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ــه  ــی را ب ــش بین ــن پی ــت، ای ــتر نف ــت از بس ــای دول ــش درآمده افزای
فعــاالن حــوزه مســکن داد کــه پــس از ســال هــای رکــود مســکن در 
ــا تنــش هــای سیاســی و از همــه  ــق باشــیم، ام ســال 96 شــاهد رون
مهمتــر برجــام و انتخابــات ریاســت جمهــوری دســت بــه دســت هــم 
داد تــا شــرایط بــرای مســکن آن طــور کــه بایــد، رقــم نخــورد بــه طــور 
ــات اقتصــادی  ــه بســتر امــن و ثب ــاز ب ــر ســرمایه گــذاری نی واضــح ت
دارد، بســیاری از کارشناســان معتقدنــد کــه بخــش مســکن دچــار عــدم 
تقاضــا نیســت و هنــوز تهــران نیازمند ســاخت و ســاز اســت و بزرگترین 
مشــکل مســکن عــدم وجــود نقدینگــی در ایــن بازار اســت، گــروه دیگر 
خانــه هــای خالــی در تهــران را دســتمایه عرضــه بســیار باالتــر از تقاضا 
قــرار مــی دهنــد. بــرای خــروج از رکــود مســکن نیــاز بــه برنامــه هــای 
جامــع و گســترده بــا تمرکــز بــر تمامــی ارکان آن اســت، المــان هایــی 
نظیــر بکارگیــری ابزارهــای مالــی، اصــالح زیرســاخت و تغییــرات مثبت 

قوانیــن جــزء ارکان اولیــه ایــن تغییــرات اســت.

ــر از  ــوردی باالت ــه نخســت نتوانســت رک ــه ماه رشــد مســکن در س
7 درصــد را بــه ثبــت برســاند، در صورتــی کــه بــا نگاهــی بــه چنــد 
دهــه گذشــته میانگیــن رشــد ســالیانه 40 درصــد بــود اســت. و از ایــن 
رو مســکن بــه عنــوان جــذاب تریــن نمــاد ســرمایه گــذاری در ذهــن 

مــردم جــای گرفتــه.
ــا  ــود ت ــن رک ــد و ای ــود ش ــار رک ــال 1391 دچ ــدای س مســکن از ابت
ــازه  ــن ب ــه در ای ــوری ک ــه ط ــت ب ــه داش ــال 1395 ادام ــای س انته
بارهــا نــرخ رشــد منفــی را شــاهد بودیــم، تــا جایــی کــه در زمســتان 
ــد 7  ــز رش ــار 96 نی ــد 4 درصــدی و در به ــار رش ــن ب ــرای اولی 95 ب
درصــدی را شــاهد بودیــم، البتــه بــا توجــه بــه تــورم تقریبــی 9 درصــد 
هنــوز شــرایط ســرمایه گــذاری در مســکن بهینــه نخواهــد بــود، ولــی 
دالیلــی نیــز بــرای ســرمایه گــذاری و آینــده ای روشــن در ایــن حــوزه 
وجــود دارد، کاهــش نــرخ بهــره بانکــی و افزایــش تســهیالت مســکن 

کمــک شــایانی بــه فعــاالن ایــن حــوزه خواهــد نمــود.

بازار مسـکن
پــس از ســــالهــــا رکــــــــود 
رونق بازار مسکن در سال 96

تهیه و تنظیم گروه اقتصادی
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طبــق بررســی هــای انجــام شــده حجــم ســاخت و ســاز در 6 ماهــه اول امســال بــا رشــد قابــل مالحظــه 10 درصــدی روبــرو شــد، و ارایــه 
تخفیــف بــه خریــداران امــالک چرخــش ســرمایه را در ایــن حــوزه عملیاتــی نمــود، طــرح تشــویقی دولــت بــرای ســاخت بافــت هــای فرســوده 
بــا پرداخــت تســهیالت 8 درصــدی نیــز عاملــی بــرای رشــد نقدینگــی در بــازار مســکن شــد، رشــد قیمــت آهــن و برخــی مصالــح نیــز عوامــل 

بازدارنــده بودنــد. 
صنــدوق هــای زمیــن و ســاختمان نیــز راهکارهــای مناســبی هســتند کــه بــه عنــوان روش هــای نویــن بانکــی در حــوزه ســرمایه گــذاری 
ــروژه هــای  ــی پ ــرای تامیــن مال ــه از صنــدوق هــا ب ــا ایجــاد ایــن گون ــد ب مســکن معرفــی مــی شــوند، تحلیلگــران پیــش بینــی مــی کردن
بــزرگ بــا اســتقبال ســرمایه گــذاران روبــرو شــوند، ولــی اینگونــه نشــد برخــالف تحلیــل هــا ســاز و کار در نظــر گرفتــه شــده حــالل تمامــی 
مشــکالت نبــود، البتــه پارامترهــای منفــی در ایجــاد صنــدوق هــا نیــز مشــکالت را دوچنــدان نمــود بــه عنــوان مثــال تعییــن کــف 10 میلیــارد 

تومانــی بــه عنــوان ارزش پــروژه. 

بــه گــزارش بانــک مرکــزی تعــداد معامــالت 
در پاییــز بــه ترتیــب 13/8، 14/8 و 17/8 
ــه هــای  ــی و درصــدی خان ــود، رشــد قیمت ب
ــال  ــون ری ــا 48/9 میلی ــاه ب ــران در مهرم ته
و بــا افزایــش 8/7 درصــدی نســبت بــه مــاه 
مشــابه ســال قبــل، در آبــان مــاه بــا میانگیــن 
ــش  ــا افزای ــال و ب ــون ری ــت 48/9 میلی قیم
10/9 درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال 
ــا  ــال و ب ــون ری قبــل و در آذرمــاه 50/9 میلی
ــاه  ــه م ــبت ب ــدی نس ــش 14/9 درص افزای

ــت. کل  ــورت پذیرف ــل ص ــال قب ــابه س مش
واحدهــای معاملــه شــده در پاییــز 46355 
ــا 5  ــای ب ــه واحده ــود ک ــان ب ــد آپارتم واح
ــدی  ــی 47 درص ــهم تقریب ــاخت س ــال س س
ــه 5  ــد. منطق ــاص داده ان ــود اختص ــه خ را ب
شــهر داری تهــران بــا 16/1 درصــد از ســهم 
ــق  ــن مناط ــالت را در بی ــترین معام کل بیش
شــهرداری بــه خــود اختصــاص داد، و مناطــق 
4 و 2 نیــز بعــد از منطقــه 5 در رده هــای دوم 

ــرار داشــتند. و ســوم ق

بیشــترین قیمــت معاملــه شــده در پاییــز 106 
میلیــون ریــال در متــر مربــع کــه در مقایســه 
بــا مــاه مشــابه ســال قبــل 6/3 درصــد 
رشــد را نشــان مــی دهــد و کمتریــن قیمــت 
ــر  ــال در مت ــون ری ــده 22/7 میلی ــه ش معامل
ــاه  ــه م ــبت ب ــه نس ــده ک ــزارش ش ــع گ مرب
ــد را  ــد رش ــل 12/6 درص ــال قب ــابه س مش

ــد. ــی ده نشــان م
از ابتــدای ســال تــا انتهــای آذرمــاه تعــداد 
ــزار  ــکونی 131/5 ه ــای مس ــالت واحده معام
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ــا ســال گذشــته  ــه در مقایســه ب ــود ک واحــد ب
ــت،  ــه اس ــورت پذیرفت ــدی ص ــد 12 درص رش
البتــه بیشــترین تغییــرات را در ســه مــاه ســوم 
ــت  ــم. متوســط قیم ــه کردی ــال 1396 تجرب س
نیــز در 9 ماهــه اول ســال 1396 بــه 47 میلیــون 
ریــال رســید کــه رشــد 8 درصــدی را نســبت به 

ــاه مشــابه ســال گذشــته نشــان داد. م

ــاي مســکوني  ــداد واحده ــي تع ــع فراوان توزی
ــر  ــک مت ــت ی ــب قیم ــده برحس ــه ش معامل
مربــع بنــا در پاییــز ســال 1396 نشــان مــی 
ــه  ــکوني در دامن ــاي مس ــه واحده ــد ک ده
ــه ازاي  ــال ب ــون ری ــا 35 میلی ــي 30 ت قیمت
ــا ســهم 10/7 درصــد،  هــر متــر مربــع بنــا ب
ــهر  ــالت ش ــداد معام ــهم از تع ــترین س بیش
ــه  ــه خــود اختصــاص داده و دامن تهــران را ب
ــا 30 میلیــون ریــال 9/9  هــای قیمتــي 25 ت
ــون  ــا 40 میلی ــی 35 ت ــای قیمت ــه ه و دامن
ــه هــای بعــدی  ــا 9/5 درصــد در رتب ــال ب ری

ــتند. ــرار داش ق
ــاي مســکوني  ــداد واحده ــي تع ــع فراوان توزی
معاملــه شــده برحســب ســطح زیربنــا در 
ــهم  ــترین س ــد، بیش ــی ده ــان م ــز نش پایی
از معامــالت انجــام شــده بــه واحدهــاي 
مســکوني بــا زیربنــاي 60 تــا 70 متــر 14/8 
درصــد، واحدهــاي داراي زیربنــاي 70 تــا 80 

ــب  ــه ترتی ــع ب ــر مرب ــا 60 مت ــری و 50 ت مت
بــا ســهم هــاي 13/3 و 13 درصــدي در 
رتبــه هــاي بعــدي قراردارنــد. در مجمــوع در 
ــا ســطح  ایــن مــاه، واحــد هــاي مســکوني ب
زیربنــاي کمتــر از 80 متــر مربــع، 49/9 
درصــد از معامــالت انجــام شــده را بــه خــود 

ــد. ــاص دادن اختص
بررســي تحــوالت بــازار اجــاره بهــاي مســکن 
ــر  ــد تغیی ــز موی ــال 1396  نی ــاه س در آذر م
ــورم در ایــن  ــرخ ت ــا ن متناســب اجــاره بهــا ب
ــاخص  ــه ش ــوري ک ــه ط ــد، ب ــی باش دوره م

کرایــه مســکن اجــاري در شــهر تهــران و در 
کل مناطــق شــهري نســبت بــه مــاه مشــابه 
ــد  ــب 9/6  و 8/5 درص ــه ترتی ــل ب ــال قب س
ــه داده  ــه ب ــا توج ــد. ب ــي ده ــد نشــان م رش
هــای فــوق و بررســی هــای صــورت گرفتــه 
ــرایط  ــکن از ش ــه مس ــت ک ــوان گف ــی ت م
ــه گفتــه برخــی  رکــود خــارج شــده اســت، ب

ــد و  ــرخ خری ــه ن ــه ب ــا توج ــان ب از کارشناس
ــاز قبــل از  فــروش امــالک ایــن حــوزه در ف
ــم  ــر بخواهی ــت، اگ ــه اس ــرار گرفت ــق ق رون
ــال  ــل و س ــر فص ــاه دیگ ــاه را از دو م آذر م
جــدا کنیــم شــرایط در آذر را مــی تــوان دوره 
ــم  ــترین حج ــرد. بیش ــذاری ک ــق نامگ رون
خریــد و فــروش مســکن در بیــن خانــه هــای 
80 متــری و متــری  35 تــا 40 میلیــون 
ریــال در هــر متــر مربــع مــی باشــد، جامعــه 
هــدف ایــن واحــد هــا اقشــار متوســط جامعــه 
هســتند، چنانچــه رشــد قیمــت در حــوزه 
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ــروه برســد  ــن گ ــد ای ــی خری ــه بیشــتر از توانای ــام شــده واحــد هــای مســکونی ب ــد و ارزش تم ــداوم یاب مســکن ت
ــود. ــد ب ــن نخواه ــز دور از ذه ــق نی ــن رون ــروج از ای ــال خ احتم

منابع:
بانک مرکزی ایران 

donya-e-eqtesad.com

yjc.ir
irna.ir
isna.ir
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ــا ارزش آن  ــط ب ــهام را مرتب ــک س ــران ارزش ی ــی از تحلیلگ برخ
شــرکت مــی داننــد بــه نحــوی کــه هــر چــه عملکــرد داخلــی یــک 
ــی  ــز افزایش ــهام آن نی ــد ارزش س ــر باش ــازمان بهت ــا س ــرکت ی ش
ــردن  ــاال ب ــرای ب ــی ب ــتا جلســات توجیه ــن راس ــود، در ای ــد ب خواه
انگیــزه کارمنــدان بــا فهمیــدن دالیــل رشــد یــا عــدم رشــد ســهام و 
عملکــرد ســهام شــرکت در مقایســه بــا رقبــا بســیار کارســاز اســت، 
ــی  ــر تمام ــل ب ــر عام ــه مدی ــت ک ــازی نیس ــر نی ــو دیگ ــن نح بدی
بخــش هــای مدیریــت خــود نظــارت داشــته باشــد، کارمنــدان مــی 
ــد شــرکت را  ــرد بای ــه رویک ــا چ ــه منظــور و ب ــرای چ ــه ب ــد ک دانن
ــد. ــا چشــم اندازهــای کالنــش نزدیــک نماین ــه اهــداف خــرد و ی ب
ــوزه  ــب در ح ــانی مناس ــتر انس ــاد بس ــه ایج ــاز ب ــن کار نی ــرای ای ب
ــروه  ــرای گ ــوای ب ــد محت ــه تولی ــاز ب ــا مشــتری، نی ــاط ب هــای ارتب

ــذاری و ســنی اســت. هــای ســرمایه گ

محتــوای مناســب بایــد در دو بخــش داخلــی و خارجــی تهیــه شــود. 
بایــد تمامــی کارکنــان اهــداف و برنامــه هــای داخلــی را بشناســند و 
بــر آن پایبنــد باشــند و تمامــی ســهامدارن نیــز یــک محتــوای واحــد 
را از تمامــی بخــش هــا دریافــت نماینــد، شــبکه هــای اجتماعــی بــه 
عنــوان رســانه ارزان و ســریع نیــز بــه کمــک ایــن اســتراتژی هــای 
مــی آیــد، برخــی شــرکت هــا بــا برچســب هــای ابــری )پیــام هــای 
کوتــاه( مهــم تریــن موضوعــات اســتراتژیک شــرکت را بــه ســادگی 
بــه گــوش کارمنــدان و کارمنــدان بــه گــوش ســهامداران می رســانند، 
ــه گــزارش هــای ســازنده  ــوان ب ــن موضوعــات را مــی ت بازخــورد ای
ــع  ــرکت و جم ــف ش ــای مختل ــک بخش ه ــا کم ــود و ب ــل نم تبدی
ــا ســرمایه گذاران و ســهامداران  ــاط ب ــرای ارتب ــا، ب ــزارش  آنه آوری گ
ــش  ــا واکن ــد ت ــی ده ــرار م ــران ق ــزاری مناســب را در دســت مدی اب

ــد. ــر روی نمــودار ببرن هــای ذینفعــان را ب

تحقق چشــم اندازهای سازمان با اتحاد سهامداران

ــای هــر  ــدون شــک بق ــادار هســتند و ب ــا ســهامداران وف ــذاران ی ــا در جســتجوی ســرمایه گ همــواره شــرکت ه
ــت. ــهامداران آن اس ــت س ــازمان در دس س

ــاط و حفــظ ســهامداران  کارمنــدان مهمتریــن عوامــل شــرکت در حــوزه بکارگیــری اســتراتژی هــای جــذب، ارتب
هســتند و بــا توجــه بــه بررســی شــرکت هــای بــزرگ کارمنــدان بیشــترین ســهم را نیــز در رشــد ســهام شــرکت 
هــا دارنــد، بــا متدهــای آموزشــی و بــا هزینــه هــای بســیار پاییــن مــی تــوان اهــداف و آرمــان هــای شــرکت را بــه 
کارمنــدان آمــوزش داد تــا اســتراتژی هــای ســازمان را بــه بهتریــن نحــو بــه گــوش ســهامداران و یــا ســرمایه 
گــذاران برســانند و بــا طــرح هــای تشــویقی، ارایــه ســهام، برگــزاری جلســات توجیهــی و نمایــش نمــودار رشــد 

ســهام و ایجــاد رابطــه عمیــق کارمنــدان بــا مدیــران ارشــد ســازمان مــی تــوان بــه ایــن مهــم رســید.

تهیه و تنظیم: رضا شعبانزاده
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 تجــارب از برگــزاری مجامــع نشــان مــی دهــد بیشــترین بازخــورد 
هــای منفــی در نظــر ســنجی هــا مربــوط بــه پــاداش و یــا افزایــش 
حقــوق مدیــران اســت و کمتــر ســهامداران در خصــوص تصمیمــات 
راهبــردی و اســتراتژیک اظهــار نظــر مــی نماینــد.  بررســی نتایــج 
ــا  ــه ب ــی در مقایس ــهامداران حقیق ــد، س ــان می ده ــا نش رای گیری ه
ســهامداران حقوقــی، مقاومــت دوبرابــری در مقابــل نظــرات مدیــران 
شــرکت هــا نشــان داده انــد. هیــچ قانونــی ســهامداران را بــه شــرکت 
ــوط  ــرکت مرب ــود ش ــه خ ــن ب ــد و ای ــزم نمی کن ــری مل در رای گی
اســت کــه آیــا ســاز و کاری بــرای تشــویق آنهــا بــرای بــاال بــردن 
مشــارکت تعییــن می کنــد یــا خیــر، قانــون نانوشــته در میــان 
ــای  ــا پ ــه ســهامدار ناراضــی خــودش ب ــن اســت ک ــا ای شــرکت ه

ــد.   ــدا می کن ــور پی ــری حض ــودش در رای گی خ
ــد  ــی دارن ــهامداران میلیون ــه س ــزرگ ک ــای ب ــرکت ه ــی از ش برخ
ــوژی  ــرفت تکنول ــد پیش ــی برن ــره م ــن به ــای نوی ــل ه از راه ح
ــر از  ــا صــدای ســهامدار را بهت ــده ت ــران آم ــه کمــک مدی ــروز ب ام
هــر زمــان بشــنوند، برخــی از شــرکت هــای ســرمایه گــذاری کــه 
ــون  ــع از تلویزی ــزاری مجام ــرای برگ ــد ب ــی دارن ــهامداران میلیون س
ــبکه ای  ــای ش ــزم ه ــری از مکانی ــرای رای گی ــن و ب ــای آنالی ه
)اینترانــت و اینترنــت( بهــره مــی گیرنــد، راه هایــی نظیــر اشــتراک 
گــذاری اطالعــات و توضیــح بخــش هــای مختلــف ســرمایه گذاری،  
ــال هــای  البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه ســاخت و نگهــداری کان
ــرکت  ــر ش ــا اگ ــود، ام ــد ب ــر خواه ــر و وقت گی ــه ب ــی هزین ارتباط
ــتند، الزم  ــود هس ــهامداران خ ــوق س ــت حق ــال رعای ــه دنب ــا ب ه
ــدام را در  ــن اق ــود ای ــای موج ــری از تکنولوژی ه ــا بهره گی ــت ب اس

ــد. ــرار دهن ــود ق ــای  خ برنامه ه

مسیرهای ارتباطی
ــانتر از  ــادار بسیارآس ــذاران وف ــرمایه گ ــهامداران و س ــظ س ــواره حف هم
جــذب ســرمایه گــذار جدیــد اســت و بــرای از دســت نــدادن آنهــا یکی از 
بهتریــن راهکارهــا برگــزاری مجامــع عمومــی و مشــورتی برای شــنیدن 
ــه  ــد ک ــن باورن ــر ای ــتریان ب ــار مش ــراِن رفت صــدای آنهاســت، تحلیلگ
ســهامدارانی کــه بــه جــای فــروش ســهام خــود بــه دنبــال ایجــاد تغییــر 
هســتند جایگاهــی ویــژه در بیــن دیگــر ســهامداران دارنــد و بورکراســی 
اداری بایــد بــه نوعــی طراحــی شــده باشــد کــه بتوانــد عــدم رضایــت، 
پیشــنهاد، انتقــاد و شــکایت آنهــا را بــه گــوش مدیــران شــرکت برســاند، 
اقــدام بــه رای گیــری  و نظرســنجی در مجامــع بــر تمامــی حــوزه هــای 
ــب  اجتماعــی و اســتراتژیک شــرکت و دیگــر مســایل  از راه هــای جل
رضایــت ســهامداران مــی باشــد. البتــه تجــارب خارجــی در حــوزه رای 
گیــری نشــان مــی دهــد کــه تنهــا ســهامدارانی مــی تواننــد حــق رای 
داشــته باشــند کــه حداقــل امتیــاز یــا ســهم را در اختیــار داشــته باشــند 
بــه طــور مثــال برخــی از شــرکت هــای حــوزه ســرمایه، یــک درصــد از 
ســرمایه یــا ارزش 2000 دالر را بــرای یــک رای در نظــر گرفتــه انــد و 
یــا برخــی از شــرکت هــا بــازه هــای زمانــی یــک تــا 5 ســاله را بــرای 

رای گیــری مــد نظــر قــرار داده انــد.
یکــی دیگــر از راهکارهــای حفــظ ســهامداران دریافــت پیشــنهادات و 
ارایــه آن در مجمــع مــی باشــد، ســهامداران مــی تواننــد در بــازه تعریــف شــده 
طــرح هــای خــود را بــه دبیــر مجمــع ارســال نمــوده و در صــورت صالحدیــد 

هیــات مدیــره در مجمــع طــرح را بــه گــوش ســهامداران برســانند.
ــد در  ــا ســازمان بای ــی شــرکت ی ــکان اصل ــوان مال ــه عن ســهامداران ب
تصمیــم گیرهــای کالن حضــور موثــر داشــته باشــند، اگــر ایــن شــائبه 
ــرای  ــنوا ب ــوش ش ــران گ ــه مدی ــود ک ــاد ش ــهامداران ایج ــن س در ذه
ــده ای را  ــکالت عدی ــایل و مش ــد مس ــا ندارن ــا انتقاده ــنهادات ی پیش
بــرای شــرکت بوجــود خواهنــد آورد، بــرای رد یــا تاییــد طــرح هــا بایــد 
دالیــل و توجیــه منطقــی کافــی وجــود داشــته باشــد، نظــر ســنجی هــا 
از ســهامداران نشــان مــی دهــد کــه آنهــا متوجــه شــده انــد کــه حضــور 
ــر  ــرات جــدی ب ــد تأثیی ــا عــدم حضــور آنهــا در تصمیمــات مــی توان ی

شــرکت بگــذارد.
برخــی از ســهامداران تصمیمــات جدیــدی کــه شــرکت اتخــاذ می کنــد 
ــرف  ــده از ط ــع کنن ــل قان ــال دالی ــه دنب ــند. و ب ــش می کش ــه چال را ب
مدیــران ارشــد ســازمان هســتند، مدیــران نیــز بــا توجــه بــه محدودیــت 
هــای امنیتــی قــادر بــه افشــای اطالعــات مربــوط به میــزان درخواســت 
شــده را ندارنــد از ایــن رو ناگریــز صــدای ســهامدار شــنیده نمــی شــود، 
البتــه مدیــران بــرای تصمیمــات روزانــه نیــازی بــه توجیــه یــا طــرح در 
مجامــع ندارنــد. تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه حــدود 10 درصــد از 
ســهامداران درخواســت هــای ایــن چنیــن را دارنــد کــه بهتریــن راهــکار 
برگــزاری جلســات کوچــک تــر در بــازه زمانــی کمتــر اســت کــه بتــوان 

بخشــی از اطالعــات مــورد نیــاز ســهامداران را پوشــش داد.
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ارتبــاط و مشــورت بــا ســهامداران را مــی تــوان جــز اولویــت هــا در 
ــازار مخاطبــان شــرکت هــای  ــا بــزرگ شــدن ب نظــر گرفــت امــا ب
ــه  ــره ب ــتقیم و چه ــاط مس ــراری ارتب ــکان برق ــهامدار ام دارای س
چهــره بــا تمامــی آنهــا تقریبــا غیــر ممکــن مــی شــود و همانگونــه 
ــده  ــام ش ــای انج ــنجی ه ــر س ــه نظ ــه ب ــا توج ــد ب ــان ش ــه بی ک
ــت  ــهامدارن در اولوی ــرای س ــی ب ــای اجتماع ــبکه ه ــتفاده از ش اس
قــرار دارد، و مهمتریــن دالیــل آن نیــز ســرعت در جــذب اطالعــات 
ــرای  ــت،  ب ــول اس ــان و پ ــر زم ــن آن از منظ ــیار پایی ــه بس و هزین
ــه دلیــل هزینــه هــای بســیار پاییــن بهتــر اســت از  مدیــران نیــز ب
شــبکه هــای اجتماعــی اســتفاده نماینــد کــه در ایــن زمینــه ســایت 
هــای خبــری نیــز جــز بهتریــن ابزارهــا مــی باشــند بــه شــرطی کــه 

ــد.  ــت نمایی ــوای آن را مدیری ــد محت بتوانی
بررســی آمارهــای مربــوط بــه بازدیدهــای صــورت گرفتــه از 
وب ســایت مــی تــوان بــه تمامــی مســایل از جملــه عالقــه منــدی 
ســهامداران در حــوزه هــای ســرمایه گــذاری، مطالعــه اخبــار، 
ــا  ــرد. ب ــی ب ــت پ ــن دس ــوارد از ای ــروژه و م ــرفت پ ــری پیش پیگی
توجــه بــه ایــن مــوارد در شــرکت هــای پیشــرفته دنیــا، هــر ســاله 
ــای  ــا در حوزه ه ــج عملکــرد شــرکت ه ــه بررســی نتای موسســات ب
ــازی  ــای مج ــت در دنی ــزان فعالی ــرمایه گذاران و می ــا س ــاط ب ارتب
ــر عملکــرد وب ســایت ها،  ــل بهت ــرای بررســی و تحلی ــد. ب می پردازن

ــد. ــرار دارن ــترس ق ــی در دس ــای مختلف ابزاره

ــی  ــات میزبان ــده خدم ــه  دهن ــرکت ارای ــوارد ش ــیاری از م  در بس
ســایت، ابزارهــای تحلیلــی را بــدون هزینــه اضافــه در اختیــار 
ــده  ــا خوان ــانه ه ــر رس ــه در اکث ــور ک ــد. همانط ــرار می ده ــما ق ش
ــه  ــک ب ــا نزدی ــد داده در دنی ــم تولی ــود حج ــی ش ــنید م ــا ش و ی
ــیار  ــده بس ــد ش ــدار داده تولی ــن مق ــت، درک ای ــت اس 2/5 اگزابای
ســخت اســت، ایــن داده هــا پــس از تحلیــل توســط کارشناســان و 
تحلیلگــران بــه اطالعــات تبدیــل مــی شــوند کــه از آنجــا بــه بعــد 
ارزش واقعــی خــود را پیــدا مــی کننــد، کاربــرد تحلیــل داده هــا روز 
ــی  ــود. در حال ــتر می ش ــتر و بیش ــف بیش ــع مختل ــه روز در صنای ب
کــه در بــازار ســرمایه مــا هنــوز کمتــر شــرکتی بــه تحلیــل داده هــا 
ــن  ــای بی ــرکت ه ــد، ش ــه می کن ــود توج ــهامداران خ ــوی س از س
ــژه ی  ــباتی وی ــای محاس ــرم افزاره ــن کار از ن ــرای ای ــی ب الملل
اینــکار نیــز بهــره مــی برنــد. بــا ترکیــب ایــن اطالعــات بــه همــراه  
ــع  ــایر مناب ــی و س ــبکه های اجتماع ــق ش ــه از طری ــی ک اطالعات
ــنهاد  ــدی را پیش ــای جدی ــوان راهکاره ــوند، می ت ــع آوری می ش جم

داد. 
ــاط  ــد ارتب ــته ان ــت توانس ــتر اینترن ــازی در بس ــای مج ــبکه ه ش
مســتقیم ســهامداران را از تمامــی نقــاط جهــان بــا مدیــران برقــرار 
ــن  ــا ای ــاداری ســهامداران ب ــان شــد وف ســازند، همانطــوری کــه بی
ارتباطــات حاصــل مــی شــود، بــا بررســی شــرکت هــای موفــق مــی 
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دیگــر بــا آمــوزش آن بــه کارکنــان، از منابــع داخلــی بــرای بهبــود 
شــرایط بهــره مــی گیرنــد امــا بــا گســترش اســتفاده از شــبکه های 
اجتماعــی، اســتفاده بهینــه از آنهــا بــه یــک حرفــه بــدل شــده اســت. 
ــران در شــرکت هــا، بانــک هــا و ســازمان هــای  ــاه مدی عمــر کوت
ــی  ــهامداران م ــی را از س ــه همراه ــای ادام ــزه ه ــی انگی ــه نوع ب
ــی  ــح ب ــانی صحی ــالع رس ــدم اط ــه ع ــکل ب ــن مش ــرد، و ای گی
انگیزگــی ســهامداران را بیشــتر از پیــش مــی نمایــد، ایــن در حالــی 
اســت کــه بــا توجــه بــه مطالــب فــوق راهکارهــای بســیار متنــوع و 
ارزانــی در پیــش روی شــرکت هــا قــرار دارد، در بســیاری از مــوارد 
تغییــرات ممکــن اســت از مدت هــا قبــل آغــاز شــده باشــند، امــا در 
نهایــت وقتــی تمامــی تصمیم هــا گرفتــه می شــود بــه گــوش بــازار 
و ســهامداران می رســد. ایــن یکــی از اشــتباهاتی اســت کــه باعــث 

ــود. ــم ش ــا ک ــرکت ه ــه ش ــرمایه گذاران ب ــاد س ــود اعتم می ش
ــا  ــزی و ب ــه ری ــا برنام ــرکت ب ــان در ش ــر جری ــه ه ــت ک ــر اس بهت
ــرات  ــرای تغیی ــرد، ب ــام گی ــا انج ــا و تهدیده ــت ه ــه فرص مطالع
ــرای  ــش ب ــانی در دو بخ ــالع رس ــب اط ــرکت مطال ــی در ش اساس
ــی  ــای ارتباط ــال ه ــردد و از کان ــه گ ــان تهی ــهامداران و کارکن س
طــی یــک برنامــه ریــزی مشــخص تعریــف و انجــام پذیــرد، پــس 
ــوص  ــهامداران در خص ــا س ــه ب ــت ک ــاز اس ــانی نی ــالع رس از اط
تغییــرات جلســاتی برپــا شــود و از کیفیــت کار پرســیده شــود. 
ــرای  ــان را ب ــن متخصص ــی از خبره تری ــزرگ، تیم ــای ب ــرکت ه ش
ــک  ــده اند ی ــه ش ــه متوج ــرا ک ــد، چ ــه کار می گیرن ــش ب ــن بخ ای
ــراه  ــه هم ــازار ب ــی در ب ــه گزاف ــا هزین ــرای آنه ــد ب ــتباه می توان اش

ــد. ــته باش داش
ــتن  ــمت داش ــه س ــهامداران را ب ــذاری س ــرمایه گ ــای س ــش ه تن
راهنمــا یــا مشــاور هدایــت مــی نمایــد، برخــی از ســهامداران نیــز از 

ــات  ــن امکان ــی از ای ــری باالی ــره گی ــه به ــود ک ــوان مشــاهده نم ت
ــد.  آســان و ارزان دارن

ــی  ــی بررس ــه ط ــود ک ــان نم ــه ای بی ــورت در مقال ــورس فرانکف ب
ــی حاضــر در شــاخص دکــس 288 شــرکت  ــای آلمان از شــرکت ه
ــر،  ــن، توییت ــان لینکدی ــل یکــی از شــبکه های اجتماعــی از می حداق
ــد و  ــرده ان ــال ک ــی فع ــه خوب ــکXING، را ب ــا زین ــوک ی فیس ب
ــبکه  ــار ش ــر چه ــا از ه ــوم آنه ــا، یک س ــرکت ه ــن ش ــان ای از می
اســتفاده می کننــد. بــه عنــوان مثــال پــس از کاهــش ارزش ســهام 
شــرکت جنــرال الکتریــک پــس از 37 ســال مدیــران ایــن شــرکت 
بــا انتشــار پیامــی برنامــه هــای ســال 2018 شــرکت را بــه همــراه 
ــتراک  ــه اش ــرکت را ب ــای ش ــت ه ــد فعالی ــزارش از رون ــدادی گ تع
ــه و در  ــه گزارشــات را مطالع گذاشــت، و از ســهامداران خواســت ک
ــان  ــیاری از مخاطب ــد، بس ــر نماین ــار نظ ــات اظه ــوص تصمیم خص
ــا و توضیحــات  ــه برنامه ه ــه خاطــر ارای ــل ب ــام، از مدیرعام ــن پی ای
تشــکر کرده انــد، برخــی نیــز بــه پرســش از وی پرداخته انــد. 
ــل  ــه چــرا مدیرعام ــود ک ــن ب ــال یکــی از ســواالت ای ــوان مث به عن
بایــد تــا اواســط مــاه نوامبــر صبــر می کــرد تــا برنامه هــای 
ــن  ــت ای ــار می رف ــه انتظ ــد، در حالی ک ــالم کن ــال 2018 را اع س
ــد.  ــران برس ــا تحلیلگ ــهامداران ی ــت س ــه دس ــر ب ــات زودت توضیح
ــد  ــا می دهن ــرکت ه ــه ش ــت را ب ــن فرص ــی ای ــبکه های اجتماع ش
ــانند.  ــرمایه برس ــازار س ــر از ب ــی فرات ــه جوامع ــود را ب ــام خ ــا پی ت
ــی  ــبکه های اجتماع ــا در ش ــرکت ه ــیاری از ش ــه بس ــا وجودی ک ب

ــتند. ــال هس فع
ــاداری  ــی وف ــای اجتماع ــبکه ه ــذاری ش ــول بارگ ــری اص ــکار گی ب
مشــتریان را بــه دنبــال خواهــد داشــت، برخــی از شــرکت هــا ایــن 
موضــوع را بــه دســت شــرکت هــای متبحــر مــی ســپارند و برخــی 
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ــه برخــی از  ــد، البت دســت نوشــته هــای تحلیلگــران بهــره مــی برن
ــی  ــرای شــرکت های ــی طــرف نیســتند و ب ــع ب ــه واق تحلیلگــران ب
ــن  ــد، ای ــی دهن ــاعه م ــه و اش ــت را ارای ــای مثب ــل ه ــاص تحلی خ
موضــوع در بــازه ای از زمــان در نیویــورک نیــز رخ داد کــه جریمــه 
هــای ســنگینی بــرای موسســات مالــی همچــون گلدمــن ســاکس، 
ــر  ــورگان و... در ب ــی م ــتنلی، جی پ ــورگان اس ــت، م ســوئیس  کردی
ــه  ــرد ک ــبیه ک ــی تش ــه ناظران ــوان ب ــی ت ــران را م ــت. تحلیلگ داش
خــارج از شــرکت زوایــای مدیریتــی را تحلیــل و بررســی مــی نمایند، 
ــران  ــن تحلیلگ ــا ای ــک ب ــی و نزدی ــای صمیم ــه ه ــاد رابط ــا ایج ب
مــی تــوان بــه دســت آوردهــای شــگرفی در امــر مدیریــت رســید، 
ــهامدارن  ــا س ــط ب ــان مرتب ــران و کارکن ــز مدی ــرکت نی در درون ش
ــا چــک  نیــز تحلیلگــران داخلــی هســتند کــه هــر از چنــد گاهــی ب
ــذاران  ــار ســرمایه گ ــد رفت ــن شــده بای ــی از پیــش تعیی لیســت های
را تحلیــل نماینــد. آگاهــی از نگرانی هــا یــا تردیدهــای ایــن 
ــف  ــای مختل ــود بخش ه ــرای بهب ــی ب ــد نهیب ــران می توان تحلیلگ

شــرکت باشــد.
ــف  ــذاری تعری ــرمایه گ ــا س ــاوی ب ــوان مس ــی ت ــراکت را م واژه ش
ــان در  ــزان شراکتش ــه می ــد ب ــار دارن ــز انتظ ــهامداران نی ــود، س نم
ــد  ــته باش ــا را داش ــری ه ــم گی ــت در تصمی ــی دخال ــرکت توانای ش
و بــا ایــن دخالــت و همراهــی دو عامــل شــناخت و وفــاداری 
ــی  ــد منبع ــواالت، می توانن ــا و س ــن بحث ه ــرد، ای ــد ک ــد خواه رش
بســیار غنــی بــرای شــناخت ســرمایه گذاران باشــند. شــناخت 
شــرکت  بــه  را  قــدرت  ایــن  ســرمایه گذاران،  اســتراتژی های 
ــا  ــد ی ــای جدی ــه تصمیم گیری ه ــه ب ــا توج ــد ب ــا بتوانن ــد، ت می ده
تغییراتــی کــه در نظــر دارنــد در شــرکت اعمــال کننــد، عواقــب آن 
ــد. ــی کنن ــود را پیش بین ــده خ ــرمایه گذاران عم ــورد س ــوه برخ و نح

ــت و  ــب دس ــی مناس ــش تحلیل ــرای پوش ــواره ب ــز هم ــران نی مدی
ــرکت  ــی ش ــرای بررس ــران ب ــب تحلیلگ ــی ترغی ــد ول ــی زنن ــا م پ
ــران از  ــی از مدی ــل برخ ــن دلی ــه همی ــت ب ــوار اس ــری دش ــز ام نی
ــتفاده  ــل اس ــرای تحلی ــی ب ــهامدارن داخل ــد و س ــهامداران ارش س
ــا اهــداف شــرکت  ــط ب ــزاری ســمینار هــای مرتب ــد، برگ مــی نماین
ــن  ــرای چنی ــد،  ب ــی نمای ــران م ــذب تحلیلگ ــایانی در ج ــک ش کم
ــال  ــرمایه گذاران کام ــا س ــاط ب ــر ارتب ــت مدی ــمینارهایی الزم اس س
آمــاده باشــد، هــدف وی در ایــن جلســه تحلیلگــران توجیــه 
می شــوند کــه بررســی ایــن شــرکت بــرای آنهــا معــادل وقت کشــی 
نیســت. البتــه تحلیلگرانــی بــرای شــرکت هــا مطلــوب هســتند کــه 
ــته  ــط داش ــالت مرتب ــات و تحصی ــت شــرکت مطالع ــوزه فعالی در ح
باشــند و انــدازه و ابعــاد شــرکت یــا تحلیلگــر نبایــد خیلــی بزرگتــر 
ــر  ــد منتظ ــران بای ــت مدی ــد و در نهای ــرکت باش ــر از ش ــا کوچکت ی
ــت  ــس از روی ــه پ ــرا ک ــند، چ ــران باش ــف تحلیلگ ــرات مخال نظ
ــر  ــال ه ــرکت احتم ــای ش ــی فضاه ــی و بررس ــای مال ــورت ه ص

ــد. ــی باش ــف م ــر منص ــک تحلیلگ ــوردی از ی ــه برخ گون
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نتیجه گیری
صــدای برنــد بســیار بلنــد و شــفاف اســت، ایــن صــدا فــارغ از لوگــو 
ــعائر  ــه ش ــدی آن ب ــد پایبن ــدای برن ــت ص ــی اس ــعار تبلیغات ــا ش ی
ســازمان اســت، نحــوه تعامــل ســازمان بــا ذینفعــان و کانــال هایــی 
ــاوت  ــد در قض ــاب می کنی ــان انتخ ــا مخاطب ــاط ب ــرای ارتب ــه ب ک

ــر بســزایی دارد.  ــا تاثی ــت آنه مشــتریان و ذهنی
ــات  ــوان تبلیغ ــی ت ــی م ــه براحت ــه ک ــات همانگون ــر ارتباط در عص
ــد  ــا بازدی ــز ب ــه همــان ســرعت نی ــگان و ســریع را انجــام داد ب رای
آنالیــن یــا فالــو کــردن پســت ها نحــوه ارتبــاط برندهــا بــا مشــتری 

ــود.  ــی ش ــر م پیچیده ت
شــرکت هــا بایــد بــا واقعیــت هــای برندینــگ آشــنا باشــند، بــا یــک 
مثــال ســاده مــی تــوان از شــرکت هــای ســاخت دوربیــن عکاســی 
ــت  ــن عرصــه فعالی ــدی کــه در ای ــرد، شــرکت هــای قدرتمن ــام ب ن
مــی کردنــد بــا پیشــرفت تکنولــوژی از صفحــه روزگار محــو شــدند، 

مــی تــوان بزرگتریــن دالیــل آن را در مــوارد زیــر یافــت:

1- عــدم بررســی رفتــار ســهامداران در ســرمایه گــذاری )چــرا و بــه 
چــه دلیــل ایــن ســهامدار ایــن شــرکت را انتخــاب نمــوده(

2- عــدم یکپارچگــی داده هــا )چــه اطالعاتــی در چــه زمانــی بایــد 
بــه ســهامدار داده شــود(

3- درک رفتار ســهامداران )پیش بینی رفتار مشــتریان برای سرمایه 
گذاری(

4- تعامــل بــا ســهامداران )آیــا بورکراســی هــای تعامــل بــا 
ســهامداران بــه درســتی تعریــف شــده اســت(

5- بهبود مســتمر ) بررســی فرآیندها و ایجاد تغییرات مثبت(

مدیــران بــه ســختی برنامــه هــای بازاریابــی خــود را طبــق برنامــه 
ــج  ــی نتای ــد ول ــن شــده پشــت ســر مــی گذارن هــای از پیــش تعیی
موضــوع دیگــری را ثابــت مــی کننــد، ســهامداران ناراضــی هســتند. 
ــت،  ــی نیس ــاد کاف ــب اعتم ــرای جل ــتراتژی ب ــک اس ــری ی بکارگی
تمرکــز روی رضایــت ســهامداران بایــد تــا جایــی ادامــه پیــدا کنــد 
ــزی  ــا ممی ــد. ب ــودن را درک نماین ــمند ب ــاس ارزش ــا احس ــه آنه ک
ــه ارزشــمندی ســهامداران کمــک نمــود: ــوان ب ــی ت ــر م ــوارد زی م

ــهامدار از  ــهامدار، درک س ــناخت س ــهامداران )ش ــاز س 1- درک نی
ــمند  ــرای ارزش ــان ب ــرف زم ــهامدار و ص ــت س ــب کار، رضای کس

ــهامدار( ــودن س نم
2- تحلیــل رفتــار ســهامداران )بازخــورد رفتــار ســهامداران و 

دریافــت پیشــنهاد، انتقــاد، شــکایت(
انتخــاب  ارایــه رفتــار مناســب )تشــکر و قدردانــی بابــت   -3

رویدادهــا( در  نــوآوری  و  خالقیــت  ایجــاد  ســهامدار، 
4- پیش بینی مشــکالت احتمالی )بورکراســی اداری و اطالعات مورد 

نیاز در حوزه های ســرمایه گذاری و آینده شرکت
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بعــد از آخریــن اوج ســکه طــال در نیمــه شــهریور کــه حجــم معامــالت بــه 108 هــزار 600 معاملــه رســید حجــم معامــالت، رشــد 
ــی  ــا کاهــش قیمــت در بازارهــای جهان ــت و ب ــی صــورت پذیرف ــش آرام طــالی جهان ــا افزای ــن رشــد ب ــه ای ــی را نشــان داد ک کل
ــازار پیــش رو  ــازار طــال متوجــه مــی شــویم کــه ب ــه ب ــی ب ــن الملل ــا نگاهــی بی ــم. ب ــری را شــاهد بودی ــز حجــم معامــالت کمت نی

ــط اســت. ــات سیاســی مرتب ــه جریان ــل ب بیشــتر از قب
رکــورد هــای داخلــی بــه شــهریور و خــرداد بــر مــی گــردد و رکوردهــای خارجــی نیــز بــه ســپتامبر و ژوئــن، بــر ایــن اســاس بــازار 
ــر  ــی 1350 دالر در ه ــای جهان ــد. قیمت ه ــی ده ــان م ــری را نش ــرات کمت ــی تغیی ــالی جهان ــازار ط ــا ب ــه ب ــی در مقایس ارز داخل
ــده اند  ــارج ش ــازار خ ــودن از ب ــی ب ــال کاهش ــی احتم ــا پیش بین ــازار ب ــاالن ب ــی از فع ــان داد. برخ ــپتامبر نش ــس را در روز 8 س اون
ــازار خــارج شــده و ســپس در نرخ هــای  ــاز از ب ــازار اواخــر خــرداد ب ــه ســود خوبــی هــم رســیدند. و همیــن گــروه از فعــاالن ب و ب
ــان هــای  ــا دقــت بســیاری جری ــازار ب ــه ب ــال نشــان مــی دهــد بخشــی از بدن ــد. ایــن مث ــازار وارد شــده بودن ــه ب پاییــن مجــددا ب

ــد.  ــی را رصــد مــی کنن ــی و جهان داخل

بازار طـال
تهیه و تنظیم گروه اقتصادی
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شــروع  شــرایطی  در  را  پاییــز  اونــس 
ــقوط  ــال 1200 دالر س ــا کان ــه ت ــود ک نم
کــرده بــود، در نیمــه شــهریور قیمــت 
ــت  ــس پرداخ ــر اون ــرای ه 1319 دالر ب
ــس در  ــت اون ــن قیم ــود، میانگی ــده ب ش
ــه  ــود ک ــهریور 1297 ب ــه ش ــن هفت آخری
را  درصــدی   1/7 کاهــش  عبارتــی  بــه 

ــی داد. ــان م نش
ــی  ــقوط را م ــن س ــل ای ــن عوام مهمتری
در  و  بازارهــا  ریســک پذیری  تــوان 
ــن رشــد  ــا و همچنی نتیجــه رشــد بورس ه
ــد  ــش خری ــل کاه ــه  دلی ــاخص دالر ب ش
ــن،  ــن ژاپ ــه ی ــای ارزی از جمل پناهگاه ه

دانســت.
ــس  ــا پ ــت ت ــه داش ــش ادام ــد کاه رون
تریــن  پاییــن  رکــورد  طــال  روز   10 از 
در  خــود  رقبــای  میــان  در  را  بازدهــی 

ســال 2017 تجربــه نمایــد. شــرایط ایــده 
ــم  ــن مته ــوان بزرگتری ــی ت آل دالر را م
ــالف  ــر خ ــت، دالر ب ــال دانس ــده ط پرون
ــود را در  ــای خ ــه ه ــن هفت ــورو بهتری ی
ــس  ــرد. پ ــه ک ــالدی تجرب ــال جاری می س
از رونمایــی سیاســت افزایــش نــرخ بهــره 
 ،2017 ســال  در  بــار  ســومین  بــرای 
پرده بــرداری ترامــپ از جزییــات طــرح 
خواهــان  جمهــوری   مالیاتــی  کاهــش 
ــه دالر  ــار جهــش هــای مناســبی را ب دوب

داد.
ــرد  ــی ک ــش بین ــاره پی ــن ب ــرز در ای فیوچ
کــه رونــد صعــودی دالر ادامــه و بــه تبــع 
آن ارزش اونــس رونــد کاهشــی را ادامــه 
خواهــد داد. پیــش بینــی فیوچــرز درســت 
ــدرال رزرو  ــرات در ف ــد و تغیی از آب درآم
موجــب تقویــت دالر شــد، رشــد شــاخص 

ــکا  PMI(، رشــد اقتصــادی آمری ــران ) مدی
ــش  ــن و کاه ــالیانه در چی ــالت س و تعطی
تقاضــای طــال، تصویــب طــرح هــای 
ــرای کاهــش آالیندگــی  محیــط زیســتی ب
ــرکت  ــط ش ــال توس ــد ط ــش تولی و افزای
بــرای  همگــی  دولتــی  نیمــه  هــای 
ــته  ــت بس ــر هم ــال کم ــت ط ــش قیم کاه

ــد. بودن
ــره  ــه پذی ــم ب ــال ه ــدوق ط ــن صن دومی
ــدوق  ــی صن ــره نویس ــید، پذی ــی رس نویس
ــان  ــد ایرانی ــان امی ــرمایه  گذاری زرافش س
ــورس کاالی  ــدت 5 روز کاری در ب ــه م ب
ایــران کلیــد خــورد. زرافشــان از نــوع 
ــی  ــرمایه گذاری در گواه ــای س صندوق ه
مشــتقه  اوراق  و  طــال  ســکه  ســپرده 
ســکه طــال اســت. آخریــن مهلــت پذیــره 
ــت  ــد اس ــود، امی ــاه ب ــر م ــی 19 مه نویس
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ــران  ــه گ ــد نیازهــای معامل زرافشــان بتوان
ــتقبال از  ــد. اس ــش ده ــاالن را پوش و فع
ــد  ــان می ده ــال نش ــدوق ط ــن صن دومی
ــی  ــای کاالی ــاد صندوق ه ــده ایج ــه ای ک
ــداوم ایجــاد  ــا ت کامــال صحیــح اســت و ب
ــن   ــز ای ــابه نی ــی مش ــای کاالی صندوق ه
ــوالت  ــه محص ــود ک ــد ب ــدواری خواه امی
زعفــران،  پســته،  ماننــد  کشــاورزی 
از صندوق هــای  ... می تواننــد  و  فلــزات 

ــوند. ــوردار ش ــابهی برخ مش
نیمــه  در  بحــران هــای سیاســی  تــب 
ــزات گرانبهــا را شکســت،  ــخ فل ــاه ی مهرم
ــش زای  ــی و تن ــای سیاس ــی رفتاره در پ
ــنگتن  ــا واش ــتانبول ب ــگ و اس ــگ یان پیون
ــی  ــای جهان ــازار ه ــن در ب ــور چی و حض
نامحسوســی  افزایشــی  شــرایط  انــس 
ــاختار  ــه س ــه ب ــا توج ــود. ب ــه نم را تجرب
نســنجیده ترامــپ در حــوزه سیاســت و 
رفتــار متشــنج رهبــر کــره شــمالی در 
ــه  ــگ ب ــوی جن ــا ب ــل ه ــاره ای از تحلی پ
ــمالی روز  ــر کره ش ــد، رهب ــی رس ــام م مش

کــرد ســالح  اعــالم  گذشــته  یکشــنبه 
قدرتمنــدی  »بازدارنــده«  هســته ای، 
انتشــار  از  پــس  ســاعت  چنــد  اســت، 
ــش  ــپ در واکن ــد ترام ــر، دونال ــن خب ای
ــگ اون  ــخن کیم جون ــن س ــه ای ــدید ب ش
ــور  ــن کش ــا ای ــورد ب ــرای برخ ــت: ب گف
ــد  ــو خواه ــک راه جوابگ ــا ی ــه »تنه ایزول
بــود«، موضــع جدیــد ترامــپ بــه وضــوح 
مســتقیم  نظامــی  اقــدام  بــه  مربــوط 
ــس  ــکا پ ــر کره-آمری ــران اخی ــت. بح اس
بــرای  کــره  موشــکی  آزمایش هــای  از 
بــه رخ کشــیدن تــوان ایــن کشــور در 
بــه  هســته ای  کالهک هــای  رســاندن 
ــس از  ــد و پ ــدید ش ــکا، تش ــاک آمری خ
ــه منتهــی  ــری لفظــی دوجانب ــه درگی آن ب
شــد. در پــی ایــن تنــش هــا دالر تضعیــف 
ــرایط را  ــا ش ــزات گرانبه ــب آن فل و رقی
محیــا  گــذاران  ســرمایه  ورود  بــرای 
تجمــع  کــه  اســت  بدیهــی  و  کردنــد، 
ســرمایه نیــز شــرایط را بــرای طــال بهتــر 

ــد. ــی کن م

ــه  ــر ب ــوم مه ــه س ــاز هفت ــس در آغ اون
انتهــای  در  1280 دالر رســید،  کانــال  
قــرار   1290 کانــال  در  اونــس  مهــر 
ــت  ــه قیم ــی ب ــی در روزهای ــت و حت گرف
1298 یعنــی بــا افزایش 18 دالری نســبت 
ــالف  ــت. برخ ــرار داش ــل ق ــه قب ــه هفت ب
ــود  ــا وج ــا و ب ــی ه ــش بین تصــورات و پی
مــاه محــرم رونــد داد و ســتد هــا کاهشــی 
ــت  ــش قیم ــه افزای ــه ب ــا توج ــد و ب نش
قیمــت  ارز  قیمــت  افزایــش  و  جهانــی 
ــن  ــه باالتری ــال ب ــج س ــد از پن ــکه بع س
ــون و  ــک میلی ــاالی ی ــه ب ــی ب ــم یعن رق
300 هــزار تومــان رســید. قیمــت هــر 
گــرم طــالی 18 عیــار نیــز125 هــزار 

تومــان را نشــان داد.
روندهــای چرخشــی در بازارهــای مرتبــط 
طــال و دالر شــرایط پیچیــده ای را بــرای 
ــاالن و  ــران، فع ــروه تحلیلگ ــه گ ــر س ه
ســفته بــازان پیــش آورد، بــه طــوری 
ــودن طــال  ــه افزایشــی ب ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــود  ــن ب ــیار پایی ــد بس ــرای خری ــل ب تمای
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و همچنیــن تحلیلگــران بــا توجــه بــه 
ــن مــاه  نوســان هــای بیــش از حــد در ای

ــتند. ــل نداش ــه تحلی ــه ارای ــی ب تمایل
در پایــان آبــان دالر در بازارهــای داخلــی 
4026 و ســکه بــا رشــد اندکــی بــه 1 
ــم  ــید، نی ــان رس ــزار توم ــون 307 ه میلی
 371 664 هــزار تومــان و ربــع  ســکه 
ــرم  ــر گ ــد ه ــه گردی ــان معامل ــزار توم ه
 728 و  هــزار   122 عیــار   18 طــالی 
و  هــزار   531 طــال  مثقــال  و  تومــان 
800 تومــان عرضــه شــد. اونــس نیــز 
بــا کمــی عقــب نشــینی در معامــالت 
ــم 1278 دالر  ــه رق ــی ب ــای جهان بازاره

معاملــه شــد.
خصــوص  در  مرکــزی  بانــک  رییــس 
پایــان  آســتانه  در  ارز  قیمــت  افزایــش 
رونــد  بینــی  پیــش  میــالدی  ســال 
ــه  ــا توج ــود: ب ــه نم ــی دالر را ارای کاهش
بــه بررســی ســال هــای اخیــر رونــد 
ــالدی  ــال می ــان س ــی دالر در پای افزایش
ــرایط  ــال ش ــاز س ــا آغ ــت و ب ــی اس طبیع

بــود. را شــاهد خواهیــم  کاهشــی 
ســومین  پایــان  در  هفتگــی  معامــالت 
هفتــه آذر بــا کاهــش 22 درصــدی در 
حجــم بــه پایــان رســید ولــی ایــن کاهــش 
نوســانی  چنیــن  داخلــی  بازارهــای  در 
و  مثبــت  داده هــای  نکــرد.  تجربــه  را 
نقش آفرینــی  بــازار  در  بســیاری  منفــی 
و  خوش بینی هــا  تقابــل  می کننــد، 
از  مثبــت  ســیگنال های  بدبینی هــا، 
بازارهــای  در  طــال  قیمــت  افزایــش 
ابهاماتــی  دالر  ارزش  کاهــش  جهانــی، 
ــش روی  ــازار پی ــن ب ــده ای ــرای آین را ب

ســرمایه گــذاران مــی گــذارد.
ــورس  ــکه در ب ــی س ــالت آت ــم معام حج
قــرارداد   188 و  هــزار   140 بــه  کاال 
 14  /5 رشــد  کــه  یافــت  افزایــش 
درصــدی را نشــان داد. ایــن رشــد حجــم 
بــار  اولیــن  بــرای  هفتگــی  معامــالت 
رســیده  ثبــت  بــه  اخیــر  هفتــه   44 در 
ــازار  ــن ب ــرای ای ــی ب ــیگنال مثبت ــه س ک

می شــود.  محســوب 
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پیش بینی بازار طال در ســال 2018
بــا توجــه بــه جریانــات بــازار طــال در آخریــن مــاه هــای ســال میــالدی بــه نظــر مــی رســد 
رونــد کاهشــی طــال بــه پایــان رســیده باشــد و در ســال 2018 وضعیــت مطلــوب تــری بــرای 
فلــزات گرانبهــا رقــم بخــورد. در گــزارش هــای ارایــه شــده از ســوی موسســه هــای معتبــر 
رونــد افزایشــی طــال دور از ذهــن نیســت، موسســه ی بــی ســی بولیــون بیــان رونــد کاهشــی 
حاکــم بــر بــازار تمــام شــده و در ســال 2018 میــالدی بــه طــال بــه کانــال 1400 دالر خواهــد 
رســید، ایــن موسســه عوامــل کلیــدی بــر قیمــت طــال را وضعیــت بــازار بــورس آمریــکا، ارزش 
دالر و سیاســت هــای فــدرال رزرو اعــالم نمــود. نوســان در بــازار ســهام آمریــکا، رفتــار تنــش 
زا از ســوی فــدرال رزرو نســبت بــه افزایــش بهــره، عــدم رشــد اقتصــادی آمریــکا، تنــش در 

سیاســت خارجــی آمریــکا نقــش هــای تعییــن کننــده ای بــرای مســیر افزایــش طــال دارنــد.

منابع:
donya-e-eqtesad.com

yjc.ir
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eghtesadonline.com

tala.ir

talanews.com
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جایــي کــه افــراد زندگــي مــي کننــد ســالمت و شــانس 
ــي  ــرار م ــر ق ــت تاثی ــکوفا را تح ــي ش ــک زندگ اداره ی
ــاهده  ــال 2007 مش ــار در س ــن ب ــراي اولی ــد . ب ده
ــاکن  ــهرها س ــا در ش ــان ه ــت انس ــه اکثری ــد ک گردی
ــر  ــاي فقی ــه ه ــر در محل ــارد نف ــاً 1 میلی ــتند. تقریب هس

ــد . ــي کنن ــي م ــین زندگ نش

مکان هاي سالم
 افــراد سـالـم

چرا محل)place( از بعد عدالت در سالمت اهمیت دارد؟
ــت  ــالمتي و فرص ــد، س ــي کنن ــي م ــا زندگ ــان ه ــه انس ــي ک محل
هــاي منجــر بــه شــکوفایي شــان را تحــت تاثیــر قــرار مــي دهــد. 
جمعیــت هــا و محلــه هایــی کــه دسترســي بــه کاالهــاي اساســي را 
تضمیــن مــی کننــد و از نظــر اجتماعــی منســجم بــوده جهــت ارتقــا 
ــظ  ــد و محاف ــده ان ــی ش ــی طراح ــی اجتماع ــی و روان ــالمت بدن س
ــت در  ــق عدال ــرای تحق ــتند ب ــز هس ــی نی ــت طبیع ــط زیس محی

ــی باشــند. ســالمت ضــروری م

رشد شهرنشیني
ــکان  ــي از اس ــم عظیم ــاهد حج ــال 2007 ش ــار، س ــن ب ــراي اولی ب
ــر  ــارد نف ــًا 1 میلی ــود و تقریب ــاي شــهري ب ــط ه ــا در محی انســان ه
ــکوني  ــاي مس ــه ه ــي در محل ــر زاي زندگ ــرایط خط ــردم در ش از م
بــدون کیفیــت و غیــر رســمي زندگــي مــي کننــد. انتظــار مــي رفــت 
در ســال 2010، 3/48 میلیــارد نفــر در مناطــق شــهري زندگــي کننــد. 
ــهر،  ــهري کالن ش ــق ش ــاکن در مناط ــي س ــم 10 میلیون ــد عظی رش
ــل  ــالمت قاب ــت در س ــالمت و عدال ــراي س ــه ب ــت ک ــي اس موضوع

ــت اســت. اهمی

تهیه و تنظیم: پریسا شجاعی
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ــي و کمبودهــاي غذایــي در مناطــق و جمعیــت  بیماریهــاي عفون
ــال،  ــن ح ــا ای ــت. ب ــد داش ــه خواه ــا ادام ــي از دنی ــاي خاص ه
ــوص  ــه خص ــت ب ــت جمعی ــکالت  بهداش ــیني مش ــود شهرنش خ
ــه ســمت آســیب هــا و بیماریهــاي  میــان شهرنشــینان فقیــر را ب
ــي از  ــر ناش ــکل و اث ــواد و ال ــرف م ــو مص ــردار، س ــر واگی غی
ــي  ــي یک ــد. چاق ــی ده ــر م ــددا تغیی ــي مج ــه آکولوژیک فاجع
از مهمتریــن چالــش هــاي ســالمتي اســت کــه از دو دهــه 
گذشــته شــروع شــده اســت. کــه خــود یــک مشــکل  اساســی، 
ــي در  ــر اجتماع ــروم از نظ ــاي مح ــروه ه ــان گ ــًا می مخصوص
بســیاري از شــهرهاي سراســر جهــان مــي باشــد. تغییــر در 
ســطوح جمعیتــي وزن بــه ســمت چاقــي در نتیجــه  تغییــر 
ــیریني  ــا، ش ــي ه ــده چرب ــرف فزاین ــت- مص ــی اس ــم غذای رزی
هــا، غذاهــاي پــر انــرژي غذاهــاي شــدیدا فزاینــده شــده. 
ــرژي  ــل توجــه در صــرف ان ــه همــراه کاهــش قاب ــورد ب ــن م ای
ــته  ــش داش ــي نق ــي چاق ــي جهان ــي در اپیدم ــه نوع ــرک( ب )تح
ــه  ــاز شــده و ب ــی از شــهرها آغ ــم غذای ــر رزی ــن  تغیی اســت. ای
ــتر  ــی بیش ــت دسترس ــون  قابلی ــي چ ــاي مختلف ــت فاکتوره عل
ــای  ــا و غذاه ــه غذاه ــن گون ــده ای ــای عم ــت خریده و مقبولی
ــای  ــده ه ــاده(، وع ــت )آم ــاي راح ــم، غذاه ــر حج ــاده و پ آم
ــل  ــور قاب ــه ط ــی ب ــرک بدن ــد. تح ــي باش ــم م ــر حج ــی پ غذای
توجهــي تحــت تاثیــر طراحــی شــهری از نظــر ترکیــب کاربــری 
ــي  ــر و توانای ــا یکدیگ ــا ب ــان ه ــاط خیاب ــزان ارتب ــی، می اراض
ــه  ــي ب ــه و دسترس ــر، و تهی ــاي دیگ ــه ج ــي ب ــدم زدن از جای ق
تســهیالت عمومــي محلــي و فضاهــا بــراي تفریــح و بــازي مــی 
ــین  ــه ماش ــده ب ــکاي فزاین ــراه ات ــه هم ــوارد ب ــن م ــند. ای باش
ــدم  ــمت ع ــه س ــرات ب ــه روي تغیی ــت ک ــي اس ــل مهم ــا عام ه
فعالیــت جســمي در کشــورهاي بــا درآمــد بــاال و متوســط تاثیــر 
ــم در ســالمت  ــاي مه ــش ه ــرم چال ــذارد. خشــونت و ج ــي گ م
ــونت  ــا خش ــط ب ــرگ مرتب ــون م ــتند. 1/6 میلی ــیني هس شهرنش
)شــامل  دهــد  مــي  روي  در سراســر جهــان  هــر ســال  در 
کشــمکش هــا، ســتیزه جویــي هــا و خودکشــي( کــه 90 درصــد 
آنهــا در کشــورهاي بــا درآمــد پاییــن- متوســط روي مــي دهــد. 
ــت  ــزرگ، محرومی ــهرهاي ب ــمي ش ــر رس ــاي غی ــکان ه در اس
ــایع  ــترده اي ش ــور گس ــه ط ــونت ب ــدات خش ــي و تهدی اجتماع
مــي باشــند. در شــهرهاي آمریــکاي شــمالي و اروپــا و بــه طــور 
ــونت و  ــاال، خش ــد ب ــورهاي درآم ــهرهاي کش ــده اي در ش فزاین
ــد،  ــه هــاي شــهري شــده ان جــرم مشــکالت متمرکــزي در محل
ــهرها.  ــه ش ــلوغ حوم ــکونی ش ــاي مس ــه ه ــًا در محل مخصوص
ــکل  ــا. ال ــه ه ــاال در حوم ــه ب ــي دامن ــاي خانگ ــي ه ــا دارای ب

ــن  ــاال- پایی ــد ب ــا درآم ــورهاي ب ــونت در کش ــرح و خش در ج
ارقــام ســازمان جهانــي  و  اعــداد  دارد-  متوســط دخالــت  و 
ــا  ــرگ ه ــادي از م ــداد زی ــه تع ــد ک ــي ده ــان م ــت نش بهداش
ــي  ــد ناش ــت. 32 درص ــکل اس ــا ال ــط ب ــان مرتب ــر جه در سراس
ــاي  ــت ه ــد از جراح ــته، و 14 درص ــاي ناخواس ــت ه از جراح
ــکل در جهــان در  ــا ال ــط ب ــار بیمــاري مرتب عمــدي. بیشــترین ب
ــه  ــي ک ــت. جای ــزي اس ــیاي مرک ــابق و آس ــوروي س ــه ش منطق
ــهري  ــق ش ــت. مناط ــاري را دارا اس ــي بیم ــار کل ــد ب 13 درص
ــاده اي  ــک ج ــاي ترافی ــت ه ــط جراح ــادي توس ــزان زی ــه می ب
و آلودگــي  ناشــی از وســایل نقلیــه موتــوری، تحــت تاثیــر 
ــًا 800 هــزار مــرگ ســاالنه از آلودگــي  ــد. تقریب قــرار مــي گیرن
ــاده اي،  ــات ج ــون از تصادف ــهرها و 1/2 میلی ــر ش ــواي فراگی ه
ناشــي مــي شــود. کاهــش در مــرگ هــاي جــاده اي بیــن 1987 
بــاالي موتوریــزه )پیشــرفته(  1995 در کشــورهاي ســطح  و 
ــرار  ــي ق ــودي صنعت ــیب صع ــه در ش ــورها )ک ــر کش ــه دیگ ب
ــرات  ــده اث ــه نشــان دهن ــي دهــد- ک ــدواري م ــد( امی ــه ان گرفت
ترافیــک،  ریــزي  برنامــه  ماننــد  ابتــکارات سیاســتي  مثبــت 
ــي  ــع آن رانندگ ــه تب ــر و ب ــن ت ــاي ام ــین ه ــا و ماش ــاده ه ج
ــده  ــاري شــدن بســتن ش ــال، اجب ــراي مث ــر اســت. ب ــن ت مطمئ
کمربنــد ایمنــي و  مجــازات بــراي رانندگــي تحــت شــرایط 
ــه  ــاري ب ــي بیم ــار جهان ــدود 14 درصــد ب ــکل. در ح مصــرف ال
ــه  ــب ب ــود. اغل ــي ش ــبت داده م ــزي نس ــي مغ ــالالت روان اخت
ــالالت  ــي اخت ــایع روان ــالالت ش ــر اخت ــردگي و دیگ ــت افس عل
ــه  ــي رود ک ــار م ــي، انتظ ــواد و روان پریش ــکل و م ــرف ال مص
ــه  ــد و در 2030 ب ــش باش ــه افزای ــدید رو ب ــردگي ش ــار افس ب
دومیــن علــت اصلــي کاهــش ســال هــاي زندگــي تطبیــق 
یافتــه بــا ناتوانــي  تبدیــل شــود و یــک چالــش جــدي ســالمت 
ــالمت  ــکالت س ــداري مش ــن پدی ــد. ای ــاد کن ــیني را ایج شهرنش
در کشــورهاي بــا ســطوح مختلــف فراهــم آوري سیســتم و 
ــت  ــراي عدال ــي را ب ــش های ــرن 21 چال ــالمت در ق ــاختار س س
ــي  ــا( در ط ــرفت )بهبوده ــازد. پیش ــي س ــرح م ــالمت مط در س
ــدیداً  ــورهاي ش ــر کش ــرگ و می ــدا و م ــته در ابت ــال گذش 50 س
ــي  ــوئد( گواه ــنگاپور و س ــد، س ــن، هلن ــد: ژاپ ــین )مانن شهرنش
ــد.  ــي باش ــالمت م ــا س ــدرن در ارتق ــهرهاي م ــت ش ــر قابلی ب
ــوارد  ــن م ــي ای ــا در صورت ــه تنه ــد ک ــي ده ــن نشــان م همچنی
ــي،  ــي سیاس ــاي حمایت ــاختار ه ــه س ــت ک ــي اس ــل دسترس قاب
ــري شــده در شــکل مناســب و سیاســت  ــه کارگی ــي ب ــع مال مناب
هــاي اجتماعــي کــه تــدارک عادالنــه شــرایط رشــد و موفقیــت 

ــند. ــود باش ــد، موج ــرار ده ــد ق ــورد تأکی ــردم را م م

بهداشت نوین شهرنشیني
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ــروه  ــق و گ ــب در مناط ــه نامناس ــي و تغذی ــاي عفون ــاري ه بیم
ــت.  ــد یاف ــه خواه ــان ادام ــار جه ــه کن ــاص در گوش ــاي خ ه
ــکالت  ــي مش ــکل ده ــال ش ــیني در ح ــال، شهرنش ــر ح ــه ه ب
جدیــدي بــراي ســالمت مــردم اســت. بــه ویــژه در میــان 
ــي  ــات ناش ــر،  صدم ــر واگی ــاي غی ــین، بیماریه ــران شهرنش فقی
ــي از  ــاي ناش ــیب ه ــر و آس ــرگ و می ــونت و م ــوادث، خش از ح
ــرایط  ــد. ش ــي باش ــترش م ــه گس ــناختي رو ب ــوم ش ــاي ب بالی
ــوي  ــر ق ــد تاثی ــي کنن ــي م ــراد در آن زندگ ــه اف ــه اي ک روزان
ــا  ــه مســکن، ســرپناه ب ــر عدالــت در ســالمت دارد. دســتیابي ب ب
کیفیــت و آب تمیــز و فاضــالب بهداشــتي از حقــوق بشــر و 
ــتگي  ــد وابس ــد. رش ــي باش ــالم م ــي س ــه اي زندگ ــاي پای نیازه
ــل تســهیل اســتفاده  ــه دلی ــن ب ــري زمی ــر کارب ــل تغیی ــه اتومبی ب
از اتومبیــل و افزایــش عــدم آســایش در شــیوه هــاي مســافرت 
ــواي  ــت ه ــر کیفی ــي ب ــرات مخرب ــوري،  اث ــایل موت ــدون وس ب
محلــي، انتشــار گاز گلخانــه ای و بــي تحرکــي بدنــي دارد. 
ــي  ــر مهم ــهري تاثی ــاي ش ــط ه ــزي محی ــه ری ــي و برنام طراح
ــي  ــار و ایمن ــر رفت ــر آن ب ــق اث ــالمت از طری ــت در س ــر عدال ب
دارد. تعــادل مســکن گزینــي در روســتا و شــهر بــر اســاس 
ــر از 10% ســاکنان شــهري  مناطــق بســیار متنــوع اســت:  از کمت
ــه آن 100% در  ــک ب ــا نزدی ــا 100%  ی ــدا ت ــدي و اوگان در برون

ــنگاپور. ــت و س ــگ، کوی ــگ کن ــک،  هن بلژی
ــده  ــس کنن ــذاري،  منعک ــرمایه گ ــاي س ــا و الگوه ــت ه سیاس
ــر  ــتایي سراس ــات روس ــر اجتماع ــور ب ــهر مح ــد ش ــم رش پارادای
ــود ســرمایه گــذاري  جهــان، شــامل مردمــان بومــي کــه از کمب
هــاي رو بــه تزایــد در زیرســاخت هــا و تســهیالت همــراه 
بــا ســطوح نامتناســب فقــر و شــرایط پاییــن زندگــي رنــج 
ــدودي  ــا ح ــود ت ــن خ ــت و ای ــده اس ــایه افکن ــد، س ــي برن م
ــود.  ــي ش ــر م ــنا منج ــا آش ــهري ن ــز ش ــه مراک ــرت ب ــه مهاج ب
محیطــي  اساســي  هــاي  چالــش  شهرنشــیني،  رایــج  مــدل 
ــر  ــه تاثی ــود ک ــي ش ــبب م ــوا را س ــر آب و ه ــژه تغیی ــه وی ب
آن در کشــورهاي بــا درآمــد پاییــن و در میــان زیــر گــروه 
ــال حاضــر، انتشــار گاز  ــر بیشــتر اســت. در ح ــاي آســیب پذی ه
ــرف در  ــاي مص ــق الگوه ــده از طری ــور عم ــه ط ــه اي ب گلخان
ــل و  ــردد. حم ــي گ ــن م ــه تعیی ــعه یافت ــان توس ــهرهاي جه ش
نقــل و ســاخت و ســازها مســئول 21% انتشــار گاز CO2 هســتند  
ــًا یــک پنجــم آن مــي باشــد.  فعالیــت کشــاورزي مســئول تقریب
ــه شــرایط آب  ــادي وابســته ب ــا حــدود زی ــد غــالت ت ــوز تولی هن
و هوایــي اســت. قطــع و کاهــش منابــع زیســت محیطــي و 
تــالش بــراي کاهــش نابرابــري هــاي جهانــي ســالمت ارتبــاط 

ــد.  ــر دارن ــا یکدیگ ــي ب نزدیک

ــي  ــز حکمران ــت در ســالمت در مرک ــرار دادن ســالمت و عدال ق
ــزي شــهري ــه ری و برنام

-  مدیریــت توســعه شــهري بــراي اطمینــان از مســکن در دســترس 
و قابــل خریــد، ســرمایه گــذاري در ارتقــا و بهبــود محلــه هــاي فقیــر 
ــن آب و فاضــالب،  ــت، تأمی ــک اولوی ــوان ی ــه عن نشــین شــهري، ب
بــرق و خیابــان هــاي آســفالت شــده بــراي تمامــي خانوارهــا بــدون 

توجــه بــه توانایــي پرداخــت هزینــه.
ــرمایه  ــق س ــهري از طری ــزي ش ــه ری ــه برنام ــان از اینک -  اطمین
گــذاري در حمــل و نقــل فعــال رفتارهــاي ســالم و ایمــن را بــه طــور 

ــا مــي دهــد. ــه ارتق عادالن
ــالم  ــاي ناس ــه غذاه ــي ب ــدم دسترس ــت ع ــزي در جه ــه ری -  برنام
ــرل  ــامل کنت ــم، ش ــاي منظ ــرل ه ــي مناســب محیطــي و کنت طراح

ــکل. ــروش ال ــز ف ــداد مراک تع
ــهري  ــتایي و ش ــق روس ــن مناط ــالمت بی ــت در س ــا عدال -  ارتق
ــر  ــدام ب ــتایي، اق ــعه روس ــدار در توس ــذاري پای ــرمایه گ ــق س از طری
ــه فقــر  روي سیاســت هــا و فرآیندهــاي انحصارگرایــي کــه منجــر ب
روســتایي، کاهــش و از دســت دادن زمیــن و جــا بــه جایــي مــردم از 

ــي شــود .  ــه هایشــان م خان
-  جبــران عواقــب نــا عادالنــه رشــد شــهري از طریــق اقداماتــي کــه 
حقــوق و اجــاره زمیــن روســتایي را مــورد نظــر قــرار داده و تضمیــن 
معــاش روســتایی کــه از زندگــي ســالم حمایــت مــي کنــد و ســرمایه 
گــذاري کافــي در زیــر ســاخت هــاي روســتایي و سیاســت هایــي کــه 

از مهاجریــن روســتا بــه شــهر حمایــت مــي کنــد . 
ــي و اقتصــادي  ــاي سیاســت اجتماع ــان از اینکــه پاســخ ه -  اطمین
بــراي تغییــرات آب و هوایــي و تخلیــه و تجزیــه محیطــي، عدالــت در 

ســالمت را نیــز در نظــر مــي گیرنــد )3-1(. 
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ــال  ــه س ــه بودج ــش از اینک ــال پی ــر س ه
ــه  ــوالی ک ــن س ــود اولی ــف ش ــده تعری آین
اقتصــاد مــی  فعــاالن حــوزه  در ذهــن 
ــال ارز  ــا امس ــه آی ــت ک ــن اس ــذرد ای گ
ــی  ــر، یک ــا خی ــود ی ــی ش ــی م ــک نرخ ت
از وعــده هــای رییــس بانــک مرکــزی 
ــرات  ــود، تغیی ــرخ ارز ب ــازی ن ــان س یکس
ــای  ــش ه ــی از چال ــواره یک ــرخ ارز هم ن
ــی  ــات منف ــت و تبع ــرکت هاس ــزرگ ش ب
ــوده اســت، اســحاق  ــاد نم ــیاری را ایج بس
موظــف  را  مرکــزی  بانــک  جهانگیــری 

بــه ارایــه برنامــه در خصــوص یکســان 
ــخنگوی  ــن س ــت. همچنی ــازی ارز دانس س
ــاره  ــا اش ــس ب ــادی مجل ــیون اقتص کمیس
بــه ســوء اســتفاده تاجــران پــول از شــکاف 
یکســان  بــر  دولتــی  و  آزاد  ارز  قیمتــی 
ــاری  ــال ج ــان س ــا پای ــرخ ارز ت ــازی ن س
تاکیــد کــرد، در همیــن راســتا لیســت بیــش 
از 250 فعــال بــزرگ ارزی از ســوی بانــک 
ــی داده  ــور مالیات ــازمان ام ــه س ــزی ب مرک
شــده، ایــن افــراد بــا معامــالت پرشــمار بــا 
دیــد کوتــاه مــدت بــدون پرداخــت مالیــات 

ــد،  ــی نماین ــاد م ــازار ارز ایج ــالل در ب اخ
راهــکاری  ارزی  معامــالت  بــر  مالیــات 
ــای  ــازی در بازاره ــفته ب ــش س ــرای کاه ب
مالــی اســت. اخــذ مالیــات از معامــالت 
ــل  ــزه نوب ــده جای ــال 1978برن ارزی در س
بــر  درصــد  یــک  مالیــات  نــرخ  شــد. 
ــف  ــازار ارز تعری ــدت در ب ــالت کوتاه م معام
جهانــی دارد، اغلــب کارشناســان عقیــده 
ــالت  ــر معام ــات ب ــن مالی ــال ای ــد اعم دارن
بســیار  هــا  نوســان  در  و  ســوداگرایانه 

ــت. ــاز اس کارس

یکسان سازی نرخ ارز تا پایان سال جاری به منظور جلوگیری بـازار ارز
از سوء استفاده تاجران پول از شکاف قیمتی ارز آزاد و دولتی

تهیه و تنظیم گروه اقتصادی
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آغــاز   3890 کانــال  در  را  مهــر  دالر 
افزایشــی ولــی بســیار  نمــود و رونــد 
ــه شــکلی کــه در  آرام را پیــش گرفــت ب
ــز  3900  نی ــرز  ــه م ــر ب ــه دوم مه هفت
روز  همیــن   17 در  ادامــه  در  و  رســید 
ــور  ــز عب ــان نی 4040 توم ــرز  ــر از م مه
ــارم  ــوم و چه ــای س ــه ه ــرد، در هفت ک
ــش  ــوک جه ــه ش ــه ب ــا توج ــز ب ــر نی مه
17 مهــر نوســانات در کمتریــن حالــت 

بــه  حالــت  بیشــترین  در  و   3997 بــه 
رســید.  4210

ــور  ــود در کش ــت موج ــران واقعی تحلیلگ
را نگــه داشــتن فنــر نــرخ دالر در چهــار 
ننــد، و پیــش بینــی  ســال گذشــته مــی دا
ایــن دســته از تحلیلگــران بــاز شــدن 
ــادی  ــای اقتص ــار ه ــر فش ــر زی ــن فن ای
نیــز  مبادلــه  دالر  اســت.  دولــت  بــر 
 260 افزایــش  در یــک ســال گذشــته 

تومانــی را تجربــه نمــود.
 1391 از ســال  ارزی  مبــادالت  مرکــز 
اختــالف  مرکــزی  بانــک  کمــک  بــه 
ــور  ــه ط 39 ارز را ب ــدود  ــازار ح ــرخ ب ن
روزانــه محاســبه و قیمــت مبادلــه آن 
ــن  ــان دومی ــد. در پای ــی کنن ــالم م را اع
ــا  ــه ب ــاوت دالر مبادل ــر تف ــه از مه هفت
ــز  ــان نی 640 توم ــش از  ــه بی دالر آزاد ب

ــید. رس



28

ــه ای اظهــار  ــی اهلل ســیف رییــس بانــک مرکــزی طــی بیانی ول
ــای کالن  ــر متغیره ــانات ارز ب ــرب نوس ــرات مخ ــت: تاثی داش
بانــک  اســت،  مرکــزی  بانــک  اصلــی  چالــش  اقتصــادی 
ــر  مرکــزی در دولــت یازدهــم تمامــی تــالش خــود را مبنــی ب
ــبی  ــات نس ــت و ثب ــام داده اس ــازار انج ــه ب ــی ب ــات بخش ثب
ــد. رویکــرد بانــک مرکــزی در گام  ــازار حاکــم گردی ــر ب ــز ب نی
ــای  ــه و تقاض ــازار و عرض ــزم ب ــالل در مکانی ــدم اخت اول ع
رونــد  میــان  ارزی،  سیاســت های  تنظیــم  دوم  گام  در  و  ارز 
قایــل شــده و جلــوی  ارزی تفکیــک  و نوســانات زودگــذر 
ــه ارزی  ــار تکان ــا اقتصــاد دچ ــود ت ــه ش ــدید گرفت ــانات ش نوس
تاثیــر عوامــل مختلفــی همچــون  ارز تحــت  بــازار  نشــود. 
سیاســت های کالن اقتصــادی، رونــد متغیرهــای بنیادیــن و 
لمللــی  کالن، تحــوالت در روابــط سیاســی و اقتصــادی بین ا
در  دارد.  قــرار  جهــان  ارزهــای  برابــری  نــرخ  تغییــرات  و 
اقتصــادی همچــون  بــر متغیرهــای  ارز  نــرخ  عیــن حــال، 
ــورم،  ــرف و ت ــد، مص ــرمایه گذاری، تولی ــادرات، واردات،  س ص
ــه  ــزی ب ــک مرک ــی دارد. بان ــم  جهت ــر ه ــف و غی ــار مختل آث
عنــوان سیاســت گذار ارزی رونــد تعادلــی مناســبی از نــرخ 
ــع  ــدن مناف ــر ش ــن حداکث ــا متضم ــد ت ــی کن ــال م ارز را دنب
ــا رویکردهــای  ــه نحــو پایــدار و متناســب ب اقتصــادی کشــور ب

ــد. ــی باش ــاد مقاومت اقتص
ــد افزایشــی ارز  ــه رون ــا توجــه ب ــران ب ی ــورس کاالی ا ــر ب مدی
ــود  ــالم نم ــتقه ارزی اع ــازار مش ــدازی ب ن ــل آن را راه ا راه ح
ــرای  ــی ب ــت نهای ــزی موافق ــک مرک ــر بان ــرد اگ ــان ک و بی
ــی  ــورس کاال از آمادگ ــد، ب ــازاری را بده ــن ب ــدازی چنی ن راه ا
ــا  ــت. وی ب ــوردار اس ــه برخ ــن برنام ــرای ای ــرای اج ــل ب کام
بیــان اینکــه بــازار مشــتقه ارز برخــی از نوســانات کوتــاه  
ــک  ــرد: بان ــح ک ــد، تصری ــد پوشــش ده ن ــدت ارزی را می توا م
مرکــزی نیــز بــه  عنــوان یکــی از متولیــان بــازار ارز بــه 

ــت. ــانات ارزی اس ــش نوس ــال کاه دنب
ــازار  ــذر ناشــی از هیجــان ب ــانات زودگ ــرد: نوس ــوان ک وی عن
ــود  ــاد می ش ــوارد ایج ــی م ــی در برخ ــت فعل ــد وضعی ارز مانن
ــادی  ــی اقتص ــل سیاس ــر عوام ــت تاثی ــت تح ــن اس ــه ممک ک
ــر  ث ــد ا ن ــورس کاال می توا ــازار مشــتقه ارزی در ب ــه ب ــد، ک باش
پیش بینــی  پذیــری  امــکان  و  خنثــی  را  زودگــذر  نوســانات 

ــد. ــم کن ــازار را فراه ب
لتهابــات خــاص  دالر آمریــکا دومیــن هفتــه اکتبــر را بــا ا
جریــان،  مهمتریــن  بــرد،  پایــان  بــه  سیاســی  منظــر  از 
سیاســت های پولــی بــود کــه ارز را ملتهــب کــرد. رییــس 
ــدرال رزرو  ــس ف ــز ریی ن ــت شــیکاگو، چارلزایوا یال ــدرال رزرو ا ف
ــدرال رزرو در  ــر ف ــد نظ ــال تجدی ــود احتم ــان نم ــیکاگو بی ش
ــا  ــاید آن را ت ــت و ش ــاد اس ــیار زی ــره بس ــرخ به ــوص ن خص
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دســامبر )آ ذرمــاه( نیــز ثابــت نگــه دارد. وی متذکــر شــد 
ــش  ــد افزای ــد برس 2 درص ــه  ــورم ب ــه ت ــی ک ــا در صورت تنه
در  تغییــر  کوچک تریــن  شــد،  خواهــد  میســر  بهــره  نــرخ 
ــرار  ــر جــدی ق ــن کشــور را تحــت  تاثی ــورم، اقتصــاد ای ــرخ ت ن
ــت  ــد ثب 1 درص  /9 ــت  ــاه آگوس ــورم در م ــرخ ت ــد داد، ن خواه

ــود. ــده ب ش
تهدیــدات  خاورمیانــه،  شــرایط  ای،  منطقــه  هــای  تشــنج 
ــه  ــت هــای اقتصــادی علی ــرای از ســرگیری محدودی ــپ ب ترام
یــران  یــران و بــه طــور کلــی شــوک هــای سیاســی اقتصــاد ا ا
را در فــراز و نشــیب قــرار مــی دهــد کــه ایــن فــراز و نشــیب 
ــی  ــا م ــاه و ی ــادی را کوت ــاالن اقتص ــای فع ــت و پ ــا دس ه
ــذاری  ــای سیاســت گ ــوزه ه ــت در ح ــا درای ــه نظــر ب ــدد. ب بن
گــذاری  قیمــت  عــدم  جملــه،  از  راهکارهایــی  تــوان  مــی 
پــول  تزریــق  عــدم  اصالحــی،  هــای  رویکــرد  دســتوری، 
تعدیــل   ، زا بــرون  و  زا  پــول، رویکردهــای درون  بــازار  در 
ــای اقتصــادی، اصــالح نظــام  ــان ه ــا جری ــرخ ارز ب مناســب ن

ــود.  ــی نم ــوان و عمل .. را عن ــی و . بانک
ــرط الزم  ــی ش ــاد مقاومت ــت اقتص ــر داش ــد در نظ ــواره بای هم
یــران محســوب مــی شــود، در اقتصــاد  بــرای قــدرت سیاســی ا
مقاومتــی بایــد توســعه ظرفیت هــا، توســعه تولیــد داخلــی، 

ارتقــای بهــره وری، بهبــود محیــط کســب کار، تعامــل بــا 
ــتمر  ــادی مس ــد اقتص ــق رش ــور تحق ــه منظ ــی ب ــاد جهان اقتص
ــور  ــادی کش ــرایط اقتص ــرد. ش ــی پذی ــورت م ــتغال زا ص و اش
یــران  لــزام سیاســی بــر ا بــه گونــه ای پیــش رفتــه کــه هیــچ ا
ــر  ــاد را متاث ــواره اقتص ــی هم ــرایط سیاس ــی ش ــده، ول وارد نش
ــش  ــه افزای ــاز ب ــی نی ــع سیاس ن ــع موا ــرای رف ــد. ب ــی نمای م
اســت کــه آن  اقتصــادی  قــدرت و کاهــش ضعــف هــای 
ــتحکم  ــط مس ب ــاد روا ــا ایج ــر ب ــد مگ ــد ش ــر نخواه ــز میس نی
ــا نگــرش پیشــبرد اهــداف اقتصــادی، ایــن موضــوع  سیاســی ب
ــی دارد  لملل ــن ا ــات بی ــه جریان ــاز و ورود ب ــه اقتصــاد ب ــاز ب نی
ــل  ــار تعام ــاد در کن ــای اقتص ــه ه ــم بنی ــی آن تحکی ــه در پ ک
ــت  ــال حمای ــوان مث ــه عن ــد. ب ــی آی ــت م ــه دس ــتراتژیک ب اس
ــه  ــات برجــام ب ــران در جریان ی ــی از ا ــات اروپای برخــی از مقام
لمللــی در پــی اظهــارات  عنــوان یــک تفاهــم نامــه بیــن ا
ــروش  ــرای ف ــه شــرکت بویینــگ ب ــا برنام ترامــپ در مواجــه ب

مســافربری. هواپیماهــای 
ــی  ــال و ارزش جهان ــش ط ــا کاه ــادف ب ــاه و مص ــان مهرم در پای
ــد  ــاه رون ــس از 6 م ــاخص دالر پ ــد ش ــت ش ــس« دالر تقوی »اون
ــه  ــود را ب ــای افزایشــی خ ــد ه ــی رون ــه صــورت متوال کاهشــی ب
ثبــت رســاند. شــاخص دالر بــا افزایــش 61/ 0 درصــدی در هفتــه 
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ــه  ــوزه ب ــن ح ــاالن ای ــرای فع ــی را ب ــرایط مطلوب ــر ش ــی مه پایان
ــات، ورود  ــات عالی ــران عتب ــای زائ ــش تقاض ــان آورد. افزای ارمغ
ــی  ــزار تومان ــرز 4 ه ــذر دالر از م ــس از گ ــی پ ــران فن معامله گ
ــر  ــه عوامــل واقعــی اثرگــذار ب ــه درهــم از جمل ــرخ حوال و رشــد ن
ــعود  ــت دالر مس ــش قیم ــی افزای ــود. در پ ــاخص ارزی ب ــد ش رش
ــت و  ــب اس ــازار مناس ــرایط ارز در ب ــرد: ش ــوان ک ــیان عن کرباس
ــی  ــًا عکس العمل ــداده و قاعدت ــازار رخ ن ــی در ب ــاق خاص ــچ اتف هی
ــش  ــت، افزای ــد داش ــاده، نبای ــاق نیفت ــه اتف ــزی ک ــه چی ــبت ب نس
قیمتــی هــم کــه اتفــاق افتــاده امــر طبیعــی قیمتــی اســت. ســیف 
در ایــن خصــوص رقــم فعلــی را کمــی باالتــر از واقعیــت عنــوان 
ــد  ــه خواه ــان گرفت ــن نوس ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــراز امی ــرد و اب ک

شــد.
ــاه  ــن م ــی ای ــرای دالر ط ــدد ب ــن ع ــان کمتری ــن روز آب در اولی
ــان و  ــه 4120 توم ــت ب ــن قیم ــاه کمتری ــان م ــورد، در آب ــم خ رق
ــه نمــودار  ــا توجــه ب ــه 4136 تومــان رســید، ب بیشــترین قیمــت ب
ــان  ــش را نش ــی افزای ــم ول ــان ک ــا نوس ــد دالر ب ــت دالر رون قیم
ــد  ــد ادامــه پیــدا کــرد و رون مــی دهــد. در آذر مــاه نیــز ایــن رون
ــدا کــرد، در 12 آذر هــر دالر  ــه پی ــرز 4200 ادام ــا م رشــد دالر ت
ــوردی  ــن رک ــن اوج باالتری ــه ای ــد ک ــه گردی ــان معامل 4220 توم
اســت کــه دالر تــا بــه پایــان فصــل پاییــز بــه ثبــت رســاند. بانــک 
مرکــزی ایــران طــی اقدامــی درگاه اینترتــی معامــالت ارزی را بــا 
ــازار بیــن بانکــی ارز، ســرعت  هــدف تعمیــق معامــالت ارزی در ب
تامیــن مالــی، ثبــات در بــازار، تســهیل تجــارت، راه انــدازی 
ــور و  ــی کش ــی و بانک ــون پول ــتای قان ــروژه در راس ــن پ ــد، ای ش
ــروژه در 7  ــن پ ــی از ای ــده رونمای ــام ش ــاله انج ــی یکس ــا تالش ب
ــه گــران ارزی  ــک و معامل ــط بان ــا ادارات ذیرب ــاه 1396 ب ــان م آب
ــازار بیــن بانکــی ارز، راه انــدازی  )Dealers( بانــک هــای عضــو ب
ــد در ایــن ســامانه معامــالت  شــد. بانــک هــای کشــور مــی توانن

ــد. ــام دهن ــود را انج ارزی خ
انتظــارات  پاییــز  انتهــای  در  افزایــش دالر  رونــد  بــا شــدت 
افزایشــی فعــال تــر از قبــل از شــد، ایــن افزایــش دالیلــی چــون 
رســیدن بــه آغــاز ســال میــالدی و ورود ســفته بــازان بــه عرصــه 

ــت. ــی دالر را داش افزایش
ســیف رییــس بانــک مرکــزی پیــش بینــی کــرد کــه ایــن جریــان 
افزایشــی تــا پایــان ســال میــالدی ادامــه خواهــد داشــت ولــی بــه 
مــرور تــب افزایشــی دالر فروکــش خواهــد نمــود. وی خاطر نشــان 
ــازار  ــد و ب ــش می کن ــرخ ارز را پای ــد ن ــزی رون ــک مرک ــرد بان ک
ــه  ــر هیچ گون ــه تحــت تاثی ــی برخــوردار اســت ک ــات خوب ارز از ثب
ــت  ــش قیم ــزود افزای ــرد،  وی اف ــرار نمی گی ــی ق ــان و التهاب هیج

ــی.  ــای بین الملل ــد از قیمت ه ــت می کن ــال تبعی ط
ــال  ــت س ــی ماموری ــزارش پایان ــول در گ ــی پ ــن الملل ــدوق بی صن
ــه  ــترش یافت ــز گس ــی نی ــوزه غیرنفت ــادی در ح ــد اقتص 2017 رش
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اســت، رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی ســال 1396 )18-2017( بــه 
4/2 درصــد رســیده، در میــان  مــدت حتــی تــا مــرز 4/5 درصــد نیز 
ــا تصویــب  ــرم تــک رقمــی ب ــرخ ت ــدا خواهــد کــرد،  ن افزایــش پی
افزایــش قیمــت حامل هــای انــرژی. در ایــن گــزارش بــه چالــش 
ــی  ــای مال ــری ه ــیب پذی ــژه آس ــه وی ــران ب ــش روی ای ــای پی ه
ــع  ــات اقتصــادی جام ــته اصالح ــک بس ــم ی ــده، تنظی ــه ش پرداخت
ــای  ــش بدهی ه ــت کاه ــه ای جه ــل بودج ــات مکم ــاوی اقدام ح
دولــت، یکسان ســازی نــرخ ارز و انتقــال سیاســت های پولــی 
ــات  ــد مقام ــارزی از تعه ــانه ب ــوب بازارمحــور، نش ــک چارچ ــه ی ب

ــات تلقــی خواهــد شــد. ــه ثب ب

منابع:
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آشنایی با اتحادیه بین المللی تعاون 
وتعــاونی هـای بـرتـر جهــان

به   ،1895 سال  در  تعاون  المللي  بین  اتحادیه 
صورت یک انجمن غیر انتفاعي بین المللي به منظور 
پیشبرد مدل تعاون در جهان تاسیس شده است. 
این اتحادیه به نمایندگي از 303 عضــو از 105 
ــور و نزدیک به یک میلیارد نفر در جهان، یکي  کش
جهان  در  دولتي  غیر  هاي  سازمان  بزرگترین  از  

شود. مي  محسوب 
این  در  را  عضو  تعداد  بیشترین  که  کشورهایي 
هند،  ژاپن،  متحده،  ایاالت  شامل  دارند،  اتحادیه 
ایران، بنگالدش، اندونزي، آلمان و کانادا مي باشند. 
اعضاي این اتحادیه شامل فدراسیون ها و اتحادیه 
هاي ملي، شرکت هاي تعاوني، سازمان هاي حامي 
با تعاوني ها کار مــی  ادارات دولتي که  تعاوني و 

ــد، مي باشند. کنن

دفاتر منطقه اي اتحادیه بین المللي تعاون
محل دفتر جهاني در شهر بروکسل  و چهار دفتر منطقه اي در آسیا و اقیانوسیه دهلي 

نــو اروپا، بروکســل آ فریقا،کنیــا و  آمریکا واشنگتن مــی باشــد.
سازمان هاي بخشي اتحادیه بین المللي تعاون 

این اتحادیه داراي 9 سازمان در حوزه هاي ذیل است؛
بانکداري، کشاورزي، شیالت، بیمه، سالمت، مسکن، مصرف، صنعت و خدمات

انجمن بین المللی تعاونی بانکداری                                                                                                                                         
سازمان بین المللی تعاونی کشاورزی

سازمان بین الملی تعاونی صیادی
فدراسیون بین المللی تعاونی و شرکت های بیمه 

سازمان بین المللی تعاونی بهداشت
سازمان بین المللی تعاونی مسکن
سازمان بین المللی تعاونی مصرف

سازمان بین المللی تعاونی های تولید کنندگان صنعتی، فنی و خدماتی

تهیه و تنظیم: گروه اجتماعی
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گــردش مالــی جهانــی بــه مبلــغ 2.2 تریلیــون دالر بــرای 300 ســازمان 
برتــر در جهــان از بیــن 25 کشــور مــی باشــد. همچنیــن میــزان ایجــاد 
اشــتغال در تعــاون، حداقــل 250 میلیــون نفــر در سراســر جهــان مــی 
ــاً 12 درصــد از کل جمعیــت شــاغل در کشــور هــای  باشــد کــه تقریب

گــروه 20 )جــی 20( را بــه خــود اختصــاص داده اســت.

جنوبي،  کره  کانادا،  برزیل،  استرالیا،  صعودي،  عربستان  ژاپن،  ایتالیا، 
مکزیک مي باشد.

* در فنالند 72 درصد جمعیت عضو تعاونی ها هستند.
* در ایالــت متحــده بیــش از 40000 شــرکت تعاونــی بــا 350 میلیــون 
عضــو فعــال هســتند )بســیاری از افــراد عضــو بیــش از یــک تعاونــی 

. ) هستند
* در کانادا ، حدود 18 میلیون نفر، عضو تعاونی ها هستند.

* در اروگوئــه حــدود 30 درصــد از جمعیــت، اعضــای تعاونــی هســتند 
کــه نماینــده حــدود یــک میلیــون نفــر هســتند.

ــا  ــی ه ــو تعاون ــت عض ــد از جمعی ــدود 25 درص ــنگاپور، ح * در س
ــو دارد. ــون عض ــدود 1.4 میلی ــه ح ــتند ک هس

ــاق تعاون ایران ت منبع: ا

گــروه جــی 20؛ گروهي متشکل از وزراي اقتصاد )دارایــی( و مسوالن  
بانــک هــایمرکزي قدرتمندترین کشورهاي جهان است که در مجموع 
85 درصد تولید ناخالص و دو سوم جمعیت  جهان را تشکیل مي دهد 
و شامل کشورهاي ایالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، 
چین، روسیه، اندونزي، ترکیه، آرژانتین، هند، آفریقاي جنوبي، بریتانیا، 

آمارهای بین المللی اقتصادی تعاون 

بر اساس مطالعه »تعاونی و اشتغال: گزارش جهانی« اطالعات ذیل به دست آمده

10 شرکت برتر تعاونی در جهان در سال 2014
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بازار پـول

تهیه و تنظیم گروه اقتصادی

تثبیــت ارزی واژه ای اســت کــه تحلیلگــران 
ــوان  ــکل آن را عن ــزار ش ــه ه ــوزه ب ــن ح ای
مــی کننــد ولــی آیــا ایــن موضــوع راهــکاری 
دارد یــا یــک توهــم بیــش نیســت، تــرس از 
ــورم اســت کــه سیاســتگذاران را وادار مــی  ت
کنــد بــه جــای ارز شــناور از ارز ثابــت دفــاع 
ــذاران  ــرمایه گ ــه س ــی ک ــد، مخاطرات نماین
بــرای شــناور ســازی ارز در ذهــن دارنــد بــه 
نوعــی بــی اســاس اســت بــه ایــن دلیــل کــه 
طبــق پژوهــش هــا و بررســی هــای انجــام 
شــده شــکاف تقریبــی 30 درصــد بیــن نــرخ 
واقعــی و اســمی وجــود دارد، طــی ایــن 
ــل شــناور  ــه از پ ــا کشــورهایی ک بررســی ه
ــکوفایی در  ــه ش ــد ب ــته ان ــازی ارز گذش س

ــد. اقتصــاد رســیده ان
بــا نــگاه داشــتن ارز در محــدوده خــاص 
تناقــض در بهــای تمــام شــده کاالهــای 

خارجــی و داخلــی متکــی بــه واردات بوجــود 
ــد. ــد آم خواه

در ایــران بانــک مرکــزی در ایــن مواقــع بــه 
ــه مــی آیــد کــه  ــا نــرخ مبادل ــازار ب کمــک ب
هزینــه هــای بســیار باالیــی دارد و در تــداوم 
ــی  ــده ای را م ــکالت عدی ــت مش ــن حرک ای
ــال در  ــوان مث ــه عن ــد، ب ــور ش ــوان متص ت
ابتــدای دهــه 90 ایــن اتفــاق موجــب نابــودی 
ــد.  بســیاری از بخــش هــای اقتصــادی گردی
یکــی دیگــر از دالیــل تــرس سیاســتگذاران 
ــی  ــودن ســبد مصرف ــار ب ــران پرب ــول در ای پ
ــی اســت.  ــای واردات ــی از کااله ــوار ایران خان
ــش  ــی زاده و همکاران ــی مدن در پژوهشــی عل
ایــران  در  ارز  نــرخ  اندازه گیــری گــذر  در 

نشــان می دهــد کــه گــذر نــرخ ارز در ایــران 
ــن  ــا 40 درصــد اســت. ای ــن 30 ت ــزی بی چی
بــه آن معنــا مــی باشــد کــه در اثــر افزایــش 
10 درصــدی نــرخ ارز قیمت هــا در بلندمــدت 
بیــن 3 تــا 4 درصــد افزایــش خواهــد یافــت. 
کشــورهایی نظیــر برزیــل و شــیلی بــا بحران 
هــای شــدید مالــی و اقتصــادی مجبــور 
شــدند کــه بــه مــرور زمــان از تثبیــت ارز بــه 
ــد و در حــال حاضــر  ــل نماین ارز شــناور تبدی
ــته  ــر از گذش ــوی ت ــب ق ــه مرات اقتصــادی ب

ــد. دارن

ارزش پول واقعی ایران نسبت به ارز های رایج
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اقتصــاد ایــران در گــرو بانــک و بانــک هــا 
در چالــش هــای پولــی هســتند، بــازار پــول 
ــی نیســت،  نیــز جوابگــوی بنــگاه هــای مال
راهــکاری کــه بــازار ســرمایه برای گســترش 
بــازار پــول ایجــاد نمــوده افزایــش اعتبــار از 
ــی  ــن مال ــت، تامی ــار اوراق اس ــق انتش طری
بدهــی(  )بــازار  اوراق  انتشــار  طریــق  از 
همچنــان بــه معنــای واقعــی کلمــه تعریــف 
نشــده اســت. در ایــن خصــوص کمیســیون 
بــازار پــول فــراز و نشــیب هــای بــازار 
ــی  ــنهادات متنوع ــی و پیش ــی را بررس بده

ــن  ــویه بی ــک تس ــد. BIS بان ــه نمودن را ارای
ــان ســال 2016  ــی در گزارشــی در پای الملل
ــی را بیشــتر  ــن مال ارزش انتشــار اوراق تامی
از تســهیالت اعــالم نمــود. بــازار بدهــی در 
آمریــکا بحــران هــای اقتصــادی و رکــود را 

ــش داد. پوش
از ســال 1386 تاکنــون بیــش از 860 هــزار 
کشــور  در  بدهــی  اوراق  ریــال  میلیــارد 
ــزار  ــر 46000 ه ــه در براب ــده ک ــر ش منتش
از طریــق  میلیــارد ریــال تامیــن مالــی 

ــت. ــز اس ــیار ناچی ــی بس ــتم بانک سیس

از ســال 1999 تــا 2014 در ایــاالت متحــده 
بیــش از 1711 هــزار میلیــارد دالر اوراق 
بدهــی منتشــر شــده و ســهم تامیــن مالــی از 
سیســتم بانکــی طــی ایــن دوره 1177 هــزار 

ــارد دالر اســت. میلی
مشــکالت عــدم تامیــن مالــی از طریــق 
ــت اوراق،  ــوان: ضمان ــی ت ــار اوراق را م انتش
عــدم تعریــف قوانیــن، عــدم موسســات رتبــه 
بنــدی، عــدم تنــوع ابزارهــای مالــی و عــدم 
ــرای  ــی ب ــود. ول ــان نم ــازی بی ــگ س فرهن
ــز  ــه تجهی ــاز ب ــم نی ــن مه ــه ای ــتیابی ب دس
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ــا  ــورس اوراق بهــادار ب ــد مــدت، ب ــی بلن ــع مال مناب
ــی  ــوی، شــفافیت در صــورت هــای مال عملکــرد ق
ــازان و افزایــش اوراق  شــرکت هــا، حــذف ســفته ب

ــت اســت. ــا حفــظ کیفی ب
ــن  ــوص تعیی ــزی در خص ــک مرک ــالغ بان ــرو اب پی
ــای  ــدوق ه ــه صن ــی ب ــرخ بازده ــا ن ــره ی ــرخ به ن
ــدوق هــای نســبت  ســرمایه گــذاری برخــی از صن
ــن موضــوع  ــی توجــه هســتند ای ــالغ ب ــن اب ــه ای ب
موافــق و مخالــف هایــی را بــه همــراه دارد رییــس 
اداره امــور نهادهــای مالــی ســازمان بــورس در 
واکنــش بــه ایــن ابــالغ بیــان نمــود ماهیــت 
ــاوت  ــک متف ــا بان ــا ب ــدوق ه ــذاری صن ســرمایه گ
ــرخ بازدهــی  ــن ن ــا تعیی ــد ی ــرار دادن قی اســت و ق
ــت از ماهیــت صنــدوق ســرمایه گــذاری خــارج  ثاب
ــذاران در  ــرمایه گ ــور س ــل حض ــا دلی ــت، و تنه اس
ــدم ریســک اســت و  ــا ســود و ع ــدوق ه ــن صن ای
ــردد در  ــقف گ ــار س ــای آن دچ ــود ه ــه س چنانچ
ــه نفــع شــرکت هــای حاضــر  ــد ب ادامــه شــاید رون
ــازار  ــکل از ب ــی متش ــازار مال ــزود ب ــد. وی اف نباش
پــول و ســرمایه اســت و ســرمایه گــذار بــه دنبــال 
نــرخ ســود باالتــر پــس بــا تعاریــف و تعییــن ســقف 

ــی شــود. ــل م ــار خل ــا دچ ــدوق ه ــت صن ماهی
چشــم انــداز و چالــش هــای اقتصــاد ایــران را 
ــی   ــه اصالحات ــا ارای ــول ب ــی پ ــن الملل ــدوق بی صن
تعریــف نمــود، در ایــن گــزارش: اقدامــات اصالحــی 
دولــت،  بدهی هــای  مدیریــت  بــا  بودجــه  در 
اصالحــات در سیســتم بانکــی بــا افزایــش ســرمایه 
ــرخ ارز  ــازی ن ــوق، یکسان س ــات مع ــل مطالب و ح
ــوب  ــک چارچ ــه ی ــی ب ــت های پول ــال سیاس و انتق
بازارمحــور، اصالحــات ســاختاری در فضای کســب و 
کار و تقویــت بخــش خصوصــی، تکمیــل اصالحات 
قانــون مبــارزه بــا پولشــویی و تامیــن مالــی 
تروریســم بــرای اتصــال بــه سیســتم مالــی جهانــی 
ــان،  ــتغال زن ــی از اش ــی عمل و سیاســت های حمایت
ــی  ــن  الملل ــدوق بی ــنهادی صن ــته پیش ــزای بس اج

ــول اســت.  پ
ــد  ــود رش ــالم نم ــی اع ــی گزارش ــز ط ــک مرک بان
ســریع ســپرده هــای بلنــد مــدت در مهرمــاه متوقف 
ــه طــوری کــه در ایــن مــاه رشــد 33 هــزار  شــد ب
ــپرده  ــزارش س ــن گ ــی ای ــان داد، ط ــارد را نش میلی
هــای بلنــد مدت بــا رشــد 140 هــزار میلیــارد تومان 
شــهریور را بــه پایــان رســانده بــود، حجــم ســپرده 
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هــای کوتــاه مــدت نیــز بــا کاهــش روبــرو شــد، 
ــده ای  ــرش ع ــر نگ ــانه از تغیی ــد نش ــن رون ای
ــوز  ــی هن ــذاری دارد ول ــرمایه گ ــردم در س از م
بخــش عمــده ای از ســرمایه گــذاری هــا ســپرده 
هــای بانکــی اســت کــه نشــان از جذابیــت های 
بــازار پــول دارد. همانطــور کــه در گــزارش قبلــی 
ارایــه شــده بــود بانــک هــا از فرصــت 111 روزه 
ــی  ــود بانک ــل س ــرای تعدی ــزی ب ــک مرک بان
ــوی  ــیار ق ــات بس ــا تبلیغ ــد و ب ــتفاده کردن اس
مــردم را بــه ســرمایه گــذاری هــای بلنــد مــدت 
ــد  ــا ســود 20 درصــد ترغیــب نمودن در بانــک ب
ــورد رشــد 27 درصــدی در  ــه در شــهریور رک ک
ســپرده هــای بلنــد مــدت و افــت 200 درصــدی 
ــاه مــدت ثبــت شــد. هــر  در ســپرده هــای کوت
چــه از مهــر عبــور کردیــم شــدت تبدیــل 
قراردادهــای کوتــاه مــدت بــه بلنــد مــدت کمتــر 
ــول بدســت  ــازار پ ــری را ب و شــرایط مســاعد ت
ــه  ــدت ب ــاه م ــای کوت ــپرده ه ــر س آورد. در مه
ــه 5  ــدت ب ــد م 3/4 درصــد و ســپرده هــای بلن
ــپرده های  ــاه س ــیدند. در مهرم درصــد رشــد رس
ــدت 687  ــپرده های بلندم ــدت 465 و س کوتاه م

هــزار میلیــارد تومــان شــد. 

منابع:
بانک مرکزی ایران

روزنامه انتخاب
روزنامه جهان اقتصاد
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افزایــش قیمــت هــای بیــن المللــی در حــوزه مــواد فلــزی و معدنــی درخشــش بازارهــای ایــن نمــاد هــا را نویــد مــی دهــد، تحلیلگــران ایــن 
ــد ولــی پیــش  ــازار را پیــش بینــی نمــوده بودن ــه قیمــت هــای ســه ماهــه دوم ســال 96 احتمــال رونــق گرفتــن ایــن ب ــا توجــه ب حــوزه ب
بینــی 9 درصــدی ایــن بــازار بــرای خیلــی از کارشناســان دور از ذهــن بــه نظــر مــی رســید. ســرب و  مــس در بــازار هــای جهانــی رشــد 8 
درصــدی را تجربــه کردنــد، روی و آلومینیــوم نیــز بــه ترتیــب 15 و 11 درصــد رشــد را نشــان دادنــد، ورق گــرم، اســلب فــوالدی و زغــال 
ســنگ نیــز رشــد تقریبــی 30 درصــدی را در معامــالت CIS داشــتند، ایــن رشــد تاثیــر بســزایی نیــز در بازارهــای داخلــی داشــت جایــی کــه 
ــه همــراه داشــت،  ــرای شــرکت هــای کاال محــور ســودآوری قابــل توجهــی را ب ــرخ دالر را رقــم زد و ایــن موضــوع ب رشــد 5 درصــدی ن
بــه عنــوان مثــال شــرکت فــوالد خوزســتان عملکــرد همگامــی بــا قیمــت هــای جهانــی در شــهریور مــاه بــه ثبــت نرســاند، ولــی جهــش 

ســودآوری آن در مهــر قابــل مشــاهده بــود و در ادامــه رشــد هــای ســودآور دیگــر شــرکت هــای فــوالدی نیــز رقــم خــورد.
در ابتــدای مهــر مــاه قیمــت ســرب در بازارهــای جهانــی رکــورد هــای متعــددی را ثبــت کــرد، 22 ســپتامبر ســرب بــا ثبــت بهــای 2477 دالر 
در هــر تــن جذابیــت ایــن نمــاد را بــرای معاملــه گــران ایــن حــوزه بیــش از پیــش نمایــش داد، بیشــترین قیمــت بازارهــای جهانــی بــه اواخــر 
نوامبــر 2016 و آگوســت 2011 بــر مــی گــردد، کــه در مقایســه بــا هــر دو شــرایط حــال حاضــر ایــن فلــز بســیار مثبــت ارزیابــی مــی شــود. 

 بازار فلزات
تهیه و تنظیم گروه اقتصادی

 درخشش بازارهای مواد فلزی 
و معدنی با افزایش قیمت های 

بین المللی
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ــای  ــن رشــد را در بازاره ــم بهتری ــد از لیتی ســرب بع
ــه خــود اختصــاص داد. بهــای  فلــزی و کاالیــی را ب
ــد  ــه 9 درص ــک ب ــر نزدی ــه اول مه ــرب در هفت س
رشــد قیمتــی را تجربــه کــرده ولــی بــرای یــک مــاه 
ــت  ــه ثب ــت ب ــش قیم ــر 7 درصــد افزای ــش از مه پی
رســیده اســت. ســرب بــه نســبت مــدت مشــابه ســال 
قبــل نیــز 26 درصــد رشــد داشــته اســت. مهمتریــن 
دالیــل ایــن افزایــش را مــی تــوان برتــری تقاضــا بــر 
ــش  ــر افزای ــی ب ــدرال رزرو مبن ــم ف عرضــه و  تصمی
نــرخ بهــره در آینــده نزدیــک دانســت، البتــه کاهــش 
حجــم تولیــد ســرب نیــز در ســال هــای اخیــر تاثیــر 
بســزایی در ایــن رشــد داشــته اســت، تولیــد ســرب و 
روی در بیشــتر ذخایــر معدنــی در کنــار هــم صــورت 
ــا  ــی ه ــی از کان ــی برخ ــور کل ــه ط ــرد ب ــی پذی م
ــود  ــز وج ــره نی ــال و نق ــدن، ط ــس و مولیب ــد م مانن
ــن  ــد، ای ــی گوین ــی م ــز معدن ــه آن پاراژن ــه ب دارد ک
ــه در  ــده ک ــث ش ــرب باع ــازار س ــی در ب ــی فن ویژگ
معــادن روی نیــز اســتخراج ســرب در اولویــت باشــد، 
البتــه ســخت گیــری هــای زیســت محیطــی نیــز بــر 
ــش  ــاال را کاه ــار ب ــا عی ــول ب ــن محص ــرآوری ای ف
مــی دهــد، بــه ترتیبــی کــه از ســال 2013 تــا 2016 
کاهشــی معــادل 8 درصــد در تولیــد ســرب مشــاهده 
مــی شــود، بازیافــت قراضــه هــای ســرب نیــز بخــش 
ــی  ــازار را پوشــش م ــن ب ــی از تقاضــا هــای ای بزرگ
ــرب  ــای س ــان به ــودار نوس ــاهده نم ــا مش ــد، ب دهن
ــه  ــد ک ــان می ده ــر نش ــال های اخی ــا و س در ماه ه
ایــن فلــز بعضــًا فــراز و فرودهــای بزرگــی را تجربــه 
کــرده، یعنــی احتمــال جهــش نــرخ و ســپس کاهــش 
ــان  ــا اطمین ــوان ب شــدید قیمتــی وجــود دارد و نمی ت
ــا افزایــش قیمــت هــا  ــا کاهــش ی ــرخ ی از تثبیــت ن

ســخن گفــت.
ــیر  ــر مس ــزات دیگ ــد فل ــت همانن ــکل نتوانس ــا نی ام
ــی  ــش عرضــه، بدبین افزایشــی را نشــان دهــد، افزای
ــل کارشناســان از  ــودن تحلی ــی ب ــازار، منف ــاالن ب فع
دورنمــای قیمــت در برابــر برتــری نمادهــای دیگــر از 
دالیــل عــدم رشــد ایــن نمــاد اســت. نیــکل فلــزی 
ــوالد  ــد ف ــرد را در تولی ــترین کارب ــه بیش ــت ک اس
ــکل و  ــگ، محصــوالت شــیمیایی حــاوی نی ضــد زن
ــل  ــن دلی ــه همی ــزی را دارد، ب ــطوح فل ــکاری س آب
بیشــترین تقاضــای نیــکل در بازارهــای داخلــی 
ــال  ــت، در س ــال اس ــرد س ــول س ــی در فص و خارج
2016 فیلیپیــن بــا اســتخراج 500 هــزار تــن، روســیه 
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ــن  ــزار ت ــادا 255 ه ــن، کان ــزار ت ــا 256 ه ب
ــد  ــن تولی ــن برتری ــزار ت ــترالیا 206 ه و اس
کننــدگان ایــن فلــز بودنــد. بهــای نیــکل در 
ــده  ــی کاهن ــدید ول ــانات ش ــا نوس ــاه ب مهرم
همــراه بــود. بــا توجــه بــه نوســانات قیمــت 
ــده  ــح از آین ــی صحی ــش بین ــا پی ــل ی تحلی
ایــن بــازار دشــوار اســت، عــدم ثبــات نســبی 
در اقتصــاد جهــان، تنــش هــای ژئوپلتیــک و 
ــل  ــا از دالی ــه و تقاض ــات در عرض ــدم ثب ع
ــازار  ــن ب ــح در ای ــی صحی ــش بین ــدم پی ع

اســت.
ــال  ــدای فصــل در کان ــن مــس در ابت هــر ت
6700 قــرار داشــت، ایــن رقــم در برابــر 
هفتــه هــای گذشــته کاهــش 200 دالری را 
ــز نیــز ماننــد مــس  نشــان مــی داد، ایــن فل
بــا ابهامــات پیچیــده ای در امــر پیــش بینــی 
روبــرو مــی باشــد، کــه مهمتریــن دلیــل آن 
ــود  ــای موج ــفافیت در داده ه ــدم ش ــز ع نی
ــای  ــا داده ه اســت. نوســان قیمــت مــس ب
ــه  ــی شــود ک ــر م ــی دســتخوش تغیی متنوع

ــی  ــازار جهان ــای ب ــت ه ــا قیم ــی از آنه یک
ــر  ــای اول مه ــس در روزه ــی م ــت، ول اس
ــی  ــای جهان ــازار ه ــش قیمــت در ب ــا افزای ب
رونــد کاهشــی را پیــش رو گرفــت و بــا 
ــزی  ــای فل ــی نماده ــای جهان ــش به کاه
ــه  ــانات افزایشــی را نشــان داد ک ــس نوس م
ایــن موضــوع مخالــف رویــه هــای گذشــته 
و پیــش بینــی فعــاالن بــازار بــود. ایــن 
ــار نظــر  ــدم اظه ــرای ع ــی ب نوســانات اهرم
ــود. بهــای نقــدی  ــن حــوزه ب تحلیلگــران ای
ــاه در  ــر م ــه اول مه ــای هفت ــس در انته م
کانــال 6600 دالر در تــن بــود و بهــای 
ــش 8  ــا افزای ــم 6660 ب ــاه رق ســلف ســه م
ــز در  ــن فل ــی داد، ای ــان م ــدی را نش درص
ادامــه مهرمــاه و بــا توجــه بــه کاهــش ارزش 
ــد  ــج رش ــای رای ــا ارزه ــه ب دالر در مقایس
ــن  ــل ای ــر دلی ــود دیگ ــت نم ــی را ثب اندک
رشــد را مــی تــوان توفــان هــاروی و تــداوم 
ــای  ــد تقاض ــی و رش ــکالت آب و هوای مش
ــی  ــکا در جهــت ســاخت ویران مــس در آمری

هــای طبیعــی دانســت. یکــی دیگــر از دالیل 
ــازار برگشــت چیــن  ــن ب ــدک در ای ــق ان رون
بــه تجــارت فلــز ســرخ اســت، زیــرا بــا آغــاز 
بورس هــای  و  فلــزی  بازارهــای  کار  بــه 
کاالیــی در ایــن کشــور، شــاهد  تزریــق 
ــی  ــت و مهــم در بازارهــای جهان جــوی مثب
هســتیم کــه البتــه تاثیرگــذاری این ســیگنال 
بــر بــازار مــس، بیشــتر از ســایر فلــزات پایــه 
ــی  ــم ارزیاب ــد مه ــن داده را بای ــه ای ــوده ک ب
کــرد. در اواســط فعالیــت بــازار فلــزات لنــدن 
ــزات  ــی فل ــای تمام ــه به ــتیم ک ــاهد هس ش
پایــه کاهشــی شــده ولــی  مــس هنــوز هــم 
توانســته تــا قیمت هــای روز گذشــته خــود را 
ــد  ــت نشــان می ده ــن وضعی ــد. ای ــظ کن حف
ــایر  ــر از س ــس بهت ــازار م ــاع در ب ــه اوض ک
ــه  ــا توج ــس ب ــت. م ــابه اس ــای مش بازاره
بــه ســوابق تاریخــی در معامــالت بــازار 
ــی  ــای سیاس ــش ه ــر تن ــت تاثی ــزات تح فل
ــا روی کار  ــال ب ــوان مث ــه عن ــز هســت، ب نی
آمــدن ترامــپ بهــای مــس در طــول 20 روز 
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ــه  ــید ک ــن رس ــر ت ــه 5900 دالر در ه از 4600 دالر ب
ــی رود.  ــمار م ــه ش ــوی ب ــزرگ و ق ــیار ب ــی بس جهش

ــز در کــش و قــوس  ــازار فــوالد نی ــادل ب شــرایط نامتع
ــای  ــالش ه ــورد، ت ــم خ ــادی رق ــی اقتص ــای سیاس ه
مثبتــی در ایجــاد شــاخص قیمــت بــرای فــوالد صــورت 
پذیرفــت ولــی در عمــل فعــاالن بــازار از ایــن شــاخص 
پیــروی نمــی کننــد، مهمتریــن دلیــل بکارگیــری 
شــاخص پیــش بینــی آینــده بــازار اســت کــه بــا توجــه 
ــی  ــی را نم ــده دورنمای ــف ش ــفافیت تعری ــدم ش ــه ع ب
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــور ش ــاد متص ــن نم ــرای ای ــوان ب ت
ــر  ــذار ب ــر گ ــای تاثی ــی داده ه ــوارد و بررس ــی م تمام
ــا اســتفاده از تجــارب خارجــی  ــازار مــی تــوان ب ایــن ب
و اعــالم یــک شــاخص قیمتــی مشــخص بــرای بــازار 
فــوالد بــا فــرض ضرایــب خــاص، مــی تــوان دورنمــای 
ــع  ــود. مناف ــی نم ــش بین ــدی پی ــا ح ــازار را ت ــن ب ای
تعییــن چشــم انــداز قیمــت از مضــرات آن بیشــتر اســت 
زیــرا خروجــی آن مقاومــت بدنــه بــازار در برابــر کاهــش 

قیمــت هــا اســت.
تامیــن آلومینیــوم بــرای صنایــع پاییــن دســتی همــواره 
مشــکالتی را ایجــاد مــی نمایــد، از ایــن رو پیشــنهادی 
را ســندیکای آلومینیــوم بــه ایمیــدرو ارایــه نمــود، 
ــاره  ــن ب ــندیکا در ای ــن س ــره ای ــات مدی ــت هی ریاس
ــا و  ــبت واردات آلومین ــول نس ــری در فرم ــت: بازنگ گف
صــادرات آلومینیــوم،  اولویــت  دهــی بــه صنایــع داخلــی 
در خریــد شــمش و بازنگــری در قیمت گــذاری شــمش 
داخلــی بــه نســبت نــرخ بــورس فلــزات لنــدن از 
ــوم اســت،  ــع آلومینی ــی صنای ــه پیشــنهادهای اصل جمل
انحصــار در عرضــه شــمش آلومینیــوم از ســوی برخــی 
ــن  ــی بی ــا تعادل ــته م ــود دارد، خواس ــدگان وج تولیدکنن
صنایــع باالدســتی و پایین دســتی آلومینیــوم اســت، 
وی بیــان نمــود یکــی از اهــداف ادغــام وزارت صنعــت 
معــدن بــا بازرگانــی وحــدت فرماندهــی و سیاســتگذاری 
یکپارچــه بــود کــه ثمــره آن بایــد نــگاه ویــژه بــه صنایع 
ــش  ــه چال ــت مدبران ــا مدیری ــد و ب ــتی باش ــن دس پایی
ــد  ــز بای ــون نی ــردد. اکن ــرف گ ــوزه برط ــن ح ــای ای ه
ــی در  ــه خلل ــد ک ــی باش ــه میزان ــل ب ــه در  داخ عرض

ــن دســتی ایجــاد نشــود. ــع پایی ــاز صنای ــن نی تامی
حجــم عرضــه و تقاضــا در معامــالت آلومینیــوم از 
اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت، آمارهــا نشــان 
مــی دهــد حجــم معامــالت آلومینیــوم در مهرمــاه ســال 
جــاری 50400 تــن بــود کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 
ــاه قبــل از آن 28/ 577 درصــد کاهــش را نشــان  در م
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ــا  ــی اســت ت ــیگنال کاف ــن س ــد. همی می ده
ــورد  ــت را م ــن صنع ــای ای ــوان واقعیت ه بت
مهرمــاه  در  داد.  قــرار  بررســی  و  بحــث 
حجــم کل عرضه هــا حتــی بــا احتســاب 
عرضه هــای نقــدی رقمــی نزدیــک بــه 
ــا حجــم  ــه در مقایســه ب ــوده ک ــن ب 5680 ت
ــم 11  ــاه و رق ــهریور م ــالت کل در ش معام
هــزار و 800 تــن از عقب نشــینی جــدی 
ــوارد  ــن م ــت دارد. ای ــالت حکای ــم معام حج
صنایــع پاییــن دســتی را تهدیــد مــی نمایــد، 
ــوم  ــه آلومینی ــال حجــم معامل ــوان مث ــه عن ب
ــورس کاال در خــرداد 1000 در شــهریور  در ب
11000 و در مهرمــاه 5000 تــن ثبــت گردید، 
ــا را  ــه ه ــی معادل ــا تمام ــان تقاض ــن نوس ای
ــازار  ــاه در ب ــان مهرم ــد زد. پای ــم خواه بره
ــن  ــر ت ــره ای در ه ــز نق ــت فل ــی قیم جهان
20159 دالر نشــان داد، کــه رشــد اندکــی را 
در ایــن بــازار نشــان مــی دهــد فعــاالن بــازار 
نیــز ایــن رونــد رو بــه رشــد را مثبــت ارزیابــی 

نمودنــد، در آخریــن معامــالت بــورس فلــزات 
لنــدن بهــای هــر تــن آلومینیــوم بــرای داد و 
ســتد نقــدی و تحویــل فیزیکی فــوری 2159 
ــرای معامــالت  ــی ب ــه ثبــت رســید ول دالر ب
ســلف ســه ماهــه، ایــن رقــم 2166 دالر بــه 
ــی  ــان دهنده خوش بین ــه نش ــیده ک ــت رس ثب

ــت. ــتر قیمت هاس ــد بیش ــه رش ــازار ب ب
روی در اولیــن هفتــه از آبــان رونــد افزایشــی 
را نشــان داد، افزایــش قیمــت روی بــا توجــه 
ــودی  ــش موج ــت و کاه ــه ارزش دالر، نف ب
انبارهــای بــورس فلــزات لنــدن بــود، در 
20 اکتبــر میــزان موجــودی انبارهــا بــه 
ــی از  ــن یک ــه ای ــید، ک ــن رس ــزار ت 268 ه
ــود،  ــاد ب ــن نم ــد ای ــل رش ــن عوام مهمتری
ــوان  ــی ت ــت روی را م ــده قیم ــل کاهن عوام
کاهــش نفــت کرکــوک در پــی حملــه عــراق، 
ــن و  ــوی چی ــت از س ــای نف ــش تقاض افزای
هنــد، کاهــش عرضــه نفــت توســط آمریــکا، 
تنــش هــای سیاســی آمریــکا و ایــران و 

ــرد،  ــام ب ــه ن ــک در خاورمیان ــن ریس باالرفت
ــده  ــل کاهن ــده عوام ــل افزاین ــار عوام در کن
چیــن،  در  مســکن  تــورم  تــوان  مــی  را 
تضعیــف یــن ژاپــن ناشــی از سیاســت هــای 
انبســاط مالــی، افزایــش ارزش دالر و کاهــش 
موجــودی انبارهــا دانســت. ایــن فلــز بــا 8/ 2 
درصــد رشــد نســبت بــه روز قبــل بــه 3 هــزار 

ــید. ــن رس ــر ت ــه ازای ه و 265 دالر ب
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بورس انرژی
تهیه و تنظیم گروه اقتصادی

 1396 ــال  ــه دوم س ــه ماه ــان س ــا پای ت
ــازار فیزیکــی  ــالت ب ــوع ارزش معام مجم
 625 16 هــزار و  بــورس انــرژی بــه مبلغ 
ــش  ــال رســید کــه رشــدی بی ــارد ری میلی
از 120 درصــد را نشــان مــی داد، دالیــل 
متعــددی را مــی تــوان بــرای ایــن رشــد 
برشــمرد یکــی از دالیــل رشــد ارزش 
معامــالت فرآورده هــای هیدروکربــوری 
ــورس  ــی ب ــی و داخل ــگ بین الملل در رین
ــای  ــرکت ه ــه ش ــتفاده بهین ــرژی، اس ان
غیر دولتــی  تولید کننــدگان  و  پاالیشــی 
از  اســتفاده  بــرای  بــورس  ظرفیــت  از 
ــت،  ــازار اس ــن ب ــت در ای ــای رقاب مزای

گــذاران در ایــن حــوزه را دارد. یکــی 
از دالیــل ایــن کاهــش را مــی تــوان 
ــد  ــای تولی ــای واحده ــت ه ــش فعالی کاه
ــه  ــت ک ــرم دانس ــاه مح ــالت م در تعطی
ــرای  ــی ب ــای مهم ــیگنال ه ــواره س هم
بــه شــماره  معامــالت  کاهــش حجــم 

ــد. ــی آی م
اضافــه  از  انــرژی  بــورس  مدیر عامــل 
پاالیشــگاهی  محصــول  دو  شــدن 
ــران  ــت ته ــش نف ــد پاالی ــامل آیزوفی ش
ــاه  ــت کرمانش ــش نف ــوره پاالی ــت ک و نف
نهایــی ســازمان  در مهرمــاه، موافقــت 
انــدازی  راه  خصــوص  در  بــورس 
ــای  ــری ه ــرق و پیگی ــروژه ب ــدوق پ صن
عرضــه  خصــوص  در  گرفتــه  صــورت 
ــرداد  ــرژی خب ــورس ان ــام در ب ــت خ نف
همچــون  هایــی  فــرآورده  افــزود  و 
ــوره  ــت ک ــل و نف ــات گازی، گازوئی میعان
ــه  ــورس ارای ــته در ب ــه روال گذش ــز ب نی
ــت  ــدواری اس ــای امی ــد و ج ــد ش خواه

دلیــل دیگــر مبنــای ارز آزاد و کســب 
ــدگان  ــه کنن ــرای عرض ــتر ب ــت بیش منفع
تــوان  مــی  نیــز  را  دلیــل  ســومین  و 
ــی  ــای پاالیش ــرآورده ه ــیع ف ــف وس طی
در  همچنیــن  بــرد،  نــام  را  ایــران  در 
بــه  بــرق  بــازار  شــهریورماه  پایــان 
رشــد  و  ریــال  میلیــارد   1603 ارزش 
مــاه  پایــان  در  رســید.  درصــدی   100
توانســت  انــرژی  بــورس  بــازار  مهــر 
تومــان  میلیــارد   300 معامالتــی  کــف 
ــبت  ــم نس ــن رق ــه ای ــد ک ــظ نمای را حف
تومــان  میلیــارد   60 مــاه  مــرداد  بــه 
ــن  ــه ای لبت ــی داد. ا ــان م ــش را نش کاه
 200 کاهــش در برابــر رشــد بیــش از 
درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته جــای 
امیــدواری هــای بســیاری بــرای ســرمایه 

ــامل     ــگاهی ش ــول پاالیش ــدن دو محص ــه ش ــرژی از اضاف ــورس ان ــل ب مدیر عام
ــاه و راه  ــت کرمانش ــش نف ــوره پاالی ــت ک ــران و نف ــت ته ــش نف ــد پاالی آیزوفی
انــدازی صنــدوق پــروژه بــرق و همچنیــن  عرضــه نفــت خــام در بــورس انــرژی 

ــرداد. خب
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بــورس جــذب  در  نیــز  کــه خریــداران خارجــی 
ــروش  ــه ف ــداوری نمــود ک ــراز امی ب شــوند، ایشــان ا
ــروژه  ــدوق پ ــذاری صن ــرمایه گ ــای س ــی ه گواه
ــی واحــد هــای اقتصــادی  ــز در جهــت تامیــن مال نی
کمــک شــایانی در رونــق ایــن جریــان حاصــل 

ــت. ــوده اس نم
ــدازی  ــروژه راه ان ــدوق پ ــن صن ــاه اولی 17 مهرم در 
گردیــد، صنــدوق پــروژه را مــی تــوان بدیــن شــکل 
تعریــف نمــود کــه ســرمایه گــذاران بــا خریــد اوراق 
پــروژه  ســاخت  در  مالیــات  از  معــاف  مشــارکت 
مراحــل  اتمــام  از  پــس  و  گردنــد  مــی  ســهیم 
ــد  ــود خواهن ــع آن س ــره وری از مناف ــاخت در به س
ــن  ــه کار اولی ــاز ب ــو آغ ــین بابال ــد حس ــرد. محم ب
ارزیابــی  صنــدوق پــروژه را خالقانــه و مطلــوب 
ــول آن  ــوع محص ــت آن را تن ــن مزی ــود و برتری نم
ــای  ــرای واحده ــروژه ب ــدوق پ ــرد، صن ــوان ک عن
پتانســیل  نیــز  نشــده  انــدازی  راه  یــا  مســکوت 
ــا  ــروژه ب ــدوق پ ــن صن ــرمایه را دارد، اولی ــذب س ج
ــی  ــیکل ترکیب ــه س ــد ک ــاد گردی ــد ایج ــوان پرن عن
ــش را  ــر افزای ب 11.5 برا ــا  ــرق ب ــد ب ــان تولی و راندم
ــه  ــا توج ــوان ب ــی بت ــه نوع ــاید ب ــت. ش ــر داش در ب
ــه امنیــت ســرمایه گــذاری، امــکان ســودآوری در  ب
نوســانات قیمــت ســهام، منابــع مالــی گســترده، 
ــی  ــن و ارزیاب ــای نوی ــیوه ه ــا ش ــرمایه ب ــذب س ج
نــوع  ایــن  تحلیلگــران  توســط  مســتمر  هــای 
ــدل  ــن م ــذاب تری ــی از ج ــذاری را یک ــرمایه گ س

ــرد. ــام ب ــذاری ن ــرمایه گ ــای س ه
نفت

ــی از  ــادی یک ــایل اقتص ــار مس ــواره در کن ــت هم نف
ــی  ــن الملل ــل در اهــداف سیاســی بی ــن عوام مهمتری
ــیه و  ــن، روس ــکا، چی ــد آمری اســت، کشــورهای مانن
ــی  ــای سیاس ــش ه ــع تن ــال رف ــه دنب ــواره ب ... هم
ــورهای  ــتند، کش ــیاه هس ــالی س ــرم ط ــا اه ــود ب خ
ــش  ــرای افزای ــزاری ب ب ــر ا ــواره از ه ــیاری هم بس
مــی  اســتفاده  نفــت  بــازار  در  پرقــدرت  حضــور 
ــا  ــه ب ــی ک ــش های ــد چال ــز بع ــیه نی ــد. روس نماین
تعامــالت  گذاشــت  پشــت ســر  آمریــکا  و  اروپــا 
ــت  ــده نف ــد کنن ــورهای تولی ــا کش ــترده ای را ب گس
ــر  ــد ب ن ــالت بتوا ــن تعام ــا ای ــه ب ــت ک ــه راه انداخ ب
ــور در  ــا حض ــورش ب ــه کش ــی علی ــارهای سیاس فش
ــه  ــا را ب ــم ه ــد و تحری ــق آی ــی فائ ــارت جهان تج

ــاند. ــل برس حداق
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ــود  ــت خ نس توا ــیه  2016 روس ــال  در س
بزرگتریــن  ز  ا یکــی  عنــوان  بــه  ا  ر
معرفــی  چیــن  نفــت  کننــده  تامیــن 
تعامــالت  ز  ا بعــد  مســکو  یــد،  نما
نفــت  حــوزه  در  چیــن  بــا  موفــق 
ــرد و در  ــت ک ــی حرک ــمت دهل ــه س ب
ــق  ز طری ا ا  ر ــد  ــت هن نف ــه  رد ک ــر دا نظ
ینــد،  نما تامیــن  یــران  ا و  ونزوئــال 
ســه  در  تولیــد  و  اکتشــاف  روســیه 
قــع در منطقــه  نفتــی خــود وا میــدان 
ز  ا کنسرســیومی  بــه  ا  ر ســیبری 
 ONGC جملــه ز  ا هنــدی  شــرکت های 
ــن   ی ا ــه  ــوری  ک ــه  ط ب ــت.  ــپرده اس س
شــرکت  ها در ســال گذشــته مجموعــا 
میادیــن  یــن  ا در  دالر  میلیــارد   5 /4

مــه  دا ا در  و  کردنــد،  ســرمایه گذاری 
برگــزاری  ز  ا پیــش  هفتــه  یــک  نیــز 
ــرای  ب ــا  ــتان روس ه ــدوم کردس ن رفرا
کردهــا  بــا  خــود  تعامــالت  یــش  فزا ا
آن  ثمــره  و  نمودنــد  آمادگــی  ز  بــرا ا
بــرای توســعه خــط  نامــه ای  تفاهــم 
ــود، روســیه  ب – جیحــان  ــه کرکــوک  لول
ــراق  60 و کردســتان ع پیمــان  ــن  ی ا در 
داشــت.  خواهنــد  ســهم  درصــد   40
ــال  ــات متشــنج ونزوئ ن ز جریا ا ــا  روس ه
ــر  ــال حاض ــتند و در ح ــره جس به ــز  نی
یــن کشــور  ا ز صــادرات  ا بخــش مهمــی 
ــی  ــرکت مل ــه ش ب م  ــت وا ــا پرداخ ب ا  ر
اختیــار گرفتــه  یــن کشــور در  ا نفــت 
ز  ا درصــد   13 حاضــر  حــال  در  نــد،  ا

نفــت ونزوئــال کــه معــادل  صــادرات 
ر بشــکه در روز اســت توســط  225 هــزا
ز  ا ــیاری  ــود و بس ــام می ش نج ا ــیه  روس
جملــه  ز  ا ونزوئــال  نفــت  مشــتریان 
بــه ونزوئــال  یــک پاالیشــگاه متعلــق 
نفــت  رد،  دا ر  قــرا آمریــکا  در  کــه 
 PVDSA ز  ا روســیه  واســطه  بــا  ا  ر
بعــدی  گام  می کننــد.  خریــداری 
ــود  ب ــلمان  ــا س ب ــن  پوتی ر  ــدا ــیه دی روس
ــاض و  ــه ری بط را ــروع  ــع ش ق ــه در وا ک
ــت،  ــت اس نف ــس  ز جن ا ــی  فق توا ــکو  مس
ز  ا پــس  نیــز  عربســتان  نفــت  وزیــر 
ــیه  ــه روس ــود ک نم ــان  بی ــت  ــن نشس ی ا
ــک  وپ ا ــد  لب ــه کا ب ا  ر ــاره ای  ــس دوب نف
مدیــر  قــول  ز  ا نیــز  رویتــرز  دمیــد. 
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نفتــی  شــرکت  بزرگتریــن  عامــل 
را  تهــران  بــا  مذاکــره  خبــر  روســیه 
تحویــل  زنجیــره  یــک  ایجــاد  بــرای 
یــران و کشــورهای آســیای  ا ز  ا نفــت 
ــر  ــی منتش ن ــای جها بازاره ــه  ب ــزی  مرک
د  ردا نمــود. روســیه در حــال حاضــر قــرا
ــا  ب ــت در روز را  ــکه نف ر بش ــزا 100 ه
ــای  ــرکت ه ــن ش رد و همچنی ــران دا ی ا
میادیــن  توســعه  بــرای  نیــز  روســی 
ــی  ــه های نام ــم  ــران تفاه ی ا ــت و گاز  نف
رد  نــد. تمامــی مــوا ا را امضــا نمــوده 
ــه روســیه در  ــد ک ــی ده ــوق نشــان م ف
ــا  ب ــیه  ــت، روس ــت اس ــت نف ــی حاکمی پ
بــرای  نــی  وا فرا مخاطــرات  کار  یــن  ا
ــران  ی ا ــز خواهــد داشــت،  دول نفــت خی
یــن قاعــده مســتثنی نیســت،  ا ز  ا نیــز 
ــادی  قتص ــان ا ز کارشناس ا ــیار  ــه بس لبت ا
باورنــد کــه  یــن  ا و حــوزه نفــت بــر 
ای  رویــه  توانســت  مــی  نیــز  یــران  ا
ــا  ت ــرد  ــش بگی ــیه در پی ــد روس نن را ما
چالــش  بــر  قتصــادی  ا منظــر  ز  ا هــم 
ــم  ــد ه ی آ ــق  ئ ــی فا ن ــم جها ــای تحری ه
ندازهــای  ا چشــم  سیاســت  حــوزه  در 
ترســیم  کشــور  بــرای  را  جدیــدی 

یــد. نما
قتصــاد  ــان مــاه وزارت ا ب آ در دهــه اول 
ــت در  ــه نف ــا عرض ب ــود را  ــت خ فق موا
یــن  ا اعــالم کــرد، در  بــورس  ر  بــازا
گفــت  کرباســیان  مســعود  خصــوص 
مطروحــه  بــط  ضوا و  تعاریــف  بــا 
ــن  ی ا ــا  ب ــود را  ــت خ فق ــت موا ــر نف وزی
لبتــه  ا اســت  داشــته  اعــالم  موضــوع 
کارهــای  ه  را در  بهامــات  ا برخــی 
پــی  در  کــه  اســت  باقــی  یــی  اجرا
نهایــی نمــودن آن هســتیم. تعامــالت 
رز  ا ــا  ب ــرژی  ن ا ــورس  ــام در ب ــت خ نف
ــا  ب ــی  بانک ــای  ــتم ه ــط سیس ــورو توس ی

سیســتم  و  مرکــزی  بانــک  محوریــت 
روشــن  ای  ینــده  آ کارگــزاری  هــای 
د.  دا خواهــد  نویــد  ر  بــازا یــن  ا در  را 
ــمات  ــل س ــر مدیرعام ــن خب ی ا ــی  در پ
داشــت  اظهــار  محســنی  محمدرضــا 
ــالش  ــور و ت ــا حض ب ــه  ــاتی ک در جلس
ــه داری  ن ــورس، خزا ــازمان ب ــت س ریاس
محاســبات،وزارت  دیــوان  کشــور،  کل 
ــت  ــت، معاون ــی نف ــرکت مل ــت و ش نف
ــرژی  ن ا ــورس  ــزی، ب ــک مرک بان ارزی 
ر  برگــزا مرکــزی  ســپرده گذاری  و 
ــه  رد ک ــود دا ــدواری وج می ا ــن  ی ا ــد  ش
ــاد  قتص ــت و ا ــت وزرای نف ــا درخواس ب
تســویه  عملیــات  وزیــران،  هیــات  ز  ا
محوریــت  بــا  خــام  نفــت  معامــالت 
در  مرکــزی  ســپرده گذاری  شــرکت 

نجــام شــود. ر ســرمایه ا بــازا

ــالت  ــت معام ــوم ثب ــل س ــه فص در میان
ــان،  ــارد توم 136 میلی ــش از  ــی بی هفتگ
ــال  ــی س ــالت هفتگ ــورد ارزش معام رک
در  کــه  طــوری  بــه  زد.  را  جــاری 
بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی شــاهد 
و  معامــالت  ارزش  87 درصــدی  رشــد 
63 درصــدی حجــم  همچنیــن تقویــت 
ــا  ــد ت ــب ش ــه موج ــود ک ــتد ب داد و س
هفتــه دوم آبــان هفتــه ای رویایــی در 
قیمــت  رشــد  باشــد.  انــرژی  بــورس 
را  جهانــی  بازارهــای  در  خــام  نفــت 
ــد  ــن رش ــل ای ــی از دالی ــوان یک ــی ت م
ــز  ــان نی ــوم آب ــه س ــود، هفت ــداد نم قلم
دنبــال  را  افزایشــی  حرکــت  تــداوم 
شــاهد  صعــودی  رونــد  ایــن  نمــود 
405 میلیــارد تومــان  از  معاملــه بیــش 
بــازار  در  انــرژی  حامل هــای  انــواع 
فیزیکــی بــود، ایــن موفقیــت را بایــد 
گام بزرگــی بــرای صنایــع مرتبــط بــا 
ــرا  ــمار آورد زی ــه ش ــور ب ــرژی در کش ان
موفقیت هــا  ایــن  برنــده  بزرگ تریــن 
ــم  ــادی مه ــش اقتص ــن بخ ــد همی را بای
در کشــور دانســت. تمایــل پاالیشــگاه 
هــا بــرای عرضــه محصــول و تمایــل 
ــی و  ــرح داخل ــار مط ــا و تج ــرکت ه ش
ــان از کار  ــا نش ــرای تقاض ــی ب ــن الملل بی
دارد،  تســهیل  انــرژی  بــورس  شــفاف 
رونــد معامــالت و تســویه وجــوه نیــز 
عامــل مهمــی بــود کــه مســیر هــای 
ــن  ــر مطمئ ــن و غی ــا ام ــورس ن ــر ب غی
مشــاهده شــود، بــا توجــه بــه ایــن مــوارد 
ــورس  ــا در ب ــری عرضه ه ــش حداکث افزای
انــرژی می توانــد بــه شــفافیت بیشــتر 
ــا  ــه قطع ــود ک ــر ش ــز منج ــازار نی ــن ب ای
تصمیم ســازان  بــرای  مهمــی  نکتــه 
و  تجــار  انــرژی،  حــوزه  در  اقتصــادی 

مــی رود. شــمار  بــه  ســرمایه گذاران 
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برق
ــووات  ــزار کیل ــی آذر30 ه ــای ابتدای در روزه
ــت  ــهر در رقاب ــروگاه خرمش ــرق نی ــاعت ب س
ــه 13  ــک ب ــرخ نزدی ــش ن ــا کاه ــی ب قیمت
درصــد مــورد معاملــه قــرار گرفــت بــا نگاهــی 
کارشناســانه بــه ایــن معاملــه جذابیــت هــای 
ــده  ــی دی ــیوه معامالت ــن ش ــی در ای محسوس
ــت  ــه ظرفی ــود اینک ــا وج ــی ب ــود ول ــی ش م
هــای حــوزه بــرق بســیار باالســت امــا ایــن 
ــده  ــاد نیام ــن نم ــه کار ای ــای ب ــت ه ظرفی
اســت، چالــش هایــی نظیــر اقتصــاد، مطالبات 
ســنگین، رکــود، عــدم صــادرات، تامیــن مــواد 
ــرخ ســود تســهیالت  ــی، ن ــن مال ــه، تامی اولی
ــن بخــش خصوصــی  ــا، شــکاف بی ــک ه بان
و دولتــی و نوســانات نــرخ ارز عواملــی در 
جهــت عــدم رشــد ایــن نمــاد برشــمرده مــی 
شــود. ولــی در 5 آذر مــاه معاملــه 6 میلیــون 
و 695 هــزار قــرارداد معــادل 103 میلیــون و 
ــه ارزش 27  ــاعت ب ــووات س ــزار کیل 794 ه
میلیــارد و 667 میلیــون ریــال بــود. همچنیــن 

ــازار ســایر اوراق بهــادار  در روز یکشــنبه در ب
قابــل معاملــه بــورس انــرژی ایــران، در 
ــدوق  ــرمایه گذاری صن ــای س ــازار گواهی ه ب
ــغ  ــد بال ــروژه و در نمــاد پرن ســرمایه گذاری پ
ــن  ــای ای ــی از گواهی ه ــزار گواه ــر 840 ه ب
صنــدوق بــا ارزش 2 میلیــارد و 772 میلیــون 

ــه قــرار گرفــت. ــال مــورد معامل ری
ــرمایه در  ــن س ــور تامی ــه منظ ــا ب ــروه مپن گ
گــردش و تامیــن مالــی پــروژه هــای ســیکل 
ــال اوراق  ــارد ری ــزار میلی ــود 4 ه ــی خ ترکیب
ــرژی  ــورس ان ــرق را در ب ــتاندارد ب ــلف اس س
ــی  ــن مال ــن تامی ــه بزرگتری ــود ک ــرض نم ع
96 در حــوزه صنعــت بــرق اســت، اوراق یــک 
ــاف  ــد و مع ــا 19 درص ــود 18 ت ــا س ــاله ب س
ــه  ــی 18 آذر عرض ــازه 11 ال ــات در ب از مالی
گردیــد. پتانســیل بازار گردانــی و بازخریــد 
اوراق بــا نــرخ 5/ 17 درصــد قبــل از سررســید 
ــت  ــه جذابی ــات دانســت ک ــت از مالی و معافی
ــرای حضــور ســرمایه گذاران در  ــی را ب مطلوب
بــورس انــرژی ایجــاد خواهــد کــرد. عرضــه 

400 میلیــارد تومــان اوراق ســلف مــوازی 
اســتاندارد بــرق بــا ســود باالتــر از نــرخ 
ــواع  ــی ان ــزار تن ــه 40 ه ســود بانکــی، معامل
ــگاهی  ــی، گازی، پاالیش ــای نفت ــرآورده ه ف
ــان  ــارد توم ــه ارزش 73 میلی ــیمی ب و پتروش
ــت.  ــرژی اس ــورس ان ــق در ب ــان از رون نش
افزایــش قیمــت هــا در بازارهــای جهانــی بــه 
کمــک رشــد قیمــت نفــت در میانــه آذر مــاه 
دالیــل اصلــی رونــد افزایشــی رشــد بــورس 
انــرژی اســت. بررســی اهرم هــای رشــد 
ــرژی  ــورس ان ــالت در ب حجــم و ارزش معام
ــی  ــش آفرین ــه نق ــد ب ــون می توان ــم اکن ه
ــازار در اقتصــاد کشــور کمــک  بیشــتر ایــن ب
ــت  ــرض تقوی ــا ف ــرد ب ــن رویک ــه ای ــد ک کن
شــفافیت و رشــد واقعــی بخــش خصوصــی در 
معامــالت داخلــی و صادراتــی بــرای اقتصــاد 

ــود. ــد خواهــد ب ــران مفی ای
طــی قــراردادی مقــرر گردیدعــراق روزانــه 30 
ــه  ــا 600 هــزار بشــکه نفــت کرکــوک را ب ت
کرمانشــاه ارســال نمایــد، ایــن رویــداد بــرای 
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تعامــالت حــوزه نفــت ایــران بســیار مهــم و اســتراتژیک خواهــد بــود، 
ایــن مقــدار واردات نفــت بــه ایــران در مقابــل صــادرات ایــن محصول 
از ایــران رقــم قابــل توجهــی بــه شــمار نمــی آیــد ولــی بــا توجــه بــه 
آغــاز مناســبات نفتــی، تــراز تجــاری بیــن دو کشــور و رونــق صــادارت 
غیــر نفتــی دارای اهمیــت مــی باشــد. بــه نظــر مــی تــوان بــا تعامالتی 
ــا ارز  ــا ارزی مشــابه ب بیــن دو دولــت وجــوه حاصــل از صــادرات را ب
ــرای تجــار دارای جذابیــت باشــد. بســتر  ــه ای انجــام داد کــه ب مبادل
ــی و  ــای نفت ــت و محموله ه ــم اس ــرژی فراه ــورس ان ــوآپ در ب س
ــتان از  ــیه و ترکمنس ــورهای روس ــی کش ــراق و حت ــای ع فرآورده ه

پتانســیل ایــن شــیوه معامالتــی در بــورس انــرژی برخوردارهســتند.
ــه  ــی ب ــازار فیزیک ــالت ب ــاه ارزش معام ــه از آذر م ــن هفت در آخری

ــورد  ــک رک ــم ی ــن رق ــه ای ــید ک ــال رس ــارد ری ــی 5100 میلی نزدیک
قلمــداد مــی شــود، رکــورد قبلــی ایــن بــورس مربــوط بــه ماه گذشــته 
ــی  ــر در ایــن رکــورد زن ــود، بیشــترین تاثی ــال ب ــارد ری ــا 4500 میلی ب
مربــوط بــه نفتــای ســنگین بــود، ایــن نمــاد  بــا90 هــزار تــن عرضــه 
و 180 هــزار تــن تقاضــا در رینــگ بیــن المللــی بــه ثبــت رســید کــه 
نشــان دهنــده جذابیــت ایــن بــورس اســت. البتــه یکــی از مشــکالت 
ــان  ــی اســت، نوس ــای جهان ــت ه ــر ارز و قیم ــز تاثی ــورس نی ــن ب ای

قیمــت دالر در داخــل مهمتریــن شــاخص در بهــای مــواد اولیــه بــه 
شــمار مــی رود، قیمــت گــذاری هــای رســمی در چهارچــوب هــای 
ــرخ ارز را در  ــگاه ن ــر جای ــاه هــای اخی ــا ارز آزاد در م ــف شــده ب تعری
قیمــت گــذاری بســیار رفیــع تــر از قبــل مــی نمایــد ولــی در نهایــت 
ــی شــکنند،  ــذاری را م ــای قیمــت گ عرضــه و تقاضــا چهارچــوب ه
مثــال در بــازار پترشــیمی شــاهد 5 درصــد تخفیــف بودیــم، ایــن مطلب 
ــای  ــان قیمت ه ــه نوس ــتری ب ــه بیش ــد توج ــه بای ــد ک ــان می ده نش
جهانــی داشــت کــه ایــن تغییــر نرخ هــا در عرصــه بین المللــی، بخــش 
اعظــم تغییــر قیمت هــا را موجــب می شــود کــه بایــد بــه ایــن نکتــه 
ــه نوســان  ــا نگاهــی کارشناســانه ب ــه شــود. ب بیــش از پیــش پرداخت
ــی  ــاهده م ــاخص مش ــک ش ــوان ی ــه عن ــازر ب ــای ارز در ب ــای به ه

ــا کاهــش آن رونــد کاهنــده  ــا افزایــش آن رشــد فزاینــده و ب شــود ب
در قیمــت هــا پدیــد مــی آیــد، ایــن نوســان هــا در کوتــاه مــدت بــر 
بــازار داخلــی تاثیرگــذار خواهنــد بــود در صورتــی کــه تغییــرات را بایــد 
ــود  ــل نم ــی بررســی و تحلی ــای جهان ــن قیمــت ه ــا در نظــر گرفت ب
کــه تاثیــر آن در بلنــد مــدت مشــاهده مــی گــردد. بــه عنــوان مثــال 
ــا افزایــش قیمــت دالر  ــوالد ب ــر نوســان قیمــت ف ــاه هــای اخی در م
بســیار نامحســوس بــود ولــی بــا نوســان قیمــت در بازارهــای جهانــی 
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تغییــرات بســیار زیــادی را در قیمــت هــا شــاهد بودیــم یــا به 
عبــارت دیگــر نوســان قیمــت دالربیــش ازتغییرقیمت هــای 
ــازار خودنمایــی کــرده اســت.  جهانــی پیــش روی فعــاالن ب
ــازار محصــوالت  ــا پلتــس در ب مثــال دیگــر را مــی تــوان ب
ــا  ــن 868 ت ــر بی ــال اخی ــک س ــس در ی ــیمی زد. پلت پتروش
1025 واحــد نوســان داشــته کــه 27/ 15 تــا 18 درصــد تغییر 
ــی  ــر قیمت هــای جهان ــری وزن تغیی را نشــان می دهــد. برت
ــه نســبت  ــازار داخلــی ب ــرخ مــواد اولیــه صنعتــی در ب ــر ن ب
قیمــت دالر ســخن گفــت نیــز در ایــن مثــال بــه صراحــت 

قابــل مشــاهده اســت.
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عملکــرد اقتصــادی دولــت هــا را مــی تــوان بــا 
جمــع و تفریــق دوره هــای رونــق و رکــود بــازار 
ــازار  ــار ب ــدون شــک عی ســرمایه بدســت آورد، ب
ســرمایه هــر کشــور نیــز بــا عملکــرد بنــگاه های 
ــد. در  ــی آی ــرد و کالن آن بدســت م تجــاری خ
ــنتی  ــرات س ــه تفک ــه ب ــا توج ــردم ب ــران م ای
همــواره در تــالش و کوشــش هســتند کــه 
بتواننــد قطعــه زمینــی یــا ملکــی را برای ســرمایه 
گــذاری خــود ابتیــاع کننــد، مهمتریــن دلیــل آن 
ــا  نیــز عــدم تــوان رقابــت ســایر گزینــه هــای ب
امــالک و مســتغالت اســت، بــا فرهنــگ ســازی 
در حــوزه ســرمایه گــذاری در بخــش هــای 
ــت بســتری  ــازار ســرمایه توســط دول ــف ب مختل
ــذاری  ــرمایه گ ــوی س ــرای اصــالح الگ ــد ب جدی
ــی  ــت، ول ــد پذیرف ــورت خواه ــردم ص ــوم م عم
ــای  ــانه ه ــن موضــوع از رس ــواره عکــس ای هم
ــن  ــی شــود، در همی ــده و شــنیده م ــف دی مختل
ــه  ــز ب ــادار نی ــورس و اوراق به ــازمان ب ــتا س راس
ــالش خــود را  ــی ت ــگ ســازی تمام جــای فرهن
ــی  ــرات احتمال ــکالت و مخاط ــع مش ــرای رف ب

ــد. ــی کن ــورس خــرج م ب

ــورس 225 شــرکت از 240 شــرکت موظــف گــزارش هــای 6  ــی در خواســت ســازمان ب در پ
ماهــه اول ســال 96 را ارایــه نمودنــد، 42 نمــاد تعدیــل منفــی ســود را نشــان دادند و بقیــه تعدیل 
مثبــت یــا بــدون تغییــر بودنــد، بــر ایــن اســاس ســود عملیاتــی کســب شــده از کل شــرکت هــا 
بیــش از 39570 میلیــارد تومــان رســیده اســت، کــه ایــن رقــم بــا عملکــرد ســه ماهــه اول رشــد 
8 درصــدی و در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته رشــد 35 درصــدی را نشــان مــی دهد. 
شــرکت هــای حمــل و نقــل، انبــارداری و ارتباطــات بــا 366 درصــد افزایــش بیشــترین ســود را 
در میــان شــرکت هــای بدســت آورده انــد. بانــک هــای انصــار، ملــت، خاورمیانــه و ســینا بانــک 
هایــی بودنــد کــه گــزارش 6 ماهــه خــود را انتشــار دادنــد کــه ایــن گــزارش هــا نیــز بســیار 
محتاطانــه و بــدون تغییــر بــود، انصــار و ســینا بــدون تغییــر و خاورمیانــه و ملــت نیــز تعدیــل 
مثبــت 5 ریالــی را نشــان دادنــد. گــروه هــای بیمــه ای نیــز تغییــرات کمــی را ثبــت نمودنــد، 
آســیا و البــرز نمادهایــی بودنــد کــه بــه ترتیــب بــا پوشــش 56 و 50 درصــدی هــر ســهم رو بــه 
رشــد بودنــد. خودرویــی هــای بــدون در نظــر گرفتــن ســایپا و ایــران خــودرو بــا تعدیــل منفــی 
ســود همــراه بــود، در گــروه رایانــه نمــاد رکیــش بــا 53 درصــد تعدیــل مثبــت، نمــاد رانفــور بــا 
10 درصــد، نمــاد سیســتم و مــداران بــا 7 درصــد بیشــترین میــزان پوشــش ســودآوری را در ایــن 
گــروه ثبــت نمودنــد. فــوالد مبارکــه نیــز بــا تعدیــل 78 درصــد مثبــت پیــش بینــی ســود هــر 
ــه  ــال افزایــش داد. ضمــن اینکــه »فــوالد« موفــق ب ــه 538 ری ــال ب ســهم خــود را از 302 ری
تحقــق 298 ریــال معــادل 555 درصــد از بودجــه خــود در نیمــه نخســت ســال شــد. نمادهــای 
»فباهنــر«، »فاســمین«، »فجــر«، »فخــوز«، »فــرآور«، »فملــی« و »فنــوال« نیــز بــا تحقــق 
بیــش از 50 درصــدی ســودآوری در 6 مــاه نخســت ســال همــراه شــدند. نمــاد ددام در مقایســه 
بــا دیگــر نمادهــای دارویــی بــا تعدیــل مثبــت 200 درصــدی شــرایط مطلوبــی را در بیــن دیگــر 

نمادهــای ایــن گــروه داشــت.

 بازار سرمایه

تهیه و تنظیم گروه اقتصادی ســرمـایـه گـــذاری در مـلکـــ یـا
 6 ماهه نخست سالبخشهای مختلف بازار سرمایه؟
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ــرای تامیــن  ــی کــه شــرایط مناســبی ب ــرای شــرکت های ــن اوراق ب ای
ــه واســطه  ــی دیگــر ایــن شــرکت هــای ب ــه عبارت ــا ب ــد ی ــی ندارن مال
نــوع فعالیــت خــود دارای مطالبــات بلنــد مــدت یــا منافــع بلنــد هســتند 
بهتریــن گزینــه اســت، ایــن شــرکت هــا مــی تواننــد بــا واگــذاری منافع 
ــن اوراق  ــده خــود ای ــات آین ــذاری خدم ــا واگ ــا و ی ــی ه ــده از دارای آین
ــا  ــای انتفاعــی ب ــوع ابزاره ــن اوراق از ن ــار داشــته باشــند. ای را در اختی
ســود معیــن اســت، بــه عنــوان مثــال گواهــی حــق اقامــت در هتــل یــا 
خدمــات در یــک ســال معیــن، یــا بــه عبــارت دیگــر صاحبــان دارایــی 
بــرای بخشــی از منافــع دارایــی خــود اوراقــی با ارزش اســمی یکســان و 
زمــان تعریــف شــده منتشــر مــی نماینــد و آنهــا را بــه متقاضیــان واگذار 

مــی نماینــد، ایــن اوراق قابــل خریــد فــروش مــی باشــد.
ــه اصــالح  ــی دســت ب ــی اقدام ــورس ط ــازمان ب ــاه س ــه مهرم در نیم
نحــوه توقــف و بازگشــایی نمــاد هــا زد و 6 رویــه را بــرای نقدشــوندگی 
ــرمایه  ــای س ــدوق ه ــنامه صن ــن اساس ــود، همچنی ــالغ نم ــورس اب ب
گــذاری در بــازار ســرمایه نیــز اصــالح و ابــالغ گردیــد، ایــن اقدامــات 
پــس از گذشــت 10 ســال صــورت پذیرفــت کــه اقدامــی شــایان ذکــر 
ــی  ــش بین ــوان پی ــی ت ــرای آن مشــکالتی را م ــرای اج ــی ب اســت ول
ــه  ــا90 دقیق ــه نمــاد هــا طــی 60 ت ــن نام ــن آیی ــر اســاس ای نمــود، ب
ــه  ــز بیــش از 90 دقیق ــس از انتشــار توســط ناشــران نی بازگشــایی و پ
ــاد 30 روز  ــف نم ــرای توق ــان ب ــر زم ــد، حداکث ــد مان ــف نخواه متوق
ــود  ــرخ س ــش ن ــد از کاه ــورس بع ــازمان ب ــات س ــود، اقدام ــد ب خواه

بانکــی تغییــر در صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری بــا درآمــد ثابــت بــود 
کــه در نیمــه مهــر نیــز اقــدام بــه ابــالغ اصالحــات در اساســنامه و امیــد 

نامــه صنــدوق هــا نمــود.
ــرخ  ــی اجــرای بخشــنامه بانــک مرکــزی در خصــوص کاهــش ن در پ
ســود ســپرده هــا بــه موسســات مالــی در ابتــدای شــهریور مــاه فرصتــی 
طالیــی بــرای بــازار ســرمایه رخ داد، بــه دنبــال ایــن بخشــنامه تقریبا از 
همــان تاریــخ موجــی از نقدینگــی بــه صنــدوق هــای ســرمایه گــذاری 
بــا درآمــد ثابــت فعــال در بــورس وارد شــد، ایــن صنــدوق هــا بــا توجــه 
بــه عــدم رعایــت کاهــش نــرخ ســود بانکــی مانعــی بــزرگ بــر ســر راه 

نــرخ ســود بهــره بودنــد.
بــورس  قانــون  پیشــنویس  در خصــوص  فعــاالن  و  تحلیلگــران 
ــورس رســانند، پیشــنهاد  ــه گــوش ب ــق رســانه ب ــی را از طری انتقادهای
بــرای نــرخ تســعیر ارز ارایــه شــد، بــر اســاس ایــن پیشــنهاد بدهــکاران 
ــا  ــاه ســال جــاری بدهــی خــود را ب ــان م ــا اول آب ــد ت ارزی مــی توانن
ــره  ــدون به ــاله ب ــس 2 س ــد، و تنف ــان تســعیر نماین ــرخ 12266 توم ن
بــرای واحدهایــی کــه دارای مشــکل بــوده و توانایــی پرداخــت بدهــی 
ارزی خــود را ندارنــد، پیشــنهاد بعــدی رفــع تناقــض ایــن پیشــنویس بــا 
قانــون تجــارت و تغییــر در شــیوه تعامــل بــا ســرمایه گــذاران خارجــی 
ــت  ــون تقوی ــر پیــش نویــس قان ــود. تحلیلگــران نقدهــای خــود را ب ب
همــه جانبــه بــازار ســرمایه اعــالم کردنــد و در نهایــت مقــرر شــد بــا 
ــن  ــن بخــش، مت ــازار ســرمایه و تشــکل هــای ای ــاالن ب مشــورت فع

اوراق منفعت
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پیشــنهادی از ســوی کمیســیون تدویــن و 
ــادار  ــورس و اوراق به ــازمان ب ــار س در اختی
قــرار گیــرد کــه در آن بــه اشــکاالت موجــود 
پرداختــه و راه کارهــا و پیشــنهاد هایــی نیــز 

ــه شــود. ارای
یکــی دیگــر از جریــان هــای مهــر مــاه 
ــال در  ــدوق ط ــن صن ــی دومی ــره نویس پذی
ــال  ــدوق ط ــن صن ــود، دومی ــورس کاال ب ب
ــه مــدت  ــان ب ــد ایرانی ــام زرافشــان امی ــه ن ب
پذیــره   96/7/15 تاریــخ  از  کاری  روز   5
ــن  ــدازی دومی ــود، راه ان ــاز نم ــی را آغ نویس
صنــدوق طــال نشــان مــی دهــد کــه اســاس 
راه انــدازی ایــن صنــدوق هــا بــرای معاملــه 
گــران جذابیــت الزم را داراســت و نویــد 
اســتقبال از صنــدوق هــای طــال و کاالیــی را 
در آینــده مــی دهــد، توســعه بازارهــای مالــی 
ــد،  ــی نمای ــم م ــاد را محک ــای اقتص ــه ه پای
ــوان  ــازار را مــی ت رشــد فزاینــده ابزارهــای ب
ــت، از  ــعه آن دانس ــل توس ــن عوام از مهمتری
ــی در  ــای مال ــدوق ه ــیس صن ــن رو تاس ای
جهــت عمــق بخشــی بــه بــازار بســیار تاثیــر 
ــز  ــورس نی ــل ب ــود. مدیرعام ــد ب ــذار خواه گ
ــر خنثــی ســازی نوســانات ارزی  ــد ب ــا تاکی ب
ــرد  ــوان ک ــتقه عن ــازار مش ــدازی ب ــا راه ان ب
بــا بــازار مشــتقه مــی تــوان هیجانــات بــازار 
ــوز  ــزی هن ــک مرک ــود، بان ــرل نم ارز را کنت
ــن  ــرای ایجــاد ای ــود را ب ــی خ ــت نهای موافق

ــت. ــرده اس ــالم نک ــازار اع ب
ــرای  ــر دارد ب ــران در نظ ــورس ته ــرکت ب ش
ــت  ــا محوری ــی را ب ــال 97 همایش ــل س اوای
تامیــن مالــی بیــن المللــی برگزارمــی نمایــد، 
مهمتریــن هــدف بــورس تهران گام برداشــتن 
در حــوزه بیــن المللــی اســت و تامیــن مالــی 
بیــن المللــی از ســوی شــرکت هــای پذیرفتــه 
شــده در بــورس اســت، ایــن هــدف ملزماتــی 
ــازر ســرمایه، تحلیــل  چــون آشــنایی ارکان ب
تجربیــات شــرکت هــای فعــال بیــن المللــی 
در ایــن حــوزه و انتخــاب بهتریــن اســتراتژی 
ــای  ــرکت ه ــرای ش ــش ب ــن همای را دارد. ای
داخلــی کــه تمایــل بــه حضــور در بازارهــای 
ــت.  ــی اس ــت مغتنم ــد فرص ــی را دارن اروپای
محورهــای ایــن همایــش فرآینــد جــذب 

ســرمایه گــذار خارجــی، تهیــه صــورت هــای 
مالــی بــا اســتاندارد IFRS، اســتفاده از خدمات 
حسابرســان معتمــد بیــن المللــی، اســتفاده از 
رتبــه اعتبــاری بــرای کاهــش هزینــه و 
ــی در  ــار اوراق بده ــا انتش ــهام ی ــرش س پذی

بــورس هــای بیــن المللــی اســت.
ــورس،  ــی ب ــن الملل ــگاه بی ــن نمایش چهارمی
بانــک، بیمــه و ســرمایه گــذاری نیــز در آبــان 
ــز  ــورس نی ــازمان ب ــد، س ــزار گردی ــاه برگ م
ــی »  ــن الملل ــزرگ بی ــش ب ــان همای در 9 آب
بــازار ســرمایه ایــران، فرصــت هــای بیشــتر – 
بــازده کمتــر« را همزمــان بــا ایــن نمایشــگاه 
ــان ایــن همایــش  ــد، میهمان برگــزار مــی کن
ــی، سیاســی و  مقامــات ارشــد اقتصــادی، مال

ســرمایه گــذاران 16 کشــور جهــان اســت.
ســفیر کــره جنوبــی کیــم ســیونگ هــو 
بــازار  المللــی  بیــن  همایــش  ســخنران 
ــعه  ــای توس ــانه ه ــود نش ــان نم ــرمایه، بی س
اقتصــادی در بــازار ســرمایه ایــران قابــل 
رویــت اســت، وی افــزود بــورس تهــران 

گلچینــی از شــرکت هــای بــزرگ و ســودآور 
ــرای  اســت کــه جذابیــت هــای فراوانــی را ب
ســرمایه گــذاری کــره جنوبــی داشــته اســت. 
ــی  ــه خوب ــران ب ــرد ای ــان ک ــم خاطرنش کی
نشــان داده کــه چالــش هــای اقتصــادی 
ــی  ــت م ــی مدیری ــه خوب ــده را ب ــد آم پدی
ــد از  ــا تجربــه هــای خــود مــی توان کنــد و ب
محدودیــت هــای اعمــال شــده بــه نفــع خــود 

ــرد. ــادی بب ــای اقتص ــتفاده ه اس
ــاه  ــران در 27 مهرم ــورس ته ــاخص کل ب ش
متاثــر از بازارهــای جهانــی بــا رشــد 197 
واحــدی بــه رقــم 85 هــزار و 591 واحــد 
رســید. ســهم نمادهــای فلــزی در بــازار 
نســبت بــه دیگــر نمــاد هــا پررنــگ تــر بــود 
ــت  ــا تح ــروه ه ــن گ ــا در ای ــش تقاض افزای
تاثیــر بازارهــای جهانــی شــکل گرفــت. 
اســتارت آپ هــا رشــد 400 درصــدی را تجربه 
نمودنــد، شــرکت هایــی ماننــد آپ و پرداخــت 
و نمادهــای زیــر مجموعــه گــروه اطالعــات و 
ــد.  ارتباطــات در زمــره ایــن شــرکت هــا بودن
ولــی بــرای محصوالتــی ماننــد ســیمان 
بازدهــی هــای منفــی را شــاهد بودیــم جایــی 
ــد  ــی 4 درص ــی منف ــا بازده ــیمان ب ــه س ک
ــت،  ــر نگذاش ــت س ــی را پش ــرایط مطلوب ش
البتــه ایــن نمــاد در 6 ماهــه اول ســال همــواره 
شــرایط مطلــوب تــری را نســبت بــه 6 ماهــه 
ــه  ــز در نیم ــی نی ــای داروی ــروه ه دوم دارد. گ
نخســت 2 درصــد افزایــش را تجربــه نمودنــد، 
ــت  ــدم پرداخ ــس از ع ــروه پ ــن گ ــه ای البت
ــا  ــه ای ب ــای بیم ــرکت ه ــی از ش ــای برخ ه
ــه  ــت و پنج ــی دس ــدم نقدینگ ــکالت ع مش
نــرم کردنــد. افزایــش دوره وصــول مطالبــات 
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ــی را  ــای داروی ــرکت ه ــی، ش ــای مال ــه ه ــش هزین ــر افزای ــالوه ب ع
ــا مشــکل تامیــن مــواد اولیــه نیــز مواجــه کــرده اســت. بــه نحــوی  ب
کــه برخــی شــرکت هــای ایــن گــروه بــا افــت مقــداری فــروش نیــز 
مواجــه شــده انــد. امــا مشــکالت ایــن گــروه بــه همیــن جــا ختــم نمی 
شــود و شــرایط رقابتــی در بخــش داروهــای عمومــی و آنتــی بیوتیــک 
هــا باعــث افزایــش تخفیــف هــا و کاهــش حاشــیه ســود شــرکت هــا 
شــده اســت. محصــوالت پتروشــیمی کــه از ابتــدای ســال تــا انتهــای 
شــهریور رشــد 28 درصــدی را تجربــه نمــوده بودنــد حــال بــا توجــه بــه 
رشــد 3/5 درصــدی نــرخ ارز مبادلــه و افزایــش اختــالف قیمــت بنزیــن 
و نفــت جهانــی خــوش بینــی هــای فراوانــی بــه روزهــای آتــی ایــن 

ــد. نمــاد دارن
ــرخ  ــرات ن ــتند، تغیی ــدی را داش ــد 4 درص ــز رش ــی نی ــای غذای نماده
شــیر عامــل تعییــن کننــده در ســودآوری شــرکت هــای لبنــی اســت 
ولــی ایــن شــرکت هــای در خصــوص فــروش شــیر خشــک و خامــه 

ــد.  ــت مناســبی را در حــوزه ســود داشــته ان وضعی
ــان شــهریور مــاه رشــد 4/5 درصــدی را  ــا پای خودرویــی هــای هــم ت
ــی  ــد ب ــن رش ــم در ای ــه ای ه ــرخ ارز مبادل ــش ن ــد، افزای ــت نمودن ثب
تاثیــر نبــود. در پایــان مهــر مــاه دالر در مســیر صعــودی و بــورس در 
جهــت نزولــی حرکــت کــرد. ایــن در حالــی بــود کــه در هفتــه پایانــی 
بــا فروکــش هیجانــات، بازارهــا مجــددا بــر مــدار آرامــش قــرار گرفتنــد. 

بــه ایــن ترتیــب، نــرخ دالر همــگام بــا عرضــه و تقاضــای واقعــی بــا 
ــت  ــان تثبی ــزار توم ــار ه ــاالی چه ــاه ب رشــد 9/ 2 درصــدی در کل م
شــد و شــاخص بــورس 8/ 0 درصــد افزایش یافــت. بازدهــی 9 درصدی 
بــورس در تابســتان نویــد شــرایط مســاعد را بــرای آغــاز پاییــز را مــی 
داد، کاهــش نــرخ ســود بانکــی، رشــد قیمــت فلــزات در بــازار جهانــی و 
افزایــش نــرخ ارز عواملــی مثبتــی بودنــد کــه نتوانســتند شــرایط بــورس 
را در پاییــز تکــرار نماینــد، در کنــار ایــن عوامــل مثبــت عوامــل کاهنــده 
ــوص  ــران در خص ــا ای ــکا ب ــی آمری ــای سیاس ــش ه ــون تن ای همچ
برجــام و تعطیــالت بازارهــای چیــن را مــی تــوان دالیــل عــدم رشــد 

مطلــوب عنــوان نمــود.
ــخن  ــه س ــار معامل ــوص اوراق اختی ــین در خص ــای پیش ــماره ه در ش
گفتیــم، مزایایــی ایــن اوراق افزایــش نقــد شــوندگی، پوشــش ریســک 
ــا اقداماتــی نظیــر  ــورس تهــران ب ــازار اســت، ب ــه ب و عمــق بخشــی ب
ــه  ــه بروشــور، پاســخ ب ــف، تهی دوره هــای آموزشــی در ســطوح مختل
ســواالت متــداول، بازبینــی مســتمر ابــزار مشــتقه، اصــالح رویــه هــای 
اجرایــی، تهیــه نــرم افــزار محاســباتی و ارایــه آن از طریــق وب ســایت 
ــرای رشــد ایــن اوراق در دســتور کار قــرار  ســعی همــه جانبــه ای را ب

داده اســت.
شــاخص بــورس تهــران در 29 آبــان بــا رشــد 196واحــدی مواجــه شــد 
ــه  ــا 4ســال گذشــته، ب ــار در تقریب ــن ب ــرای اولی ــازار ســهام ب نماگــر ب
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نرمــی وارد کانــال 88 هــزار واحــدی شــد. بــر ایــن اســاس شــاخص کل 
کــه بــا رشــد 56 واحــدی در عــدد 88 هــزار و 6 واحــدی ایســتاد و ورود 
شــکننده ای بــه کانــال 88 هــزار واحــد را نشــان داد، ولــی در پــی  ایــن 
ورود تــا ســطح 88 هــزار و 202 واحــد پیشــروی نمــود. نمادهــای گــروه 
فــرآورده هــای نفتــی بیشــترین ســهم را در رشــد شــاخص کل بــه خــود 
اختصــاص دادنــد. نمادهای »شــبندر«، »شــپنا«، »شــتران« و »شــبریز« 
جمعــا شــاخص کل را 1977 واحــد ارتقــا دادنــد. عــالوه بر آن بیشــترین 
ارزش معامــالت روزانــه صنایــع نیــز بــه گــروه فــرآورده هــای نفتــی بــا 
محوریــت پاالیشــگاه هــا تعلــق گرفــت. تنهــا بــا گذشــت یــک هفتــه و 
در 4 آذر مــاه بــورس توانســت خــود را بــه قلــه 90 هــزار و 469 برســاند 
ــد  ــال 89500 واح ــه کان ــورس ب ــال 92 ب ــن در 12 دی س ــل از ای قب
رســیده بــود، بیشــترین تاثیــر رشــد قیمــت کامودیتــی هــا )مــواد پایــه و 
معدنــی( در بازارهــای جهانــی روز بــه بهبــود گذاشــت بــه طــوری کــه 

توانســت، رکوردهــای پیشــین را نیــز پشــت ســر بگــذارد.
در 20 آذر مــاه 19 میلیــون ورقــه اســناد اخــزا 602 بــه ارزش هــر ورق 
1 میلیــون ریــال و بــه ارزش کل یــک هــزار و 900 میلیــارد تومــان در 
فرابــورس ایــران عرضــه شــد، اوراق بــا نــام بــا سررســید 12 شــهریور 
ســال 1397 تعییــن شــده اســت، موضــوع انتشــار ایــن اوراق در بودجــه 
ــه نظــر میرســد طــی روزهــای آتــی نیــز  96 پیــش بینــی شــده بود،ب
شــاهد عرضــه دو نمــاد »اخــزا 601« و »اخــزا  603« کــه هــر یــک 
ارزشــی بالــغ بــر یــک هــزار و 900 میلیــارد تومــان دارنــد، خواهیــم بود.

آلمانی های در صدر سرمایه گذاری در بازار سرمایه ایران
بــر اســاس آخریــن آمارهــا 1000 کــد معامالتــی برای ســرمایه گــذاران 
خارجــی صــادر گردیــده اســت کــه بیــش از نیمــی از ایــن کدهــا متعلق 
بــه ســرمایه گــذاران آلمانــی اســت، مهمتریــن دالیــل حضــور پررنــگ 
آلمانــی هــا در ایــران را مــی تــوان مشــترکات فرهنگــی، اعتمــاد ارکان 
ــا  ــکاری ب ــه هم ــم نام ــد تفاه ــی، عق ــی و آلمان ــذاران ایران ــرمایه گ س
نهــاد ناظــر بــر بــازار مالــی آلمــان، عقــد تفاهــم نامــه بــورس تهــران و 
مونیــخ، توســعه روابــط بانکــی و بانــک مشــترک بیــن ایــران و آلمــان، 
ــهام و اوراق و  ــه س ــران از جمل ــورس ته ــذاری در ب ــرمایه گ ــوع س تن

آلمــان بــه عنــوان مهمتریــن صادرکننــدگان بــه ایــران را برشــمرد.
رییــس اتــاق تعــاون ایــران از آمــاده ســازی 14 شــرکت تعاونــی بــرای 
ورود بــه بــازار ســهام خبــر داد، وی عنــوان کــرد موانــع قانونــی موجــب 
ــن  ــه ای ــت ک ــوده اس ــرمایه ب ــازار س ــه ب ــاون ب ــش تع ــدم ورود بخ ع
موضــوع بــا تغییــرات در اساســنامه تعاونــی هــای در حــال رفــع شــدن 
اســت، تعاونــی هایــی کــه در حــال آمــاده ســازی بــرای ورود بــه بورس 

هســتند غالبــاً در بخــش تولیــد صنعتــی قــرار دارنــد.
منتقــدان بــورس شــفافیت، نقدشــوندگی، تفســیر قانــون و عــدم 
ــس  ــمردند، ریی ــورس برش ــم ب ــای مه ــش ه ــخگویی را از چال پاس
ــن  ــاری ای ــات ج ــدان اقدام ــه منتق ــخ ب ــز در پاس ــورس نی ــازمان ب س
ــوارد  ــر م ــه صــورت تیت ــن فرصــت ب ســازمان را تشــریح نمــود، در ای
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ــم: ــی کنی ــان م را بی
1- به روز رســانی سامانه معامالتی سازمان بورس

2- ســامانه جامــع نظــارت بــر بــازار ســرمایه در کنــار ســامانه 
هــای آرامیــس و نهــان

3- ســاماندهی بازار بدهی و کمک به کاهش نرخ اوراق
4- راه انــدازی معامالت اختیار خرید و فروش 

5- تقویت جایگاه کاالهای کشــاورزی در بورس کاال
6- عرضه های اولیه از طریق ثبت ســفارش )بوک بیلدینگ( 

7- اصالح دســتورالعمل مرتبط با توقف و بازگشایی نمادها
8- اصالحــات بر صندوق های با درآمد ثابت

9- ممنوعیت صدور واحدهای صندوق ها در شــعب بانکی
10- راه اندازی ســامانه رصد و برقراری حد اعتباری برای 

کارگزاری ها در اتاق پایاپای به منظور پوشــش حد اعتباری 
ریسک عدم ایفای تعهد

ــش  ــی در راســتای افزای ــزد هــای معامالت 11-  کاهــش کارم
نقــد شــوندگی

12- کاهــش هزینــه معامالت با کاهش کارمزد ها به کمتر از 3 
صدم درصد است

13- راه اندازی معامالت الگوریتمی و پر بســامد
14- کاهش محدودیت ها برای ســبد گردان ها و صندوق ها 

بــرای کاهش زمان برای اخذ کدهای مربوطه
15- همچنیــن کاهــش مجوزهــای کارگــزاری هــا از 23 

ــوز ــه 8 مج ــوز ب مج
16- افشــای صورت های مالی 231 نهاد عمومی غیر دولتی

17-  کاهــش زمان تایید صالحیت حرفهای مدیران 
18- راه اندازی صندوق تثبیت بازار ســرمایه

ــن  ــق آیی ــازار مطاب ــه ب ــی ورود ب ــت آمادگ ــدوق تثبی 19- صن
ــران ــات وزی ــه هی نام

20- تهیه الیحه اصالح قانون بازار ســرمایه
21- راه اندازی ســایت تنقیح قوانین بازار سرمایه 

ــره  ــرمایه گذاری)مذاک ــوزه س ــازی در ح ــداوم فرهنگس 22- ت
ــریال( ــم و س ــرای ســاخت فیل ب

23- پیگیری تبدیل عضویت ســازمان بورس در آیسکو
24- الزام به شــفافیت در راستای افشای اطالعات ماهانه تولید 

و فروش شرکت ها
ــا ســایتهایی را کــه خــالف  ــه ب 25- پیگیــری قضایــی و مقابل

ــد. قانــون و مقــرارت شــایعاتی را مطــرح کردن
بــورس تهــران در آخریــن هفتــه از پاییــز رشــد 2/4 درصــدی 
را ثبــت نمــود همانطــور کــه در ایــن گــزارش بارهــا ذکــر شــده 
اســت بــورس نیــاز بــه عمــق بخشــی ســهام دارد، در آخریــن 
ــه از  ــای اولی ــه ه ــر عرض ــاه تأخی ــه م ــا س ــز و ب روز از پایی
ــی داشــت. در  ــی را در پ ــق معامالت ــه شــد کــه رون ســر گرفت
هفتــه پایانــی فصــل رشــد 2000 واحــدی شــاخص کل بــورس 
بازدهــی را از ابتــدای ســال بــه ســطح 23/7 درصــد رســاند، بــا 
ایــن رقــم بــورس نســبت بــه رقبــای دیگــر شــرایط بهتــری را 

بــرای ســرمایه گــذاری رقــم زد.

پیــش بینــی شــاخص بــورس بــا معــادالت پیچیــده اقتصــاد ایــران همــواره کار 
ــال پیــش بینــی  ــه دنب ــز همــواره ب بســیار دشــواری اســت، ســرمایه گــذاران نی
هــای دقیــق بــرای آینــده هســتند، المــان هایــی چــون نوســانات ارزی، بازارهــای 
بیــن المللــی، تنــش هــای سیاســی، سیاســت هــای بانکــی، نــرخ بهــره و عملکرد 
شــرکت هــا در پیــش بینــی هــا بســیار حایــز اهمیــت مــی باشــند. دیگــر ملزومات 
پیــش بینــی، بررســی رونــد گذشــته اســت از ایــن رو شــاخص کل ســهام در مــاه 
هــای اخیــر بــه غیــر از اوایــل مهرمــاه رونــد صعــودی داشــته اســت و بــه آرامــی 
خــود را از کانــال 80  هــزار واحــد بــه کانــال 90 هــزار واحــد رســاند، دالیــل ایــن 
ــوان ناشــی از رشــد  اتفــاق را همانطــور کــه در گــزارش نیــز ذکــر شــده مــی ت
قیمــت هــای جهانــی کاالهــا، کاهــش نــرم ارز و نــرخ بهــره و بهبــود عملکــرد 
اقتصــادی دانســت. اکثــر شــرکت هــا تحــت تاثیــر رشــد قیمــت هــای جهانــی 
و افزایــش قیمــت دالر، گزارشــهای 6 ماهــه مثبــت را بــه ســازمان بــورس ارایــه 
ــی 1396 در  ــرای ســال مال ــورس ب ــد، پیــش بینــی ســود شــرکت  هــای ب دادن
ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــه ســال 1395 رشــد 11 ه ــق یافت ــا ســود تحق مقایســه ب
ــپرده  ــود س ــرخ س ــرای کاهــش ن ــر اج ــزی ب ــک مرک ــارت بان را نشــان داد. نظ
ــول پیشــی  ــازار پ ــازار ســرمایه از ب ــه ب ــول و بدهــی باعــث شــد ک ــازر پ ــا، ب ه
ــرخ  ــردد در صــورت کاهــش ن ــی گ ــی م ــش بین ــن اســاس پی ــر همی ــرد، ب بگی
تســهیالت و نظــارت مســتمر بانــک مرکــزی نفــع آن بــه بنــگاه هــای اقتصــادی 
و در نهایــت بــه اقتصــاد کشــور برســد، رویکــرد دولــت در زمینــه نــرخ ارز رشــد 
ــای  ــوک ه ــروز ش ــی و ب ــتاب زدگ ــز از ش ــورم و پرهی ــرخ ت ــا ن ــب ب آن متناس
برونــزا اســت. شــاخص بــورس در مواجــه بــا قیمــت هــای جهانــی رشــد مطلوبــی 
داشــت شــرکت هــای معدنــی، پتروشــیمی و فلــزی رشــد قابــل توجهــی داشــتند 
ــد، در مجمــوع  ــرار دادن ــر خــود ق ــورس اوراق بهــادار را تحــت تاثی و شــاخص ب
ــه طــور کلــی بیــان کــرد: در  ــا در نظــر گرفتــن مــوارد ذکرشــده مــی تــوان ب ب
صــورت تامیــن نقدینگــی، بــازار پتانســیل رشــد را بــرای ادامــه ســالجاری گذشــته 
از نوســاناتی کــه ذات بــورس اســت را دارا اســت، مگــر اینکــه اتفــاق غیرمنتظــره 
ای روی دهــد. سیاســتگذار وظیفــه ســنگین تــری را نســبت بــه قبــل دارد زیــرا 
همــواره بایــد تــالش خــود را بــرای رفــع محدودیــت هــا از قبیــل حــذف دامنــه 
ــرای  ــی ب ــه خصــوص راهکارهای ــعه ب ــع توس ــع موان ــا، رف ــان و حجــم مبن نوس
افزایــش شــناوری پاییــن ســهام شــرکت هــای بورســی از طریــق عرضــه هــای 
اولیــه و همچنیــن تــالش بــرای افزایــش عمــق تحلیلــی معامــالت بــا اســتفاده از 
ابزارهــای مــورد اســتفاده در بازارهــای بیــن المللــی از مــواردی اســت کــه مــی 
توانــد کارآیــی بــورس تهــران را افزایــش دهــد و رونــق پایــدار بــازار را بــه دنبــال 

داشــته باشــد. 
منابع:

بانک مرکزی ایران
sena.ir

tsetmc.com

seo.ir

donya-e-eqtesad.com  روزنامه دنیای اقتصاد
yjc.ir خبرگزاری باشگاه خبرنگاران

پیش بینی روند شاخص بورس
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بــــــرج فــرزانــــگان    در زمینی به مســاحت  4000 

متــر مربــع واقــع در منطقــه  22  تهــران انتهــای بلــوار 

ــه  ــرار گرفت ــر ق ــی چیتگ ــارک جنگل ــدوده پ کاج در مح

ــع  ــر مرب ــروژه  32286  مت ــن پ ــای ای ــت. زیربن اس

ــروژه دارای  128  واحــد مســکونی   مــی باشــد. ایــن پ

570  متــر مربــع تجــاری و  208  متــر مربــع مجموعــه 

ورزشــی مــی باشــد. ایــن پــروژه بــا ارتفــاع  88  متــر 

ــی  ــه م ــکونی منطق ــای مس ــرج ه ــن ب ــی از بلندتری یک

باشــد.

امکانات رفاهیبــرج مسـکونی فــرزانگان

* البــی مجلــل 500 متــری بــا ارتفــاع 6 متــر و کنتــرل ورود 
و خــروج ســاکنین

* دارای کافه رستوران با ظرفیت 50 نفر
* دارای سالن اجتماعات با ظرفیت 100 نفر

* دارای سیستم های هوشمند اعالم و اطفاء حریق
* دارای سیســتم هــای کنتــرل روشــنایی، دمــا، تــردد، صــوت 

و تصویــر

آدرس و تلفن: شهـرک گلستان - میدان مـوج - خیابان صـدف - نبش خیابان دریـا - دفتر پـروژه
02144710097 - 02144755724 - 02144755723 - 0214748
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     تلفن :

02177726 004  -   0011 42433677

     وبسایت:
 www.negin-ig.com

گـروه صنعتی نگین بـرج قـائم
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تلفن 47241000- داخلی123  و موبایل 
09125781064   )سرکار خانم حیدری( 

تماس حاصل نمایند.

ایســت  مجموعــه  تریتــا  پزشــکان  ســاختمان 
اتــاق  شــامل  کــه  پزشــکان  مطبهــای  از 
ویزیت،ســالن انتظار،اتاق و ســرویس اســتراحت 
پزشــک بــا بهتریــن اســتاندارد هــای ســاختمانی 
و متراژهــای مختلــف در ســاختمان پزشــکان در 
جــوار بیمارســتان تریتــا در منطقــه 22 شــهرداری 
تهــران، شــمال بزرگــراه همــت )شــهید خــرازی( 
و مشــرف بــه دریاچــه چیتگــر در حــال ســاخت 

ــی باشــد. ــروش م ــش ف و پی
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