و کسب سهم بازار و ...از موارد مهمی است که در این
فرصت سرمای ه گذاری از جانب سرمایهپذیران اهمیت دارد.
ی که استراتژی سرمایهگذار با کارآفرین همسو
درواقع درصورت 
باشد امکان همکاری بین این دو خیلی بهتر پیش خواهد رفت.
شرکتهای موفقی همچون آمازون ،گوگل ،اپل ،فیسبوک و ...همگی
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متنوع سازی است.
اهداف سرمایهگذاری

ی از دریچه سرمایهگذاری خطرپذیر تامین مالی شدهاند ،لذا
در بازه زمان 
سرمایهگذاری در استارتاپها به شرط دقت کافی در انتخاب فرصت
سرمایهگذاری ،با توج به نرخهای رشد باال در آنها میتواند از جذاب
ترین فرصتهای سرمایهگذاری سالهای پیش رو باشد.
لذا می توان ویژگیهای این فرصت سرمایهگذاری را به شرح
زیر دانست:
اساسا دیدگاه کوتاهمدت در توسعه تکنولوژی و نوآوری جایی
نــدارد و اگر دیدگاه کوتاهمدت ب ر ســرمایهگذاری خطرپذیر حاکم
شود ،این ســرمایهگذاری از مفهوم اصلی سرمایهگذاری خطرپذیر
دور میشوند .سرمای ه گذاری خطرپذیر عموما دیدگاه بلندمدت دارد.
مشارکت در مالکیت شرکتها
ریسک باال و درصد شکست باال
نقدشوندگی پایین و نیازمند استراتژیهای خروج
با توجه به اهمیت و ضرورت گســترش فعالیتهای اقتصادی
در بخش خصوصی ،بایــد ابزارهای مالی مورد نیاز این بخش نیز
ایجاد و گسترش یابد .سرمایه گذاران خطرپذیر به منظور حمایت
از ایدههای خالق کســب وکار در صحنه اقتصاد ،یکی از مهمترین
ابزارها هستند.
در انتها باید به این نکته بسیار مهم اشاره داشت که طبق تئوری
های معروف سرمای ه گذاری نیز ،تخصیص تمام حجم سرمایهگذاری
به یک فرصت ،ریســک باالیی دارد و در راستای کاهش ریسک،
روش صحیح ،تخصیص “بهینه” ســرمایه در فرصتهای مختلف
سرمایهگذاری و به بیان شفاف تر تشکیل پرتفوی سرمایهگذاری و

برخی ممکن اســت با استفاده از ســرمایهگذاری در پی حفظ
ارزش پول خود باشند .پولی که اگر در یک فرصت سرمایهگذاری
به کار گرفته نشــود ،در طول زمان با توجه بــه نرخ تورم ارزش
کمتری خواهد داشت .کســی که در پی حفظ ارزش پول خویش
است ،سرمایهگذاریهای مطمئن و کم سود را ترجیح میدهد.
برخی دیگر ممکن است در پی کسب سود قابل توجه باشند.
سفتهبازان جز این دسته هستند.
فــرد دیگری ممکن اســت باهدف کاهش ریســک ،به دنبال
فرصتهای دیگر ســرمای ه گذاری باشد .برای مثال کسی که مالک
یک کارخانه اســت و با توجه به ریســکهایی که کسب و کار با
آن مواجه است ،جهت پوشــش ریسک وارد یک فرصت سرمایه
گذاری دیگر نیز میشود .چنین فردی بیشتر به دنبال متنوع سازی
سبد سرمایهگذاری خود خواهد رفت.
همچنین نکته بسیار مهمی که در انتخاب یک فرصت سرمایه گذاری
نقش دارد ،افق مدنظر است“ .سرمایه گذاری را میتوان به کوتاه مدت یا
حداکثر تا یک سال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد”.
چرا سرمای ه گذاری می کنیم؟

جواب کسب پول است .اگرچه هر فردی با این عبارت موافق
است ،با این حال باید در آن دقیقتر شویم .ما به این خاطر سرمایه
گذاری میکنیم که رفاه و آسایش فعلی و آتی خود را بهبود ببخشیم.
وجوهی که سرمایه گذاری میشود میتواند ناشی از داراییهای
موجود فرد ،مبالغ وام گرفته شــده یا پس انداز باشــد .افراد سعی
میکننــد از طریق صرفه جویی در مصرف امروز خود و پس انداز
آن ،بتوانند مصرف آتی خود را بهبود ببخشند.
سرمایه گذاران ســعی میکنند ثروت و دارایی خود را به نحو
مؤثری مدیریت کنند تا بتوانند با محافظت آن در برابر عواملی هم
چون تورم ،مالیات و سایر عوامل ،بیشترین بازده را کسب نمایند.
همه مردم به نوعی دارای ثروتی هستند که ناشی از ارائه خدمات
آنان در بازار کار اســت .اغلب مردم در طول مراحل زندگی خود
تصمیم گیریهایی را در خصوص سرمایه گذاری اتخاذ میکنند.
یکی از تحوالتی که از ســال  ۱۹۹۰در زندگی مردم بیشتر به
چشم میخورد شرکت مردم در طرحهای بازنشستگی است.
طرح های سنتی
در طرحهای ســنتی ،اغلب مردم مبالغی را به صورت ماهانه برای
دوران بازنشستگی پس انداز میکردند ،ولی حاال همین افراد منابع مالی
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خود را در خرید سهام ،اوراق قرضه و سایر موارد مشابه به کار میاندازند.
بنابراین در این حالت نتیجه تصمیمگیری که فرد انجام میدهد (اعم
از سود یا زیان) بر روی مزایا و منافع بازنشستگی وی تأثیر میگذارد.
در یک عبارت ساده میتوان گفت که سرمایه گذاران میخواهند
از پول خود ،سودی را کسب نمایند.
وجه نقد دارای یک هزینه فرصت از دســت رفته اســت ،در
صورتی که وجه نقد را نگهداری کنید فرصت کسب سود از طریق
آن وجه نقد را از دست خواهید داد.
به عــاوه ،در یک فضای تورمی ،قــدرت خرید پول کاهش
مییابد ،به عبارت دیگر وقتی نرخ تورم باال باشــد قدرت خرید به
سرعت کاهش مییابد.
ســرمایه گذاران دوســت دارند بازده آنها تا جایی که امکان
داشته باشد زیاد باشد؛ ولی باید توجه داشت که میزان بازده تحت
تأثیر ریسک قرار دارد.
سال  ۱۹۸۲در ایاالت متحده ،سال خوبی برای بازار سهام بود .به
طوری که بازده کلی اوراق مربوط به سهام عادی از  ۲۰درصد باال رفت.
با وجود این در همین ســال برخی از صندوقهایی که به صورت
حرفهای اداره میشدند با زیان روبرو شدند .همانطور که از این مثال
بر میآید ،اوراق بهادار قابل معامله دارای ریسک ،بازدههای متفاوتی دارند.
بنابراین تصمیم ســرمایه گذاری همیشه باید بر اساس ریسک
و بازده صورت گیرد و این دو عامل هیچگاه منفک از هم نیستند.
ریســک دارای انواع مختلفی اســت و به همین دلیل تعاریف
متعددی نیز دارد .در اینجا ،ریســک عبارت است از میزان اختالف
بازده واقعی یک سرمایه گذاری از بازده مورد انتظار آن.
آیا سرمایه گذاران از ریسک نفرت دارند؟

معموال در اقتصاد فرض بر این است که سرمایه گذاران منطقی
عمل میکننــد؛ بنابراین آنان اطمینان را به عــدم اطمینان ترجیح
میدهند و طبیعی اســت که در این حالت میتوان گفت ســرمایه
گذاران نسبت به ریسک عالقهای ندارند.
بــه عبارت دقیقتــر باید گفت که آنان ریســک گریزند .یک
سرمایه گذار ریسک گریز کسی اســت که در ازای قبول ریسک،
انتظار دریافت بازده بیشتری دارد.
توجه داشــته باشید که در این حالت پذیرفتن ریسک یک کار
غیرمنطقی نیست ،حتی اگر میزان ریسک خیلی زیاد باشد.
در این حالت انتظار بازده باالیی نیز وجود دارد.
درواقع ،سرمایه گذاران به طور منطقی نمیتوانند انتظار داشته
باشند که بدون قبول ریسک باال ،بازده باالیی کسب کنند.
آنان به صورت ضمنی یا آشکارا با توجه به ریسکپذیری خود
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دست به سرمایه گذاری میزنند .دستهای که ریسک باالیی را قبول
میکنند انتظار بازده باالیی را نیز دارند و برعکس.
از آنجا که سرمایه گذاری به جهت رشد سرمایه یا کسب سود
در آینده تمرکز دارد ،ریسکهایی نیز مرتبط با سرمایه گذاری وجود
دارد که نمیتوان آن را حذف یا متوقف کرد .به عنوان مثال:
ســرمایه گذاری در شــرکتی که در آینده ورشکســته شود یا
پروژهای که شکســت بخورد ،این همان چیزی اســت که سرمایه
گذاری را از پسانداز جدا میکند.
پس انداز ،ذخیره پول برای استفاده در آینده است که در معرض
ریسک نیست (جز بحث کاهش ارزش پول) ،در حالی که سرمایه
گذاری به جهت کســب سود در آینده متمرکز میشود و در نتیجه
مستلزم پذیرش ریسک است.
بهطور کلی ریســک به دو دسته ریسک سیستماتیک و ریسک
غیر سیستماتیک تقسیم بندی میشود.
ریسک سیستماتیک  +ریسک غیر سیستماتیک = ریسک کل
ریسک سیستماتیک (غیرقابل اجتناب)
ریســک سیســتماتیک تغییرپذیری در بازده کل اوراق بهادار
را مســتقیما ناشــی از تغییرات بازار یا اقتصاد میداند .این ریسک
غیرقابل کنترل هســت بنابراین کاهش پذیر هم نخواهد بود .منابع
این ریسک عبارت است از ریسک تورم ،ریسک نرخ بهره ،ریسک
بازار و گاها ریسک سیاسی.
ریسک غیر سیستماتیک (قابل اجتناب)
این ریسک قابل کنترل و کاهش پذیر است و شامل آن تغییرپذیری
در بازده اوراق بهادار هست که به تغییرپذیری کلی بازار یا اقتصاد بستگی
ندارد و از فاکتورهای درونی یک شرکت اثر میگیرد .لذا میتوان از طریق
استراتژیهایی مثل متنوع سازی این ریسک را کاهش داد.
آیا میتوان گفت که ســرمای ه گذاران بــه دنبال حداقل کردن
ریسک خود هستند؟
خیــر! به این دلیل که حداقل کردن میزان ریســک ،مخصوصا
نرخ بازده پایین ،دارای هزینههایی اســت .حداقل کردن ریسک به
نگهداری داراییهای بدون ریســک مثل پسانداز و اوراق خزانه
منجر میشــود .در حالی که کســانی که ســرمایه گذاری میکنند
عالقهمند هســتند رابطهای منطقی بین ریسک و بازده خود ایجاد
کنند.
منبع :خانه سرمایه
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سرمایه گذاری خارجی در ایران ،انگیزهها و عوامل موثر
ســرمایه گذاری خارجی به معنی انتقال منابع تولید از کشــور
ســرمایه گذار (یا میهمان) به کشور سرمایه پذیر (یا میزبان) طییعتا
حاصــل ارزیابی ،تعامل و در نهایت ،آمادگــی هر دو طرف برای
انجام سرمایه گذاری است .به طور سنتی ،سرمایه گذاری خارجی
را بر اساس ماهیت “سرمایه” منتقل شده به دو نوع سرمایه گذاری
غیرمســتقیم ،یعنی اعطای وام ارزی برای اجرای طرح های مورد
نظر در کشور میزبان ،و سرمایه گذاری مستقیم ،یعنی ورود سرمایه
گذار خارجی به حیطه اجرای طرح تولیدی یا خدماتی مشــخصی
تقسیم می کنند.
در ســرمایه گذاری غیر مســتقیم ،طرف خارجی وارد حوزه
اجرایی نمی شود و به دریافت نرخ بهره مشخص برای وام اعطایی
خود اکتفا می کند .به این ترتیب ،ریسک سرمایه گذاری به توانایی
وام گیرنده در تادیه سود و اصل سرمایه و البته امنیت عمومی کشور
میزبان یا به اصطالح “ریســک محیطی” بستگی دارد .در مقابل ،در
ســرمایه گذاری مستقیم ،طرف خارجی عالوه بر ریسک محیطی،
تمامی ریســک ســرمایه گذاری را می پذیرد و البته در مقابل آن،
انتظار بازدهی بیشتری را دارد.
امروزه ،سرمایه گذاری غیرمستقیم شامل استقراض دولت ها از
موسسات دولتی کشورهای دیگر ،نهادهای مالی بین المللی و به طور
متــداول تر ،فروش اوراق قرضه مدت دار دولت یا شــرکت ها در
بازارهای مالی جهانی است که البته مستلزم آن است که وام گیرنده

از شــرایط خاصی ،از جمله امکان تامین حمایت قانونی از حقوق
وام دهنده و حق نقل و انتقال ارزی برخوردار باشد .در حال حاضر،
بخش عمده انتقال بین المللی سرمایه شامل سرمایه گذاری مستقیم
است .این نوع سرمایه گذاری در سال های پس از جنگ دوم جهانی
رو به افزایش گذاشت و به ویژه از سه یا چهار دهه گذشته ،به دلیل
تحوالتی در ماهیت فعالیت اقتصادی کشورهای پیشرفته و تغییرات
سیاسی در عرصه جهانی ،رشد چشمگیری داشته است.
از آنجا که ســرمایه گذاری مستقیم مستلزم درگیر شدن منابع
مالی برای مدت زمانی نسبتا طوالنی است ،طبیعی است که طرف
های مرتبط با آن ،یعنی ســرمایه گذار و کشــور سرمایه پذیر ،به
ارزیابی هزینه و منافع بلند مدت خود در ارتباط با طرح ســرمایه
گذاری مبادرت ورزند .این ارزیابی ها ممکن اســت در ســطوح
مختلــف صورت پذیرد و در هر ســطح ،انگیزه و ضوابط خاصی
مورد نظر قرار گیرد .این انگیزه ها و انتظار می تواند بسیار مفصل و
باشد اما با توجه به شرایط خاص ایران ،در اینجا به مهمترین انگیزه
ها و انتظارات کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی می پردازیم.
الف  -انگیزه ها و انتظارات سرمایه پذیر

یک کشور در تشویق سرمایه گذاری خارجی دارای انگیزه های
مختلفی اســت که بعضی از آنها با مالحظات و خواست سیاسی و
اقتصادی “کالن” و بعضی دیگر با اهــداف محدودتر بازرگانی یا
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اقتصادی “خرد” ارتباط دارد.
 .1مالحظات اقتصادی دولت

از آنجا که ســرمایه گذاری خارجی به معنی انتقال سرمایه از
حوزه حاکمیتی یک کشور به حوزه حاکمیتی متقاوتی است ،طبیعی
است که انگیزه و ضوابط مورد نظر دولت ها در کشور سرمایه گذار
و کشور میزبان ،چه اقتصادی و مالی و چه سیاسی و حقوقی نقش
مهمی در این زمینه دارد.
یکــی از مهمترین انگیزه های یک دولت در جلب ســرمایه
گذاری خارجی ،جبران کمبود منابع ارزی اســت .سرمایه گذاری

خارجی معموال ،هرچند نه همیشه ،با انتقال منابع ارزی همراه است
که برای کشوری که با کمبود شدید ارز مواجه است الاقل می تواند
برای مدتی راهگشا باشد .مشکل اصلی در این زمینه این است که
ســرمایه گذاری خارجی با هدف کسب سود صورت می گیرد و
ســرمایه گذار انتظار دارد در نهایت ،مبلغی بیش از سرمایه اصلی
خود را قاعدتا به شــکل ارز از کشــور میزبان خارج کند .بنابراین
تشویق ســرمایه گذاری خارجی صرفا با هدف تامین ارز خارجی
سیاستی عقالنی نیست مگر اینکه طرح مورد نظر به شکلی انتخاب
شده باشــد که بتواند در طول زمان ،عالوه بر بازپرداخت اصل و

16

تابستان 1400

ســود سرمایه گذاری اولیه ،زمینه ســاز کسب عواید ارزی مثال از
طریق صادرات کاال یا جلب سرمایه گذاری بیشتر را فراهم آورد.
انگیزه مشــابه دیگر می تواند تالش برای جبران منابع سرمایه
گذاری در کشــوری باشد که به دالیل مختلف ،به خصوص پائین
بودن ســطح درآمد ،با فقدان امکانات یا عادت مردم به پس انداز،
قادر به تجهیز منابع مالی الزم برای سرمایه گذاری نیست .یا سرمایه
گــذاری خارجی برای بخش ها و طرح هایی مورد نیاز باشــد که
ســرمایه گذاران داخلی ،چه خصوصی و چــه دولتی و عمومی،
قــدرت مالی یا توانایی فنی و مدیریتی ورود به آنها را ندارند .این
وضعیت به ویژه در مورد کشورهایی مصداق دارد که از نظر فنی و
مالی ساختار داخلی قدرتمندی ندارند.
دلیل دیگر ،رکود حس ابتکار و نبود فرهنگ کارآفرینی است.
در برخی از کشــورها ،شرایط و پیشــینه اجتماعی و اقتصادی به
خصوص در میــان طبقات صاحب ثروت به گونه ای اســت که
آنها به درگیر کــردن منابع مالی خود در ســرمایه گذاری مفید و
مولد تمایلی ندارند .بررسی عوامل منجر به بروز چنین عارضه ای
مستلزم پژوهش در جنبه های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جامعه
به خصوص از نظر نگرش فرهنگی قشرهای مسلط اجتماعی است.
در حالیکه در کشــورهای پیشــرفته صنعتی ،قــدرت و اعتبار
اجتماعی و سیاسی از تسلط بر منابع و عوامل تولید ناشی می شود،
ساختار قدرت در برخی کشورهای توسعه نیافته به گونه ای است که
با رشد عوامل تولید و وابستگی حیات اقتصادی به رشد عوامل تولید،
به خصوص قدرت گیری نیروی کار مولد سازگار نیست .در چنین
جوامعی ،ثروت اندوزی و کنز ثروت زمینه ساز نفوذ و اعتبار فردی
است .در چنین شرایطی ،طبیعی است که دولت هنگام احساس نیاز
به سرمایه گذاری تولیدی ،ناگزیر باید به سرمایه خارجی روی آورد.
در این جوامع ،از سرمایه گذار خارجی صرفا انتظار می رود کمبود
ظرفیت تولیدی در بخش خاصی از اقتصاد ملی را جبران کند بی آنکه
به عنوان عاملی در ایجاد تحرک توسعه ساز اقتصادی عمل کند .چنین
نقشی از نظر نیروهای مسلط بر جامعه ،قابل قبول نیست.
مشخصه فعالیت اقتصادی کشــورهای پیشرفته طی چند دهه
اخیر ،ســرعت روزافزون دســتاوردهای تکنولوژیک است که بر
تمامی ابعاد زندگی بشر تاثیر گذاشته است .در این مدت ،پیشرفت
تکنولوژیک از صورت پدیده ای تصادفی و حاصل تحقیقات فردی
خارج و به یک فعالیت مهم و سودبخش تولیدی – تولید تکنولوژی
 تبدیل شده است .این تحول از یکسو به سرمایه گذاری خارجیتحرک فراوان بخشیده ،و از سوی دیگر ،از این تحرک نیرو گرفته
است .امروزه ،تحقیق و توسعه به نوبه خود به یک فعالیت مستقل
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و مهم اقتصاد کشورهای پیشرفته تبدیل است .پیشرفت فنی ،یعنی
اختراع و ابداع ،از حالت فعالیتی برای رضایت شخصی پژوهشگر
و مخترع یا محملی برای بهره برداری تبلیغاتی دولت ،درآمده و از
قواعد تولید ،یعنی ارزیابی هزینه و سود تبعیت می کند .به عبارت
دیگر ،دســتاورد علمی و فنی حالت کاال را به خود گرفته که برای
عرضه به بازار تهیه می شود.
بخشــی از دستاورد فنی به شــکل اجناس مصرفی جدید در
بازارهای جهانی فروخته می شود و بخش مهم دیگری از آن شکل
سرمایه گذاری مستقیم به منظور انتقال فناوری را به خود می گیرد.
به خصوص برای کشورهایی که به هر دلیل رابطه نزدیکی با جهان
خارج نداشته اند ،جذب سرمایه فنی و مدیریتی از جمله راه های
غلبه بر عقب ماندگی اقتصادی اســت .البته این شــکل از سرمایه
گذاری ،معموال با انتقال منابع مالی قابل توجه همراه نیست اما در
شــرایط مناسب ،می تواند تحوالتی مهم را از جمله در زمینه رشد
پایدار اقتصادی به جریان اندازد.
و باالخره ،انگیزه دیگر کشورها در تشویق سرمایه گذاری خارجی،
راه یافتــن به صحنه اقتصاد جهان و برخورداری از اعتبار و شــهرت
الزم جهت فعالیت مثبت در بازارهای جهانی اســت .کشوری که به
عنوان محلی امن و مناسب برای سرمایه گذاری خارجی شهرت یافته
از موقعیتی برخوردار می شود که به تدریج خواهد توانست برای قبول
سرمایه خارجی ،شرایط مطلوب خود را وضع کند .چنین کشوری دیر
یا زود به یک قدرت اقتصادی تبدیل می شود ،از عقب ماندگی رهایی
می یابد و در راه توسعه و استقالل عمل گام بر می دارد.

عواقب مثبت یا منفی چنین سیاستی را هم برعهده بگیرد .در واقع
اکثر دولت ها حمایت محدود از نقل و انتقال ســرمایه را به عنوان
یکی از ابزار سیاست خارجی خود به کار می گیرند .آنچه که نمی
توان پذیرفت ،سیاسی کردن کامل سرمایه گذاری خارجی به نحوی
است که مالحظات سیاسی جایگزین ضوابط اقتصادی شود.
جنبه سیاسی دیگر سرمایه گذاری خارجی که گاه مطرح شده
این بوده است که می توان از سرمایه خارجی به عنوان سپر امنیتی
در برابر موضعگیری خصمانه کشورهای دیگر استفاده کرد .براساس
این فرضیه ،از آنجا که دولت های سرمایه داری جهان تحت نفوذ
سرمایه داران قرار دارند ،می توان با تشویق آنان به سرمایه گذاری،

 .2مالحظات سیاسی

ســرمایه گذاری خارجی از دو جهت با مباحث سیاسی ارتباط
دارد .از ســرمایه گذاری خارجی انتظار می رود شــرایط اقتصاد
داخلی را بهبود بخشــد و حتی در به جریان انداختن روند رشــد
پایدار موثرواقع شود و در نتیجه ،موقعیت سیاسی نظام حکومتی را
در میان مردم تحکیم بخشد .از سوی دیگر ،سرمایه گذاری خارجی
می تواند تحوالتی توسعه ساز را در ساختار اقتصادی کشور میزبان
به جریان اندازد و به پیشرفت اجتماعی و سیاسی آن کمک کند.
عالوه بر این ،گاه ســرمایه گــذاری خارجی با اهداف خاص
سیاســی دنبال می شــود .از جمله این انگیزه ها ،ایجاد یا تقویت
روابط دوســتانه به کشــورهای خــاص از طریق اعطــای امتیاز
ویژه ســرمایه گذاری به نهادهای دولتــی و خصوصی و اتباع آن
کشورهاســت .البته هر دولتی حق دارد از امکانات اقتصادی برای
پیشبرد سیاســت خارجی خود بهره برداری کند و البته مسئولیت

از ســرمایه آنها به عنوان “گروگان” در داد و ستد سیاسی با دولت
هایشان بهره برداری کرد.
تردیدی نیست که صاحبان سرمایه و موسسات بزرک اقتصادی می
توانند بر تصمیم گیری دولت ها تاثیر بگذارند و این وضعیت در باره
کشورهای قدرتمند جهان نیز مصداق دارد .اما چند نکته مهم را باید در
نظر گرفت .اول اینکه بعید است موسسات بزرگ اقتصادی بخش قابل
توجهی از سرمایه گذاری خود را به کشوری اختصاص دهند که نسبت
به تحوالت سیاسی آتی آن اطمینان الزم را ندارند .سرمایه گذاری آنها
در چنین کشورهایی معموال محدود است وتصمیم گیری در مورد آن،
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با محاســبه ریسک سیاسی از جمله از طریق وخامت روابط خارجی
با کشور سرمایه گذار ،اتخاذ می شود .ثانیا ،تصمیم گیری سیاسی در
کشورهای بزرگ جهان ،که دارای دولت های انتخابی هستند ،تنها با
توجه به منافع صاحبان سرمایه صورت نمی گیرد بلکه برآیند فشار و
خواست گروه ها و نهادهای مختلفی است که بعضی از آنها به خاطر
پایگاه اجتماعی ،از نفوذ قابل توجهی بر رای دهندگان برخوردارند .و
البته هدف نهایی حکومتگران در این کشورها حفظ موقعیت خویش از
طریق جلب رضایت افکار عمومی است.
 .3انگیزه بازرگانی

برخــاف دو جنبه قبلی ،انگیزه های بازرگانی ،چه از ســوی
دولت و چه بخش خصوصی ،صرفا با ارزیابی هزینه و سود طرح
مورد نظر یعنی مالحظات اقتصاد خرد ارتباط دارد.
بســیاری از طرح ســرمایه گذاری خارجــی ،و حتی داخلی،
مســتلزم کســب انواع مجوزها برای آغاز و ادامه کار است .برخی
از این مجوزها توسط نهادهای دولتی یا عمومی خاصی صادر می
شــود که ممکن است مالحظات محدودتری را در نظر بگیرند .به
عنوان مثال ،آلودگی محیط زیست محل فعالیت واحد جدید ،تاثیر
رقابتی بر بنگاه های محلی ،ایجاد اشــتغال و تحرک بخشــیدن به
اقتصاد محلی از جمله عوامل منفی و مثبتی است که این مراکز در
موافقت با فعالیت سرمایه گذار خارجی در نظر می گیرند.
همچنین ،سرمایه گذار خارجی معموال با افراد مختلف و انواع
سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی سروکار دارد که هرکدام
عالیق و منافع خاصی را دنبال می کنند .مشارکت در طرح ،تامین
منابع مالی برای ســرمایه گذاری ،عرضه کاالها و خدمات به واحد
جدیــد ،حمایت از حقــوق کارکنان بومی و ماننــد اینها از جمله
مالحظاتی اســت که ارتباط و همکاری ســرمایه گذار خارجی با
نهادهای بومی را شکل می دهد.
ب -انگیزه ها و انتظارات سرمایه گذار
مانند کشور سرمایه پذیر ،سرمایه گذار خارجی هم در تصمیم
گیری برای انتقال ســرمایه به کشوری دیگر ،چه سرمایه مالی چه
امکانات و دانش فنی و مدیریتی ،عوامل و شــرایطی را در نظر می
گیرد .مهمترین این عوامل ،سود باالتر و رشد بیشتر ،رقابت کمتر،
شرایط بهتر و امنیت سرمایه گذاری است
 .1سود باالتر و رشد بیشتر
ســود باالتر یکی از عوامل اصلی در تصمیم به سرمایه گذاری
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در نقاط دیگر جهان محســوب می شــود .از نظر منطق اقتصادی،
بهای هر کاالیی با عرضه آن نسبت معکوس دارد .بر همین اساس،
ســرمایه در جایی که کمیاب تر است سود بیشتری کسب می کند.
البته در این مورد ،صرفا ســرمایه پولی منظور نظر نیســت .امروزه
ســرمایه خارجی راهی کشــورهایی هم می شود که ممکن است
از طریق کســب عواید ارزی قابل توجــه ،مثال از طریق صادرات
مواد خام ،منابع مالی سرشــاری داشته باشــند اما به خاطر کمبود
حس ابتکار ،قدرت کارآفرینی و فناوری پیشرفته و در نتیجه ناکافی
بودن سرمایه گذاری داخلی ،سودی سرشار را نصیب سرمایه گذار
خارجی کنند.
همچنین ،کسب سود باالتر مستلزم عایدی بیشتر یا هزینه کمتر
یا هر دو است .سرمایه گذار خارجی برای کسب عایدی بیشتر ،باید
به بازاری مستعد با تقاضای بیشتر برای کاالی تولیدی او دسترسی
یابد .در گذشته ،وجود محدودیت های تجاری ،مانند هزینه های
گمرکــی ،به معنی حفاظت از بازار داخلی در برابر واردات بود .در
نتیجه ،یکی از راه های نفوذ به بازار داخلی یک کشــور ،ســرمایه
گذاری و تولید اجناس “وارداتی” در داخل این کشورها بود .امروزه
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بقای یک شرکت عالوه بر کسب سود مناسب ،مستلزم کسب قدرت
تاثیرگذاری بر شــرایط بازار به خصوص قیمت گذاری است که به
نوبه خود ،مستلزم آن است که شرکت مورد نظر چنان بزرگ باشد که
بتواند رهبری بازار را در دست بگیرد .یک شرکت بزرگ همچنین از
امکانات بیشتری در زمینه های مختلف ،از دسترسی به تسهیالت مالی
مناسبتر گرفته تا خرید کاالها و اقالم بهتر و ارزانتر از عرضه کنندگان
برخوردار است و به این ترتیب ،توانایی رقابتی بیشتری دارد.

تجارت جهانی از آزادی قابل توجهی برخوردار شــده و در نتیجه،
این انگیزه در اکثر کشورهای اهمیت پیشین را ندارد هر چند هنوز
هم حصارهای گمرکی در برخی کشــورها وجود دارد و همراه با
عوامل دیگری مانند سیاست های ارزی ،مشوق دنبال کردن سیاست
“جایگزینی واردات” از طریق سرمایه گذاری خارجی است.
در مقابل ،هزینه کمتر تولید هنوز هم مهمترین انگیزه ســرمایه
گذاری در کشــورهای کمتر توسعه یافته جهان است .به خصوص
دســتمزد پائین تر و هزینه کمتر به کار گیــری نیروی کار در این
کشــورها باعث می شــود تا تولید کاالهایی که ســاخت آنها در
کشــورهای پیشرفته مقرون به صرفه نیست به این کشورها واگذار
شود .این کاالها نه برای مصرف در محل تولید ،بلکه برای صادرات
به کشور ســرمایه گذار و سایر کشورهای جهان تولید می شود و
عالوه بر ایجاد اشتغال و درآمد برای نیروی کار محلی ،منبعی برای
کسب عواید ارزی کشور میزبان است.
 .2رشد و رهبری بازار
در بازار رقابتی امروز ،به خصوص در کشورهای پیشرفته جهان،

 .3تنوع فعالیت
در کنار سود بیشتر و رشد تولید ،یکی دیگر از مهمترین انگیزه
های ســرمایه گذاری خارجی تنــوع در فعالیت تجاری و تولیدی
اســت .با توجه به فشار رقابت در کشــورهای پیشرفته ،تنوع در
فعالیت آسیب پذیری یک شرکت در برابر تغییرات پیش بینی نشده
در بازار یا شرایط اقتصادی را کاهش می دهد.
در داخل یک کشور ،معموال شرکت ها می کوشند با گسترش
فعالیت خود به بخش های دیگر تولیدی یا بازارهای مختلف ،امکان
آن را بیابنــد تا رکود در تقاضای برای یک کاال را با اتکای به رونق
در تقاضا برای کاالهای دیگر جبران کنند .اما عالوه بر حفاظت در
برابر تغییر در تقاضای داخلی ،شرکت های بزرگ با تغییرات پیش
بینی نشــده در سطح اقتصاد ملی نیز مواجه هستند که می تواند بر
تمامی جنبه هــای فعالیت آنها تاثیر بگذارد .تنوع فعالیت از طریق
ورود به کشــورهای دیگر از جمله راه های کاهش آثار نوسانات
اقتصادی در یک کشــور به خصوص اســت .در این زمینه ،هرچه
تفاوت ساختار و شــرایط اقتصادی کشور میزبان با کشور سرمایه
گذار بیشتر باشد ،اهمیت آن از جهت تنوع بخشیدن به چشم انداز
اقتصادی شرکت سرمایه گذار بیشتر است.
ج-انتظارات سرمایه گذار
طبیعی است که مساعد بودن شرایطی که در باال ذکر شد زمینه
ساز گرایش ســرمایه گذار خارجی به ورود به یک کشور خاص
است .آنچه که سرمایه گذار را به ورود به بازار خاصی تشویق می
کند ،ارزیابی ســود و زیان با توجه به مخاطرات یا ریسک سرمایه
گذاری اســت .در همانحال ،نباید فراموش کرد که سرمایه گذاری
خارجی همیشه به معنی آغاز فعالیت در شرایط یا فضایی است که
با وضعیتی که ســرمایه گذار به آن عادت کرده تفاوت هایی دارد.
هر چه این تفاوت ها بیشتر باشد ،تصمیم گیری دشوارتر و آمادگی
برای ورود به فضای جدید ،مســتلزم کسب عواید و منافع بیشتر
است .به همین دلیل هم مشاهده می شود که هنوز بخش عمده ای
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از سرمایه گذاری کشــورهای پیشرفته جهان در کشورهای مشابه
آنها ،یعنی سایر کشورهای پیشرفته صورت می گیرد .اگرچه سود
ناشی از این سرمایه گذاری ها و تنوع بخشی آنها چندان زیاد نست،
اما فضای آشــنا برای سرمایه گذار به معنی ساده تر بودن ارزیابی
هزینه و منابع یا ریسک سرمایه گذاری است.
در باال به عناصر و عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر ســرمایه گذاری
خارجی اشــاره شد .اما نکته مهمی که باید مورد تاکید قرار گیرد این
است که تصمیم در مورد انتخاب محلی برای سرمایه گذاری در نهایت
توسط افرادی اتخاذ می شود که عالوه بر منطق اقتصادی و بازرگانی،
منافع و عالیق شــخصی و گروهی خود را نیز در نظر می گیرند .به
عبارت دیگر ،هنگامی که به سرمایه گذاری خارجی می اندیشیم ،به
جای روبوت هایی که در برخورد با مسایل ،تابع منطق محض هستند،
باید به مدیرانی فکر کنیم که در جایگاه تصمیم گیری قرار دارند.
بــرای این منظور باید ضوابط ناظر بر تصمیم گیری مدیریتی در
کشورهای پیشرفته را در نظر گرفت .در گذشته ،فرض بر این بود که
هدف اصلی سازمان اقتصادی ،کسب سود هر چه بیشتر یا در نهایت،
“ســود همراه با رشد مطلوب” اســت .بر این اساس ،مدیریت معتبر
عبارت بود از تالش برای کســب سود هرچه بیشتر به نحوی که هم
بتوان سهامداران را راضی نگاه داشت و هم امکان سرمایه گذاری برای
رشد بیشتر را به دست آورد .مدیری که در این زمینه موفق بود ،از امنیت
شغلی برخوردار می شد .البته هنوز هم سود بیشتر و رشد مناسب از
جمله عوامل تعیین کننده میزان موفقیت یک سازمان اقتصادی است اما
در این چند دهه ،عوامل و مفاهیم جدیدی در تعیین اهداف سازمانی
دخیل شده و بر انگیزه مدیریتی تاثیر گذاشته است.
امروزه مدیران ســازمان های اقتصادی نه تنها خود را در برابر
ســهامداران (یا صاحبان) شرکت ،بلکه در برابر گروه های دیگری
با انگیزه ها و خواســت های مختلف مسئول می بینند و می دانند
که امنیت ،اعتبار و پیشرفت شــغلی آنان وابسته به پاسخگویی به
انتظارات آنها نیز هســت .دولت و نهادهــای دولتی ،اتحادیه های
کارگری ،حافظان محیط زیســت ،مدافعان حقوق بشر ،طرفداران
صلح ،حامیان حقوق اقلیت ها و گروه ها و تشــکل های مختلف
دیگر به عنوان بخشی از ماموریت خود ،فعالیت شرکت ها و سازمان
های اقتصادی را در داخل و خارج از کشورهایشان زیر نظر دارند.
و از آنجا که افکار عمومی مردم ،یعنی همان مشــتریان و کارکنان
این شرکت ها تحت تاثیر فعالیت و تبلیغات این گروه ها قرار می
گیرد ،مدیران باید بکوشند حتی اگر خواست تمامی این گروه ها را
بــرآورده نمی کنند ،الاقل در معرض اقدامات و تبلیغات منفی آنها
قرار نگیرند .به ویژه اینکه در شــرایط رقابتی امروز ،کمترین عامل
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منفی تاثیرگذار بر یک شرکت می تواند باعث پیشرفت رقبا شود و
موقعیت آن را به مخاطره اندازد.
در همان حال ،توجه به موقعیت یک شــرکت به عنوان عامل
اصلی در تصمیم گیری هم تمامی تصویر را نشان نمی دهد .واقعیت
این است که برای مدیران موسســات اقتصادی ،آرامش روحی و
وضعیت و آینده شــغلی خود نیز دســت کم به همان اندازه حفظ
منافع شرکت هایشان اهمیت دارد .ممکن است سرمایه گذاری در
یک منطقه خاص ســود سرشاری را در پی داشته باشد و گزارش
ساالنه شرکت را رونق بخشد .اما اگر این سرمایه گذاری با امنیت
الزم همراه نباشد یا باعث ناخرسندی و اعتراض گروه های مختلف
ناظر بر فعالیت شــرکت شــود و مدیریت را با چالش های مداوم
مواجه ســازد ،احتمال بیشتر آن اســت که مدیران تصمیم گیرنده
“عطای سرمایه گذاری در آن را به لقایش بخشند”.
د -سرمایه گذاری خارجی در ایران
ایران از جمله اولین کشــورهای مستقل دریافت کننده سرمایه
گذاری خارجی اســت .از اواخر قرن نوزدهم میالدی ،قدرت های
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اقتصادی وقت با بهره برداری از ضعف سیاســی و عقب ماندگی
اقتصادی ایران ،با کســب امتیازات دولتی ،فعالیت در بخش های
مختلف خدماتی (مثل گمرکات) و تولیدی (نفت) را آغاز کردند.
به استثنای جلب موافقت و کسب امتیاز از دولت وقت ،این فعالیت
ها تابع قاعده و قانون مشخصی نبود.
نخســتین قانونی که مشخصا برای ســاماندهی سرمایه گذاری
مســتقیم خارجی در دهه  ۱۳۳۰شمسی تصویب و اجرایی شد هم
به استثنای اطمینان بخشیدن به شرکت های فعال در زمینه اکتشاف و
استخراج نفت ،و تشویق چند واحد کوچک تولید کاالهای مصرفی،
در جلب سرمایه گذاری خارجی به ایران موفقیت چندانی نداشت.
واقعیت این است که شرایط داخلی کشور برای سرمایه گذار خارجی
چندان اشتهاآور نبود .تنها پس از رونق اقتصادی ناشی از افزایش بهای
نفت در خالل دهه بعد بود که ایران به محلی جذاب برای ســرمایه
گذاران خارجی مبدل شد .فشار سرمایه خارجی برای ورود به بازار
پــر رونق ایران در آن زمان به حدی بود که دولت به منظور حمایت
از ســرمایه داخلی ،سرمایه گذاری خارجی را به مشارکت اقلیتی در
شرکت های ثبت شده در ایران محدود کرد.

از نظر داخلی ،اقتصاد ایران با مشکالتی مانند شفاف نبود قوانین
ناظر بر ســرمایه گذاری و همچنین مشکالتی در سیاست خارجی
مواجه شــده بود .و از نظر خارجی ،ســقوط نظام های کمونیستی
و گســترش دموکراسی و آزادی اقتصادی در نقاط مختلف جهان،
فرصت های قابل توجهی را در اختیار ســرمایه گذاران غربی قرار
داده و از اهمیت ایران به عنوان قطبی برای جلب ســرمایه خارجی
کاســته بود .به این ترتیب ،ورود سرمایه خارجی به ایران طی دهه
های اخیر و تا قبل از وضع تحریم های خارجی ،به سرمایه گذاری
مختصری در بخش صنایع نفتی منحصر بوده است.
با رفع تحریم های خارجی ،تالش دولت برای جلب همکاری
اقتصادی از خارج از جمله سرمایه گذاری خارجی شدت گرفته و به
گزارش مقامات دولتی ،خارجیان نیز تمایل زیادی به ورود به ایران
از خود نشان داده اند .با اینهمه ،هنوز موانعی در این راه وجود دارد.
برخی از این موانع ،مانند مشــکل معامالت دالری با خارج و
نگرانی سرمایه گذاران خارجی از احتمال برخورد مقررات تحریمی
آمریکا با آنها قاعدتا دیر یا زود مرتفع خواهد شــد .در این مورد،
سرمایه گذاران خارجی در انتظار کسی هستند که نخستین قدم را
بردارد .باید در نظر داشــت که سال هاســت که ایران کمابیش در
حاشــیه اقتصادی جهانی جای داشته و کسانی که مایل به سرمایه
گذاری در این کشــور هستند ســابقه یا تجربه قبلی در این زمینه
ندارنــد و باید به اصطالح در خالء تصمیــم گیری کنند .ورود به
بازار ایران در حال حاضر ،اقدامی نو محسوب می شود و مانند هر
اقدام بکر دیگری ،اقدامی با ریسک زیاد تلقی می شود .در صورتی
که شرایط مســاعد همکاری خارجی دوام داشته باشد ،قاعدتا این
وضعیت به تدریج بهبود خواهد یافت.
اما مســایل و نــکات دیگری نیز وجود دارد کــه باید به طور
مشخص مورد توجه مسئوالن قرار گیرد .مهمترین عامل تاثیرگذار
بر تصمیم گیری پیرامون ســرمایه گذاری خارجی“ ،ثبات سیاسی”
در مفهوم وسیعتر آن است .معموال زمانی که از ثبات سیاسی سخن
می رود ،دوام نظام حکومتی و نبود تغییرات سریع سیاسی به ذهن
متبادر می شــود .واقعیت این اســت که در جهان امروز ،تحوالت
سیاســی ،اگر در چارچوب قواعد مشــخصی صــورت گیرد و با
معیارهای سیاسی رایج قابل ارزیابی و پیش بینی باشد ،مانعی برای
سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود .در واقع ،برخی واکنش
های به ظاهر “بی ثبات کننده” داخلی ،مجراهایی برای کاهش خطر
انفجار سیاسی محسوب می شوند .همچنین ،خطراتی مانند “ملی
کردن” ســرمایه های خارجی که در گذشــته معموال با هر تحول
عمده سیاسی همراه بود ،امروزه در کمتر تفکر سیاسی جای دارد.
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به عبارت دیگر ،ســرمایه گذاران بــا اینگونه تحرکات و تحوالت
سیاســی آشــنایی دارند و برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از
چنین تحوالتی ،تمهیداتی در دسترس آنان است.
از نظر داخلی ،اقتصاد ایران با مشکالتی مانند شفاف نبود قوانین
ناظر بر ســرمایه گذاری و همچنین مشکالتی در سیاست خارجی
مواجه شــده بود .و از نظر خارجی ،ســقوط نظام های کمونیستی
و گســترش دموکراسی و آزادی اقتصادی در نقاط مختلف جهان،
فرصت های قابل توجهی را در اختیار ســرمایه گذاران غربی قرار
داده و از اهمیت ایران به عنوان قطبی برای جلب ســرمایه خارجی
کاســته بود .به این ترتیب ،ورود سرمایه خارجی به ایران طی دهه

های اخیر و تا قبل از وضع تحریم های خارجی ،به سرمایه گذاری
مختصری در بخش صنایع نفتی منحصر بوده است.
با رفع تحریم های خارجی ،تالش دولت برای جلب همکاری
اقتصادی از خارج از جمله سرمایه گذاری خارجی شدت گرفته و به
گزارش مقامات دولتی ،خارجیان نیز تمایل زیادی به ورود به ایران
از خود نشان داده اند .با اینهمه ،هنوز موانعی در این راه وجود دارد.
برخی از این موانع ،مانند مشــکل معامالت دالری با خارج و
نگرانی سرمایه گذاران خارجی از احتمال برخورد مقررات تحریمی
آمریکا با آنها قاعدتا دیر یا زود مرتفع خواهد شــد .در این مورد،
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سرمایه گذاران خارجی در انتظار کسی هستند که نخستین قدم را
بردارد .باید در نظر داشــت که سال هاســت که ایران کمابیش در
حاشــیه اقتصادی جهانی جای داشته و کسانی که مایل به سرمایه
گذاری در این کشــور هستند ســابقه یا تجربه قبلی در این زمینه
ندارنــد و باید به اصطالح در خالء تصمیــم گیری کنند .ورود به
بازار ایران در حال حاضر ،اقدامی نو محسوب می شود و مانند هر
اقدام بکر دیگری ،اقدامی با ریسک زیاد تلقی می شود .در صورتی
که شرایط مســاعد همکاری خارجی دوام داشته باشد ،قاعدتا این
وضعیت به تدریج بهبود خواهد یافت.
اما مســایل و نــکات دیگری نیز وجود دارد کــه باید به طور
مشخص مورد توجه مسئوالن قرار گیرد .مهمترین عامل تاثیرگذار
بر تصمیم گیری پیرامون ســرمایه گذاری خارجی“ ،ثبات سیاسی”
در مفهوم وسیعتر آن است .معموال زمانی که از ثبات سیاسی سخن
می رود ،دوام نظام حکومتی و نبود تغییرات سریع سیاسی به ذهن
متبادر می شــود .واقعیت این اســت که در جهان امروز ،تحوالت
سیاســی ،اگر در چارچوب قواعد مشــخصی صــورت گیرد و با
معیارهای سیاسی رایج قابل ارزیابی و پیش بینی باشد ،مانعی برای
سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شود .در واقع ،برخی واکنش
های به ظاهر “بی ثبات کننده” داخلی ،مجراهایی برای کاهش خطر
انفجار سیاسی محسوب می شوند .همچنین ،خطراتی مانند “ملی
کردن” ســرمایه های خارجی که در گذشــته معموال با هر تحول
عمده سیاسی همراه بود ،امروزه در کمتر تفکر سیاسی جای دارد.
به عبارت دیگر ،ســرمایه گذاران بــا اینگونه تحرکات و تحوالت
سیاســی آشــنایی دارند و برای کاهش خطرات احتمالی ناشی از
چنین تحوالتی ،تمهیداتی در دسترس آنان است.
عوامل موثر دیگر در ایجاد “ثبات” و در نتیجه اطمینان خاطر دادن
به سرمایه گذار خارجی ،تدوین و تاکید بر استمرار قوانین و مقرراتی
شفاف ،ساده و قابل درک است که نهادهایی سالم مسئولیت اجرای
آنهــا را برعهده دارند .اصالح تشــکیالت اقتصادی و کارآمد کردن
نهادهــای پولی و مالی و انطباق عملکرد آنها با ضوابط و معیارهای
رایج در ســطح جهانی نیز از جمله مواردی اســت که برای جلب
اطمینان سرمایه گذاری خارجی ضرورت دارد .اینها از عوامل تعیین
کننده ثبات سیاسی در کشور پذیرای سرمایه گذاری خارجی است.
در مقابل ،می توان از ســرمایه گذاری خارجی انتظار داشــت
فرصت های از دست رفته را تا حدودی جبران کند و زمینه رشد و
توسعه کشور و حتی مشارکت عمومی در این روند را فراهم آورد.
منبع :وندورلیست
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انبار و انبارداری ،روش ها و فلوچارت انبارداری
انبار و انبارداری از مهمترین بخشهای یک ســازمان و یا شرکت هستند ،زیرا بخش بزرگی
از داراییهای سازمانها در موجودیهای انبار آنها انباشته شده است .موجودی کاالهای انبار باید
در محلهای امن و به صورت منظم نگهداری شود و به نحوی باشد که دسترسی به آن در مواقع
لزوم به آســانی امکان پذیر باشد .نوع و مقدار مواد و حداقل و حداکثر موجودی هر یک از اقالم
و همچنین نقطه ســفارش مواد به طور مســتمر باید مورد توجه انباردار قرار گیرد .البته مدیریت
انبارداری ســخت و هزینهبر است و هر شرکت یا سازمانی به دنبال کاهش هزینههای انبار داری
است تا بتواند کارایی و سود شرکت را باال ببرد .برای آشنایی بیشتر با این بخش مهم از سازمان به
توضیح برخی از موارد مهم در سیستم انبارداری میپردازیم.
تعریف انبارداری ،انبارداری چیست و چه اصولی دارد؟

انبارداری عبارت اســت از دریافت کاال و اقالم از قســمتهای مختلف شرکت یا دیگران از
خارج شرکت و نگهداری آنها با توجه به قوانین و اصول انبار داری.
فرایند انبارداری باعث سهولت در تحویل دادن (صدور) و تحویل گرفتن (ورود) با کمترین وقت و
نیروی مورد نیاز میباشد .همچنین رسانیدن اجناس و کاالهای مورد نیاز بخشهای مختلف و یا خریداران
به آنها در کمترین زمان ممکن براساس مدارک و ضوابط قانونی از وظایف شغل انبارداری میباشد.
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فرایندهای اصلی در انبارداری چیست +آموزش انبارداری

فرآیندها در انبارداری مجموعه از عملیاتهایی هســتند که در
کلیه انبارها رایج میباشند.
اولین مرحله از آموزش انبار داری؛ پذیرش کاال
شــرکتهای حمل و نقل یا صاحبان کاال که دارای انبار هستند،
با توجه به قوانین موجود میتوانند مجوزهای مورد نیاز برای ورود
کاال به انبار را صادر کنند .این مجوزها شامل درخواست تحویل کاال
به انبار و مدارک مربوط به آن کاال اســت .با ورود کاال به انبار باید
کنترلهای نگهبانی و امنیتی صــورت بپذیرد و پس از آن کاال وارد
محوطه پذیرش شــود .در محوطه پذیرش مسئولین انبار به بررسی
کاالها میپردازند و آنها را از لحاظ شکل و تعداد با اطالعات اظهار
شده کنترل مینمایند .پس از بررسی در صورتی که مغایرت وجود
داشته باشد ،باید صورت جلسهای تنظیم شود و اطالعات مورد نیاز
ارائه شود .در این قسمت در صورتی که مغایرتی وجود نداشته باشد،
بــا توجه به نوع و وضعیت کاال و امکانات انبار کاالها دســته بندی
میشوند و به انباری که برای کاال مناسب باشد ارسال میشوند.
آشنایی با مراحل انبارداری؛ جاگذاری و جابجایی کاال
دومیــن مرحله از مراحل انبارداری ،جابه جایی کاال اســت.
پــس از ورود کاال به انبار با توجه به اســتانداردهای موجود در
خصوص نحوه ذخیره سازی کاال ،الزم است مکان مناسبی برای
هر کاال در نظر گرفته و کاال در محل تعین شــده جاگذاری شود
و انبار کاال انجام شــود .محل نگهداری دقیق کاال در انبار باید در
اســناد کاغذی و یا سامان ه مدیریت انبار ثبت شود .پس از تکمیل
فرآیند تحویــل ،صاحب کاال یا نماینــده قانونی وی (که ممکن
است شرکت حمل و نقل باشــد) رسید یا قبض انبار را دریافت
میکنــد .صاحب کاال از کاالهای تحویل داده شــده به انبارهای
عمومی میتواند به عنوان تضمیــن برای دریافت اعتبار و وام از
بانکها و موسسه مالی و اعتباری استفاده کند .البته برای این کار،
انبارهای عمومی رســمی که اساسنامه آنها بر اساس تصویب نامه
قانونــی انبارهای عمومی مصوب  1340بــه تایید هیئت نظارت
بر انبارهای عمومی رســیده باشد ،امکان صدور برگه وثیقه برای
صاحب کاال را خواهند داشت.
مدیریت انبارها؛ انتخاب و گردآوری کاال برای خروج
در صورت درخواســت صاحب کاال برای خروج کاال از انبار،
پس از انجام تشریفات خروج کاال ،کاال از انبار خارج شده و به نقطه
تحویل حمل میشود .با توجه به استاندارد انبارداری و موضوعی که
در باال ذکر شــد ،در صورتی که برای کاالیی برگه وثیقه صادر شده
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باشد و هنوز در وثیقه بانک یا موسسه دیگر باشد اجازه خروج از انبار
داده نشده و مراحل خروج کاال از انبار طی نخواهد شد.
بست ه بندی و تحویل کاال در انبار
پــس از صدور مجوز خروج کاال ،فراینــد خروج کاال از انبار
هم آغاز خواهد شــد .با دریافت اطالعات مربوط به تحویل کاال و
وســیلهی نقلیه ،منابع الزم برای انجام بارگیری کاال تخصیص داده
میشــود و در صورتیکه صاحب کاال درخواست بستهبندی داشته
باشد ،کاالهای مورد نظر بستهبندی و بارگیری میشوند .درصورت
نیاز بایستی فهرست اقالم بارگیری شده و مشخصات آنها در قالب
مستندات خاصی (مانیفســت ،فاکتور ،بارنامه و )...در سیستم انبار
داری تهیه و ارائه شود.
اهداف و وظایف انبار چیست؟

هدف از تشــکیل و ایجاد انبار چه در بخش خصوصی و چه
در سازمانهای دولتی ،نگهداری و در دسترس قرار دادن مجموعه
وسایل مورد نیاز آنها است ،اگر مواد و لوازم مورد نیاز به موقع تهیه
نشود و در دسترس واحد مصرف کننده قرار نگیرد ،در فعالیتهای
موسسه مشکل ایجاد میشــود .از جمله مهمترین وظایف انبارها
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 مشــخصات اقالم شــامل نوع ،خصوصیات فیزیکی (وزن،حجم ،شــکل ظاهری و ،) ...نحوه و محل انبار کردن (قفسه ،محل
باز ،روی زمین و )...مشخص شوند.
 روش حمل مشخص شود. نحوه ورود و خروج مواد مشخص شود.وظایف انباردار ()Warehousing Management

میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 حفظ مقدار موجودی کاالهای مورد نیاز در حد مناســب وبرنامه ریزی برای آن.
 همکاری در خرید و تامین کاالها و کنترل و دریافت کاالهایخریداری شده.
 نگهداری کاالها در انبار به نحو صحیح و تسریع در امر تحویل بارعایت مقررات و دستورالعملهای سازمان و استانداردهای انبارداری.
 اجرای قوانین و دســتوالعملهای سازمان در انبار داری کهجنبه مالی دارد باید توسط مسئولین انبار و انباردار رعایت شود.
اجرای وظایف فوق مطابق با ضوابط صحیح و اصول انبارداری
باعث ســرعت بخشیدن در انجام امور سازمان میشود و درنهایت
صرفه جویی حاصل شــده باعث تقویت وضعیت مالی ســازمان
میشــود .با نرم افزار حســابداری و انبارداری ســپیدار همکاران
سیستم ،دسترسی ساده و سریعی به اطالعات کاال داشته و محاسبه
موجودی کاال و مدیریت انبار برای شما ساده میشود.
نحوه محاسبه فضای انبار به چه شکل است؟

برای نحوه محاسبه فضای انبار باید موارد زیر بررسی گردد:
 -وظایف انبار مربوطه مشخص شود.

 توصیه و پیشنهاد روش انبارداری و همچنین اصالح روشهایموجود.
 کاهش هزینه انبار و انبار داری برنامه ریزی و کنترل موجودیهای کاال در انبار. نظارت بر انجام عملیات و سیستم انبارداری و تحویل گرفتن،نگهداری و تحویل کاال.
 مشخص نمودن دســتور العمل بازرسی ،بازبینی و بازنگریموجودیهای کاال در انبار و حفاظت انبارها.
 ایجاد هماهنگی و برقراری ارتباط اصولی و روشمند با سایر واحدها اداره کارکنان و سازماندهی انبار. نظــارت بر اجرای صحیح محلیابی و جانمایی اقالم انبار وتجهیزات انبار.
 سرویسدهی و خدماترسانی و همکاری با سایر واحدها. ســر و ســامان دادن وضعیت انبارها و حل و فصل مسائلمربوط به اداره انبارها.
 هدفمند نمودن روش طبقهبندی موجودیهای کاال و نحوهچیدن ،قرار دادن ،جابجایی و حمل آنها در انبار.
دالیل نگهداری موجودیها و انبار محصوالت

 امکان دسترسی به موقع به مواد و کاالی مورد نیاز. تعیین بهترین الگوی سفارش دهی و بهترین مقدار موجودی. استفاده از تخفیفهای کلی در خرید عمده از تامینکننده کاال. کاهش آثار ناشی از نوسانات قیمتها در تامین مواد و کاال. کاهش دفعات خرید و در نتیجه کم شدن هزینه. امکان برنامه ریزی دقیق تولید بر اساس موجودیهای انبار. مراقبت و نگهداری کاالها از سرقت ،صدمه ،ضایعه و طبقهبندی یا قفسه بندی صحیح اقالم.
 تعیین نقطه سفارش دهی.انبار و انواع انبارداری

با توجه به مطالبی که تا کنون گفته شد بهتر است یک بار دیگر
بگوییم انبار چیست:
به محل و فضایی که یک یا چند نوع کاالی بازرگانی ،صنعتی،
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مواد اولیه و یا فراوردههای مختلف که بر اساس یک سیستم صحیح
طبقه بندی و تنظیم میگردد ،انبار گفته میشود.
انبارهای شرکتهای مختلف از لحاظ ساختمان و دسته بندی
انبار محصول به  ۳گروه تقسیم میشوند:
انبار پوشیده :بعضی از اجناس به علت حساسیت و مواد خاصی
که در ساختمانشــان به کار رفته باید در انباری که همه اطراف آن
بسته و دارای سقف است ،نگهداری شوند.
انبار سرپوشیده :نوعی انبار که سقف دارد ولی چهار طرف آن
باز و فاقد حفاظ جانبی اســت اقالم و یا اجناسی که در مقابل نور
مستقیم آفتاب و برف و باران خاصیت خود را از دست میدهند ،
در این انبارها نگهداری میشوند.
ً
انبار باز :این انبار به صورت محوطه است و معموال اجناسی که
در مقابل نور آفتاب و برف و باران خاصیت اولیه خود را از دست
نمیدهند با رعایت اصول انبارداری در آن نگهداری میشوند.
انواع موجودیهای انبار در فرایند انبارداری

اجناس و کاالهای موجود در انبار اعم از موسسات تولیدی یا
غیرتولیدی (خدماتی) را میتوان به پنج دسته تقسیم نمود:
مواد خام یا مواد اولیه
از این مواد برای تولید کاال استفاده میشود.
مواد و لوازم مصرفی
مواد و لــوازم مصرفی به مــوادی گفته میشــود که به طور
غیرمستقیم در تولید کاال دخالت دارد و یا در سازمانهای تولیدی
برای انجام خدمات جانبی مورد استفاده قرار داده میشود .این مواد
بر اثر مصرف از بین میرود مانند کاغذ و مداد و یا وســایل بسته
بندی در سازمانهای تولیدی.
مواد و لوازم در جریان ساخت
به موادی که مقداری تغییرات در مواد اولیهی آن داده شده ولی
هنوز به صورت کامل ســاخته نشده است ،مواد و لوازم در جریان
ساخت گویند.
کاالی تمام شده
به کاالهایی گفته میشــود که از نظر ساخت به مرحلهی تکمیلی
رســیده و قابل عرضه به بازار باشــد .با استفاده از نرم افزار حسابداری
تولیدی است که میتوان ،از اتالف منابع جلوگیری کرد و با برآورد دقیق
هزینههای تولید ،نسبت به قیمت گذاری بهینه محصوالت اقدام کرد.

26

تابستان 1400

اجناس خریداری شده جهت فروش
این ســری از اجناس شــامل اجناسی هســتند که بدون هیچ
گونــه تغییری در آنها به بازار جهــت فروش عرضه میگردد و به
طور موقت در انبار نگاهداری میشــود .مانند انبار فروشگاهها و
موسسات بازرگانی.
اهداف برنامهریزی مدیریت انبارداری
کاهش هزینههــای انبار و نگهــداری کاال ،انجام فعالیتهای
ضروری به صورت کارا.
ارائه اطالعات صحیح و دقیق به سایر بخشها.
حفظ و نگهداری مناسب کلیه اقالم در انبارها.
کاهــش هر گونه ضایعات و صدمات و آســیب رســاندن به
کاالهای موجود در انبار.
ارائه خدمات موثر و جلب همکاری و رضایت سایر بخشها
و کارکنان.
کاهش میــزان ســرمایهگذاریها و پایین نگه داشــتن حجم
سرمایهگذاریها در انبار.
سرعت بخشیدن به امور جاری و عملیاتی انبار.
بکارگیری و آموزش کارکنان انبار با مهارتهای انبار.
ارائه بهینه خدمات و برقراری ارتباط منطقی روشــمند با کلیه
قسمتها.
تعداد انبارهایی که باید ساخته شوند و بهترین اندازه هر انبار.
خدمات دهی باال به مشتری.
اصطالحات انبارداری
نکات مهم در طراحی انبار و مدیریت انبار
برای کاالها و اقالمی که استفاده زیادی دارند و یا اقالم سنگین
و حجیم بهتر است که این کاالها نزدیک به محل مصرف انبار شوند
و یا نزدیک در ورودی باشند.
در قفسه بندی بهتر است اقالم حجیم و بزرگ در طبقات پایینتر
چیده شوند.
استفاده بهینه از ارتفاع در انبارها از نکات بسیار مهم است.
قابلیت دسترسی به همه مواد وجود داشته باشد.
خروج غیر قانونی اقالم باید توسط طراح به حداقل برسد.
یک سیستم اطالعاتی مناسب بایستی برای انبار طراحی گردد
و یا از نرم افزارهای مناســب مانند نرم افزار حســابداری سپیدار
همکاران سیســتم استفاده شــود ،تا بتوان با نظم بهتری از ورود و
خروج اقالم مراقبت کرد.
منبع :سپیدار سیستم
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همه چیز درباره
مالیات بر عایدی سرمایه
یک کارشناس اقتصادی گفت :مراجعه به معافیتهای در نظر گرفته
شده در متن طرح مالیات بر عایدی بیانگر این مسئله است که مردم از
پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند و فقط سوداگران باید
نسبت به پرداخت این مالیات اقدام کنند،
تصویب کلیات مالیات بر عایدی سرمایه سبب شد تا بعد از  ۷سال
معطلی در تصویب این پایه مالیاتی ،بار دیگر روزنههای امید به منظور
بســتن راه سوداگران از بازارهای سرمایهای کشور بار دیگر زندهتر از
گذشته بشود.
در همین شرایط ،ذینفعان و سوداگران که از این پایه مالیاتی دچار
خسارت گسترده شــدهاند و بخش اعظمی از جذابیت و سودآوری
فعالیت غیر مولد خود را از بین رفته میبینند ،توپخانه ایجاد شبهه و
شایعه را در زمینه را فعال کرده و به طور مداوم خواستار تشکیل سپر
انسانی در مقابل تصویب این قانون هستند.
سوداگران و دالالن بخش غیر مولد اقتصاد زمینه فعالیت خود را
بر این مسئله بنا کردند که مالیات بر عایدی سرمایه از همه مردم گرفته
میشود ،در حالی که مراجعه به متن این قانون مشخص میکند ،بخش
عمده از مردم ذیل چتر معافیتهای این قانون قرار گرفته و تنها هدف
این پایه مالیاتی مهم دالالن و سوداگران بازار مسکن هستند.
برای واکاوی دالیل پخش گســترده شایعات و شبهات پیرامون
مالیات بر عایدی سرمایه بهتر است بدانیم ،یکی از بزرگترین سوداگران
بخش مسکن بانکهای فعال است .این واحدهای شبه اقتصادی نفوذ
زیادی در بعضی الیههای احزاب و جریانهای سیاسی داشته و عمال از
تریبون آنها با هر نوع تصمیمی که منافع بانکها در بازارهای مختلف
از جمله بازار مســکن را به خطر بیندازد ،به شدیدترین شکل ممکن
مخالفتمیکنند.
به عنوان مثال بعضی مدیران سابق و اسبق دولتی که بانک خصوصی
تاســیس کردهاند و با پول بانک وارد بازار مســکن شده و سوداگری
میکنند ،همزمان در هیئت مدیره و هیئت امنای بعضی رســانههای

مشــهور نیز حضور دارند و از درگاه این رســانهها تالش گستردهای
برای تخریب هر نوع مالیات تنظیمی در بازار مسکن از جمله مالیات
بر خانههای خالی و مالیات بر عایدی سرمایه را سازماندهی میکنند.
اگر بدانیم یکی از این بانکهای خصوصی که با مســئوالن اسبق
اقتصادی بعضی دولتها از جمله دولت فعلی هم در ارتباط اســت،
بیشتر از  ۱۰۰۰واحد مسکونی در یکی از خیابانهای بسیار گران قیمت
تهران خریداری کرده و از طریق معامله امالک در مناطق خاص کشور
روی قیمت مســکن در همه کشور تاثیر گذاری میکند ،شاید دالیل
مخالفت بعضی سیاسیون با انواع مالیاتهای تنظیمی بیشتر از گذشته
درک شود.
در این مورد به منظور کذب بودن بســیاری از شایعات و شبهات
مطرح شــده بهتر است ،متن قانون با دقت بیشتری به زبان ساده بیان
شود.
در همین راســتا و به منظور واکاوی متن طرح مالیات بر عایدی
سرمایه به سراغ افشین بیکپور ،کارشناس اقتصادی رفتیم تا از متن
طرح مالیات بر عایدی سرمایه بیشتر آگاه شویم.
در این مصاحبه مسائلی پیرامون معافیتهای در نظر گرفته شده و
همچنین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه گفتوگو شده است.
صفرتا صد معافیتهای مالیات بر عایدی سرمایه/سوداگران باید
چقدر مالیات بپردازند؟
مشروح این مصاحبه به شرح ذیل است:
پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه بر عهده فروشنده دارایی است

با توجه به حجم انتشار اخبار غلط پیرامون مالیات بر عایدی
ســرمایه واکاوی متن قانون از اهمیت خاصی برخوردار است ،به
عنوان ســوال اول میخواهیم بدانیم ،پرداخت مالیات بر عایدی
سرمایه به عهده کیست و چه زمانی مشمولیت این مالیات اتفاق
می افتد؟
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پیش از پاسخ به سوال شما باید گفت ،عایدی سرمایه به زبان ساده
مابه التفاوت قیمت فروش و خرید داراییهایی است که در طرح فعلی
منظور از دارایی امالک و حق واگذاری محل (سرقفلی) ،وسایل نقلیه
موتوری زمینی ،طال و جواهرات و انواع ارز است.
حال به سوال شما بازگردیم ،در متن قانون به این مسئله اشاره شده
است که پرداخت این مالیات بر عهده فروشنده دارایی است و هنگام
فروش یک دارایی مشمولیت معنا پیدا میکند .از طرفی این پایه مالیاتی
به صورت ساالنه یا دورهای و قبل از فروش دارایی نیست.
یکی از شایعات مطرح شده پیرامون این پایه مالیاتی آن است
که همه مردم باید مالیات بر عایدی سرمایه را بپردازند ،در حالی که
مراجعه به متن قانون مسئله دیگری را مشخص میکند ،نظر شما
پیرامون گسترش این شایعه چیست؟
این پیش بینی وجود داشت که شدت گرفتن فعالیت برای تصویب
مالیات بر عایدی سرمایه بر آتش خشم مخالفان و ذینفعان این پایه
مالیاتی که همگی از داللها و سوداگران هستند دمیده شود.
مراجعه به معافیتهای در نظر گرفته شده در متن طرح مالیات بر
عایدی بیانگر این مسئله است که مردم از پرداخت مالیات بر عایدی
سرمایه معاف هستند و فقط ســوداگران باید نسبت به پرداخت این
مالیات اقدام کنند ،آن هم در شرایطی که بر انجام فعالیت غیر مولد خود
اصرار داشت باشند.
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف هستند؟

از معافیتهای در نظر گرفته شده متن طرح مالیات بر عایدی
سرمایه صحبت کردید ،معافیتهای در نظر گرفته شده در حوزه
امالک شامل چه مواردی میشود؟
در حوزه امالک و مستغالت  ۱۰مورد معافیت در نظر گرفته شده
تا قانون تنها بر فعالیت داللها و سوداگران مسلط شود .در همین راستا
امالک و حق واگذاری محلی که قبل از اجرای قانون خریده شــدهاند
هر چند مازاد بر مصرف باشند ،به مدت  ۲سال از پرداخت مالیات بر
عایدی سرمایه معاف است.
هر شــخص حقیقی باالی  ۱۸سال یک ملک مسکونی معاف دارد.
یعنی مثال یک خانوار ۵نفره به تعداد ۵ملک مسکونی معاف از مالیات دارد.
انتقال امالک بین اعضای خانوار بدون هیچ محدودیتی از پرداخت
مالیات معاف است.
اولین انتقال امالک نوساز و نیمه ساخته معاف است .یعنی افرادی
که در حوزه ســاخت مسکن فعالیت می کنند و در این حوزه ارزش
افــزوده ایجاد میکنند ،میتوانند از عایدی ســرمایه این حوزه بدون
پرداخت هیچ گونه مالیاتی بهره مند شوند.
باغات و زمینهای زراعی خارج از حریم شهری ،انتقال به صورت
ارث یا وصیت ،انتقال به صورت وقف و انتقال قهری امالک مسکونی
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از پرداخت مالیات معاف هستند.
از طرفی مالیات مشمول بابت امالک غیرمسکونی (مانند امالک
تجاری ،مغازه و )...تا یک سال بعد فرصت پرداخت دارد و در صورت
جایگزینی با ملک غیرمسکونی دیگر در این فرصت یک ساله بازگردانده
خواهد شد.
همچنین هزینه های مربوط به بهسازی امالک قابل کسر از عایدی
دارایی است.
با توجه به اینکه قرار است مالیات بر عایدی سرمایه از وسایل
نقلیه موتوری زمینی نظیر ماشین و موتورسیکلتهم گرفته شود؛ آیا
در این زمینه هم معافیتی وجود دارد؟
بله در این حوزه نیز معافیتهایی وجود دارد که شامل معافیت یک
ساله وسایل نقلیه موتوری زمینی خریداری شده قبل از اجرای قانون
و معافیت یک وسیله نقلیه موتوری برای هر شخص حقیقی باالی ۱۸
سال را شامل میشود.
داللها و سوداگران بازار طال و ارز باید مالیات بر عایدی سرمایه
بپردازند
یکی دیگر از حوزههای مد نظر مالیات بر عایدی سرمایه بخش
طال است که در سالهای اخیر افزایش قیمتهای نجومی را تجربه
کرده است .در این زمینه چه معافیتهایی در نظر گرفته شده است؟
در حوزه طال بررسی متن قانون مالیات بر عایدی سرمایه مشخص
میکند ،طال و جواهرآالت خریداری شده قبل از اجرای قانون تا میزان
معادل  ۱۰۰گرم طالی  ۱۸عیار تا  ۶ماه پس از اجرای قانون برای هر
شخص حقیقی معاف از مالیات است .یعنی اگر یک خانوار  ۵نفره ۵۰۰
گرم طال داشته باشد میتواند تا  ۶ماه ابتدایی اجرای قانون همه آن را
معاف از مالیات بفروشد.
همچنین معافیت عایدی تا میزان معافیت ماده  ۸۴قانون مالیات های
مستقیم برای هر شخص حقیقی باالی  ۱۸سال .این معافیت ساالنه در
قانون بودجه مشخص می شود و امســال ( ۴۸ )۱۴۰۰میلیون تومان
است .به طور مثال یک خانوار  ۵نفره طبق این معافیت عالوه بر معاف
بودن  ۵۰۰گرم طالی از قبل خریداری شــده میتواند از  ۲۴۰میلیون
تومان عایدی معاف از مالیات نیز در بخش طال بهره ببرد .یعنی اگر این
خانوار  ۵۰۰میلیون تومان طال بفروشد ،در حالی که قیمت خرید آن
 ۲۶۰میلیون تومان بوده است ،الزم نیست ،هیچ مالیاتی پرداخت کند.
از طرفی عایدی طالفروشان دارای پروانه کسب به کلی معاف از
این مالیات است.
چهارمین و آخرین حوزه مالیات بر عایدی سرمایه حوزه ارز
است که به تنهایی یکی از پیشرانهای افزایش تورم در کشور تلقی
میشود ،ممکن است ،معافیتهای در نظر گرفته شده بر این بخش
را نیز بیان کنید؟
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بنا بر متن قانون ،ارز خریداری شده قبل از اجرای قانون تا میزان
معادل  ۲۰۰۰یورو تا  ۶ماه پس از اجرای قانون برای هر شخص حقیقی
معاف از مالیات است .یعنی اگر یک خانوار  ۵نفره  ۱۰هزار یورو داشته
باشد ،میتواند تا  ۶ماه ابتدایی اجرای قانون همه آن را معاف از مالیات
بفروشد.
از سوی دیگر معافیت عایدی تا میزان معافیت ماده  ۸۴قانون مالیات
های مستقیم برای هر شخص حقیقی باالی ۱۸سال .این معافیت ساالنه در
قانون بودجه مشخص می شود و امسال ( ۴۸)۱۴۰۰میلیون تومان است.
عایدی صرافی های مجاز و ارز ارائه شــده به بازار که ناشــی از
صادرات باشد ،به طور کلی معاف از این مالیات است.
مردم هدف مالیات بر عایدی سرمایه نیستند
با توجه به معافیتهایی که به آن اشاره کردید ،به نظر میرسد
مردم به طور کامل از پرداخت این مالیات معاف میشــوند و تنها
ســوداگران و دالالن در صورت تداوم فعالیت غیر مولد خود و
اصرار در اخالل اقتصادی باید مالیات بر عایدی سرمایه بپردازند.
همان طور که مالحظه میشود معافیتهای بسیاری در قانون لحاظ
شده تا مردم عادی و تقاضای مصرفی به هیچ وجه مشمول این مالیات
نشوند .از ســوی دیگر معافیت های به نحوی در هر  ۴دسته کاالی
مشــمول طراحی شده که عرضه این کاالها به شدت افزایش مییابد
و ایــن نوید را به مردم میدهــد که احتمال کاهش قیمت ها به دلیل
افزایش شــدید عرضه به خصوص در سالهای ابتدایی اجرای قانون
بسیار خواهد بود و این موضوع بیش از همه به نفع مردم خواهد بود.
عالوه بر بحث پیرامون معافیتها تعیین نرخ مالیات بر عایدی
ســرمایه نیز بسیار اهمیت دارد ،ممکن است بفرمایید نرخ در نظر
گرفته شده در متن قانون بر چه اساسی تعیین شده است؟
تعیین نرخ بهینه مالیات بر عایدی سرمایه به عوامل متعددی وابسته
است .نرخ سایر پایههای مالیاتی ،معافیتهای اعطا شده و مدت زمان
گذشته از آغاز اجرای قانون ،از جمله این عوامل است.
عالوه بر این موارد ،عواملی از جمله مدت زمان نگهداری دارایی و
تعدیل تورم نیز بر تعیین نرخ بهینه اثرگذار است و لذا باید در طراحی
قانون مالیات بر عایدی سرمایه مدنظر قرار گیرد.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه باید گزنده باشد
یک مسئلهای که بارها عنوان شده این است که مالیات بر عایدی
سرمایه اساسا مالیات درآمدی برای دولت نیست .زیربنای این گزاره
به چه مسائلی اشاره دارد؟
هدف مالیات بر عایدی ســرمایه درآمدی نبوده و این پایه مالیاتی
برای تنظیمگری اخذ میشود ،لذا مسئله تعیین نرخ و ابعاد آن نیز باید
مبتنی بر این رویکرد تعیین گردد؛ در حقیقت بیش از آنکه نرخ باال یا
پائین اهمیت داشته باشــد ،بازدارنده بودن نرخ و شیوه برخورد آن با

عایدی است که بر اثرگذاری این پایه مالیاتی تاثیر دارد.
لذا در مورد امالک که کاالی اساســی محســوب میشــود باید
سختگیری بیشتر و نرخ باالتری در نظر گرفته شود.
از منظر شما ،آیا باید نرخ مالیات بر زمین بایر از نرخ مالیاتی
زمین مسکونی بیشتر باشد؟
از آنجا که زمینهای بایر منابعی هستند که هیچ استفادهای از آن ها
نشده و هیچ ارزش افزودهای ندارند ،در مقابل امالک که ارزش افزوده
ای مانند ســاختمان بر روی خود دارند ،باید مشــمول مالیات با نرخ
باالتری شوند تا به سمت مولد شدن حرکت کنند.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه حوزه امالک چقدر است؟

در حال حاضر نرخ در نظر گرفته شده برای مالیات بر عایدی
سرمایه بخش امالک به چه ترتیب است؟
اراضی بایر به طور ثابت و بدون توجه به زمان باید میزان  ۴۰درصد
از عایدی خود را به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه پرداخت کنند .در
حوزه امالک و حق واگذاری محل در شرایطی که زمان گذشته از خرید
ملک یک سال باشد ،نرخ مالیات بر عایدی سرمایه  ۴۰درصد ،سال اول
تا دوم  ۳۷درصد ،سال دوم تا سوم  ۳۴درصد ،سال سوم تا چهارم ۳۱
درصد و به همین ترتیب نرخ با افزایش هرسال از نگهداری  ۳درصد
کاهش مییابد تا سال دوازدهم به بعد  ۴درصد خواهد بود.
این نرخی که میفرمایید ،به چه صورت معنا میشود؟
اگر من یک ملکی را  ۱۰۰میلیون تومان بخرم و آن را  ۲۰۰میلیون
بفروشم و نتوانم از معافیتها نیز استفاده کنم ،نرخ  ۴۰درصد به این معنا
است که من باید  ۴۰میلیون تومان از  ۱۰۰میلیون تومان عایدی سرمایه
را به عنوان مالیات بپردازم.
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه وسایل نقلیه موتوری ،ارز و طال
چگونه تعیین میشود؟
در وسایل نقلیه موتوری زمینی ،اگر زمان گذشته از خرید کمتر از ۱
سال باشد ،نرخ مالیاتی  ۳۰درصد ،اگر بین  ۱تا  ۲سال باشد ۲۰ ،درصد،
اگر بین  ۲تا  ۳سال باشد ۱۰ ،درصد و بیشتر  ۳سال مالیات بر عایدی
سرمایه صفر درصد است.
به عنوان سوال پایانی ،نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه
طال و ارز را نیز بفرمایید.
در شــرایطی که زمان نگهداری طال و ارز کمتر از یک سال باشد،
نرخ مالیات بر عایدی سرمایه  ۳۰درصد است ،اگر این زمان بین  ۱تا ۲
ســال باشد ،نرخ مالیات بر عایدی سرمایه  ۲۰درصد بوده و در صورتی
که زمان نگهداری بیشتر از  ۲سال باشد ،نرخ مالیات بر عایدی سرمایه
 ۱۰درصد خواهد بود.
منبع :خبرآنالین
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بیمه بیکاری چیست؟ هر آنچه از بیمه بیکاری باید بدانید
بوکارها
این روزها که به خاطر شرایط اقتصادی ،خیلی از کس 
به تعدیل نیرو روی آوردهاند و گاهوبیگاه خبر تعدیل نیروی گسترده
یک کسبوکار خوشنام به گوش میرسد ،ناراحتی وجودمان را فرا
میگیرد .با این حال ،دانستن شرایط و نحوه استفاده از بیمه بیکاری
میتواند برای خیلی از ما یا همکاران تعدیل شدۀ ما مفید باشد.
در این مطلب تالش کردهایــم نگاهی به موضوع بیمه بیکاری
داشته باشیم و شرایط دریافت آن را بررسی کنیم.
به چه کسی بیکار میگویند؟

از نظر قانون بیمه بیکاری ،بی کار به شخص بیمهشدهای گفته
میشــود که بدون میل و اراده خود بی کار شده و اکنون آماده به کار
است و میتواند در محیط کار جدید فعالیت خود را آغاز کند.
براســاس قانون ،اگر فرد بیمهشــده به علت تغییرات ساختار
ِ
اقتصادی محل کار و بنا به تشخیص وزارتخانه مربوطه و تائید شورای
عالی کار ،شغل خود را از دست دهد« ،بیکار موقت» شناخته میشود
و مشمول قانون بیمه بیکاری است .این قانون در مورد بیمهشدگانی
که به خاطر حوادث غیرمترقبه مانند سیل ،زلزله ،جنگ و آتشسوزی
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شغل خود را از دست میدهند نیز صدق میکند.
ِ
بیکاری فرد ،به تشخیص کمیتهای متشکل
ارادی یا غیرارادی بودن
از نمایندگا ِن سازمان تأمین اجتماعی و اداره کار و امور اجتماعی محل
اشتغال بیمهشده بستگی دارد.
برای گزارش بیکاری غیر ارادی فقط یک ماه فرصت دارید

برای دریافت مقرری بیمه بیکاری باید حداکثر تا  ۳۰روز از تاریخ
بیکار شدنتا ن دست به کار شوید و موضوع را به واحدهای تعاون،
کار و رفــاه اجتماعی مربوطه اطالع دهیــد و آمادگی خود را برای
اشتغال مجدد اعالم کنید.
اگر بیشــتر از یک ماه از بیکاری شما گذشته باشد ،باید با شرح
دالیل قانعکننده و نامه کارفرما به شعبه تامین اجتماعی که ُکد کارگاه
کارفرما در آنجا قرار دارد ،مراجعه کنید.
قابل توجه است که مبلغ بیمه بیکاری اشخاص واجد شرایط از
روز او ِل شرو ِع بیکاری آنان محاسبه و پرداخت میشود.
شرایط دریافت بیمه بیکاری چگونه است؟
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اگر شرایط زیر را داشته باشید ،بیمه بیکاری به شما تعلق میگیرد:
مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشید
تبعه کشورهای دیگر نباشید
مستمریبگیر ،بازنشسته یا از کارافتاده نباشید
پیش از بی کاری ،حداقل یک ســال ســابقه پرداخت حق بیمه
داشته باشید
کارفرما ،دارای شغل آزاد یا بیمهشده اختیاری نباشید
به صورت غیر ارادی از کار اخراج شده باشید
بیکاری خود را تا  ۳۰روز پس از اخراج به اداره کار اعالم نمایید
(البته در موارد خاص ،بیش از  ۳۰روز نیز امکانپذیر است).
نکته :افراد بیمه شدهای که به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه مانند
جنگ ،زلزله ،آتشسوزی و سیل کار خود را از دست میدهند ،برای
دریافت بیمه بیکاری نیازی به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای
مدت زمان مشخص را ندارند .این افراد حتی اگر در اولین روز کاری
خود نیز بر اثر چنین حوادثی بی کار شوند ،در صورت داشتن سایر
شرایط ،واجد شرایط بیمه بیکاری خواهند بود.
مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری

کنند.
نکته  :۲در قوانین آمده اســت که بــرای دریافت بیمه بیکاری،
شــخص بیکار باید حداقل  ۶ماه سابقه کار در یک کارگاه را داشته
باشد .با این حال ،در زمان مراجعه به دفاتر تامین اجتماعی ،کارشناسان
مربوطه شــرایط دریافت بیمه بیکاری را حداقل یک سال سابقه کار
میدانند .این نکته را حتما به یاد داشته باشید.
مبلغ بیمه بیکاری چقدر است؟

طبق قانون ،مقرری روزانه بیمه بیکاری  ۵۵%متوســط دستمزد،
حقوق یا کارمزد روزانه فرد بیمهشــده اســت .برای افراد متاهل و
متکفل ،به ازای هر یک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا  ۴نفر) ۱۰%
حداقل دستمزد زمان شروع بیکاری به این مبلغ اضافه میشود ،اما در
هر صورت مبلغ ُکلی آن نباید از حداقل دستمزد تعیینشده برای هر
سال کمتر ،یا از  ۸۰%متوسط دستمزد یا حقوق بیمهشده بیشتر باشد.
در ضمن ،مبلغ بیمه بیکاری بین دهم تا پانزدهم هر ماه به حساب
شما در بانک رفاه واریز میشود .بنابراین ،برای دریافت مقرری حتما
باید در این بانک حساب داشته باشید.

مدت زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به سابقه پرداخت حق
مدارک مورد نیاز برای بیمه بیکاری چه هستند؟
بیمه توسط شما در زمان اشتغال بستگی دارد .با این حال مدت زمان
برای به جریــان انداختن فرایند دریافت بیمــه بیکاری باید با
دریافت بیمه بیــکاری ،از  ۳۶ماه برای افراد مجــرد و  ۵۰ماه برای
در دســت داشــتن مدارک زیر به واحدهای اداره تعاون ،کار و رفاه
بیمهشدههای متأهل و متکفل بیشتر نیست.
در جدول بیمه بیکاری زیر میتوانید جزئیات بیشتری از مدت اجتماعی مراجعه کنید:
اصل و کپی قرارداد یکسال آخر کار یا رای صادرشده
زمان پرداخت آن پیدا کنید:
عکس  ۳*۴جدید ( ۴قطعه)
جدول بیمه بیکاری
اصل و کپی مدرک تحصیلی یا مدرک فنی
اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
سابقه پرداخت مدت زمان دریافت مدت زمان دریافت
اصل و کپی کارت پایان خدمت (برای آقایان)
بیمه (ماه)
مقرری برای
مقرری برای
پوشه روغنی (یک جلد)
متاهلین
مجردها
کپی صفحه اول دفترچه بیمه
نامه عدم نیاز کارفرما
 ۶ماه
 ۱۲ماه
 ۶تا ۲۴
در این نامه باید اشاره شود که از تاریخ  ...نیازی به حضور شما
 ۱۲ماه
 ۱۸ماه
 ۲۵تا ۱۲۰
در مجموعه مربوطه نیست .دقت کنید که تاریخ مندرج در این نامه
 ۱۸ماه
 ۲۶ماه
 ۱۲۱تا ۱۸۰
باید یک روز بعد از تاریخ پایان قرارداد و آخرین روز ذکرشــده در
لیست بیمه باشد .برای مثال اگر تا  ۳۰/۱۰/۹۶قرارداد دارید ،باید در
 ۲۶ماه
 ۳۶ماه
 ۱۸۱تا ۲۴۰
نامه قید شــود از تاریخ  ۱/۱۱/۹۶نیازی به حضور شما در کارگاه یا
 ۳۶ماه
 ۵۰ماه
از  ۱۴۱به باال
مجموعه نیست.
نکته :افراد مســنی که در زمان بیکار شدن  ۵۵سال سن یا بیشتر و
 ۱۰سال ســابقه پرداخت حق بیمه دارند (در صورت عدم اشتغال) در چه شرایطی بیمه بیکاری قطع میشود؟
میتوانند تا رسیدن به سن بازنشستگی از مقرری بیمه بیکاری استفاده
بیمه بیکاری تنها در صورتی قطع میشود که فرد بیمهشده:
تابستان 1400
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مجددا ً مشغول به کار شود
بدون دلیل موجه از شرکت در دورههای کارآموزی یا سوادآموزی
خودداری کند
از قبول شــغل تخصصی خود یا شغل مشابهی که به او پیشنهاد
شده ،خودداری کند
مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود
با دریافت دستمزد مدت بالتکلیفی به کار اولیهاش برگردد
فوت کند
مدتزمان قانونی دریافت مستمری بیکاری بیمهشده (که در باال
درباره نحوه محاسبه آن توضیح داده شد) به پایان برسد
چند نکته مهم در خصوص بیمه بیکاری

بیکارشــدگانی که بر اساس مقررات قانون کار و رای صادره از
مراجع حل اختالف به خاطرکوتاهی در انجام وظایف محولهشان یا
نقض آییننامههای انضباطی محل کار توسط کارفرما اخراج شدهاند،
مستحق دریافت بیمه بیکاری نخواهند بود.
در صورتی که پس از پرداخت بیمه بیکاری به بیمهشده ،مشخص
شود که بیکاری بیمهشــده ،ارادی بوده است ،فرد باید تمامی مبالغ
دریافتی بهعنوان مقرری بیمه بیکاری را به ســازمان تأمین اجتماعی
بازگردانــد .بهعالوه ،اگر بیمهشــده با دریافت دســتمزد روزهای
بالتکلیفی به کار قبلی خود باز گردد هم باید مبالغ دریافتی بهعنوان
بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازگرداند.
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اگر بیمهشده بیکار ،دوباره مشغول به کار شود اما اشتغال مجدد
خود را اعالم نکند و با وجود اشــتغال بــه کار ،کماکان به دریافت
مقــرری بیمه بیکاری ادامه بدهد ،باید مقــرری بیکاری که از زمان
اشتغال مجدد دریافت کرده را به حساب تأمین اجتماعی بازگرداند.
در مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری ،اصطالحا برای شما بیمه
رد میشــود و این مدت جزو سوابق بیمهای شما به حساب خواهد
آمد.
مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری بیمهشده محاسبه میشود
و قابل دریافت است.
امیدواریم که این مطلب توانســته باشــد ،نحوه استفاده از بیمه
بیکاری را به زبان ســاده بیان کند .اگر همچنان درباره دریافت بیمه
بیکاری ســواالتی دارید میتوانید به سایت سازمان تامین اجتماعی
مراجعه کنید و در بخش پرسشهای متداول جستجو کنید یا پرسش
خود را از طریق شــماره تلفن  ۱۴۲۰با کارشناسان مرکز ارتباطات
مردمی این سازمان مطرح کنید.
اگر در بین همکاران ،دوســتان و آشــنایان خود اشــخاصی را
میشناســید که دانستن این اطالعات درباره شــرایط بیمه بیکاری
برایشان مفید است ،از شما تقاضا میکنیم که این مطلب را با ایشان
به اشتراک بگذارید.
منبع :ایران تلنت
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سفته چیست؟ قوانین سفته و نحوه صدور آن
َسفته یا ُسفته یکی از انواع اسناد تجاری و در واقع چیزی شبیه به
چک و پول نقد است .احتماال تاکنون با سفته آشنا شده باشید ،اما این
سند تجاری قوانین و مقررات مخصوص به خود را دارد که هرکسی
در مــورد آن ها اطالعات کافی ندارد .صرف نظر از اینکه آیا دریافت
سفته به عنوان ضمانت ،کار صحیحی است یا خیر ،اگر تا به عنوان یک
کارمند یا کارگر در شرکت ها و واحدهای اقتصادی مختلف مشغول به
کار شده باشید احتماال با جنجال های مربوط به سفته کمی آشنا هستید.
جنجال هایی که با در نظر نگرفتن قوانین مربوط به سفته به پا شده اند
و بعضا مشکالتی را برای کارفرما یا کارگران و کارمندان فراهم آورده
است.
در این مقاله که کاملترین تحقیق در مورد ســفته است ،خواهیم
گفت سفته چیست و نحوه صدور آن چگونه است .پس اگر میخواهید
درباره قوانین سفته و کاربرد آن بدانید با ما همراه باشید.
سفته چیست؟ سفته چه نوع سندی است؟

پیشتر در مقاالتی جداگانه با سندهای مختلف تجاری همچون انواع
چک آشنا شدیم .به طور خالصه سند تجاری ،سندی قابل معامله است
که در مقام دعوی و از نظر حقوقی قابل استناد باشد .لفظ سند از عبارت
استناد گرفته شده است.
در پاســخ به عبارت سفته چیست ،باید بگوییم که سفته هم مثل

چک و برات یکی از انواع اســناد تجاری اســت .سفته در معامالت
تجاری و بازرگانی کاربرد بســیار زیادی دارد و سندی است که تعهد
می آفریند و صادر کننده آن باید وجه نوشته شده در این سند تجاری
را پرداخت کند.
در واقع ریشه به وجود آمدن بیشتر اسناد تجاری به این علت است
که جا به جا کردن پول برای انجام معامالت کاری سخت و پرخطر بوده
و هنوز هم کاری پرخطر اســت .البته این روزها سفته در بیشتر موارد
حکم ضمانت را دارد و در بیشتر موارد برای انجام معامالت از چک
استفاده می شود.
نکته مهم در مورد سفته این است که این سند تجاری هنوز هم بعد
از مدت زمان زیادی که از وجود آن می گذرد جایگاهی شبیه به چک
پیدا نکرده و حتی قوانین مربوط به سفته ،نسبت به چک برای بسیاری از
مردم ناشناخته است .اگر میخواهید در مورد انواع چک بانکی و قوانین
مربوط به آن ،مانند سفته اطالعات بیشتری کسب کنید به شما پیشنهاد
میکنیم مقاله چک چیست را مطالعه کنید.
َسفته یا ُسفته؟ کدام صحیح است؟

در مورد تلفظ این سند که اغلب به صورتَ ،سفته یا ُسفته است هم
باید بگوییم ،با وجود اینکه در عرف از این سند تجاری با عنوان َسفته
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یاد میشود ،اما ُسفته عبارت صحیح است.
همه چیز در مورد سفته  +اصول و قوانین سفته

مهمترین نکته در قوانین سفته این است که مبلغ تعهد داده شده،
در سفته باید در تاریخ مشخص و یا حتی عندالمطالبه پرداخت شود.
مبلغ ذکر شده در سفته تنها به کسی پرداخت می شود ،که سفته در
وجه او صادر شــده و اگر بخش نام سفته خالی یا در وجه حامل ذکر
شده باشد مبلغ سفته به کسی تعلق می گیرد که سفته در دست او باشد.
البته خوشبختانه سفته دارای سقف است و برای مثال یک سفته ده
میلیون ریالی تنها همین اندازه تعهد مالی به همراه دارد .امکان درج مبلغ
دلخواه مانند چک در سفته وجود ندارد .برای رسیدن به مبلغ دلخواه
باید به همان اندازه سفته تهیه کنید.
سفته و نحوه صدور آن

همانطور که توضیح دادیم باید ســفته را بخرید .در نحوه صدور
سفته نیز باید یکسری موارد رعایت شود ،تا سفته در مقام سند تجاری
باقی بماند .در توضیحات حقوقی در مورد قوانین سفته معموال عنوان
می شود ،که اگر نکات صحیح در صدور سفته رعایت نشود سفته دیگر
حکم یک سند تجاری را ندارد و تنها یک سند عادی در نظر گرفته می
شود .در این صورت دیگر مزایای اسناد تجاری شامل آن سفته نخواهد
بود .در ادامه به مراحل صحیح صدور یک سفته اشاره می کنیم.
 .1شرایط سفته چیست؟ نوشتن مبلغ مشخص

عالوه بر محدودیتی که در مورد مبلغ سفته وجود دارد باید مبلغ مورد
نظر که قطعا کمتر یا برابر با سقف سفته است در سفته درج شود .مبلغ
سفته باید به حروف نوشته شود تا از سو استفاده از سفته جلوگیری شود.
 .2تاریخ صدور سفته چیست؟

طبق قانون اسناد تجاری تاریخ صدور سفته نیز باید در آن ذکر شود،
در غیر این صورت سند ارزش تجاری نخواهد داشت .تاریخ مورد نظر
باید روز و ماه و سال را در بر داشته باشد و به حروف هم نوشته شود.

 .3نام گیرنده در سفته

یکی دیگر از شرایط ســفته ،نوشتن نام گیرنده در سند است .به
عبارتی نام گیرنده که به عنوان طلبکار تعهد مورد نظر شناخته می شود،
در سفته نوشته شود .همانطور که توضیح دادیم اگر نامی در سفته ذکر
نشود ،هویت سفته در وجه حامل خواهد بود .برای امنیت بیشتر بهتر
است حتما نامی در سفته نوشته شود.
 .4مهمترین قانون سفته ،تاریخ پرداخت سفته
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تاریخ پرداخت سفته را می توان مهمترین بخش از آن دانست .در
صورتی که تاریخ پرداخت در سفته نوشته نشود ،سفته در زمان حال
قابل وصول و ادعا خواهد بود و شخص دارنده هر زمان می تواند برای
دریافت مبلغ آن اقدام کند .بهتر است تاریخ پرداخت نیز شامل اعداد
روز و ماه و سال (به عدد و حروف) باشد.
 .5امضا یا مهر صادرکننده سفته ،کجای سفته باید امضا شود؟

با درج مهر یا امضای صادر کننده سفته ،تعهد وی در قبال این سند
تجاری آغاز می شود .نکته مهم در مورد امضا یا مهر سفته این است
که این مورد و همه مواردی که پیشتر گفتیم باید توسط صادر کننده در
سفته ذکر شود.
تصویر سفته ،اصلیترین اطالعات در مورد سفته

در ادامه مقاله ،اصلیترین اطالعات در مورد ســفته یعنی تصویر
سفته را آوردهایم.
معرفی انواع سفته

سفته از این جهت دارای انواع مختلفی است ،که برای کاربردهای
مختلف مورد استفاده قرار می گیرد .البته به این موضوع اشاره کردیم که
در حال حاضر سفته ،بیش از هر چیز برای ضمانت مورد استفاده قرار
می گیرد ،اما سفته در بسیاری از موارد برای پرداخت وام ،تضمین حسن
انجام کار ،مطالبه دینی و ...مورد استفاده قرار می گیرد .البته در نهایت
همه این موارد با یک نوع سفته قابل انجام است و انواع سفته با ظواهر
مختلف در واقع وجود ندارد.
در ادامه به برخی از مهمترین کاربردهای سفته اشاره می کنیم:
پرداخت کاال در معامالت
تضمین اجرای تعهدات
تضمین پرداخت اقساط وام
استخدام و حسن انجام کار
امکان انتقال سفته وجود دارد؟ قوانین سفته نویسی
در پایان باید به نکته بسیار مهمی در رابطه با سفته بپردازیم .آیا سفته
هم مانند دیگر اسناد تجاری همچون چک قابلیت انتقال دارد؟
بله ،در قوانین سفته در هر صورت امکان انتقال سفته وجود دارد.
در صورتی که نامی در سفته ذکر نشده باشد راه انتقال آن این است که
حامل آن تغییر کند .سفته در دستان هرکس باشد به او منتقل شده است.
در صورتی که در ســفته نامی هم ذکر شده باشد می توان آن را پشت
نویسی کرده و به شخص دیگری انتقال داد.
منبع :سپیدار سیستم
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