






سخنی با خوانندگان

                                                          کنون  ای  خردمند   وصف   خرد                          بدین        جا یگه         گفتن        اندر     خورد
                                                         کنون   ات   هچ   داری   بیار    از    خرد                               هک       گوش      نیوشنده      زو      رب   خورد
د                               ستایش     خرد       را      هب   از     راه     داد                                                           خرد     بهتر        از      ره    هچ   ازید     بدا
                                                          خرد     رهنمای     و    خرد         د   لگشای                               خرد دست گیرد هب ره دو سرای

بــا ســام خدمــت دوســتان و یــاران همــراه فصلنامــه توســعه ابنیــه، بــا شــماره دهــم از فصلنامــه 

ــانات  ــه نوس ــه ب ــا توج ــماره ب ــن ش ــتیم، در ای ــواران هس ــما بزرگ ــت ش ــه در خدم ــعه ابنی توس

اقتصــادی در ایــران ســعی بــر آن شــد تــا تمامــی فضاهــای اقتصــادی مــورد بررســی و تحلیــل 

قــرار گیــرد. امیــد اســت مطالــب منــدرج در ایــن شــماره کــه بــا همــت و تــاش هیــات تحریریه 

ــات رضایــت خاطــر شــما  ــد موجب ــه گــردآوری شــده بتوان و نویســندگان فصلنامــه توســعه ابنی

همراهــان گرامــی را فراهــم نمایــد.
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ــا، موجــب کاهــش  ــه بســته ه ــق در ارای ــا عــدم تعمی سیاســتگذار ب
ارزش پــول کشــور و توســعه فعالیت هــای ســوداگرانه در بــازار 
ــی  ــران های ــد بح ــی توان ــه م ــت ک ــمندانه اس ــِت هوش ــد. مدیری ش
ــر  ــر تغیی ــی نظی ــاذ راه کارهای ــد، اتخ ــار نمای ــت را مه ــن دس از ای
ســریع تعرفه هــای واردات کاال و افزایــش عــوارض صــدور کاال 
بــا هــدف مدیریــت و کنتــرل بــر تقاضــای ارز یــا تغییــر موثــر نــرخ 
بهــره و برخــورد انفعالــی بــا ســوداگران و ســفته بازان بــازار ارز نمــی 
ــای  ــخ نم ــای ن ــاند. روش ه ــی برس ــه جای ــاد را ب ــن اقتص ــد ای توان
ــارج  ــامل مســافران خ ــازار ش ــاز ارزی ب ــن نی ــع ارز جهــت تامی توزی
ــور و  ــارج از کش ــل در خ ــه تحصی ــاغل ب ــجویان ش ــور، دانش از کش
ــکار ارز  ــفته بازی، احت ــرای س ــتری ب ــا بس ــدان ارز تنه ــایر نیازمن س
بــا هــدف ارزش پــول و خــروج ســرمایه کشــور خواهــد بــود، توزیــع 
ــن  ــرخ پایی ــه ن ــا ارز ب ــی ب ــایش ال س ــی، گش ــق صراف ارز از طری
ــی ارز  ــای روان ــت ه ــانات قیم ــی از نوس ــت ناش ــازار و ران ــر از ب ت
ــود.  ــاد نم ــازار ارز ایج ــرای ب ــی ب ــای مضاعف ــی تقاض ــه و همگ هم
بانــک مرکــزی بــه جــای مدیریــت عرضــه و تقاضــا تنهــا نگاهــش 

تـأملــی بــر بــازار پــرنـوســـان ارز
گروه اقتصادی

را معطــوف بــه عرضــه ارز نمــود. ســامانه هایــی نظیــر بــازار بــورس 
ــفافیت  ــدف ش ــا ه ــه ب ــلف ارز ک ــبه س ــازار ش ــدی و ب ــات نق معام
ــر  ــه س ــزی را ب ــک مرک ــتند بان ــز نتوانس ــد نی ــده بودن ــی ش طراح
ــای  ــا ابزاره ــح ب ــات صحی ــاذ تصمیم ــانند، اتخ ــود برس ــزل مقص من
ــت عرضــه  ــک سیاســتگذاری در مدیری ــراه ی ــه هم ــد ب ــی کارآم مال
ــازان  ــفته ب ــوداگران و س ــرای س ــرایط را ب ــد ش ــی توان ــا م و تقاض
متاطــم کنــد. کارشناســان حــوزه ارز همــواره معتقدنــد کــه تنهــا راه 
بــرای خــارج شــدن از تاطــم ارزی بــه رســمیت شــناختن نــرخ آزاد 
ارز اســت، البتــه مــی تــوان بــا مدیریــت صحیــح بــرای مقولــه هــای 
ــیب  ــا از آس ــرد ت ــتفاده ک ــن سوبســیدها اس ــز از ای ــان نی دارو و درم
پذیــری اجتماعــی و سیاســی در مقابــل تحریــم هــا مصــون بمانیــم. 
در حــال حاضــر دشــمنان ایــران بــه راحتــی هــر گاه کــه بخواهنــد 
ــی  ــوار م ــت دش ــردم و دول ــرای م ــرایط را ب ــم ش ــاد تحری ــا ایج ب
ــروری  ــارف غیرض ــرای مص ــی ب ــه دالر 4۲۰۰ تومان ــد، عرض نماین
ــای  ــه ج ــور را ب ــر ارزی کش ــا ذخای ــی، عم ــفرهای خارج ــون س چ

ــرد. ــاراج ب ــه ت ــره کــردن ب ذخی
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   واردات 1339 کاال ممنوع شد

در ابتــدای تیــر مــاه و در راســتای سیاســت هــای صرفــه جویــی ارزی دولــت 
بــا ورود 1339 کاال مخالفــت رســمی خــود را اعــام داشــت، دولــت بــا هدف 
ــی  ــر ضــروری و دارای مشــابه داخل ــه جویــی روی ورود کاالهــای غی صرف
ــه عمــل آمــده متوجــه مــی شــویم کــه  ــا بررســی هــای ب خــط کشــید، ب
ایــن اقــام تنهــا 8 درصــد از کل واردات کشــور را بــه خــود اختصــاص داده 
بــود یعنــی دولــت در اولیــن گام تاثیــر محسوســی از ایــن تصمیــم نخواهــد 
دیــد، بررســی هــای عمیــق تــر نیــز نشــان مــی دهــد، ارزبــری 1339 کاال 
بســیار کــم اســت و غالبــًا بســیاری از ایــن محصــوالت بــه صــورت قاچــاق 
وارد کشــور مــی شــدند، بــه صــورت واضــح تــر دولــت کمــک بــه واردات 
از مســیر هــای غیــر قانونــی نمــوده اســت، کــه ثمــره آن نیــز اختــال در 
کســب کارهــای بومــی اســت، در میــان ایــن اقــام واردات خــودرو هــای 
خارجــی نیــز بــه چشــم می خــورد. در ســال گذشــته 7۰ هــزار و 75 دســتگاه 
خــودرو ســواری بــه ارزش یــک میلیــارد و 837 میلیــون دالر بــه ایــران وارد 
شــده اســت، کــه ایــن رقــم کاهــش 8/6 درصــدی را نشــان مــی دهــد، در 
صــورت محقــق شــدن ایــن تصمیــم از یــک ســو افزایشــی بــودن قیمــت 
خــودرو هــای وارداتــی و از ســوی دیگــر نیــاز بــه تولیــد ایــن خــاء وارداتــی 
حــس مــی شــود. برخــی از ایــن کاالهــا ماننــد چــرم کــه بــه شــکل واســطه 
در تولیــد عمــل مــی کنــد صنایــع تولیــدی را بــا محدودیــت منابــع روبــه رو 
ــاط  ــل ارتب ــه دلی ــد ب ــت هــا بخــش تولی ــن محدودی ــه ای ــد کــرد، ک خواهن

مســتقیم بــا بدنــه جامعــه فشــار روانــی مضاعفــی را وارد خواهــد کــرد.

   عرضه دالر یا رانت ارزی

ایــن ســوال مطــرح مــی شــود کــه دالر 4۲۰۰ تومانــی بــرای تنظیــم تــورم 
اســت یــا بــرای ایجــاد رانــت؟ ایــن تصمیــم تکــراری در ســال هــای 9۰-

91 نیــز گرفتــه شــد و ســوابق آن بــرای مــردم و دولــت روشــن اســت در 
آن بــازه نیــز تــورم چشــمگیری را شــاهد بودیــم و ایــن تکنیــک نتوانســت 
ــه  ــان عرض ــال موافق ــرد، ح ــت دالر را بگی ــودن قیم ــی ب ــوی افزایش جل
دالر 4۲۰۰ تومانــی بایــد بپذیرنــد کــه از یــک مســیر دو بــار گزیــده شــده 
ــه و  ــوی عرض ــر دو س ــع ارزی را در ه ــی ول ــه نوع ــرایط ب ــن ش ــد. ای ان
ــرخ رســمی بیشــتر شــد،  ــا ن ــازار ب تقاضــا ایجــاد نمــوده هرچــه شــکاف ب
ــا  ــا پوشــش ارزش دارایی ه ــا هــدف کســب ســود ی ــد ب ــرای خری ــع ب طم
ــا  ــرای واردات ب ــه ب ــاوت ارز تخصیص یافت ــت. مابه التف ــش یاف ــز افزای نی
ــاه حــدود  ــر م ــه انتهــای تی ــازار در ســه ماهــه منتهــی ب ــرخ ب ــن ن میانگی
ــارد تومــان رســید. ایــن حجــم مابه التفــاوت قطعــا و سوســه  ۲۰ هــزار میلی
انگیــز اســت. ســخنگوی دولــت در ایــن خصــوص بــه زبانــی دیگــر عنــوان 
ــراد«  ــن قیمــت را » هــول زدن برخــی از اف ــاال رفت کــرد ایشــان ریشــه ب
اعــام نمــود. نوبخــت در توضیحاتــش بیــان کــرد کــه اگــر مــا بــه بانــک 
مرکــزی آمریــکا هــم وصــل باشــیم، بــرای تامیــن ارز بــا مشــکل مواجــه 
می شــویم. و تصریــح کــرد: تــا تاریــخ ۲5 خــرداد 9 میلیــارد و 7۰۰ میلیــون 
دالر ارز 4۲۰۰ تومانــی عرضــه شــده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال قبــل بیشــتر بــوده اســت. وی ابــراز داشــت ایــن ســوال مطــرح اســت 
ــازار ایجــاد شــود؟«. »چــه ضرورتــی دارد چنیــن ولعــی در ب

ــرای دریافــت ارز  مســووالن دولتــی در بیانیــه ای ســه گــروه مختلــف را ب
مشــخص نمودنــد، اقــام اساســی نظیــر گنــدم، روغــن، برنــج، نهاده هــای 
ــزار و  ــت 3 ه ــه قیم ــی دالر ب ــی یعن ــه 4۰۰ تومان ــات یاران ــی و حبوب دام
8۰۰ هــزار تومــان، اقــام مــواد اولیــه شــامل ماشــین آالت خطــوط تولیــد 
ــق  ــا تزری ــامانه نیم ــه س ــه ب ــی ک ــا ارز صادرات ــه ب ــواردی ک ــایر م و س
می شــود، تامیــن اعتبــار می شــوند. در حقیقــت نــرخ ارز ایــن گــروه نیــز 4 
هــزار و ۲5۰ تومــان، بخــش دیگــر کاالهــای مصرفــی کــه جــزو کاالهــای 
دو دســته نخســت قــرار ندارنــد و در زمــره دیگــر کاالهــای اساســی هســتند 
ــن  ــیمی تامی ــر پتروش ــی و غی ــای غیرنفت ــت ارز آن از کااله ــرار اس ــه ق ک
شــود ترکیــب ایــن صــادرات بــه شــکلی اســت کــه حــدود 5/ ۲3 میلیــارد 
ــروه  ــه گ ــارد دالر ب ــدود ۲۰ میلی ــای اساســی، ح ــروه کااله ــه گ دالر ارز ب
کاالهــای ســرمایه ای و واســطه ای و حــدود 5/ 8 میلیــارد دالر بــه کاالهــای 
ــا  ــار ب ــق شــده در به ــت محق ــزان ران ــت. می ــد گرف ــق خواه ــی تعل مصرف
ــارد دالر  ــدود 1۰ میلی ــار ح ــت در به ــخنگوی دول ــارات س ــه اظه ــه ب توج
ارز 4 هــزار و ۲۰۰ تومانــی بــوده اســت، اگــر فاصلــه ایــن ارز تــا میانگیــن 
نــرخ غیــر رســمی در ســه ماهه نخســت ســال جــاری را نــرخ هــزار و 9۰۰ 
ــن  ــی ای ــه ط ــد ک ــان می ده ــوع نش ــن موض ــم، ای ــر بگیری ــان در نظ توم
مــدت 19 هــزار میلیــارد تومــان هزینــه تفــاوت ایــن دو نــرخ بــود کــه بــه 
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ــن  ــی اعطــا شــده اســت. ای ــر اســاس اولویت هــای کاالی ــدگان ب واردکنن
ــه مــردم  رقــم کمــی کمتــر از یارانه هــای نقــدی پرداختــی یــک ســال ب
ــه  ــرار گرفت ــدگان ق ــدودی از واردکنن ــروه مح ــار گ ــه در اختی ــت ک اس
اســت، ایــن موضــوع باعــث شــده کــه صــف ثبــت ســفارش نیــز نســبت 

ــد. ــل توجهــی یاب ــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش قاب ب
ــوان  ــه  عن ــمی. ب ــمی و غیررس ــاف ارز رس ــا اخت ــفر ب ــه س ــت هزین ران
مثــال، اگــر مســافری هــزار یــورو دریافــت کنــد و فاصلــه نــرخ رســمی و 
ــن مســافر  ــه ای ــه شــود، ب ــورو 5 هــزار تومــان در نظــر گرفت غیررســمی ی
حــدود 5 میلیــون، و بــرای کشــورهای همســایه ۲/5 میلیــون یارانــه ســفر 
ــزار  ــون و 75۰ ه ــن 3 میلی ــور میانگی ــه  ط ــی ب ــده، یعن ــه ش ــی ارای خارج
ــدود 1۰  ــی     ح ــافرت های خارج ــزان مس ــته می ــال گذش ــان. در س توم
ــود، اگــر نیمــی از آن هــا را یــک ســفر در ســال در نظــر  ــون ســفر ب میلی
ــد  ــی خواهن ــمول ارز دولت ــفر مش ــون س ــدود 5 میلی ــه ح ــم در نتیج بگیری
شــد کــه ضــرب در 3 میلیــون و 75۰ هزارتومــان مــی شــود حــدود 7/ 18 
هــزار میلیــارد تومــان، کــه ایــن رقــم توزیــع رانــت بــرای بخــش مســافرتی 
نامیــده مــی شــود. بــه عبــارت ســاده تــر مســافر بــرای رفــت و برگشــت 

یــک ســفر 5 میلیــون تومانــی خارجــی توجیــه اقتصــادی دارد و حتــی در 
ــد. ــد ســود کســب نمای ــه مــی توان صــورت کاهــش هزین

رانــت واردات موبایــل بــا ارز 4۲۰۰ تومانــی، 4۰ شــرکت واردکننــده 
ــه ارزی  ــورو حوال ــزار و ۲۰6 ی ــون و 643 ه ــار۲۲۰ میلی ــل در به موبای
ــر  ــد، وزی ــت کرده ان ــل دریاف ــرای واردات موبای ــی ب ــا دالر 4۲۰۰ تومان ب
ارتباطــات نیــز پیــش از دســتور انتشــار لیســت شــرکت هــا از ســودجویان 
بــازار موبایــل انتقــاد کــرده بــود. بررســی هــا نشــان مــی دهــد تخصیــص 
میلیون هــا دالر دولتــی تاثیــری در رشــد قیمــت موبایــل در بــازار نداشــته 
ــزار و  ــون و ۲83 ه ــده 75 میلی ــام ش ــل انج ــزان واردات موبای ــت. می اس
ــد  ــا بررســی بعضــی از ایــن شــرکت ها کــه رقــم چن ــورو اســت. ب 86۰ ی
ــه در  ــویم ک ــی ش ــه م ــته اند متوج ــفارش داش ــت س ــون دالری ثب میلی
ــر  ــه تلفــن همــراه تغیی ــه فعالیــت خــود را ب ــاه قبــل زمین همیــن یــک م
ــوزه  ــی در ح ــا فعالیت ــرکت ها اساس ــن ش ــه ای ــی ک ــن معن ــد بدی داده ان
ــت  ــر دول ــات دیگ ــد تصمیم ــز مانن ــم نی ــن تصمی ــته اند. ای ــل نداش موبای
ــه ســمت  ــردم نداشــته بلکــه ســودجویان را ب ــرای م ــری ب ــا تاثی ــه تنه ن
احتــکار ارزی ســوق داده اســت، ایــن رویــه نیــز در دوره قبــل انجــام شــده 
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ــدگان نشســته  ــی از واردکنن ــان برخ ــر زب ــت زی ــن ران ــیرینی ای ــود و ش ب
ــت راه  ــکل قیم ــل مش ــرای ح ــررات ب ــم مق ــازمان تنظی ــس س ــود. ریی ب
حــل اســتعام کــد IMEI گوشــی را عنــوان نمــود و عنــوان کــرد کــه بــا 
اضافــه نمــودن یــک آیتــم بــه آیتم هــای اســتعام رجیســتری خریــداران 
ــه  ــا چ ــورد نظــر ب ــه گوشــی م ــه شــوند ک ــامانه متوج ــد در س ــی توانن م

ــداری شــده. ارزی خری
روحانــی نیــز بــه وعــده خــود عمــل نمــود و لیســت واردکننــدگان را بــه 
تفکیــک کاال و میــزان دریافتــی منتشــر نمــود، در ایــن لیســت بیشــترین 
ــفید  ــج س ــون برن ــتراتژیک چ ــای اس ــرای واردات کااله ــی ب ارز تخصیص
بــا ۲۲/6 درصــد،  ذرت بــرای خــوراک دام بــا 18/6 درصــد صــرف شــده 
ــادل 9۰ درصــد  ــروش نفــت، مع ــن ســهم ارز حاصــل از ف اســت. همچنی
ــزان ارز  ــی می ــت اعام ــود. در لیس ــدگان ب ــی واردکنن از کل ارز دریافت
ــد،  ــر ش ــم کاال ذک ــرای واردات 64 قل ــون ب ــرکت های گوناگ ــی ش دریافت
ــی  ــادرات غیرنفت ــت و ص ــروش نف ــل ف ــی از مح ــد ارز دریافت 9۰ درص
ــد  ــی ده ــان م ــای نش ــی ه ــوع ارز بود.بررس ــد از مجم ــدود 1۰ درص ح
ــل از  ــورو ارز حاص ــون ی ــی و ۲۲1/5 میلی ــورو ارز نفت ــارد ی ۲54/ ۲ میلی
صــادرات تخصیــص داده شــده در واقــع بــار اصلــی بــرای تامیــن ارز ورود 
کاالهــای ایــن فهرســت، بــر دوش ارز نفتــی بــود میــزان ارز نفتــی بــرای 
ــل  ــی از مح ــر ارز تخصیص ــش از 9 براب ــی بی ــن دالر 4۲۰۰ تومان تامی
ــدگان  ــر صادرکنن ــح ت ــکل واض ــه ش ــت، ب ــوده اس ــی ب ــادرات غیرنفت ص
ــا قیمــت 4۲۰۰ تومانــی نداشــتند. یعنــی تمامــی  تمایلــی بــه عرضــه ارز ب
ارز دولتــی کــه از آن به عنــوان ارز رانتــی یــاد می شــود، از ســرمایه ملــی 
ــب دیگــری هــم  ــکات جال ــه شــده اســت. لیســت حــاوی ن کشــور هزین
بــود: واردات چای ســاز و قهوه ســاز از ســوی شــرکت های خودرویــی، 
ــی  ــا چیت ــا واردات لوبی ــی ی ــرکت داروی ــوی ش ــوی از س واردات بخارش

ــه و ... . ــده پارچ ــرکت  واردکنن ــط ش توس
ــرآورد  ــورو ب ــارد ی ــی 9/ 1 میلی ــی تخصیص ــی و صادرات ــوع ارز نفت مجم
ــورو  ــارد ی ــزان کل ارز تخصیصــی بیــش از 9 میلی ــی کــه می شــد. در حال
ــتفاده کننده از دالر  ــای اس ــرکت ها و کااله ــد از ش ــی ۲۰ درص ــود، یعن ب
ــب  ــه ترتی ــن فهرســت ب ــرار داشــتند، در ای ــی در فهرســت ق 4۲۰۰ تومان
ــا  ــورو ب ــون ی ــر 418 میلی ــغ ب ــترین ارز بال ــوراک دام بیش ــرای خ ذرت ب
ارز نفتــی، دانــه ســویا ۲51 میلیــون یــورو، گوشــت گوســاله یــخ زده 135 
میلیــون یــورو، گوشــی همــراه بیــش از 1۲۲ میلیــون یــورو، نکتــه جالــب 
اینکــه بــرای واردات گوشــی همــراه، بیــش از 33 میلیــون یــورو ارز نفتــی 
بــه بهــای 4۲۰۰ تومــان خــرج شــد. کمتریــن ارز تامیــن شــده نیــز بــرای 
ــده  ــه ش ــا هزین ــامانه نیم ــل س ــورو از مح ــا 36۰۰ ی ــه تنه ــوده ک ــه ب لپ

اســت.
ــی  ــد در شــرایط کنون ــر کســی بتوان ــوق اگ ــال هــای ف ــه مث ــا توجــه ب ب
ــه  ــود، ب ــد نم ــب خواه ــود کس ــد س ــت یاب ــه ارز ارزان دس ــوی ب ــه نح ب
ــه ارز  ــال رســیدن ب ــه دنب ــازان ب ــراد ســودجو و ســفته ب شــکلی دیگــر اف
ــود  ــن س ــه ای ــیدن ب ــرای رس ــود را ب ــاش خ ــت ت ــتند و نهای ارزان هس
ــرار  ــر ق ــت تاثی ــاع را تح ــان اجتم ــن جری ــداوم ای ــد داد، ت ــام خواهن انج
ــرای  ــه هســتند ب ــا ارز بیگان ــا ب ــه کام ــواده ای ک ــال خان ــد. ح ــی ده م

ــی  ــای کاالی ــایر بازاره ــازار دالر و س ــه ب ــود ب ــی خ ــظ ارزش دارای حف
ــد. در  ــری کنن ــی خــود جلوگی ــت دارای ــداوم اف ــا از ت ــد، ت هجــوم می آورن
ــک  ــش اقتصــادی نیســت، بلکــه ی ــک کن ــردم، ی ــار م ــن رفت ــت ای حقیق
ــاد  ــی اقتص ــرایط کنون ــته و ش ــتباه گذش ــت های اش ــه سیاس ــش ب واکن
ــرای  ــود کــه شــرایط را ب ــور خواهــد ب ــه زودی مجب اســت. سیاســتگذار ب
ــین  ــت ماش ــن کار حرک ــرعت در ای ــد، س ــا کن ــازار مهی ــرخ ب ــن ن پذیرفت

ــد. ــی کن ــف م ــت ارزی را متوق ــع ران توزی
ــک  ــس کل بان ــه ریی ــه ای ب ــی نام ــارت ط ــدن و تج ــت، مع ــر صنع وزی
ــود،  ــه نم ــمول دالر 4۲۰۰ را ارای ــم کاالی مش ــت 75 قل ــزی فهرس مرک
پیــش از ایــن اواســط مــرداد مــاه معــاون اول رئیــس  جمهــور ۲5 ردیــف 
کاالی مشــمول دالر 4۲۰۰ تومانــی را کــه عمدتــا شــامل دارو،  تجهیــزات 
ــت  ــال لیس ــود. ح ــرده ب ــاغ ک ــد را اب ــی می ش ــواد غذای ــکی و م پزش
ــی  ــوی متول ــی از س ــای اساس ــی کااله ــت قبل ــده فهرس دوم تکمیل کنن
ــی،  ــای اساس ــامل کااله ــت ش ــن فهرس ــد. ای ــی باش ــت م ــش صنع بخ
ضــروری، دارو و ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی اســت. ایــن کاال هــای 
ــب روغــن،  ــد کاغــذ، ورق حل ــه تولی ــواد اولی ــر کاغــذ، م ــد از: خمی عبارتن
ــودر  ــه، پ ــودر ژالتین ــوم، پ ــل آلومینی ــی، فوی ــوی طبیع ــتیک، کائوچ الس
ــت  ــت، کی ــم و رن ــور، آنزی ــانس و فیلی ــته، اس ــن، نشاس ــو، پلی اتیل کاکائ
تشــخیص آنتی بیوتیــک در شــیر، پنیــر مایــه کنســانتره های آن هــا، 
قوطــی و جعبــه چنــد الیــه به هــم فشــرده از الیه هــای متفــاوت 
ــاپ،  ــت چ ــاپ، بلنک ــب چ ــانس، مرک ــگ و اس ــت، رن ــکل پاک ــه ش ب
ماشــین آالت  لبنیــات،  تهیــه  دســتگاه های  و  ماشــین آالت  چســب، 
ــردن، بســتن  ــر ک ــرای پ ــتگاه ها ب ــین آالت و دس ــگ بطــری،  ماش فریمین
و درزگیــری یــا پرچســب زدن بطــری و ظــروف فلــزی اســتوانه ای، 
ــردن  ــاف ک ــا لف ــردن ی ــته بندی ک ــرای بس ــتگاه ها ب ــین آالت و دس ماش
ــی  ــی اعام ــنامه قبل ــات. در بخش ــین آالت تاسیس ــایر ماش ــا و س کااله
ــاون  ــه مع ــه در اباغی ــمی ک ــمول ارز رس ــی مش ــای اساس ــرای کااله ب
ــی،  ــج خارج ــه برن ــی از جمل ــد، کاالهای ــام ش ــوری اع اول رئیس جمه
ــواع کــود شــیمیایی، ســموم  گنــدم، گوشــت، گوشــت مــرغ، تخم مــرغ، ان
تکنیــکال شــیمیایی، انــواع بــذر، شــکر خــام، روغــن خوراکــی نیمه جامــد 
ــواع دانه هــای روغنی)ســویا(، الســتیک ســنگین،  ــع، روغن خــام،  ان و مای
ــک  ــای خش ــذ، چ ــر کاغ ــه، خمی ــذ روزنام ــر، کاغ ــاپ و تحری ــذ چ کاغ
ــین آالت  ــکی، ماش ــروری پزش ــات ض ــزات و ملزوم ــی، دارو و تجهی خارج
ــاء کار  ــن و نش ــد کمبای ــی مانن ــای اساس ــده کااله ــزات تولیدکنن و تجهی

ــد. ــن ش ــص ارز معی ــرای تخصی ــج ب برن
ــت،  ــر صنع ــتور وزی ــا دس ــده ب ــن ارز نش ــای تامی ــفارش کااله  ثبت س
ــریعتمداری  ــد. ش ــق ش ــاه تعلی ــر م ــخ ۲4 تی ــارت از تاری ــدن و تج مع
ــه  ــه وزارتخان ــفارش ها به صــورت سیســتمی ب ــه ثبت س ــود کلی ــوان نم عن
ــو و  ــده از یکس ــابقه واردکنن ــت و س ــورد اهلی ــس و در م ــط منعک ذی رب
اولویــت تخصیــص ارز از ســوی دیگــر، مجــددا مــورد بررســی قــرار گیرند. 
ــدف  ــا ه ــه ب ــفارش ها ک ــق ثبت س ــت تعلی ــه سیاس ــد ک ــر می رس به نظ
ــن  ــد ضم ــه، می توان ــرار گرفت ــت ق ــتورکار وزارت صنع ــی در دس رانت زدای

ــر نوســانات شــود. ــت بهت ــه مدیری ــع ارزی منجــر ب ــظ مناب حف
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    بازار دوم ارز

ــازار دوم ارز  ــی شــدن ب ــا عمل ــن جلســه، رییس جمهــوری ب ــه در ای ــزار کــرد ک ــا حضــور رییس جمهــوری جلســه ای را برگ ــت ب ــم اقتصــادی دول تی
ــق  ــی تواف ــرخ ارز معامات ــادی در خصــوص ن ــی ع ــدگان کاالی مصرف ــا واردکنن ــی ب ــه غیرنفت ــر پای ــدگان ب ــازار دوم، صادرکنن ــرد. در ب ــت ک موافق
ــرخ توافقــی، توســط قیمت گــذاری  ــا ن ــرخ رســمی بانــک مرکــزی اســت و شــکاف قیمتــی ت ــرای ایــن معامــات ن ــه ارز، ب ــرخ پای خواهنــد کــرد. ن
اظهارنامه هــای صادراتــی پوشــش داده خواهــد شــد. کشــف قیمــت اظهارنامه هــای صادراتــی در بــورس صــورت خواهــد گرفــت. بــر همیــن اســاس 
ــا ارز نفتــی تامیــن می شــود. گــروه دوم واردات  ســه گــروه صادرکننــده و 4 گــروه واردکننــده معرفــی گردیــد. گــروه اول، کاالهــای اساســی  کــه ب
کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای اســت کــه ارز خــود را از صــادرات محصــوالت پتروشــیمی و مــواد معدنــی تامیــن خواهــد کــرد. و گــروه ســوم، 
کاالهــای عــادی کــه از ضــرورت کمتــری بــرای واردات برخوردارنــد ارز خــود را بــر اســاس نیــاز از صادرکننــده بــا پایــه غیرنفتــی تامیــن کننــد. گــروه  
ســوم شــامل مــواد خوراکــی دریایــی، برخــی از صیفی جــات، برخــی از فلــزات زینتــی، نوعــی از کاغــذ و ســایر مــوارد اســت کــه بــا عنــوان اولویــت 
ــات دالر را در  ــع آن کاهــش التهاب ــه تب ــمی و ب ــت ارز رس ــرای دریاف ــد کاهــش حجــم تقاضــا ب ــر می رس ــه نظ ــده اند. ب ــته بندی ش ــوم ارزی دس س
آینــده داشــته باشــیم. تحلیلگــران اگــر چــه بــا ایــن اســتراتژی موافــق بودنــد ولــی بایــد در نظــر گرفــت کــه در چنیــن ســناریویی سیاســت گذار بــه 
دنبــال کنتــرل متغیــر ارزی »قیمــت« و »محــدوده نوســانات« اســت. ســناریویی کــه در نهایــت بــه یــک »بیراهــه ارزی« مــی رســد. سیاســت های 
کنترلــی و محــدود کــردن دامنــه نوســان در یــک بــازه زمانــی مشــخص، کمکــی بــه کاهــش دامنــه نوســانات نخواهــد کــرد، بلکــه خــود می توانــد 

ــل شــود. ــازار تبدی ــان بیشــتر قیمت هــا در ب ــرای عصی ــی ب ــه عامل ب

    الزامات مجلس برای بانک مرکزی در خصوص بســته جدید ارزی

ــرای  ــز ب ــاغ شــد. مجلــس شــورای اســامی نی ــه بانــک مرکــزی اب ــد ب ــوه تعییــن و سیاســت های جدی ــا حضــور ســران ســه ق ــد ارزی ب بســته جدی
تاییــد بســته ارزی 1۲ شــرط گذاشــت، ایــن شــروط در جهــت مصــون کــردن بســته جدیــد اعــام شــد کــه بــه 7 مــورد از مــوارد مهــم آن مــی پردازیــم: 
تفکیــک بــازار اول از بــازار دوم، تعییــن نــرخ توافقــی، ســاماندهی صرافی هــا، ســپرده گذاری ارز در اختیــار مــردم، تدویــن مقــررات الزم بــرای امــکان 

تولیــد رمــز ارزهــا، ســاماندهی مالکیــت بانک هــا و موسســات اعتبــاری، تســریع در تعییــن تکلیــف دارایی هــای موسســات غیرمجــاز و ... 
ــرخ رســمی دارد، پیش بینــی  ــا برداشــتن ن ــت ارزی ب ــود ایــن بســته نشــان از حــذف ران ــرخ آزاد ارز ب ــه رســمیت شــناختن ن ــد ب محوریــت بســته جدی
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ــارد دالر  ــن بســته ۲۰ میلی ــرود. در ای ــکار کاال از بیــن ب ــی و احت ــع صادرات ــزه بازگشــت مناب ــازار دوم انگی ــن بســته و تعمیــق ب ــا اجــرای ای می شــود ب
ــه شــده اســت:  ــم مهــم گرفت ــن بســته 5 تصمی ــد. در ای ــرای واردات کاالهــای اساســی و دارو اختصــاص مــی یاب ــازار اول و ب ــی در ب درآمدهــای نفت
محــدود کــردن ارز دولتــی بــه کاالهــای اساســی و دارو، بــه رســمیت شــناختن نــرخ آزاد ارز، بازگشــت صرافی هــا بــه عرضــه مبــادالت ارزی و حــذف 
ســهمیه دولتــی بــرای ارز مســافری، حــذف محدودیــت در ورود ارز و طــا بــه کشــور و امــکان افتتــاح حســاب ارزی توســط بانــک مرکــزی بــرای افــراد 
حقیقــی و حقوقــی، در بــازار دوم نیــز نــرخ بــر اســاس عرضــه و تقاضــا تعییــن و ایــن نــرخ بــه عنــوان نــرخ آزاد ارز، اطاع رســانی عمومــی خواهــد شــد.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی در گزارشــی اعــام نمــود: اگــر دولــت بخواهــد واردات کاالهــای اساســی و مــواد اولیــه و واســطه ای 
ــا مدیریــت 3۰ قلــم نخســت کاالهــای مصرفــی حــدود 74 درصــد ارز بــرای کاالهــای مصرفــی را بــه ارزش 7 میلیــارد  ــد ب را مدیریــت کنــد، می توان
و ۲31 میلیــون دالر مدیریــت کنــد. از ایــن 3۰ قلــم، 11 قلــم کاال مربــوط بــه حــوزه صنعــت، 8 قلــم کاال مربــوط بــه حــوزه کشــاورزی و 11 قلــم بــه 
ــز ارایــه می دهــد، براســاس ایــن گــزارش، از 5 هــزار و  ــه ایــن منظــور چهــار راهــکار نی ــوط می شــود. ایــن گــزارش ب حــوزه بهداشــت و درمــان مرب
ــون دالر  ــارد و 691 میلی ــه ارزش 31 میلی ــارد دالر در ســال 1396، کاالهــای واســطه ای ب ــی 54 میلی ــه ارزش تقریب ــی ب ــف کاالهــای واردات 88۰ ردی
و ســهم ارزشــی بیــش از 56 درصــد، کاالهــای مصرفــی بــه ارزش 9 میلیــارد و 844 میلیــون دالر و ســهم بیــش از 18 درصــد، کاالهــای ســرمایه ای 

ــش از 15  ــی بی ــهم ارزش ــون دالر و س ــارد و 381 میلی ــه ارزش 8 میلی ب
درصــد و کاالهــای طبقه بنــدی نشــده و ســایر بــه ارزش 4 میلیــارد و 384 
میلیــون دالر و ســهم ارزشــی بیــش از 8 درصــد، کل واردات را بــه خــود 

اختصــاص داده انــد. و در ادامــه 4 راهــکار نیــز پیشــنهاد شــد.
ــارت، وزارت  ــدن و تج ــت، مع ــاورزی، وزارت صنع ــاد کش 1- وزارت جه
بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، بانــک مرکــزی و ســایر نهادهــای 
ــا کاهــش ریســک تامیــن کاالهــای اساســی در  ذیربــط برنامــه مرتبــط ب

ــد.  ــی نماین ــم را اجرای تشــدید تحری
ــا،  ــن کااله ــل از کل تامی ــه داخ ــهم عرض ــش س ــور افزای ــه منظ ۲- ب
وزارتخانه هــای بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی، جهــاد کشــاورزی، 
صنعــت، معــدن و تجــارت برنامه هــای عملیاتــی افزایــش تولیــد در 

ــد. ــه کنن ــران ارای ــات وزی ــه هی ــب ب ــرای تصوی ــود را ب ــای خ حوزه ه
ــه  ــد در عرض ــهم تولی ــت س ــک واردات و تقوی ــش ریس ــت کاه 3- جه
ــه ای  ــی را به گون ــد تضمین ــت و خری ــت های قیم ــد سیاس ــت بای کل، دول
برنامه ریــزی کنــد کــه تولیدکننــدگان در تعییــن الگــوی کشــت بــه تولیــد 
کاالهــای اســتراتژیک و جایگزیــن کاالی وارداتــی تمایــل داشــته باشــند و 

ســهم فــروش محصــوالت بــه دولــت بــه حداکثــر ممکــن برســد. 
4- بــا توجــه بــه آنکــه دولــت ارز کافــی بــرای پوشــش مالــی همــه واردات 
ــود  ــیاه ارز به وج ــازار س ــاد ب ــال زی ــه احتم ــت، ب ــد داش ــار نخواه در اختی
خواهــد آمــد کــه بــه ضــرر اقتصــاد اســت. بنابرایــن ضــرورت دارد 
برنامه ریــزی به گونــه ای باشــد کــه اولویت هــای اساســی و مهــم را 

ــد.  ــن ارز کن ــی تامی ــی را بخش خصوص ــت و مابق دول
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    تحلیل اقتصاد ایران از زبان روحانی

ــانات  ــورد نوس ــی در م ــوی تلویزیون ــران در گفتگ ــور ای ــس جمه ریی
ــش  ــه آرام ــرد ک ــد ک ــح داد. وی تأکی ــل آن توضی ــر و دالی ارزی اخی
ــد  ــته جدی ــدی بس ــه کارآم ــاره ب ــا اش ــردد. او ب ــی گ ــازار برم ــه ب ب
ــزی  ــک مرک ــدات بان ــد تعه ــرایط جدی ــه در ش ــود ک ــوان نم ارزی عن
ــا تاکیــد بــر عرضــه ارز 4۲۰۰ تومانــی  کمتــر از گذشــته اســت. وی ب
ــک  ــروز بان ــان کــرد ام ــن 98 بی ــا فروردی ــرای کاالهــای اساســی ت ب
مرکــزی بــرای کاالهــای اساســی و ضــروری مثــل مــواد غذایــی، دارو 
ــت ارز  ــت ثاب ــک قیم ــا ی ــه ب ــت ک ــد اس ــکی متعه ــزات پزش و تجهی
ــد کــرد کــه قیمــت  ــی در صحبت هــای خــود تاکی ــد. روحان ــه کن ارای
کاالهــای اساســی، آب، بــرق و ســوخت تــا پایــان ســال هیــچ التهابــی 
نخواهــد داشــت و قیمت هــا دســت دولــت اســت و قــوه مجریــه مانــع 
ــود. وی عنــوان کــرد  ــه التهــاب و افزایــش قیمت هــا خواهــد ب هرگون
صرافی هــا نیــز دیگــر در خریــد و فــروش ارز ممنــوع نیســتند و حتــی 
بــدون گمــرک و مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه فعالیــت ادامــه خواهنــد 
ــه  ــی ک ــد در چارچوب ــا می توانن ــرد صرافی ه ــان ک ــر نش داد، و خاط
بانــک مرکــزی بــه آن هــا اعــام می کنــد، ارز را در اختیــار متقاضیــان 

ــر در  ــات اخی ــانات و التهاب ــه نوس ــی ریش ــن روحان ــد. حس ــرار دهن ق
ــده  ــد فزاین ــل »انتظــارات«، »رون ــا را نتیجــه حضــور ســه عام بازاره

ــال در نظــام بانکــی« دانســت. نقدینگــی« و »اخت
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    اولین سخنرانی رییس کل جدید

عبدالناصــر همتــی در نخســتین ســخنرانی رســمی خــود برنامه هــای بانــک مرکــزی را شــامل »به کارگیــری ابــزار نویــن«، »تجدیدنظــر در سیاســت های 
رشــد نقدینگــی«، »رد سیاســت دســتوری بــرای افزایــش نــرخ ســود«، »اثــر بــازار دوم در ثبات بخشــی بــازار ارز«، »اســتقال رای رئیــس کل« و »احتمــال 
بازگشــت ســپرده های بلندمــدت« دانســت، وی در بیســت و نهمیــن همایــش بانکــداری اســامی تصریــح کــرد بهره گیــری از ابزارهــای نویــن بانکــی 
بــرای کنتــرل بــازار پــول و ارز بســیار حائــز اهمیــت اســت و بایــد بتــوان بــا بهره گیــری از ابزارهــای جدیــد، سیاســت پولــی را اجــرا و بــرای رفــع موانــع 
اجرایــی شــدن ایــن ابــزار از کارشناســان و متخصصــان اســتفاده کــرد. او تاکیــد کــرد روش هــای مقــداری و ســنتی بــرای خــروج از رکــود تورمــی کافــی 
نیســت. وی عنــوان نمــود رشــد نقدینگــی از مشــکات ریشــه ای اقتصــاد اســت. از نــگاه همتــی، در حــال حاضــر هیــچ اراده ای بــرای کنــد شــدن رشــد 
نقدینگــی وجــود نــدارد. او دلیــل اصلــی رشــدنقدینگی را ناتــرازی ترازنامــه بانک هــا دانســت کــه بــا کســری بودجــه و اثــر سیاســت های مالــی تشــدید 
شــده اســت. وی تأکیــد نمــود بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل نقدینگــی اســتقال الزم را نــدارد و بایــد دیگــر نهادهــا نیــز بــرای کنتــرل نقدینگــی همــراه 
ــرای جــذب ســپرده را عامــل رشــد ســریع شــبه پول در کشــور دانســت. موضــوع مهــم دیگــری  شــوند، او افــزود زمینــه رقابــت بی انتهــای بانک هــا ب
ــک مرکــزی عمــا  ــر بان ــه آن اشــاره کــرد، احتمــال بازگشــت ســپرده های بیــش از یــک ســال اســت. پیش ت ــز ب ــک مرکــزی نی کــه رئیــس کل بان
ســپرده گیری مــدت دار بــاالی یــک ســال را غیرقانونــی عنــوان می کــرد کــه البتــه بــا انتقــاد برخــی کارشناســان روبــه رو شــد. رئیــس کل بانــک مرکــزی 
دربــاره نــرخ ارز تاکیــد کــرد کــه در یــک مــاه نخســت فعالیــت خــود بیشــترین تمرکــزش را بــه سیاســت ارزی معطــوف کــرده اســت و توضیــح داد: در 
ایــن خصــوص دفــاع از سیاســت تک نرخــی قابل قبــول نبــود و بــر همیــن مبنــا سیاســت جدیــد ارزی تدویــن و اجرایــی شــد. او منابــع ارزی را بــه دو 
گــروه منابــع بانــک مرکــزی و ســایر منابــع تقســیم بندی کــرد و گفــت سیاســت مــا ایــن اســت کــه حتی االمــکان بــا منابــع غیــر بانــک مرکــزی بــازار 

ارز را کنتــرل کنیــم و منابــع ارزی بانــک مرکــزی را بــه تامیــن کاالهــای ضــروری و اساســی و تجهیــزات نفتــی اختصــاص دهیــم.
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ــورم در  ــودی ت ــت صع ــن حرک ــریع تری     س
ــکا آمری

ــرخ رشــد  ــود. ن ــر ب ــی نظی ــر ب ــکا در طــول یــک دهــه اخی ــورم در آمری ت
ــدرال رزرو  ــرای ف ــده ب ــار شــاخص قیمــت مصرف کنن ــورم براســاس معی ت
آمریــکا نویــد بــه اعمــال دو نوبــت افزایــش نــرخ بهــره دیگــر تــا پایــان 
ســال جــاری میــادی را مــی دهــد. گــزارش هــا حاکیســت نــرخ بهــره تــا 
آخــر ســال می توانــد بــه ســقف 5/ ۲ درصــدی برســد. نــرخ رشــد ســاالنه 
شــاخص قیمــت مصرف کننــده در جــوالی 4/ ۲ درصــد و نــرخ رشــد مــاه 
ــده  ــت مصرف کنن ــاخص قیم ــاوت ش ــد. تف ــت ش ــد ثب ــن 9/ ۲ درص ژوئ
ــاخص  ــت. ش ــط اس ــا مرتب ــرژی و خوراکی ه ــان ان ــروه پرنوس ــه دو گ ب
ــن دو گــروه محاســبه می شــود  ــن ای ــدون در نظــر گرفت ــی ب تورمــی اصل
ــت.  ــک اس ــدرال رزرو نزدی ــی ف ــار تورم ــه معی ــتر ب ــن رو بیش و از همی
ــتاب  ــش ش ــال افزای ــکا احتم ــاد آمری ــاره اقتص ــت درب ــای مثب گزارش ه
ــد  ــد تولی ــرخ رش ــد، ن ــتر می کن ــدرال رزرو را بیش ــوی ف ــی از س انقباض
ــد  ــطح 5/ 4 درص ــر س ــکاری زی ــرخ بی ــد، ن ــی 1/ 4 درص ــص داخل ناخال
ثبــت شــد ایــن دو عامــل مــوازی بــا تــورم روبــه رشــد بــه رئــوس مثلثــی 
مبــدل شــده اند کــه کمیتــه بــازار آزاد آمریــکا را بــه دو نوبــت رشــد نــرخ 
ــل  ــه دلی ــود قابل توجــه شــاخص دالر ب ــره دیگــر ســوق می دهــد. صع به
آمادگــی انقباضــی بــر اثــر ســیگنال تورمــی موجــب رشــد نــرخ بهــره و در 
ــه  ــن رو شــاخص دالر ب ــت شــاخص دالر خواهــد شــد. از ای ــت تقوی نهای
ــدد در 13  ــن ع ــورد باالتری ــن رک ــه ای ــید ک ــدی رس ــقف 45/ 96 واح س
ماهــه گذشــته اســت و همزمــان بــا ایــن رکــورد یــورو نیــز بــه کــف 13 

ماهــه نــزول کــرد.

   دالر چند؟

ــیر  ــت و مس ــرار داش ــزار و 6۰۰ ق ــال 7 ه ــاه دالر در کان ــر م ــدای تی در ابت
افزایشــی آن تــا نیمــه تیــر خــود را بــه 8 هــزار ۲۰۰ تومــان رســاند، امــا پــس 
از انتشــار اخبــار بــازار دوم ســکه و دالر شــرایط کاهشــی را تجربــه نمودنــد، 
البتــه مــی شــد در همــان موقــع نیــز حــدس زد کــه دالر در کانــال 7 هــزار 
7۰۰ تومانــی اســتراحت کوتاهــی خواهــد کــرد ولــی کارشناســان معتقــد بودند 
ــام مهمــی  ــی جــواب داده اســت، پی ــه خوب ــازار دوم ب کــه سیاســت ایجــاد ب
کــه بــازار دوم بــه بــازار مخابــره کــرده بــود، پاســخ دادن بــه تقاضــای تأمیــن 
ارز بــه غیــر از احتیاطــی و مســافرتی بــود، کــه ایــن موضــوع موجــب عقــب 
نشــینی دالر شــد. امــا دالر مســیر افزایشــی را مجــدد شــروع نمــود و خــود 
را تــا مــرز 9 هــزار رو 3۰۰ تومــان در ســومین روز از مــرداد رســاند، تغییــر در 
راس هــرم بانــک مرکــزی نیــز نتوانســت مانعــی بــرای افزایــش قیمــت دالر 
شــود و در 1۰ مــرداد قیمــت دالر بــه 11 هــزار تومــان نیــز رســید، یــورو نیــز 
ــه  ــته ارزی در نیم ــت. بس ــاال رف ــان ب ــزار توم ــدد 13 ه ــا ع ــرداد ت در 11 م
مــرداد توســط بانــک مرکــزی اطــاع رســانی شــد و فــردای آن روز  قیمــت 
دالر و ســکه وارد مــدار کاهشــی شــد کــه ایــن رونــد دالر را در شــانزدهمین 
ــازار دوم  ــت ب ــا شــروع فعالی ــان کشــاند، ب ــر 1۰ هــزار توم ــه زی ــرداد ب روز م
ــزار و 95۰ و دالر آزاد در  ــازار دوم 8 ه ــرداد دالر ب ــای در 17 م ــی ه و صراف
محــدوده بــاالی 9 هــزار تومــان قیمــت خــورد. روز دوشــنبه ۲9 مــرداد هیــچ 
نرخــی از دالر در ســامانه ســنا وجــود نداشــت، ســاعت 5 بعدازظهــر ۲8 مــرداد 
قیمــت دالر 9 هــزار و 18 تومــان ثبــت شــده بــود، و تفــاوت آن بــا بــازار آزاد 
ــا  ــل کارشناســان دو روی کام ــود. تحلی ــان ب ــزار و 5۰۰ توم ــه ه ــک ب نزدی
متفــاوت داشــت برخــی حــذف قیمــت دالر از ســامانه ســنا را بــه فــال نیــک 
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گرفتنــد، حــال آنکــه برخــی معتقــد بودنــد در شــرایط 
فعلــی، بــازار بیــش از هــر زمانــی نیــاز بــه شــفافیت 
اطاعاتــی دارد. رونــد صعــودی دالر در شــهریور 
ــهریور  ــه ش ــت دالر در میان ــت قیم ــه داش ــز ادام نی
ــت  ــات ثب ــید، معام ــان رس ــزار توم ــر 15 ه ــه زی ب
شــده آخریــن روز شــهریور نیــز رقــم 14هــزار و 8۰۰ 

تومــان را نشــان داد.

   سیاستگذار کجاست؟

چــرا سیاســت گذار نیســت؟ مســوولیت پاســخگویی 
ــود  ــر سیاســتگذار از اول نب ــده کیســت؟ اگ ــر عه ب
آیــا شــرایط مثبــت تــر رقــم نمــی خــورد بــا تصــور 
ــی  ــر سیاســت ارزی » دالر 4۲۰۰« تومان اینکــه اگ
ــه صــدور 33 بخشــنامه  ــاز ب ــا نی وجــود نداشــت آی
ــته  ــاه گذش ــج م ــوع ارز در پن ــا موض ــاط ب در ارتب
ــاده  ــاه افت ــه چ ــن ب ــه در فروردی ــنگی ک ــود؟ س ب
حــال بعــد از 5 مــاه تــوان برداشــتنش بــرای 
ــچ  ــدون هی ــت و ب ــر نیس ــکان پذی ــس ام ــچ ک هی
ارزی،  تــوازن مصــارف  در  اقتصــادی  دســتاورد 
ــط  ــورم، فق ــرل ت ــاب ارزی و کنت ــری از الته جلوگی
ــت ارزی شــد.  ــکار و ران ــرای احت ــی ب ــط محل و فق
ــرار از  ــال ف ــه دنب ــس ب ــش پلی ــز در نق ــت نی دول
ــی دســت  ــر اقدام ــه ه مســوولیت ایجــاد فســاد، ب
ــف ارزش  ــرس از تضعی ــا ت ــتگذار ب ــد. سیاس می زن
پــول ملــی همــواره از پایــه گــذاری یــک سیاســت 
صحیــح بازمانــده اســت، اگــر حفــظ ارزش پــول را 
بــه عنــوان هــدف غایــی در نظــر بگیریــم، جریــان 
پوپولیســتی در سیاســت گذاری می توانــد  هــای 
عواقــب جبران ناپذیــری را بــرای مــردم بــه ارمغــان 
ــا پاییــن نگــه داشــتن ارزش پــول  ــاورد. چیــن ب بی
ــل  ــدات داخ ــطح تولی ــن س ــه باالتری ــود ب ــی خ مل
رســیده از ایــن رو نمــی تــوان هــدف را ارزش پــول 
ــد،  ــتر تولی ــاد بس ــدف ایج ــد ه ــت بای ــی دانس مل
اشــتغال و بهبــود وضعیــت معیشــتی باشــد. هیچگاه 
یــک هــدف اشــتباه یــک سیاســت  صحیــح را رقــم 

ــد زد. نخواه

مراجع
ایران مرکزی  بانک 

ســازمان بورس و اوراق بهادار
اقتصاد دنیای 

اتحادیه طا و جواهر
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در بهــار بــورس بــا رشــد 13 درصــدی شــاخص کل شــرایط مطلوبــی را ســپری کــرد و در آخریــن هفتــه ایــن فصــل 
ثبــت بازدهــی ۹/۸ درصــدی رقــم خــورد. فعــاالن ایــن بــازار نیــز درگیــر افزایــش نــرخ دالر و انتظــار تغییــر مقــررات 
ــژه شــرکت های  ــه وی ــن شــرایط قیمــت ســهام شــرکت ها ب ــه ای ــرخ دســتوری شــدند ک ــه ن ــی ارز ب ــروش الزام ف
ــا پایــه ارز فعالیــت مــی نماینــد اینــک ارزش جایگزینــی  وابســته بــه ارز را افزایشــی کــرد. ایــن شــرکت هــا کــه ب
قابــل ماحظــه ای را تجربــه می کننــد از ایــن رو هفتــه آخــر بهــار بــا رشــد یکدســت قیمت هــا مواجــه شــد. ســازمان 
ــه شــرایط تورمــی اقتصــاد دســتورالعمل عجیبــی را در دســتور کار قــرار داد ایــن دســتور مقــرر  ــا توجــه ب بــورس ب
ــایی ها  ــف و بازگش ــن توق ــود، ای ــف ش ــک روز متوق ــت، ی ــش قیم ــد افزای ــس از ۲۰ درص ــا پ ــه نماده ــود ک ــی نم م
ــه  ــز پشــت آن نیســت منحصــر ب ــی نی ــه جهان ــه تجرب ــب ک ــن عجی ــرد. وضــع قوانی ــم ک ــران را ســر در گ معامله گ
ایــران و حیــرت انگیــز اســت، از منظــر تحلیلگــران ایــن دســتورالعمل هــا نیازمنــد اصــاح فــوری هســتند بــه ایــن 
دلیــل کــه موجــب عــدم تــداوم و نظــم بــازار ســرمایه مــی گــردد، بــه عنــوان مثــال بســته شــدن نمــاد »هــای وب« 

کــه مشــکات بســیاری را بــرای ســهامداران ایــن نمــاد ایجــاد نمــود. 

فراز و فرود تابستانه بازار سرمایه
گروه اقتصادی
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   آغاز به کار موسسه رتبه بندی

ــرمایه  ــازار س ــرداد در ب ــنبه ۲۰ م ــدی از روز ش ــه رتبه بن ــتین موسس نخس
شــروع بــه کار کــرد، در مطالــب شــماره هــای قبــل دربــاره ایــن موسســات 
ــب  ــان تصوی ــات در زم ــن موسس ــت ای ــود، فعالی ــده ب ــی داده ش توضیحات
قانــون بــازار اوراق بهــادار )1384( در دســتور کار قــرار گرفتــه بــود. بدیهــی 
ــن  ــا کمتری ــتر ب ــود بیش ــب س ــال کس ــه دنب ــذار ب ــرمایه گ ــه س ــت ک اس
ــار  ــل از انتش ــه قب ــد ک ــی ده ــان م ــی نش ــات جهان ریســک اســت، تجربی
ــل  ــا تحلی ــوند و درصــد ریســک آن ه ــی ش ــی م ــا ارزیاب ــرکت ه اوراق ش
مــی گــردد، امــا در ایــران مــا تــا بــه حــال موسســه ای بــرای انجــام ایــن 
کار نداشــتیم، ورود ایــن نــوع موسســات نــه تنهــا می توانــد درجــه ریســک 
شــرکت های مختلــف را مشــخص کنــد، بلکــه فرآینــد تامیــن مالــی 
بنگاه هــای اقتصــادی را نیــز بــا هزینــه کمتــری همــراه می کنــد. از ســوی 
دیگــر ســرمایه گذاران نیــز بنــا بــه ریســک پذیری خــود می تواننــد انتخــاب 
ــرخ ســود یکســانی در  ــب دیگــر ن ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــری انجــام دهن دقیق ت
انتشــار اوراق نخواهیــم دیــد و هــر اوراقــی بنــا بــر رتبــه دریافتــی، می توانــد 

ــد. ــته باش ــار داش ــی در انتش ــای گوناگون نرخ ه
ــه و  ــزات پای ــیمی، فل ــوالد، پتروش ــد ف ــی مانن ــت صنایع ــت ارزی فعالی ران
ــازی  ــفته ب ــرده، س ــه ک ــدی مواج ــکات ج ــا مش ــی را ب ــای نفت فرآورده ه
ــیب های  ــی از آس ــه یک ــل ب ــی تبدی ــتباه تاریخ ــن اش ــر ای ــر اث دالالن ب
اصلــی صنایــع داخلــی منجــر شــد. ســلطانی نژاد خواســتار آن شــد 
ــای ارز  ــر مبن ــون ب ــه اکن ــورس ک ــن ب ــت در ای ــف قیم ــت کش ــه سیاس ک
ــد و  ــت های ارزی جدی ــاس سیاس ــرد براس ــورت می گی ــی ص 4۲۰۰ تومان
قیمــت بــازار دوم تغییــر یابــد. البتــه قیمــت گــذاری در نهایــت منتهــی بــه 
دســتورالعمل و بازبینــی شــیوه هــا مــی گــردد، عرضــه دالر ارزان نــه تنهــا از 
منطــق اقتصــادی قدرتمنــدی برخــوردار نبــوده بلکــه یــک اشــتباه تاریخــی 
بــود کــه در نهایــت دولــت نیــز بــه ایــن اشــتباه اعتــراف و آن را تغییــر داد. 
امــا ایــن تغییــر هنــوز در بازارهــای کاالیــی بــه شــکل کامــل رخ نــداده و 
ــذاری می شــوند.  ــرخ قیمت گ ــن ن ــا ای ــا ب ــورس کاال برخــی از عرضه ه در ب
ــا توجــه بــه اختــاف قیمــت عرضــه و  طــی بررســی هــای انجــام شــده ب
ــه در  ــان به صــورت ماهان ــارد توم ــی بیــش از ۲ هــزار میلی ــی رانت دالر دولت
اختیــار رانتخــواران قــرار مــی گیــرد. ایــن رانــت بــه محصــوالت پایــه اعــم 
از فــوالد، مــس، آلومینیــوم و محصــوالت پتروشــیمی ماننــد انــواع پلیمرهــا 
اختصــاص داده شــده. یکــی از ریشــه دارترین مشــکات اقتصــاد کشــور مــا 
رانــت اســت کــه بــا نــام هــای مختلــف بــه نــام حمایــت از تولیــد یــا حقــوق 
مصرف کننــده، ارز، انــرژی یــا مــواد مصرفــی ارزان را در اختیــار صنایــع یــا 

عمــوم جامعــه قــرار داده اســت. 
ــن  ــود و مهــم تری ــورس شــاهد عرضــه هــای ســنگین ب ــر ب ــدای تی در ابت
دلیــل آن را مــی تــوان رشــد اخیــر قیمــت هــا عنــوان کــرد بــه گونــه ای که 
در ســومین روز تیــر مــاه نمادهــای عمــده بــازار بــا توجــه بــه رشــد قیمــت 
ــش  ــرایط افزای ــاهد ش ــی ش ــزات جهان ــت فل ــت قیم ــن اف ــر و همچنی اخی
ــزی  ــروه فل ــای گ ــه ه ــر عرض ــود ب ــراری ب ــر تک ــن ام ــد. ای ــه بودن  عرض
»مــس و ســرب و روی« کــه تــا محــدوده منفــی پیــش رفتــه بودنــد. کــه 

بــه لطــف نقدینگــی در بــازار عرضه هــا جمــع آوری شــدند و برخــی نمادهــا 
از جملــه توســعه معدنــی و صنعتــی صبانــور و فــوالد هرمــزگان حتــی صــف 
خریــد را تجربــه کردنــد. در ســوم تیــر یــک میلیــارد و 1۲5 میلیــون ســهم 
معــادل 5/ 1 درصــد از ســهام شــرکت فــوالد مبارکــه عرضــه شــد، در گــروه 
بانکــی بانــک دی، از زیــان ســنگین 9/ ۲ هــزار میلیــارد تومانــی در صــورت 
مالــی تلفیقــی ســال مالــی قبــل و زیــان انباشــته 4/ 4 هــزار میلیــارد تومانــی 
خبــر داد. در نهایــت افزایــش عرضــه توانســت جلــوی صعــود ممتــد ســهام 
را در نیمــه دوم معامــات هفتــه دوم تیــر بگیــرد. پــس از ثبــت رکــورد جدیــد 
بیــش از 115 هــزار واحــدی در شــاخص کل، در ادامــه هفتــه اصــاح تنــد 
ایــن نماگــر افــت حــدود 4 هــزار واحــدی را رقــم زد، ایــن کاهــش در بیســت 
ــد  ــی رس ــر م ــه نظ ــید، ب ــد رس ــم 844 واح ــه رق ــر ب ــن روز از تی و پنجمی
شــرایط اولیــن مــاه تابســتان بیشــتر از آنکــه متأثــر از تحــوالت اقتصــادی 
باشــد متحــول شــده سیاســی اســت، در نهایــت پرونــده ایــن مــاه بــا برآینــد 
ــوع  ــتان در مجم ــاه اول تابس ــید، در م ــان رس ــه پای ــد ب ــی 4۲ واح کاهش
عملکــرد نهادهــای مالــی بــه  خصــوص صندوق هــای ســرمایه گذاری 
ــوع  ــن ن ــی ای ــه بازده ــد. البت ــت کردن ــی مثب ــا 13 درصــد از کل بازده تنه
از صندوق هــا از 4درصــد فراتــر نرفــت. 68 صنــدوق )از بیــن 78 صنــدوق( 
مزبــور بــا زیــان مواجــه شــدند. برخــی از ایــن صندوق هــا زیــان 8 درصــدی 
نیــز ثبــت کردنــد. صندوق هــای طــا و ســکه بازدهــی قابل توجهــی را بــه 

نمایــش گذاشــتند.
ــد بازارهــای طــا و ارز نیازمنــد تغییــر در اســتراتژی  ــز مانن ــازار ســهام نی ب
اســت، آنچــه بــه نظــر مــی رســد افزایــش تنــش هــای سیاســت خارجــی 
ــزه  ــا انگی ــا عم ــده ت ــب ش ــم موج ــرای تحری ــای اج ــد ه ــران و تهدی ای
ــن  ــه ای ــد. ب ــرای حضــور در طــرف تقاضــا کاهــش یاب ــداران ســهام ب خری
ترتیــب همــه منتظــر تعریــف و تعییــن اســتراتژی دقیقــی از ســمت دولــت 
ــادرات  ــای ص ــهام ه ــا س ــورس ب ــره ب ــرداد باالخ ــه اول م ــتند. در ده هس
محــور اســتقبال ســرمایه گــذاران و صــف خریــد را بــه خــود دیــد، بــه نظــر 
ــه  ــل توج ــتقبال قاب ــل اس ــن دلی ــم تری ــیر سیاســت ارزی مه چرخــش مس
ــدی ارزش  ــش 6۰ درص ــار، افزای ــن رفت ــد ای ــود. برآین ــذاران ب ــرمایه گ س
معامــات خــرد و جــذب نیمــی از ایــن نقدینگــی در 5 ســهم برجســته بــازار 
شــد. و در نهایــت شــاخص کل را بــا رشــد یــک  هــزار و 974 واحدی)معــادل 
ــت  ــه یاف ــرداد ادام ــد در م ــه رش ــد رو ب ــن رون ــان داد. ای ــد( نش 7/ 1 درص
ــش  ــد افزای ــهام 4۰۲ واح ــاخص س ــاه ش ــن م ــن روز از ای ــا در پانزدهمی ت
ــال  ــود در کان ــت خ ــخ فعالی ــرای نخســتین بار طــی تاری ــد و ب را نشــان ده
ــا  ــدی عمدت ــش از 3/ ۰ درص ــد بی ــن رش ــتاد. ای ــدی ایس ــزار واح 1۲4 ه
ــیمی  ــروه پتروش ــته گ ــرکت های برجس ــهام ش ــش ارزش س ــون افزای مدی
بــود. شــاخص ســهام در بیســتمین روز از مــرداد بــا رشــد 6 درصــدی همــراه 
ــاند.  ــد رس ــش از 36 درص ــه بی ــال ب ــدای س ــود را از ابت ــی خ ــد و بازده ش
ــری  ــه براب ــه جهــش س ــی ک ــده جای ــال 91 ش ــازار س ــبیه ب ــازار ش ــن ب ای
ــان شــد.  ــه کشــورمان همزم ــا اجــرای گســترده تحریم هــا علی ــرخ دالر ب ن
ــد،  ــن وضعیــت افزایشــی را مرهــون آزادســازی ارز مــی دانن تحلیلگــران ای
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بــا رهــا شــدن صادرکننــدگان بــزرگ از قیــد عرضــه بــه نــرخ دســتوری، 
ــق  ــیر رون ــرمایه گذاران در مس ــش روی س ــع پی ــن  موان ــی از بزرگ تری یک
برداشــته شــد. بــورس تهــران اواخــر مــرداد )97/5/۲8( بــا اســتقبال مجــدد 
ــید.  ــاخص کل رس ــدی ش ــش از 1/ ۲ درص ــد بی ــه رش ــرمایه گذاران ب س
ــار  ــن ب ــرای اولی ــا افزایــش ۲ هــزار و 819 واحــدی، ب ــب ب ــن ترتی ــه ای ب
ــده آن  ــش عم ــه بخ ــد، ک ــدی برس ــزار و 355 واح ــه 134 ه ــت ب توانس
متعلــق بــه ارزش ســهام بــزرگان گروه هــای پتروشــیمی و فلــزات اساســی 
بــود، بــورس تهــران مــرداد را بــا بازدهــی ۲6 درصــدی بــه پایــان بــرد، در 

ــت شــد. ــان معامــات ثب ــارد توم ــاه بیــش از ۲8 هــزار میلی ــن م ای
از همــان ابتــدای شــهریور شــرایط بــورس بســیار عالــی پیــش رفت ســریال 
رکوردشــکنی های شــاخص کل بــا جــاری شــدن بســته جدیــد ارزی و بــا 
تقویــت دالر و از ســوی دیگــر، گام هــای وزارت نفــت در جهــت آزادســازی 
قیمــت برخــی محصــوالت پاالیشــی و گام رو بــه جلــو امــا ضعیــف وزارت 
ــرز  ــورس کاال م ــذاری در ب ــیوه های قیمت گ ــاح ش ــرای اص ــت ب صنع
ســهام را جابه جــا کــرد و زمینه ســاز انبســاط تقاضــا و رشــد شــاخص کل 
شــد. بــه ایــن ترتیــب رشــد بیــش از 17۲7 واحــدی و جهــش دو کانالــی 
ــم.  ــاهد بودی ــدی را ش ــزار و 3۰9 واح ــد 14۰ ه ــه جدی ــه قل ــدار ب ــا اقت ب
بعــد از هفتــه اول شــهریور مجــدد نوســانات گریبــان بــورس را گرفــت و 
چندیــن مرحلــه شــاخص کاهشــی شــد، اوراق بدهــی نیــز بعــد از رســیدن 
بــه نــرخ ســود 3۰ درصــد، از ابتــدای شــهریور شــاهد تغییــر ایــن مســیر و 
ورود نــرخ ســود ایــن اوراق بــه کانــال ۲7 درصــدی بودیــم. کاهــش نــرخ 
ــور  ــاد کش ــود اقتص ــای ابهام آل ــی در فض ــانه مثبت ــی نش ــازار بده ــود ب س
ــازار بدهــی  ــرخ ســود ب ــی ســال، ن محســوب می شــود. در ماه هــای ابتدای
ــا ملتهــب  ــان ب ــا همزم ــرد، ام ــه می ک ــدود ۲۲ درصــد را تجرب ــی ح ارقام
ــن روز  ــود. در نوزدهمی ــه ب شــدن بازارهــا مســیر افزایشــی در پیــش گرفت

ــان  ــود کارشناس ــه نم ــی را تجرب ــرایط افزایش ــورس ش ــدد ب ــهریور مج ش
ــازار  ــه ب ــش ب ــن مســیر افزایشــی را بازگشــت نســبی آرام ــل ای ــا دلی تنه
ــن روز شــاخص کل 1/9 درصــد جهــش  ــی دانســتند، در ای ســکه و ارز م
را نشــان داد. نوســانات ارزی شــرایط را بــرای تحلیــل بــورس هــم دشــوار 
ــی  ــده ط ــورس ش ــرگردانی ب ــب س ــر ارز موج ــای اخی ــاه ه ــوده در م نم
ــر دو  ــی رود و روز دیگ ــاال م ــه ب ــه پل ــک روز س ــاخص ی ــاه ش ــک م ی
ــا  ــت گذار ب ــه سیاس ــت ک ــخص اس ــا مش ــیند. کام ــب می نش ــال عق کان
ــود  ــزول و صع ــداوم ن ــرگیجه م ــا س ــورس را ب ــتوری ب ــذاری دس قیمت گ
ــه  ــک ماه ــد از حضــور ی ــاری بع ــای آم ــرده اســت. بررســی ه ــر ک درگی
ــا  ــاه ت ــرداد م ــه از 14 م ــد ک ــی ده ــان م ــت نش ــد ارزی دول ــته جدی بس
ــه،  ــار، اباغی ــا، اخب ــزارش ه ــی از گ ــی ناش ــوک قیمت ــهریور 1۰ ش ۲۰ ش
اظهار نظرهــا و تصمیم هــای آنــی بــود. کــه ثمــره آن بی اعتمــادی و 
ــی 5/ 19  ــدت بازده ــن م ــد در ای ــود. هرچن ــرمایه گذاران ب ــرگیجه س س
درصــدی نماگــر بــورس بــا رشــد بیــش از ۲4 هــزار واحــدی، خیره کننــده 
ــض  ــد و نقی ــای ض ــدد تصمیم ه ــیب های تع ــار آس ــد از کن ــا نبای ــود ام ب

ــازار ســرمایه بــه ســادگی عبــور کــرد. بــر بدنــه ب
ــت  ــی روز بیس ــود ط ــکنی های خ ــورد ش ــه رک ــهام در ادام ــاخص س ش
چهــارم شــهریور بــا جهــش 6483 واحــدی بــه 155 هــزار واحــدی دســت 
یافــت. حــذف ســقف رقابــت بــرای محصــوالت فــوالدی و امیــدواری بــه 
ــای  ــن محرک ه ــیمی مهم تری ــه پتروش ــای پای ــت کااله ــازی قیم آزادس
ــه از  ــن هفت ــود. در آخری ــه ب ــن هفت ــان ای ــات پای ــهام در معام ــد س رش
ــد 1/5 درصــدی تابســتانی  ــا رش ــران ب ــورس ته تابســتان شــاخص کل ب
ــت  ــدی ثب ــی 44 درص ــتان بازده ــد آورد در تابس ــب را پدی ــرم و دلچس گ
گردیــد نیمــه نخســت ســال مطابــق بــا پیــش بینــی هــای انجــام شــده بــا 

ــود.  ــی ســهام همــراه ب جهــش  قیمت
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بازدهــی بــورس تهــران از ابتــدای ســال به بیــش از 6۰ درصد رســید بررســی 
هــا نشــان مــی دهــد بــا توجــه بــه متغیرهــا بــدون در نظــر گرفتــن ریســک 
سیاســی بــورس همچنــان پتانســیل قدرتمنــدی بــرای ســرمایه گــذاری دارد. 
بــا توجــه بــه رشــد چشــمگیر بــورس در 6 ماهــه نخســت هنــوز بســیاری از 
کارشناســان معتقدنــد کــه ایــن بــازار از منظــر ســودآوری بــا بازارهــای دیگــر 
فاصلــه دارد، تحلیلگــران معتقدنــد کــه عوامــل موثــر بــر بــازار ســرمایه بایــد 
بــا نگــرش کوتــاه، میــان و بلنــد مــدت ترســیم شــود تــا بتــوان چشــم انــداز 

صحیحــی از بــورس بدســت آورد. 
ــه  ــورس متعلــق ب عامــل اول: بیــش از نیمــی از شــرکت هــای حاضــر در ب
صنایــع بیــن المللــی اســت ایــن بــدان معنــی اســت کــه بــه نحــو مســتقیم 
بــا ارزهــای رایــج و نــرخ هــای جهــان مرتبــط مــی باشــند و بدیهــی اســت 
کــه بــه طبــع آن متأثــر از فضــای رونــق یــا رکــود اقتصــاد جهانــی هســتند. 
مســیر آتــی ایــن اقتصــاد تابــع وضعیــت آمریــکا و چیــن خواهــد بود. بررســی 
هــا نشــان مــی دهــد هــر دو کشــور در حــال حاضــر از شــرایط مطلوبــی بــه 
ــی را  ــیر چالش ــوان مس ــی ت ــا م ــد ام ــره می برن ــادی به ــد اقتص ــاظ رش لح
ــا ۲ ســاله ترســیم نمــود. در چیــن میــزان رشــد ســاالنه  ــازه هــای 1 ت در ب
ســرمایه گذاری زیــر ســاختی در پروژه هــای دولتــی، کارخانــه ای و نیــز 
بخــش مســکن کاهشــی اســت ایــن رقــم در حــال حاضــر 5 درصــد و پاییــن 
تــر از میانگیــن 1۰ ســاله اســت. حــدوداً نیمــی از رشــد ســاالنه اقتصــاد چیــن 
ــا  ــذاری ه ــه ســرمایه گذاری های آن وابســته اســت. و کاهــش ســرمایه گ ب
در افــق میــان مــدت در معــرض نوســان کاهشــی خواهــد بــود، نشــانه های 
ــل رصــد  ــی قاب ــزات اساس ــادی در بخــش فل ــاری می ــال ج ــز در س آن نی
ــد  ــن دوره رش ــی تری ــه طوالن ــیدن ب ــل رس ــا دو عام ــز ب ــکا نی اســت. آمری
اقتصــادی در تابســتان ســال آینــده، و عامــل دیگــر، اجــرای سیاســت افزایش 
بهــره، در خطــر قــرار دارد، تحلیلگــران اقتصــاد آمریــکا معتقدنــد منحنــی نرخ 
ــی کاهشــی خواهــد  ــل ســال میــادی آت ــی از اوای ســود اوراق قرضــه دولت
بــود، کــه بــه معنــای پاییــن تــر بــودن هزینــه اســتقراض در آینــده نســبت به 
نرخ هــای کوتاه مــدت اســت. بررســی هــای تاریخــی اقتصــا آمریــکا نشــان 
مــی دهــد به طــور متوســط 18 مــاه بعــد از ایــن جریــان اقتصــاد آمریــکا در 
ــه افــق  رکــود قــرار مــی گیــرد. در چنیــن شــرایط ســرمایه گــذاران بایــد ب
زمانــی یــک تــا دو ســاله اهمیــت بیشــتری دهنــد. و در بــازه کوتاه مــدت از 

ریســک کمتــری برخوردارنــد. 

ــای  ــازه ه ــز در ب ــن موضــوع نی ــال، ای ــا ری ــرخ ارز ب ــری ن ــل دوم: براب عام
میــان مــدت بســیار حایــز اهمیــت مــی باشــد، بــا توجــه بــه ضعیــف شــدن 
پــول ملــی امــکان افزایــش درآمــد بــرای صادرکننــدگان و بــا تقویــت مــوج 
ــی را موجــب خواهــد  ــروش شــرکت های داخل ــد ف ــت درآم ــی، در نهای تورم
شــد. حــال ایــن ســوال مطــرح مــی شــود بــا در نظــر گرفتــن جهــش بیــش 
ــه  ــا توجــه ب ــد ب از ســه برابــری نــرخ ارز در مــدت 6 مــاه گذشــته ایــن رون
نــا اطمینانــی سیاســی تــا کجــا ادامــه خواهــد یافــت؟ فعــاالن، کارشناســان 
ــف  ــای مختل ــی از منظره ــی های تاریخ ــه بررس ــه ب ــا توج ــران ب و تحلیلگ
ــی  ــش بین ــی را پی ــطوح کنون ــش از س ــازار آزاد بی ــش ارز در ب ــکان افزای ام

مــی نماینــد.
عامــل ســوم: نســبت هــای ارزشــگذاری اســت اگــر فــرض بگیریــم عامــل 
اول و دوم درســت تحلیــل شــده باشــد عامــل ســوم را مــی تــوان بــه چهــار 
قســمت ارزش دالری بــورس، ارزش دالری شــاخص بــورس، ارزش کل 

بــازار بــه نقدینگــی، نســبت قیمــت بــر درآمــد ســهام تقســیم نمــود.
بــه صــورت کلــی مــی تــوان ایــن گونــه نتیجــه گرفــت بــا توجــه بــه ثابــت 
بــودن عوامــل اقتصــاد جهانــی و نــرخ ارز بــر ســودآوری شــرکت هــا و حذف 
ــر  ــدت تحت تاثی ــورس در کوتاه م ــده ب ــی، آین ــتماتیک سیاس ــک سیس ریس
ــژه  ــه  وی ــد ب ــای اقتصــادی جدی ــا واقعیت ه ــذاری ســهام ب ــق ارزش گ تطبی
نــرخ ارز قــرار خواهــد داشــت. بــه ایــن ترتیــب، بــا توجــه بــه تضعیــف ارزش 
ــی رود رشــد ســودآوری شــرکت ها  ــاه گذشــته، انتظــار م ــال در شــش م ری
ــده  ــار آن را در آین ــوان آث ــی ت ــه م ــت ک ــه در نهای ــد ک ــته باش ــود داش وج

نزدیــک لمــس نمــود.
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گروه اقتصادینگاهی بر بازار پول

درآمدهــای دولــت در بهــار بــا افزایــش ۸/ 11 درصــد نســبت بــه ســال قبــل بــه حــدود ۴/ ۲۶ هــزار میلیــارد تومــان رســید. 
پرداخت هــای جــاری دولــت نیــز حــدود ۸/ ۵۸ هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه بــه نســبت مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد 
۲/ ۷ درصــدی را ثبــت کــرده اســت. درآمــد حاصلــه از نفــت و فرآورده هــای نفتــی ۶/ 3۲ هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه از 
ایــن مقــدار حــدود ۷/ ۲۲ هــزار میلیــارد تومــان )۷۰ درصــد( آن صــرف هزینه هــای عمرانــی شــد. آمارهــای منتشــر شــده 
ــال  ــابه س ــدت مش ــبت م ــه نس ــاری ب ــال ج ــت س ــاه نخس ــه م ــت در س ــی دول ــای عمران ــه پرداخت ه ــد ک ــان می ده نش
گذشــته رشــد بیــش از ۲۶۰۰ درصــد را تجربــه کــرده اســت کــه ایــن افزایــش بــه دلیــل کــم بــودن پرداخت هــای عمرانــی 
از یکســو و تصفیــه مطالبــات پیمانــکاران از طریــق اوراق خزانــه از ســوی دیگــر بــوده اســت. امــا در ادامــه ســال حتــی در 
صــورت خریــد نفــت از ســوی چیــن و اتحادیــه اروپــا، درآمدهــای دولــت در مقایســه بــا ســال گذشــته کاهــش مــی یابــد. 
مســیر درآمــدی دیگــر دولــت مالیــات اســت کــه ایــن درآمــد نیــز تابعــی از تولیــد اســت و بــا شــرایط موجــود مــی تــوان 
حــدس زد کــه نســبت بــه ســال گذشــته بــا کاهــش مواجــه خواهــد شــد. یعنــی کاهــش درآمدهــای دولــت. امــا دولــت بــا 
توجــه بــه شــرایط بــه وجــود آمــده بایــد بــه حــل مشــکات اقتصــادی بــا حمایــت بنــگاه هــا از طریــق تســهیات بپــردازد 
ــرایط  ــیب پذیر در ش ــای آس ــت از خانواره ــای حمای ــی برنامه ه ــن مال ــرای تامی ــت ب ــی دول ــار مال ــش ب ــن افزای و همچنی
تحریــم نیــز بــه مســاعدت دولــت نیــاز دارد، بــه عبارتــی دیگــر دولــت بــا افزایــش هزینه  هــا مواجــه مــی شــود کــه موجــب 
افزایــش کســری بودجــه دولــت در ســال جــاری و ســال آینــده خواهــد شــد. حــال بــا کســری بودجــه و بدهی هــای انباشــته 
و تعهــد دولــت بــه بازپرداخــت اصــل و فــرع بدهی هــای سررســید شــده قبلــی و مشــکات ســاختاری نظــام بانکــی کشــور، 

و تحمــل تمامــی ایــن فشــار هــا بــر بانــک مرکــزی آیــا مــی شــود کــه انتظــار ابــر تــورم را نداشــته باشــیم؟
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   شرایط موجود برآیند معضالت گذشته 

ــی  ــان معرف ــار جری ــد چه ــود را برآین ــرایط موج ــان اقتصــادی ش کارشناس
ــی  ــارهای خارج ــردم، فش ــارات م ــده، انتظ ــه ش ــرازی نهادین ــد. نات می کنن
و نظــام حکمرانــی چهــار عاملــی هســتند کــه در تمــام معضــات کشــور 
نقــش دارنــد حــال ایــن چهــار جریــان بــا تمــام قــوا در ســاختار سیاســی، 
ــده  ــه ش ــرازی نهادین ــد. نات ــش می کنن ــای نق ــی ایف ــادی و اجتماع اقتص
شــامل موضوعــات آب، آلودگــی هــوا، نظــام مالــی دولــت، نظــام بانکــی و 

ــت. ــتگی اس ــای بازنشس صندوق ه
ــای  ــت ه ــور مزاحم ــای کش ــش ه ــی بخ ــی ادوار و در تمام آب در تمام
فراوانــی ایجــاد نمــوده ولــی در شــرایط فعلــی ایــن عــدم تعــادل از آســتانه 

تحمــل خــارج شــده اســت. 
صنعتــی،  فعالیت هــای  و  ســوخت ها  از  ناشــی  هــوا  آلودگــی 
ــی  ــع اصل ــه منب ــا س ــا و ریزگرده ــوخت خودروه ــی از س ــی ناش آالیندگ
ــی شــوند،  ــه م ــدی تصفی ــا کن ــا و ب ــا ســرعت ایجــاد آالینده ه آلودگــی ب
ــبب  ــی مس ــاد و بارندگ ــان، ب ــر درخت ــی نظی ــم رمق ــدگان ک تصیفه کنن

ــت.  ــده اس ــرازی دوم ش ــاد نات ایج
نظــام بانکــی ایــن ناتــرازی ســرعت باالیــی دارد و بــه نوعــی عوامــل 
داخلــی و عوامــل بیرونــی بــه صــورت توامــان بــه تخریــب مــی پردازنــد، 
هزینه هــا،  و  درآمدهــا  عدم تعــادل  و  بدهی هــا  و  دارایی هــا  ناتــرازی 
چالــش هایــی اســت کــه بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد  را بیمــار نمــوده. 
ــت بیــش از  ــی کــه به طــور تاریخــی هزینه هــای دول ــی جای ــام مال نظ

ــا اســت.  ــر از قابلیت ه ــا و تعهــدات فرات درآمده

ــت و ســایر کارفرماهــا  صندوق هــای بازنشســتگی و بدهی هــای دول
بــه ایــن صندوق هــا اســت، تعهــدات صندوق هــا از محــل ورودی هــا بــه 
جــای ذخیــره افــرادی کــه بازنشســت می شــوند، پرداخــت مــی شــود. کــه 

دلیــل آن  خصولتــی بــودن ایــن صنــدوق هــا مــی باشــد.
بررســی هــای انجــام شــده بانــک مرکــزی نشــان مــی دهــد جــزء ســیال 
نقدینگــی فعــال شــده در فصــل بهــار 53 هــزار میلیــارد تومــان بــه اقتصــاد 
ــارد  ــزار میلی ــی 17/5 ه ــا ماه ــود تقریب ــی ش ــه م ــد ک ــق ش ــور تزری کش
ــان نقدینگــی  ــارد توم ــزار میلی ــار 16۰۰ ه ــن کار در به ــان، نتیجــه ای توم
بــود در ایــن مــاه حــدود 5/ 19 هــزار میلیــارد تومــان بــه حجــم نقدینگــی 
ــیده  ــد رس ــه 7/ 34 درص ــول« ب ــد »پ ــل رش ــن فص ــد. در ای ــزوده ش اف
ــوده اســت. در  ــم، طــی 5 ســال گذشــته بیشــترین ســطح ب ــن رق ــه ای ک
اولیــن مــاه بهــار 1۰ واحــد درصــد رشــد نقطــه بــه نقطــه »پــول« افزایــش 
ــوده  ــاه 1/ 18 درصــد ب ــبه پول در تیرم ــد ش ــر، رش ــوی دیگ ــت. از س داش
ــل، کاهــش 6 واحــد درصــدی را  ــه مــدت مشــابه ســال قب کــه نســبت ب
ــواره بیشــترین  ــودن آن هم ــیال ب ــت س ــل ماهی ــه دلی ــول ب نشــان داد. پ
ــی  ــی در نقدینگ ــاختار فعل ــر س ــورم دارد و تغیی ــرخ ت ــا ن ــتگی را ب همبس
ــوالت در  ــاز تح ــازد. آغ ــم س ــورم فراه ــد ت ــرای رش ــه را ب ــد زمین می توان
ــال  ــه س ــود در نیم ــرخ س ــش ن ــتوری کاه ــت های دس ــی سیاس نقدینگ
ــری از  ــرد بهره گی ــا رویک ــت ب ــتگذار می توانس ــت. سیاس ــوده اس ــل ب قب
ــد  ــا تمدی ــه ب ــا اینک ــد ی ــر ده ــورم را تغیی ــیر ت ــی مس ــت پول ــزار سیاس اب
ــد.  ــادر کن ــی را ص ــب نقدینگ ــر ترکی ــداوم تغیی ــوز ت ــی، مج ــرایط قبل ش
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رشــد اقتصــادی ســه ماهــه ابتدایــی ســال بــه میــزان 8/ 1 درصــد بــوده کــه در مقایســه بــا رشــد 9 فصــل منتهــی بــه آن، کمتریــن اســت. متغیرهــای 
مهــم در تحقــق رشــد 8/ 1 درصــدی ســه مــاه نخســت ســال جــاری بخــش نفــت، حمل ونقــل، بــرق و گاز و آب و خدمــات و مســتغات بــوده اســت؛ 
البتــه ســهم نفــت فاصلــه باالتــری از ســایرین دارد، زیــرا مطابــق آمارهــا در ســه مــاه نخســت رشــد اقتصــادی بــدون نفــت تنهــا 7/ ۰ درصــد بــوده 
ــی کشــاورزی، نفــت،  ــی گــزارش یعن ــاه نخســت ســال جاری تمــام چهــار گــروه اصل ــک مرکــزی نشــان می دهــد کــه در ســه م اســت. داده هــای بان
صنایــع و معــادن و خدمــات رشــد ارزش افــزوده مثبــت ثبــت کردنــد؛ امــا بــه جــز گــروه نفــت از ارتفــاع رشــد در ســایر گروه هــا کــم شــده اســت. نکتــه 
قابــل توجــه در ایــن گــزارش، منفــی شــدن رشــد زیرگــروه »صنعــت« در فصــل نخســت اســت کــه عمدتــا به دلیــل افــت شــاخص تولیــد کارگاه هــای 

ــی رخ داده اســت. صنعت

ــه  ــاه ب ــی در تیرم ــم نقدینگ ــه حج ــده ک ــزی آم ــک مرک ــزارش بان در گ
16۰۲ هــزار میلیــارد تومــان رســید. شــاخص قابل تجــارت کــه در 
ــت  ــاه نخس ــرض 4 م ــود، در ع ــد ب ــته 4/ 115 واح ــال گذش ــای س انته
ــه 3/ 136 واحــد رســیده اســت.  ــا رشــد 18 درصــدی مواجــه شــده و ب ب
در حالیکــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل، ایــن رشــد تنهــا ۲/ 

ــود.  1 درصــد ب
ــبت  ــد نس ــد رش ــا 5/ 5 درص ــت ب ــاخص قیم ــه ش ــی ک ــرداد 96 جای م
ــه عــدد 8/ 133 رســید. ایــن جهــش در ۲۰ ســال گذشــته  ــه تیرمــاه، ب ب
ــار ایــن رقــم در فروردیــن ســال 1378   بی ســابقه بــوده اســت، آخریــن ب

ــی  ــد جهش ــود. رون ــده ب ــس ش ــدی لم ــه 9/ 5 درص ــورم ماهان ــا ت و ب
ــه  ــاز و ب ــاه آغ ــومین م ــاری از س ــال ج ــت در س ــاخص قیم ــت ش حرک
ــاخص  ــه ش ــدی ک ــیدیم. رون ــز رس ــال نی ــم س ــارم و پنج ــای چه ماه ه
ــداری رشــد  ــه 14 درصــد رســاند. ایــن پای قیمــت را در 3 مــاه گذشــته ب
ــار  ــن ب ــت. آخری ــوده اس ــابقه ب ــته بی س ــال گذش ــز در ۲4 س ــه نی 3 ماه
ایــن رشــد 3 ماهــه تــورم مــرز 14 درصــد را شکســته بــود، 3 مــاه منتهــی 
ــال های 91 و 9۲  ــی س ــوج تورم ــود. در م ــال 73 ب ــت س ــه اردیبهش ب
بیشــترین رشــد 3 ماهــه شــاخص قیمــت مربــوط بــه 3 مــاه منتهــی بــه 

ــود. ــت حــدود 13 درصــد ب ــا ثب ــان ســال 91 ب آب
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ــی در  ــد نقدینگ ــد رش    درص
ــهریور ش

ــر،  ــه اخی ــک ده ــد در ی ــان معتقدن کارشناس
اقتصــاد ایــران چالشــی تریــن دوران خــود را 
ــا  بــه ســر مــی بــرد، در میانــه دهــه 13۵۰ ب
توجــه بــه درآمدهــای مناســب نفتــی و عــدم 
ــی  ــی کوتاه ــه زمان ــی، در فاصل ــش سیاس تن
نــرخ تــورم از اعــداد تــک رقمــی بــه حــدود 
۲۵ درصــد رســید. در دهــه ۶۰ نیــز عمدتــا بر 
اثــر مشــکات جنــگ و تحریــم دچــار رکــود 
ــی و  ــی و مال ــی بانک ــارغ از بی ثبات ــی ف تورم
ــط تجــاری و اقتصــادی  در هــم تنیدگــی رواب
بــا جهــان آن چنــان نبــود کــه اقتصــاد کشــور 
ــد. در دوران  ــرار ده ــدید ق ــای ش را در تنگن
ــه  ــتفاده بی روی ــر اس ــکاتی نظی ــر مش اخی
ــای  ــش ه ــت، پوش ــط زیس ــع و محی از مناب
تامیــن اجتماعــی و بازنشســتگی همزمــان بــا 
ــا،  ــن صندوق ه ــرمایه گذاری ای ــدی س ناکارآم
کســری بودجــه و افزایــش هزینه هــای دولتــی 
و شــبه دولتی، معضــل ضعــف قــدرت رقابتــی 
ــای  ــاالی کمیت ه ــد ب ــی، رش ــای داخل کااله
ــات  ــان، معض ــاال و پرنوس ــورم ب ــی و ت پول
ــی  ــام بانک ــی، نظ ــام بانک ــدی نظ و ناکارآم
خــارج از کنتــرل و ریســک زا، مشــکات 
ــی  ــه ط ــکاتی ک ــی و ... مش ــام آموزش نظ
ــج  ــه تدری ــد و ب ــکل گرفته ان ــه ش ــد ده چن

غیر قابــل  تحمــل و بحرانــی شــده اند.
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   ارزش پول ملی

وضعیــت چنــد مــاه اخیــر ایــران مثــل چنــد ســال قبــل و چنــد دهــه قبــل 
بــود جایــی کــه مســئوالن در شــرایط بحرانــی تصمیماتــی را اتخــاذ نمودنــد 
ــع ارزی  ــه مناب ــاورد، بلک ــود نی ــار را به وج ــورد انتظ ــج م ــا نتای ــه نه تنه ک
ــاد  ــادی ایج ــادی زی ــت اقتص ــاد اداری و ران ــاد داد و فس ــه ب ــور را ب کش
ــول، ارزش  ــش ارزش پ ــق ارز و کاه ــت ناموف ــه مدیری ــار ده ــود. چه نم
ــول عوامــل اقتصــادی اســت از نظــر عملکــرد نظــام  ــی کــه معل ــول مل پ
سیاســی کشــور جنبــه حیثیتــی بــه خــود گرفتــه و بــا آن به صــورت یــک 
ــف اقتصــادی. سیســاتگذار  ــت ضعی ــت مدیری ــت برخــورد می شــود؛ عل عل
ــول  ــش ارزش آن روی معل ــای کاه ــه علت ه ــه ب ــز و توج ــای تمرک به ج
کــه خــود ارزش پــول ملــی اســت متمرکــز و موجــب کاهــش بیشــتر ارزش 
ــول  ــش ارزش پ ــوند. کاه ــاد می ش ــتر اقتص ــف بیش ــی و تضعی ــول مل پ
ــریع تر  ــی س ــی نقدینگ ــد، یعن ــی ده ــی رخ م ــش نقدینگ ــا افزای ــی ب مل
از تولیــد رشــد می کنــد،  در نتیجــه نقدینگــی در ازای کاال و خدمــات 
موجــود بیشــتر اســت. بــه ایــن دلیــل قیمــت کاالهــا بــاال مــی رود و تــورم 
ــرای  ــد. سیاســتگذار ب ــی کاهــش می یاب ــول مل ایجــاد می شــود و ارزش پ
عــاج عرضــه ارز را بــاال مــی بــرد کــه قیمــت ارز بــاال نــرود، ولــی ایــن 
سیاســت نتیجــه معکــوس مــی دهــد. از یــک طــرف افزایــش قیمــت تولیــد 
بــه دلیــل تــورم و عــدم رقابــت بــا کاالی خارجــی کــه بــا تــورم کمتــری 
تولیــد شــده، نتیجــه آن نیــز بســته شــدن واحــد هــای تولیــدی، بیــکاری، 
ــت  ــه عل ــر ب ــی دیگ ــی. از طرف ــول مل ــاق و مجــدداً کاهــش ارزش پ قاچ

ــل  ــد داخ ــای تولی ــت کااله ــرخ ارز، قیم ــدن ن ــت مان ــی و ثاب ــورم داخل ت
ــرای کاال و  ــا ب ــع آن تقاض ــه تب ــد و ب ــی یاب ــش م ــادرات افزای ــرای ص ب
ــه آن  ــد. و نتیج ــش می یاب ــی کاه ــای خارج ــی در بازاره ــات ایران خدم
ــی  ــول مل ــش ارزش پ ــادرات و کاه ــل از ص ــد ارزی حاص ــف درآم تضعی
ــازار  ــه ب ــتری ب ــد ارز بیش ــرخ ارز بای ــتن ن ــت نگه داش ــرای ثاب ــن ب بنابرای
ــه آن  ــات و نتیج ــری مالی ــا کس ــاوی ب ــد مس ــری تولی ــرد. کس ــق ک تزری
ــرای حفــظ  کســری بودجــه. حــال متوجــه مــی شــویم کــه سیاســتگذار ب
ــش ارزش  ــب کاه ــازار موج ــه ب ــق ارز ب ــا تزری ــا ب ــی تنه ــول مل ارزش پ
پــول ملــی می شــود. محدودیــت ذخایــر ارزی موجــب عــدم ادامــه تزریــق 
و باالخــره نــرخ ارز جهــش  و ارزش پــول ملــی ســقوط می کنــد. ســقوط 
ــی و هــر دو  ــی اعتمــادی مل ــی اقتصــادی و ب ــول موجــب بی ثبات ارزش پ

عامــل کاهــش رشــد اقتصــادی هســتند.
ــی: دو  ــول مل ــا کاهــش یافتــن ارزش پ ــی ی ــول مل کاهــش دادن ارزش پ
ــی  ــف م ــف تعری ــای مختل ــتراتژی ه ــا اس ــه ب ــاوت ک ــا متف ــه کام مقول
ــه ای  ــا برنام ــی ب ــول مل ــداری ارزش پ ــی نگه ــا توانای ــوری ب گردد.کش
مــدون و بــرای دســتیابی بــه اهدافــی ماننــد تولیــد و صــادرات، اقــدام بــه 
کاهــش دادن ارزش پــول ملــی یــا افزایــش نــرخ ارز می کنــد ماننــد کشــور 
چیــن. امــا در ســاختاری دیگــر بــا نــرخ ارز شــناور یــا شــناور مدیریت شــده 
عوامــل بنیــادی و در نهایــت کســری تــراز پرداخت هــا و لــذا اضافــه تقاضــا 
در بــازار ســبب فشــار بــرای افزایــش نــرخ ارز و کاهــش ارزش پــول ملــی 
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ــران. جریاناتــی خــارج از اراده سیاســت گذار  ــا ای ــد کشــور م می شــود، مانن
اســت و بــر اثــر عوامــل بنیــادی بــر اقتصــاد تحمیــل می شــود، کــه ایــن 
ــروت  ــترده ث ــع گس ــاز توزی ــبب ب ــو س ــدید ارزی از یکس ــای ش جهش ه
ــر ســبب  ــدی و ازســوی دیگ ــاالی درآم ــای ب ــه ســمت دهک ه ــا ب عمدت
ــه  ــواد اولی ــه م ــیار ب ــه بس ــران ک ــورد ای ــژه در م ــه ای )به وی ــوک هزین ش
ــدن  ــه دی ــورم و صدم و واســطه ای وابســته اســت( و در نتیجــه تشــدید ت

ــود. ــدی می ش ــن درآم ــای پایی دهک ه
ــار رخ  ــا 5 ب ــان االکلنگــی حــدود 4 ی ــن جری ــد دهــه گذشــته ای طــی چن
ــدارد و در  ــاد ن ــخ اقتص ــه تاری ــه ای ب ــتگذار عاق ــا سیاس ــی گوی داده، ول
نتیجــه طــی چهــل ســال گذشــته تولیــد همــواره ضعیــف تــر و واردات و 
قاچــاق و رانــت خــواری از ارز رونــق و رواج داشــته اســت. پــس همــواره 
ــارج از  ــه خ ــرمایه های ارزان ب ــت س ــر و هدای ــران پردردس ــد در ای تولی
کشــور بــرای واردات و ســفته بازی آســان تــر مــی شــود، و مابقــی 
ــای  ــداث واحده ــد در اح ــای تولی ــه ج ــده ب ــرمایه های مصرف ش حجــم س
ــا  ــود ت ــی ش ــرف م ــاری ص ــز تج ــا و مراک ــت، ویاه ــکونی گران قیم مس

ــده اند.  ــرآورد ش ــارد دالر ب ــا ۲5۰ میلی ــی ت ــه ارقام ــه ب ــی ک جای
ــادرات  ــی از ص ــول ناش ــت پ ــام بازگش ــس از اع ــته پ ــاه گذش در دو م
ــه  ــا ب ــایر کااله ــت 4۲۰۰ و س ــه قیم ــوالد ب ــیمی و ف ــای پتروش کااله
ــا 8۰۰۰ تومــان مــوج مبارکــی از صــادرات مــواد  قیمــت توافقــی 75۰۰ ی
غذایــی، ســیمان و مــواد شــیمیایی بــه بازارهایــی ماننــد عــراق و آفریقــای 
جنوبــی بــه دلیــل رقابــت پذیــری ایجــاد شــد، مــی تــوان نتیجــه گرفــت 
ــه صــادرات کمــک کــرد،  ــوان ب ــی مــی ت ــع پول ــا برطــرف کــردن موان ب
ــت و  ــه نیس ــه صرف ــرون ب ــر مق ــا ارز آزاد دیگ ــاق ب ــر قاچ ــرف دیگ از ط
کاهــش پیــدا مــی کنــد. و هزینــه هــای دولــت در مبــارزه بــا قاچاقچیــان 
ــازار خــود ســه  ــن قیمــت توافقــی ارز در ب ــد، بنابرای ــز کاهــش مــی یاب نی
ــه  ــدون آنک ــاد را ب ــا فس ــارزه ب ــاق و مب ــد، قاچ ــق تولی ــدم رون ــاله ع مس
ــدون کســب نتیجــه صــرف شــود،  ــادی ب ــع و ســازوکارهای اداری زی مناب

ــد.  ــل می کن ح

   ذخیره ارزی

ــا  ــوند کشــورهایی ب ــی ش ــدی م ــی تقســیم بن ــروه کل ــه دو گ کشــورها ب
ــا  ــر اثــر صــادرات بیشــتر از واردات و کشــورهایی ب ــراز تجــاری ب مــازاد ت
کســری تــراز تجــاری بــر اثــر وارادات بیشــتر از صــادرات، کشــورهایی بــا 
کســری تــراز تجــاری از چــه راهــی مــی تواننــد ایــن کســری را بــر طــرف 
نماینــد؟ ســه راه اساســی بــرای جبــران اســتقراض از خــارج، ورود پــول و 
ســرمایه از خــارج یــا اســتفاده از منابــع بانــک مرکــزی اســت. و بدتریــن 
ــر بانکــی اســت، کشــورهایی کــه  ــران کســری برداشــت از ذخای ــوع جب ن
ــک  ــه بان ــن کســری را داشــته باشــند ب ــد از مســیرهای دیگــر تأمی نتوانن
ــه  ــوان ادام ــی می ت ــا زمان ــن روش را ت ــد. و ای ــی کنن ــوع م ــزی رج مرک
ــه اتمــام برســد. بدیهــی اســت کــه ایــن روش منســوخ  ــر ب داد کــه ذخای
بــه بن بســت مــی رســد. راه اصولــی افزایــش صــادرات و کاهــش واردات 
اســت محــدود نمــودن اقــام در واردات و تعریــف تعرفــه هــای ســنگین 

ــهیل  ــید و تس ــت سوبس ــا پرداخ ــادرات ب ــه ص ــویق ب ــه ازای آن تش و ب
ضوابــط. واردات را بایــد تــا ســرحدی کنتــرل نمــود کــه بــه قاچــاق نرســد 
و صــادرات را بایــد بــه ســمتی بــرد کــه همــه هزینــه سوبســید بــه گــردن 
دولــت و مــردم نباشــد، تنهــا راه ممکــن، افزایــش قیمــت واردات و کاهــش 
هزینــه صــادرات اســت و ایــن بــه دســت نمی آیــد مگــر بــا اصــاح نــرخ 
ارز. پــس مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه کســری تجــاری منتــج از 
درســت نبــودن نــرخ ارز اســت بانــک مرکــزی می توانــد بــر ایــن مشــکل 
ــادرات و  ــط ص ــت توس ــن قیم ــازار )تعیی ــرخ ارز در ب ــتن ن ــا آزاد گذاش ب
واردات( فائــق آیــد، در ایــن مــدل اصــاح قیمــت ارز بــه گونــه ای رقــم 
ــی شــود، و کشــور از  ــارج م ــراز تجــاری از کســری خ ــه ت ــی خــورد ک م
ــد  ــورهایی مانن ــد. کش ــی یاب ــات م ــر( نج ــش ذخای ــری )کاه ــیب پذی آس
ــادی  ــرایط اقتص ــوروی ش ــتقال از ش ــس از اس ــتان پ ــتونی و گرجس اس
ــی  ــال منته ــاوت، در 15 س ــادی متف ــر اقتص ــا تفک ــتند. ام ــابهی داش مش
بــه ســال ۲۰۰5 بــه  نحــوی شــد  کــه میــزان درآمــد ســرانه هــر شــهروند 
ــتانی  ــهروند گرجس ــر ش ــر ه ــدود 4 براب ــال ۲۰۰5 در ح ــتونیایی در س اس
بــود. ایــن مثــال در اشــاره بــه آن مطلــب عنــوان شــد کــه سیاســتگذار مــا 
عاقــه ای بــه مطالعــه تاریــخ اقتصــاد نــدارد اســتونی یکــی از مرفه تریــن 
ــی  ــم یک ــت و یک ــرن بیس ــدای ق ــتان در ابت ــوروی و گرجس ــدان ش فرزن
ــا  ــت ب ــز در نهای ــتان نی ــود. گرجس ــان ب ــورهای جه ــدترین کش از فاس
ــه دهــک  ــه ب ــک ده ــر از ی ــال ۲۰۰5 در کمت ــات اقتصــادی از س اصاح
ــا  ــارزه ب ــاالی اقتصــاد کشــورهای جهــان از نظــر آزادی اقتصــادی و مب ب

فســاد رســید.
ــورت  ــی ص ــود بانک ــرخ س ــتوری ن ــش دس ــال 96 کاه ــه س ــر در میان اگ
ــی  ــای سیاس ــک ه ــا ریس ــتوری ب ــش دس ــن کاه ــر ای ــت، اگ ــی گرف نم
ــکونت  ــرای س ــی ب ــا و ارز جای ــای ط ــر بازاره ــد، اگ ــی ش ــراه نم هم
ــدون  ــح و ب ــی صحی ــام بانک ــر نظ ــود، اگ ــرگردان نب ــای س ــی ه نقدینگ
ــی  ــر م ــت ب ــول رخ ــازار پ ــد از ب ــران ب ــر بازیگ ــت، اگ ــود داش ــت وج ران
ــزی  ــک مرک ــر دوش بان ــاز ب ــات غیرمج ــدات موسس ــر تعه ــتند، اگ بس
ــه همگــی  ــرد ک ــوان ک ــوان عن ــی ت ــه م ــای بســیاری ک ــر ه ــود، و اگ نب
ــی در  ــد نقدینگ ــع آن رش ــی و به تب ــه پول ــد پای ــش رش ــه افزای ــت ب دس
اقتصادمــان را زدنــد. بهتــر بــود بانــک مرکــزی بــه  صــورت قاطــع نســبت 
بــه ضعــف در مدیریــت ریســک و حاکمیــت شــرکتی، ســاختار غیر شــفاف 
ســهامداری، اعطــای تســهیات بــه اشــخاص مرتبــط و ضعــف در اعتبــار 
ســنجی بانک هــا و بازنگــری در مقــررات نظارتــی اقــدام مــی کــرد. عــدم 
اســتقال بانــک مرکــزی در سیاســتگذاری و دادن کلیــه اختیــارات بانــک 
مرکــزی چــه در حــوزه سیاســت گذاری پولــی و چــه در حــوزه نظــارت در 
انحصــار شــورای پــول و اعتبــار موجــب ایــن همــه معضــات اقتصــادی 
اســت. بدیهــی اســت بانــک مرکــزی بایــد بــا همیــت و ســرعت و حمایــت 
ــی بانک هــا  ــه اصــاح ســاختار مال ــدام ب ــوای کشــور اق ــت و ســایر ق دول

ــد. نمای
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ــا  ــن ب ــلیح بت ــک روش تس ــی ی ــش تنیدگ ــده پی ــام ش ــف انج ــق تعاری طب
ــتراعضای  ــت بیش ــث مقاوم ــه باع ــد ک ــی باش ــاال م ــت ب ــا مقاوم ــوالد ب ف

ــود.  ــی ش ــای وارده م ــل باره ــی در مقاب بتن
پیــش تنیدگــی در احــداث ســاختمان هــای اداری و آپارتمانــی، پارکینــگ ، 
اســتادیوم هــای ورزشــی، تکیــه گاه هــای خــاک و مهــار ســنگی و همچنیــن 
در پــل ســازی، ســاخت مخــازن بتنــی و ســازه هــای ویــژه نظیــر اســکله هــا 

کاربردهــای فــراوان دارد.
ــی  ــش و نظــرات فن ــد دان ــی نیازمن ــش تنیدگ ــای پی ــد سیســتم ه ــر چن ه
خاصــی بــرای ســاخت و نصــب کــردن مــی باشــد، امــا توضیــح دادن مفهــوم 

آن آســان اســت.
کاربــرد پیــش تنیدگــی بــه 44۰ ســال قبــل از میــاد بــر مــی گــردد، زمانــی 
کــه یونانــی هــا کشــش و تنشــهای خمشــی در بدنــه کشــتی هــای جنگــی 
خــود را بــا پیــش تنیدگــی ســاختار بدنــه بــه وســیله طنــاب هــای کشــیده 

شــده کاهــش مــی دادنــد.
یــک مثــال دیگــر کــه نشــانگر ســادگی پیــش تنیدگــی مــی باشــد، بشــکه 
هــای چوبــی قدیمــی اســت کــه کشــش ایجــاد شــده در حلقــه هــای فلــزی 
ــا مقاومــت و  ــه یکدیگــر مــی فشــارد ت ــی را ب بطــور موثــری قطعــات چوب

پایــداری آن را افزایــش دهــد.
یکــی از ســاده تریــن مثــال هــای پیــش تنیدگــی تــاش بــرای بلنــد کــردن 
ــا  ــاب ه ــف کت ــه ردی ــدا الزم اســت ب ــد. ابت ــی باش ــاب م ــف کت ــک ردی ی
ــل  ــت در مقاب ــش مقاوم ــا افزای ــا ب ــم ت ــال کنی ــاری اعم ــرف فش ، از دو ط
لغــزش بیــن کتــاب هــا شــده بــه طوریکــه بلنــد کــردن آن هــا را ممکــن 
ــداول در بیشــتر  ــن نشــانگر یکــی از اصــول مت ــال همچنی ــن مث ــازد. ای س

کاربردهــای پیــش تنیدگــی اســت.
بــا توجــه بــه مثــال هــای فــوق مــی تــوان پیــش تنیدگــی را بــه ســادگی 

تعریــف نمــود: »اعمــال نیروهایــی بــه ســازه، عــاوه بــر بارهایــی کــه ســازه 
ــت  ــش ظرفی ــور افزای ــه منظ ــود، ب ــی ش ــی م ــا طراح ــل آن ه ــرای تحم ب

باربــری ســازه.« 
ــیار  ــار بس ــر فش ــی دربراب ــت ول ــی اس ــی کم ــت کشش ــن دارای مقاوم بت
مقــاوم اســت، بــا پیــش فشــرده کــردن یــک عضــو بتنــی، پــس از خمــش 
دراثــر اعمــال بــار نیــز کا مــًا تحــت فشــار باقــی مــی مانــد و بدیــن دلیــل 
طراحــی کار آمدتــری را فراهــم مــی آورد. اصــول اولیــه بتــن پیــش تنیــده 

در زیــر نشــان داده شــده اســت. 
ــار قــرار مــی  یــک تیــر بتنــی پیــش تنیــده هنگامــی کــه تحــت اعمــال ب
گیــرد خــم مــی شــود  و تنــش هــای فشــاری داخلــی کاهــش مــی یابــد، 
هنگامــی کــه بــار برداشــته مــی شــود، نیــروی پیــش تنیدگــی باعــث مــی 
شــود کــه تیــر بــه حالــت اولیــه خــود برگــردد کــه نشــان دهنــده خاصیــت 
ــا نشــان داده  ــش ه ــه عــاوه آزمای ــده اســت. ب ــش تنی ــن پی ــی بت ارتجاع
انــد کــه تعــداد بســیار زیــادی بــار گــذاری متنــاوب مــی توانــد بــه تیــر اثــر 
کنــد بــدون آن کــه روی قابلیــت تیــر بــرای تحمــل بارهــای ســرویس یــا 
ظرفیــت نهائــی آن تاثیــر بگــذارد. بــه عبــارت دیگــر پیــش تنیدگــی بــه تیــر 

امــکان مقاومــت بســیار باالئــی در برابــر خســتگی مــی دهــد.
ــار وارده از  ــار، تنــش هــای کششــی حاصــل از ب اگــر بــه هنــگام اعمــال ب
تنــش هــای پیــش تنیدگــی فراتــر نــرود، بتــن در ناحیــه کشــش تــرک نمــی 
خــورد، امــا اگــر نیــروی اعمــال شــده زیــاد شــده و تنــش هــای کششــی بــر 
پیــش تنیدگــی غلبــه کنــد، تــرک اتفــاق خواهــد افتــاد. بــا وجــود بــار گــذاری 
بیشــتر تیــر تــا حــد ظرفیــت نهائــی آن، درصــورت برداشــتن بــار، تــرک هــا 
کامــا بســته شــده و تحــت بارهــای ســرویس دوبــاره نمایــان نمــی شــوند.

ــش  ــن پی ــاون بت ــه عن ــوان ب ــی ت ــده را م ــش تنی ــن پی ــاده بت ــور س ــه ط ب
فشــرده تعریــف کــرد. ایــن بدیــن معنــی اســت کــه قبــل از آغــاز بارگــذاری، 
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ــش در  ــن تن ــرد. ای ــی گی ــرار م ــاری ق ــش فش ــر تن ــت اث ــی تح ــو بتن عض
جاهایــی وارد مــی شــود کــه اگــر اعمــال نمــی شــد، در آن محــل هــا تنــش 
کششــی بوجــود مــی آمــد. حــال چــرا بایــد نگــران تنــش کششــی باشــیم؟ 
بــه ایــن دلیــل ســاده کــه بــا وجــود ضعــف بتــن در کشــش، بتــن در فشــار 
ــاری را  ــه ب ــد ک ــی را در نظــر بگیری ــر بتن ــک تی ــد. ی ــی کن ــل م ــوی عم ق

تحمــل مــی کنــد.

همچنــان کــه بــار افزایــش مــی یابــد، تیــر بــه تدریــج انحنــا پیــدا مــی کنــد و 
ناگهــان مــی شــکند، تحــت بــار اعمــال شــده، تنــش فشــاری در بــاال و تنــش 
ــی تحــت  ــه حت ــم ک ــد. انتظــار داری ــی آی ــر بوجــود م ــن تی کششــی در پایی
تاثیــر یــک بــار جزئــی و بــه دلیــل مقــاوت کششــی انــدک، بتــن در پاییــن 
ــدک  ــی ان ــت کشش ــن مقاوم ــا ای ــه ب ــکند. دو راه مقابل ــورده و بش ــرک خ ت

وجــود دارد: بــا اســتفاده از آرماتــور گــذاری و بــا پیــش تنیدگــی

در بتــن مســلح آرماتــور گــذاری بــه شــکل جایگــذاری میلگردهــای فــوالدی 
در محــل ایجــاد تنــش هــای کششــی مــی باشــد. همــه کشــش ایجــاد شــده 
ــا در  ــش ه ــردن تن ــا محــدود ک ــود و ب ــی ش ــل م ــا تحم ــیله آرماتوره بوس
آرماتورهــا تــرک خوردگــی بتــن در محــدوده قابــل قبولــی حفــظ مــی شــود. 

ــر خمــش، بــرش  ــار اعضــای بتــن عــاوه ب ــر رفت ــر ب یکــی از عوامــل موث
ــث ایجــاد  ــر باع ــل تی ــی داخ ــودی و افق ــای برشــی عم ــد. نیروه ــی باش م
تنــش هــای کششــی و فشــاری قطــری بــا شــدت یکســان مــی شــود. چــون 
بتــن در کشــش ضعیــف اســت. تــرک هــا در تیــر بتــن مســلح در جایــی کــه 
ــه  ــاد هســتند ) معمــوال نزدیــک تکی ایــن تنــش هــای کششــی قطــری زی
گاه هــا( ایجــاد مــی شــود. در بتــن پیــش تنیــده تنــش هــای پیــش فشــاری 
مــی تواننــد بــه نحــوی طراحــی شــوند کــه بــر ایــن تنــش هــای کششــی 

غلبــه کننــد.

ــای  ــش ه ــه تن ــی ک ــاری در جای ــای فش ــش ه ــده تن ــش تنی ــن پی در بت
کششــی اعمــال مــی شــود وارد شــده و باعــث خنثــی شــدن تنــش هــای 
ــی  ــت کشش ــه مقاوم ــی ک ــون مواقع ــن همچ ــود. بنابرای ــی ش ــی م کشش
ــای کششــی  ــش ه ــه تن ــن شــرط ک ــا ای ــد ب ــی کن ــار م ــی دارد، رفت باالی
از تنــش هــای پیــش فشــاری تجــاوز نکــرده و تــرک خوردگــی در پاییــن 
ــر  تیــر رخ ندهــد. تنــش هــای پیــش فشــاری را مــی تــوان بــرای غلبــه ب
ــر ایــن اســت  تنــش هــای کششــی قطــری نیــز طراحــی کــرد. معمــول ب
کــه طراحــی بــه گونــه ای باشــد کــه باعــث حــذف تــرک خوردگــی تحــت 

ــار ســرویس شــود. ــر ب اث
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ــی در  ــش تنیدگ ــال پی ــرای اعم    دو روش ب
ــود دارد: ــی وج ــو بتن ــک عض ی

الف( روش پیش تنیدگی :
ــرار مــی  ــده شــده ق ــل تنی ــل هــای از قب ــون کاب ــن پیرام ــن روش، بت درای
ــل  ــج کاب ــه تدری ــن، ب ــن بت ــن و گرفت ــت گرفت ــب مقاوم ــا کس ــد. ب گیرن
هــای تنیــده شــده بــا بتــن درگیــر شــده و هنگامــی کــه بتــن مقاومــت الزم 
راکســب کــرد، کابــل هــا آزاد مــی شــوند و بدیــن ترتیــب انتقــال نیروهــا بــه 

بتــن انجــام مــی گیــرد. بــرای ایجــاد تنــش درکابــل هــا نیــروی قابــل 
توجهــی الزم اســت، بنابرایــن پیــش تنیدگــی اصــوال در بتــن پیــش 
ــا توســط  ــه در آن نیروه ــرد ک ــی گی ــرار م ــتفاده ق ــورد اس ــاخته م س
ــرار  ــه دردو انتهــای بســتر پیــش کشــیدگی ق ــی ک بســت هــای ثابت
ــا  ــل ه ــی در کاب ــای مخصــوص و محکم ــب ه ــط قال ــا توس دارد وی

مهــار مــی شــوند.

ب( روش پس کشیدگی :
در ایــن روش بتــن بــه دور غــاف محتــوی کابــل هــای کشــیده 
نشــده ریختــه مــی شــود. درزمانــی کــه بتــن بــه مقاومــت کافــی 
رســید، کابــل هــا کشــیده شــده و توســط گیــره هــای مخصــوص 
ــا  ــل ه ــروی کاب ــام نی ــتم تم ــن سیس ــوند. در ای ــی ش ــل م قف
ــچ  ــه هی ــی ک ــوند و از آنجای ــی ش ــل م ــن منتق ــه بت ــتقیما ب مس
تنشــی بــه قالــب اعمــال نمــی شــود، اســتفاده از هــر نــوع قالــب 

ــی باشــد.  ــادی ممکــن م ع

نمونه ای از دال پس کشیده به روش چسبیده با دهانه اصلی 13متر

سیستم چند رشته ای چسبیده، تیرها به طول ۲۰۰ متر با مقطع جعبه ای دوتایی، 33 متر دهانه 

ادوات پس کشیدگی در ساختمان سازی 
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   مزایای پس کشیدگی:

- دهانه بلند 
- سطح زیرین سقف بصورت تخت

- انعطاف طرح 
- دال های نازک تر 

- انعطاف پذیری طرح 
- کنترل تغییر شکل 

- انعطاف پذیری در آینده 
- کاهش ارتفاع طبقات 

- کنترل ترک 
- سازه سبک تر 
- ساخت سریع 
- صرفه جویی 

ــر پــس کشــیدگی خصوصــا  پیشــرفت هــای اخی
ــه  ــر ب ــا منج ــف درج ــرای دال ک ــه اج در زمین

ــت: ــده اس ــاخت ش ــتفاده از دو روش س اس
الف( سیستم چسبیده

ب( سیستم غیر چسبیده

   عملکرد غالف : 

ــا  ــل ه ــرای کاب ــاز ب ــیر ب ــک مس ــن ی - تامی
ســاختمانی  عملیــات  درحیــن 

- ایجاد چسبندگی بین دوغاب و بتن 
ــوذ  ــر نف ــتر در براب ــت بیش ــوان محافظ ــه عن - ب

ــیمیایی  ــواد ش ــت و م رطوب

الف( سیستم چسبیده 

بــا ایــن روش کابــل هــای پیــش تنیــده از میــان 
ــور  ــک عب ــد و کوچ ــت، ممت ــای تخ ــاف ه غ
مــی کنــد کــه داخــل غــاف هــا بعــد از کشــیده 
شــدن کابــل هــا بــا دوغــاب پــر مــی شــود. ایــن 
سیســتم بــرای کاربــرد هــای تخصصــی اســتفاده 

مــی شــود.
ــه شــرح  خصوصیــات عمــده سیســتم چســبیده ب

ذیــل مــی باشــد:
ــی  ــی وقت ــش تنیدگ ــی پی ــن طراح ــر تری - موث
حاصــل مــی شــود کــه کابــل هــای پیــش 
تنیدگــی بــا خــروج از مرکزیــت نســبت بــه مقطــع 
بتنــی و نــه در یــک خــط مســتقیم بلکــه در یــک 
مســیر منحنــی و یــا خطــوط شکســته قــرار داده 

شــود.
- انــدازه غــاف اســتفاده شــده در ایــن سیســتم 
ــود،  ــم ش ــتی فراه ــه بایس ــی ک ــل پوشش و حداق
ــی  ــه م ــی ک ــروج از مرکزیت ــر خ ــزان حداکث می
تــوان بــه آن دســت یافــت را محــدود مــی کنــد.
- غــاف هــا از نوارهــای فلــزی گالوانیــزه شــده 
ــد، درســت  ــده ان ــم ش ــه بشــکل مارپیچــی خ ک

مــی شــود.
- میــزان انحنــاء و یــا مســیر کابــل هــا ی پیــش 
تنیدگــی بــه قابلیــت انعطــاف غــاف هــا بســتگی 

دارد.
-غــاف هــا پــس از کشــیدگی کابــل هــا، بایــد 
ــت  ــل فعالی ــن عم ــه ای ــود ک ــر ش ــاب پ ــا دوغ ب
دیگــری را بــه فرآینــد ســاخت اضافــه مــی کنــد. 
- چســبندگی در سراســر طــول کابــل هــا توســط 
ــی  ــت م ــاب بدس ــام دوغ ــه ن ــیمانی ب ــات س م

آیــد. 
ــی از  ــا تابع ــل ه ــیدگی کاب ــس کش ــروی پ - نی

ــد. ــی باش ــن م ــر شــکل بت تغیی

   عملکرد دوغاب: 

ــاف در  ــل و غ ــن کاب ــبندگی بی ــن چس - تامی
ــول آن  ــام ط تم

- افزایش محافظت دربرابر خوردگی 
برابــر  در  نارســانا  محیطــی  آوردن  فراهــم   -

خوردگــی 

غاف های فلزی گالوانیز 

مهارها وغاف های جاسازی شده دردال قبل ازبتن ریزی

ادوات پس کشیدگی در ساختمان سازی 
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مهارها وغاف های جاسازی شده دردال قبل ازبتن ریزی

جزئیات کابل های چسبنده تخت برای دال

ب( سیستم غیر چسبیده                                                                             
ــه ویژگــی هــای سیســتم  ــرای بهبــود بخشــیدن ب در دهــه 6۰ میــادی، ب
چســبیده، پیــش تنیدگــی بــا اســتفاده از سیســتم غیــر چســبیده در دال هــای 
ــل هــای  ــن روزهــای طراحــی پ ــت. از اولی ــکا گســترش یاف کــف، در آمری
ــای  ــازه ه ــبیده در س ــر چس ــای غی ــل ه ــای کاب ــده، مزای ــش تنی ــی پی بتن
بتنــی احســاس مــی شــد و پــل هائــی بــا کابــل هــای غیــر چســبیده کــه 

هــم از داخــل و هــم از خــارج ســازه عبــور مــی کردنــد، ســاخته شــدند.
امتیــازات مقــرون بــه صرفــه بــودن سیســتم غیــر چســبنده در ســاخت دال 

هــای ســقف شــناخته شــده، باعــث گســترش آن خصوصــا درســاخت دال 
هــای ســقف در دهــه 6۰ میــادی شــد.

ویژگی های خاص سیستم غیر چسبیده به قرار زیر هستند:
- کابــل هــا رامــی تــوان نزدیــک بــه ســطح خارجــی بتــن قــرار داد تــا بــه 

بیشــترین خــروج از مرکزیــت دســت یافــت.
- کابــل هــا انعطــاف پذیــر مــی باشــند و آن هــا را مــی تــوان اطــراف بــاز 
شــو هــای دال بــه راحتــی تعبیــه کــرد بطــوری کــه بــا تغییــرات شــکل دال 

مطابقــت داشــته باشــد.
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جزئیات کابل غیر چسبیده 

ساختمان فرودگاه سن جوز  بنا اجرا شده با دال پس کشیده و به روش غیرچسبیده

ــل آنکــه  ــه ســادگی انجــام مــی شــود و بدلی ــل ب ــات تنیدگــی کاب - عملی
ــاخت  ــرای س ــن روش ب ــود، ای ــی ش ــام نم ــاب انج ــق دوغ ــات تزری عملی

ــت.  ــب اس ــیار مناس ــریع بس س
ــای  ــاختمان ه ــاخت س ــکان س ــبیده ام ــر چس ــای غی ــل ه ــرد کاب - کارب
ــه  ــی آورد ک ــم م ــیده فراه ــس کش ــی پ ــتم بتن ــه را در سیس ــن طبق چندی

ــد.  ــی باش ــابه م ــای مش ــتم ه ــا سیس ــت ب ــل رقاب قاب
کابل های غیر چسبنده عبارتست از:

ــا گریــس محافــظ در برابــر خوردگــی کــه در  یــک رشــته پوشــیده شــده ب
غافــی از جنــس پلــی اتیلــن تعبیــه شــده اســت. نیــروی پــس کشــیدگی 
ــل مــی  ــن منتق ــه بت ــه شــده ب ــا تعبی ــه در دو انته ــی ک ــار های بوســیله مه

شــود.

وظایف غالف پالستیکی: 
- جدا کننده بتن و کابل

- محافظت در برابر آسیب های مکانیکی
- ایجاد مانعی در برابر رطوبت و مواد شیمیایی  

وظایف پوشش گریس: 
- کاهش اصطکاک 

- محافظت مضاعف در برابر خوردگی 

Prestressed Concrete Analysis And Design, Antoine E. Naama ,Third 
Edition, 2012 
Post-Tensioned Concrete Floors, Martin Williams, 2007
Concrete Structures, R. Favre, M. Elbadry. 2014
daryaneng.com
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درنگی بر تکانه های بازار انرژی
گروه اقتصادی

   صد و هفتاد و چهارمین نشست اوپک

بعــد از ســه روز فعالیــت نفــس گیــر ایــن نشســت بــدون تحقــق انتظــارات ترامــپ بــه پایــان رســید، در یکــی از پــر تنــش تریــن نشســت هــای 
اوپــک بــا حضــور وزیــر نفــت ایــران و همتایانــش پشــت درهــای بســته و بــا عــدم افزایــش تولیــد اوپــک بــه ســرانجامی خــوش رســید،  تحلیلگــران 
معتقدنــد کــه ایــن نشســت بــرای اعضــای آن بــرد طرفیــن را بــه همــراه داشــته اســت تیــم ایرانــی بــه رهبــری زنگنــه توانســت حفــظ توافــق 
کاهــش تولیــد، نظــام ســهمیه  بنــدی تولیــد بــرای اعضــای اوپــک، رشــد قیمــت جهانــی نفــت و همچنیــن موافقــت بــا افزایــش عرضــه نفــت 
خــام کمتــر از ســطح مــورد درخواســت آمریــکا را بدســت آورد. خواســته آمریــکا کاهــش عرضــه نفــت خــام ایــران و پــر کــردن خــاء احتمالــی بــا 
افزایــش تولیــد اوپــک بــود. اوپــک بــا افزایــش 6۰۰ تــا 7۰۰ هــزار بشــکه موافقــت کــرد، در صورتــی کــه آمریــکا بــه دنبــال افزایــش 1/5 میلیــون 

بشــکه ای بــود کــه ثمــره آن عرضــه بــاال و ســقوط قیمــت هــا بــود. 
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پتروشیمی    

ــادی،  ــعه اقتص ــای توس ــی از راهکاره ــوان یک ــی ت ــیمی را م پتروش
اشــتغال، تولیــد و ســودآوری معرفــی نمــود، بیگلــری عضــو کمیســیون 
ــیمی  ــی پتروش ــع تکمیل ــوص صنای ــس در خص ــه مجل ــه و بودج برنام
بیــان نمــود: ایــن صنایــع یکــی از ارکان اساســی رشــد توســعه 
ــی  ــیمی را م ــت پتروش ــن صنع ــد، بنابرای ــی آی ــمار م ــه ش ــور ب کش
ــی  ــرد، بدیه ــام ب ــادی ن ــم اقتص ــرم ترمی ــک اه ــوان ی ــه عن ــوان ب ت
اســت بــرای مبــارزه بــا خــام فروشــی هــر چــه ایــن صنعــت در ســمت 
ــا  ــزوده و ب ــاد ارزش اف ــا ایج ــردارد و ب ــی گام ب ــد نهای ــوی تولی و س
ــده  ــع ایجــاد  کنن ــذاری در صنای ــه ســمت ســرمایه  گ ــع ب ــت مناب هدای
ــن  ــردن ای ــال ک ــر فع ــزون ب ــیمی، اف ــد پتروش ــره ارزش مانن زنجی
ــز افزایــش خواهــد یافــت، از ایــن  بخــش، درآمــد غیرنفتــی کشــور نی
 رو، حرکــت بــه ســمت صــادرات فــرآورده بــه  جــای نفــت خــام، خلــق 

ــت. ــور اس ــرای کش ــتغال ب ــروت و اش ــده ث  کنن
ــاری  ــگ تج ــی جن ــی را در پ ــد کاهش ــیمی رون ــی پتروش ــازار جهان ب
بیــن آمریــکا و چیــن و آمریــکا و اروپــا در پیــش گرفتــه اســت 
ــا  ــازار اروپ ــیمی در ب ــای پتروش ــرکت  ه ــهام ش ــاخص س ــی ش بررس
ــش  ــا کاه ــاخص ب ــن ش ــد ای ــی ده ــان م ــن نش ــر ژوئ ــه آخ در هفت
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. ای ــده اس ــه رو  ش ــا روب ــیای و اروپ در آس
قیمــت نفــت در بازارهــای جهانــی افزایشــی بــود، مهــم تریــن چالــش 
ــر  ــارد دالر  ب ــه ۲۰۰ میلی ــوان تعرف ــی ت ــن بخــش را م تجــاری در ای
کاالهــای چینــی کــه 11۰۰ قلــم آن از محصــوالت پتروشــیمی اســت 

ــرد. ــوان ک عن
ــت،  ــه آن اس ــتر از عرض ــواره بیش ــری هم ــوالت پلیم ــای محص تقاض
ــه  ــه فاصل ــود ک ــی ش ــت م ــز اهمی ــیار حای ــی بس ــوع زمان ــن موض ای
ــوال  ــت، س ــاد اس ــیار زی ــازار آزاد بس ــا ب ــوالت ب ــن محص ــی ای قیمت
ــای  ــم تقاض ــه حج ــه ب ــا توج ــه ب ــود ک ــی ش ــرح م ــه مط ــن گون ای
ــف نشــده اســت.  ــه تعری ــن پای ــر ای ســال 96 چطــور حجــم عرضــه ب
ــن  ــادرات ای ــم ص ــه حج ــوان ب ــی ت ــاده م ــی س ــک بررس ــا ی ــال ب ح

ــرد کــه ایــن وضعیــت بیانگــر عــدم ســخت  گیــری  محصــوالت پــی ب
ــاه  ــک م ــه ی ــک ب ــرداد و نزدی ــت. در خ ــادرات اس ــت ص و محدودی
ــد، در  ــاهده ش ــا مش ــازار آزاد پلیمره ــا در ب ــت  ه ــی قیم ــد پیاپ رش
ــن  ــم. ای ــرخ بودی ــه 3 روز شــاهد افــت ن ــر نزدیــک ب ــه تی اولیــن هفت
ــازار را وارد  ــازار غیررســمی ایــن ب ــود کــه رشــد دالر در ب در حالــی ب
ــا  ــزی نگذشــت ت ــا چی ــود. ام ــی دیگــر نمــوده ب ــاز رشــد قیمت ــک ف ی
فشــار بازارهــای ملتهــب بــه پتروشــیمی برســد التهــاب در بــازار 
ــازار  ــا در ب ــت  ه ــد قیم ــا رش ــری ب ــاز خطرناک ت ــیمی ها وارد ف پتروش
ــان  ــرداد طوف ــن روز از م ــه در اولی ــوری ک ــه ط ــت. ب ــده اس آزاد ش
ــد  ــان می ده ــوع نش ــن موض ــم، ای ــازار آزاد بودی ــا در ب ــد قیمت ه رش
ــر  ــازار آزاد ب ــورس کاال و ب ــن ب ــازان بی ــفته ب ــه س ــز ب ــه  چی ــه هم ک
ــمی را  ــازار غیررس ــات در ب ــی معام ــره اصل ــت چه ــردد و ران ــی گ م
تشــکیل داده اســت. دســت بــورس کاال نیــز بــا اهــرم هــای کانالیــزه 
ــت  ــر وضعی ــارت ب ــدم نظ ــاب، ع ــامانه بهین ی ــتریان در س ــدن مش ش
بــر  قیمت هــا  حفــظ  بــرای  جــدی  ســخت گیری های  صادراتــی، 
پایــه دالر مبادلــه ای و الــزام بــه رعایــت ســقف مجــاز قیمتــی توســط 

ــده اســت.  ــت بســته ش دول
ــد  ــرم رش ــا اه ــه ب ــهریور ک ــه دوم ش ــاف هفت ــا برخ ــای پلیمره به
قیمــت دالر و ســکه وارد یــک فــاز افزایشــی شــدید شــده بــود در 17 
ــی  ــه معن ــان ب ــن جری ــاز کاهشــی شــد. ای و 18 شــهریور وارد یــک ف
ــه  ــود و نشــان داد ک ــازار ب ــورس و ب ــن ب ــی بی ــه قیمت ــش فاصل افزای
بهــای پلیمرهــا در بــازار آزاد تقریبــا دو برابــر یــا بیشــتر از قیمت هــای 
ــه  ــه ب ــیگنال ک ــن س ــدند. ای ــذاری ش ــت  گ ــورس کاال قیم ــه در ب پای
ــازار  ــم ب ــت های تنظی ــی سیاس ــدم کارآی ــده ع ــان  دهن ــت نش صراح
ــی  ــزوم بازبین ــه اســت؛ ل ــواد اولی ــم از م ــروه مه ــن گ ــات ای در معام
ــاز  ــی را ب ــنامه های اباغ ــی بخش ــود و حت ــای موج ــیاری از داده ه بس

ــازد. ــته می س ــم برجس ه
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بنزین     

ــه  ــی ک ــد در صورت ــرف ش ــن مص ــر بنزی ــون لیت ــاه 9۲ میلی ــر م در تی
ــردد، متوســط  ــد مــی گ ــن تولی ــر بنزی ــون لیت ــه 88 میلی ــران روزان در ای
مصــرف بنزیــن در تیــر مــاه بیــش از 8 میلیــون لیتــر نســبت بــه خــرداد 
ــن  ــرف بنزی ــد مص ــل رش ــن دلی ــد. مهم تری ــی ده ــان م ــد را نش رش
ــن  ــرف بنزی ــدی مص ــد 1۰ درص ــت، رش ــت آن اس ــش قیم ــدم افزای ع
ــن  ــیدن میانگی ــت، رس ــا اس ــن مدع ــر ای ــی ب ــدای دلیل ــاه ابت ــه م در س
ــداوم  ــای ت ــه معن ــر در روز ب ــون لیت ــرز 9۲ میلی ــه م ــن ب ــرف بنزی مص
وابســتگی بــه واردات بنزیــن اســت. بــا بررســی قیمــت بنزیــن در 
ــاه براســاس  ــت در تیرم ــی متوجــه مــی شــویم کــه دول بازارهــای جهان
ــه  ــدی ب ــه غیرنق ــان یاران ــارد توم ــدود 3۰۰۰ میلی ــرخ دالر رســمی، ح ن

   تنش های سیاســی واشنگتن و پکن

چیــن در اقــدام تافــی  جویانــه بــر اقــام جدیــدی از کاالهــای وارداتــی از آمریــکا تعرفــه خواهــد گذاشــت کــه ایــن اقــام شــامل گاز مایــع نیــز خواهــد 
بــود. چیــن ایــن موضــوع را در پاســخ بــه وضــع تعرفــه اضافــی بــر کاالهــای وارداتــی چینــی از ســوی دولــت ترامــپ اعــام کــرد. پکــن بــر 5 هــزار و ۲۰7 
قلــم کاالی وارداتــی از آمریــکا بــه ارزش 6۰ میلیــارد دالر بیــن 5 تــا ۲5 درصــد تعرفــه در صــورت اجــرای تعرفــه هــای آمریکایــی اعمــال خواهــد کــرد. 
ــا اعمــال تعرفــه بــر   ایــن تنش هــای تجــاری احتمــال تضعیــف اقتصــاد چیــن و کاهــش تقاضــا بــرای نفــت را مــی توانــد در پــی داشــته باشــد. چیــن ب
ــر تعلیــق واردات نفــت شــرکت  ــان نهــاده اســت. خب ــر واردات نفت خــام را بنی ــه ب ــر اعمــال تعرف ــه ای ب ــکا پیــش  زمین واردات گاز مایع)ال ان جــی( از آمری
دولتــی نفــت چیــن از آمریــکا، و اعمــال تعرفــه بــر واردات نفت خــام و گاز مایــع در شــرایطی کــه دولــت ترامــپ بــه دنبــال افزایــش پتانســیل های صــادرات 
انــرژی آمریــکا اســت، بیشــترین ضربــه را در جنــگ تجــاری بــه دولــت ترامــپ وارد خواهــد کــرد و در صــورت وقــوع چنیــن شــرایطی فرصــت جدیــدی 
بــرای ایــران در دوران تحریم هــا ایجــاد مــی شــود. بــه ایــن معنــا کــه اگــر چیــن تصمیــم بــه قطــع واردات نفت خــام از آمریــکا بگیــرد، نفــت ایــران بــه 

ــن کل  ــرف بنزی ــوع مص ــت. مجم ــه اس ــن پرداخت ــدگان بنزی مصرف کنن
ــوده اســت.  ــر ب ــون لیت ــارد و 84۰ میلی ــاه امســال ۲ میلی کشــور در تیرم
کــه یــک رکــورد محســوب مــی شــود، رکــورد روزانــه نیــز  در روز 31 
ــد  ــت ش ــن ثب ــر بنزی ــزار لیت ــون و 8۰۰ ه ــرف 1۲1میلی ــا مص ــاه ب تیرم
ــت رســیده اســت. بر اســاس  ــه ثب ــه ب رکــورد دیگــری در مصــرف روزان
ــاه  ــور در تیرم ــن کل کش ــرف بنزی ــدار مص ــن مق ــزارش، کمتری ــن گ ای
ــوده  ــر ب ــون لیت ــه 76 میلی ــم روزان ــا رق ــاه ب ــم تیرم ــه یک ــوط ب 97 مرب
ــدای  ــاه ابت ــار م ــن کشــور در چه ــه بنزی ــن مصــرف روزان اســت. میانگی
ســال جــاری 86 میلیــون و 8۰۰ هــزار لیتــر بــوده کــه نســبت بــه مــدت 
ــرف  ــط مص ــت. متوس ــته اس ــد داش ــد رش ــال 6/ 9 درص ــابه پارس مش
ــون  ــر از ۲/ 79 میلی ــال 1396 کمت ــدای س ــاه ابت ــار م ــن در چه بنزی

ــت. ــوده اس ــکه در روز ب بش
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خصــوص میعانــات گازی کــه ترکیبــی شــبیه نفــت آمریــکا دارد، می توانــد بــه  عنــوان جایگزیــن مناســبی در بــازار چیــن مطــرح شــود. آمریــکا بــه دنبــال 
صــادرات ســوخت های فســیلی اســت. ایــن موضــوع از اولویــت هــای ترامــپ بعــد از بــه قــدرت رســیدن بــود، او بــا تســهیل تولیــد نفــت و گاز تــاش بــر 
تولیــد ســوخت های فســیلی در آمریــکا داشــت. چیــن نیــز بــا اقداماتــی مانــع شــکل گیــری ایــن رویــا مــی باشــد بــه طــوری کــه رئیــس بخــش تحقیقــات 
بازارهــای انــرژی موسســه بارکلیــز » مایــکل کوهــن« می گویــد: زمانی کــه یکــی از بزرگ تریــن مصرف کننــدگان انــرژی جهــان، موانعــی را بــرای خریــد 
انــرژی شــما ایجــاد کنــد، شــما نمی توانیــد در بــازار انــرژی بــه یــک ابرقــدرت تبدیــل شــوید. ایــن کار را خیلــی ســخت می کنــد. در حــال حاضــر آمریــکا 

بزرگ تریــن  صادر کننــده بنزیــن، گازوئیــل و ال ان جــی جهــان اســت. چیــن بــا خریــد یــک میلیــارد دالر بزرگتریــن خریــدار ال ان جــی آمریــکا اســت. 

   بزرگترین مصرف کننده جهان چگونه نفت خود را تامین می کند

ــات  ــاف تصمیم ــن برخ ــی چی ــرکت دولت ــوان دو ش ــه عن ــاینوپک ب ــگ و س ــای جنرون ــای جوه ــرکت ه ــود ش ــوان نم ــی عن ــرز در گزارش رویت
ــاوگان حمــل شــرکت ملــی ایــران بهــره مــی گیــرد،  ــه هــای نفتــی خــود از ن آمریــکا مبنــی بــر تحریــم هــا علیــه ایــران بــرای حمــل محمول
ــن  ــد. چی ــی دانن ــران م ــت از ای ــد نف ــی و خری ــای نفت ــم ه ــرای دور زدن تحری ــک شــروع ب ــه نوعــی ی ــدام را ب ــن اق برخــی از تحلیلگــران ای
ــس از  ــکا پ ــود. آمری ــل نم ــران حم ــش ای ــی نفتک ــرکت مل ــای ش ــا تانکره ــود را ب ــی خ ــه نفت ــوالی 17 محمول ــر و در ج ــن 8 تانک در ژوئ
ــران قطــع  ــد نفــت از ای ــران آغــاز مــی گــردد خری ــان کــه تحریــم هــای نفتــی ای ــداران نفــت خواســت کــه از 13 آب خــروج از برجــام از خری
ــرکت های  ــن ش ــد آی بزرگتری ــوب پی ان ــود، کل ــوده ب ــام نم ــران اع ــای ای ــم ه ــه تحری ــود را علی ــت خ ــن مخالف ــش از ای ــز پی ــن نی ــود. چی ش
ــت  ــل نف ــای حام ــه نفتکش ه ــش بیم ــع پوش ــرای قط ــت ب ــی اس ــی و اروپای ــا آمریکای ــه ای غالب ــرکت بیم ــامل 13 ش ــه ش ــش ک ــه ای نفتک بیم
ایــران آمــاده هســتند. چیــن در مــاه ژوئــن روزانــه 66۰ هــزار بشــکه از ایــران نفــت خریــداری کــرده اســت، کــه ایــن رقــم در مــاه گذشــته 
1۰۰ هــزار بشــکه بیشــتر بــود، چیــن در ســال ۲۰17 نیــز بــه  طــور متوســط روزانــه 6۲3 هــزار بشــکه نفــت از ایــران وارد کــرده اســت. اگــر 
چیــن بخواهــد خریــد نفــت از ایــران را ادامــه دهــد بــه احتمــال زیــاد درگیــر تحریــم هــای آمریکایــی مــی شــود، آمریــکا در چندیــن مرحلــه 
ــه  ــی ب ــش آمریکای ــچ نفتک ــت هی ــاه آگوس ــد در م ــی ده ــان م ــای نش ــی ه ــود. بررس ــرده ب ــد ک ــای وارادات تهدی ــه ه ــر تعرف ــر س ــن را ب چی
ــع جایگزیــن  ــا مناب ــرژی ب ــال تامیــن ان ــه دنب ــکا ب ــا آمری ــا شــدت گرفتــن تنــش هــای تجــاری ب مقصــد چیــن حرکــت نکــرده اســت. چیــن ب
ــکا وارد خواهــد کــرد. چیــن در مــاه مــه  ــرژی در آمری ــه تولیدکننــدگان ان ــران اســت، کــه ایــن مســاله شــوک اقتصــادی ب ماننــد روســیه و ای
ــت  ــادرات نف ــد از ص ــد 35 درص ــا خری ــن ب ــد، چی ــرده ان ــداری ک ــکا خری ــت از آمری ــکه نف ــزار بش ــادا ۲89 ه ــکه در روز و کان ــزار بش 4۲7 ه

ــود. ــوب می ش ــز محس ــران نی ــی ای ــتری نفت ــن مش بزرگ تری
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ــران و  ــه ای ــش عرض ــرای کاه ــارات ب ــی )انتظ ــرایط فعل ــه ش ــه ب ــا توج ب
ونزوئــا و افزایــش تولیــد عربســتان و روســیه( ایــن بــازار را ســردرگم و بــا 
توجــه بــه ابهــام عرضــه دچــار نوســان نمــوده اســت، پــس از توافــق اوپــک 
ــی کاهــش عرضــه  ــد کاهشــی و در پ ــش هــای تجــاری رون و تشــدید تن
مســیر افزایشــی را تجربــه نمــود. عامــل افزایشــی دیگــر نفــت را مــی تــوان 
ــه  ــال ب ــن اخت ــود، ای ــوان نم ــی عن ــت لیب ــه نف ــال در عرض ــداوم اخت ت
ــت و تصــرف دو بنــدر مهــم ایــن کشــور رخ  دلیــل شــورش مخالفــان دول
داد. لیبــی پــس از تصــرف بنــادر منطقــه حــال در ســال ۲۰16 بــه دســت 
نیروهــای ارتــش ملــی تولیــد نفــت را از 4۰۰ هــزار بشــکه در روز بــه یــک 

میلیــون بشــکه در روز رســانده بودنــد. 
آمریــکا بــه دنبــال تنــگ نمــودن عرصــه بــرای مــردم ایــران اســت، از ایــن 
رو به طــور جــدی تحریــم خریــد نفــت از ایــران را دنبــال می کنــد. و بــرای 
ایــن کار بــا ارســال نمایندگانــی بــه سراســر جهــان بــه دنبــال توقــف خریــد 
نفــت ایــران اســت. و از ســوی دیگــر بــه دنبــال پــر نمــودن خــاء ناشــی 
ــز در حمایــت از  ــران مــی باشــد. عربســتان نی ــی ای ــد احتمال از توقــف تولی
واشــنگتن از افزایــش یــک میلیــون بشــکه ای عرضــه خــود در مــاه آینــده 
میــادی خبــر داد، از همیــن رو آمریــکا اطمینــان دارد روســیه و عربســتان 
ــود  ــازار در نب ــت در ب ــاد کســری نف ــع از ایج ــود مان ــد خ ــش تولی ــا افزای ب
عرضــه نفــت ایــران خواهنــد شــد. تحلیلگــران معتقدنــد کــه آمریــکا نمــی 
ــرا  ــد زی ــران دســت یاب ــت ای ــردن صــادرات نف ــر ک ــدف صف ــه ه ــد ب توان
هنــوز متحــدان آمریــکا بــرای خــروج از برجــام و تحریــم یک جانبــه ایــران 

ناراضــی هســتند.
ــر مهــم  ــی صنعــت و معــدن دو خب ــری در مراســم روز مل اســحاق جهانگی
اقتصــادی را مخابــره نمــوده یکــی عرضــه نفــت خــام در بــورس و دیگــری 
بســته جدیــد ارزی. جهانگیــری دلیــل ارایــه نفــت خــام در بــورس را کاهــش 
فشــار محدودیت هــای بین المللــی، شــفاف تر شــدن قیمت گذاری هــا و 
در نتیجــه شکســت تحریم هــای نفتــی آمریــکا علیــه ایــران عنــوان نمــود. 
خالــد الفالــح، وزیــر انــرژی عربســتان اعــام نمــود کمیتــه نظــارت مشــترک 
وزیــران اوپــک و غیــر اوپــک)JMMC(  از ایــن پــس پایبنــدی هــر کشــور 
بــه ســهمیه تولیــد را رصــد نمی کنــد ایــن مطلــب نشــان دهنــده همراهــی 

بیــش از پیــش ســعودی هــا از اظهــارات ترامــپ اســت. 
ــش  ــد افزای ــا ۲ درص ــت ب ــام برن ــت خ ــکه نف ــر بش ــن ه ــه ۲۲ ژوئ جمع
ــکه  ــر بش ــت 71/ 74 دالر ب ــه قیم ــش 66/ 1 دالری، ب ــا جه ــت و ب قیم
ــا افزایــش بیــش از 3 درصــدی همــراه  ــز ب ــکا نی رســید. نفــت خــام آمری
ــر  ــن روز 1۰/ ۲ دالر ب ــکا در ای ــام آمری ــت خ ــب نف ــن ترتی ــه ای ــد ب ش
ــا  ــد. ب ــکه برس ــر بش ــه 64/ 67 دالر ب ــا ب ــت ت ــت داش ــد قیم ــکه رش بش
ــی  ــاری م ــای تج ــش ه ــر و تن ــای دیگ ــش بازاره ــد کاه ــه رون ــه ب توج
تــوان ایــن افزایــش را مرتبــط بــا تصمیمــات اوپــک دانســت. بهــای نفــت 
خــام آمریــکا در ششــمین روز از تیــر مــاه بــا 18 ســنت افزایــش بــه ۲6/ 
ــا رشــد قیمــت 73 ســنتی  ــز ب ــت نی ــر بشــکه رســید، نفــت برن 68 دالر ب
ــاه  ــر م ــه از تی ــن هفت ــه شــد. در آخری ــر بشــکه معامل حــدود 5/ 75دالر ب
ــیه  ــت روس ــت. موافق ــش یاف ــش از 5/ ۲ دالر کاه ــام بی ــت خ ــت نف قیم



35

ــوان یکــی  ــی ت ــت، را م ــد نف ــش تولی ــرای افزای ــکا ب ــا درخواســت آمری ب
ــرداد  ــنبه 8 م ــود. دوش ــوان نم ــت عن ــت نف ــر قیم ــار ب ــای فش از اهرم ه
ــن رشــد  ــا کســب رشــد 1/ ۲ درصــدی بزرگ تری ــت ب ــی نف قیمــت جهان
ــیر  ــرداد وارد مس ــرد، و از 9 م ــت ک ــته ثب ــاه گذش ــک م ــت را در ی قیم
ــوان  ــی ت ــی را م ــیر کاهش ــن مس ــل ای ــن دالی ــم تری ــد. مه ــی ش کاهش
ــدار  ــرای دی ــاه جــوالی و پیشــنهاد ترامــپ ب ــک در م ــد اوپ ــش تولی افزای
ــد  ــرز، افزایــش تولی ــه گــزارش رویت ــران دانســت. ب ــا رئیس جمهــوری ای ب
نفــت اوپــک بــه بیشــترین ســطح ســال ۲۰18 از مهم تریــن عوامــل فشــار 
بــر قیمــت نفــت در 9 مــرداد و بزرگ تریــن  افــت قیمــت ماهانــه شــاخص 
ــت  ــکا در بیس ــام آمری ــت خ ــت نف ــود. قیم ــته ب ــال گذش ــت در دو س برن
ــت  ــی اف ــه متوال ــن هفت ــت هفتمی ــد اف ــا 3 درص ــرداد ب ــن روز م و هفتمی
ــا  ــی قیمت ه ــت هفتگ ــن اف ــن طوالنی تری ــرد. ای ــه ک ــا را تجرب قیمت ه
ــا  ــت ت ــت برن ــت نف ــود. قیم ــوب می ش ــته محس ــال گذش ــه س ــرف س ظ

ــرد.  ــر بشــکه ســقوط ک ــرز 7۰ دالر ب م
ــام  ــت خ ــه نف ــادرات روزان ــه ص ــود ک ــام نم ــی اع ــی گزارش ــرز ط رویت
ــکه  در  ــون بش ــه ۰7/ ۲ میلی ــت ب ــاه آگوس ــران در م ــات گازی ای و میعان
ــاه  ــران در م ــام ای ــت خ ــی نف ــبد صادرات ــا در س ــهم اروپ ــید. س روز رس

ــاه  ــت م ــه نخس ــزان در دو هفت ــن می ــه ای ــوده ک ــد ب ــوالی ۲۰ درص ج
جــاری میــادی )آگوســت( 36 درصــد بــود. شــرکت هــای اروپایی وابســته 
ــا،  ــاراس ایتالی ــی و س ــه، ان ــال فرانس ــد توت ــکا مانن ــا آمری ــط ب ــه رواب ب
رپســول و سپســای اســپانیا و همچنیــن هلنیــک پترولیــوم یونــان دو مــاه 
ــود  ــط تجــاری خ ــه رواب ــر، ب ــخ 5 نوامب ــا در تاری ــاز تحریم ه ــر از آغ زودت
ــای  ــن از تحریم ه ــیا چی ــد. در آس ــان داده ان ــران پای ــت ای ــت نف ــا صنع ب
آمریــکا تبعیــت نکــرد و ژاپــن نیــز بــه  عنــوان متحــد آمریــکا اختیــار خریــد 
ــا  ــن در ماه آگوســت ب ــه ژاپ ــه پاالیشــگاه ها واگــذار نمــود، صــادرات ب را ب
کاهــش 4/ 3میلیون بشــکه ای مواجــه بــود. هنــد نیــز از 7۰5 هــزار بشــکه 

ــه 118 هــزار بشــکه در جــوالی رســید. ــه، ب ــاه م در م
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سروری طــال در تابستان
گروه اقتصادی

از ابتــدای امســال تمامــی محافــل سیاســی و اجتماعــی ســخن از عــدم تدبیــر سیاســتگذار در مهــار التهابــات ارزی 
و بــه دنبــال آن اقتصــادی مــی گفتنــد، دولــت بــا تصمیمــات اشــتباه پیاپــی از مهــر ســال ۹۶ خــود عامــل نوســان 
ــتوری  ــرایط دس ــه ش ــد ک ــد بودن ــانه معتق ــاب رس ــازار و اصح ــاالن ب ــران، فع ــد، تحلیلگ ــا ش ــازار ه ــی ب در تمام
سیاســتگذار بــر بازارهــا منجــر بــه جمــع نمــودن فنــری مــی شــود کــه بــا رهــا شــدن آن شــرایط ناگــواری بــرای 
اقتصــاد رقــم خواهــد خــورد، البتــه در ایــن میــان نمــی تــوان حضــور مجــدد ایــران را در لیســت ســیاه FATF مهــم 
ارزیابــی نکــرد. ایــن چالــش هــا رونــد صعــودی قیمــت و شکســت پیاپــی مرزهــای مقاومتــی را موجــب شــد و در 
پــی آن تقاضــای ســرمایه گذاری و تقاضــای فنــی را بــه همــراه داشــت. حــال ایــن ســوال مطــرح اســت کــه ایــران 
بحــران اقتصــادی دارد یــا بحــران اعتمــادی؟ بــا توجــه بــه مســائل و مشــکات اقتصــادی همــواره مــردم نســبت بــه 
سیاســت هــای اباغــی بــی اعتمــاد هســتند، یکــی از دالیــل آن هــم تاثیــر منفــی سیاســت گــذاری هــای پولــی و 
مالــی توســط بانــک مرکــزی اســت. در ۶ ماهــه نخســت ســال جــاری سیاســتگذار بــا مداخلــه مســتقیم و بــه شــیوه 
پلیســی و بــا اعــام قاچــاق بــودن مبــادالت ارزی توســط بــازار آزاد و ممنــوع نمــودن فعالیــت صرافــی ســعی بــر 

کنتــرل شــرایط موجــود داشــت کــه تمامــی ایــن عوامــل موجــب وخیــم تــر شــدن شــرایط شــد.
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  فشار دالر آمریکا بر اونس

اونــس در اولیــن مــاه تابســتان در یــک قدمــی پاییــن تریــن ســطح یــک 
ســال اخیــر قــرار داشــت، در ابتــدای جــوالی قیمــت هــر اونــس بــه 1۲37 
دالر رســید. بررســی نشــان مــی دهــد کــه تنــش هــای سیاســی موجــود 
نتوانســته شــرایط را بــرای ورود ســرمایه گــذار بــه ایــن بــازار ایجــاد نمایــد 
ــس پیــش نرفــت و  ــه ســود اون ــد ســرمایه گــذاری هــای و تقاضــا ب و رون
بازارهــای دیگــر بــرای ســرمایه گــذاران جذابیــت بیشــتری را دارا بــود، مــی 
تــوان صــف فــروش در بــازار آتــی نیویــورک در بــورس ETF را دلیــل اصلــی 
ــش  ــه افزای ــدی ب ــز امی ــران نی ــد، تحلیلگ ــس نامی ــای اون ــدید به ــت ش اف
ــد. از ســوی دیگــر شــاخص دالر  ــر ندارن ــای اخی ــاه ه ــس در م قیمــت اون
در آســتانه چهارمیــن مــاه افزایشــی قــرار داشــت بــه شــکلی کــه در ابتــدای 
فوریــه ســال جــاری تــا میانــه آگوســت رشــد 9 درصــدی را نشــان مــی داد، 
دالر در ایــن زمــان بــه شــاخص 96/9۲ واحــد رســید، ایــن رشــد از منظــر 
تحلیلگــران اونــس را تــا کــف  117۰ دالر خواهــد رســاند، تنها امیــد افزایش 
اونــس را مــی تــوان رویکــرد دو غــول بــزرگ جمعیتــی جهــان را نــام بــرد، 
بانــک مرکــزی هنــد در گزارشــی عنــوان نمــوده بــود کــه در پــی افزایــش 
ذخایــر طــای خــود اســت ایــن سیاســت از ســمت چیــن نیــز دنبــال مــی 
ــد،  ــه مــی کن ــه گذشــته تجرب ــی را نســبت ب ــز مســیر متفاوت شــود. یــن نی

ــا افزایــش دالر  ــد کاهــش ی ــه رون ــوازی ب ــن م در ادوار گذشــته همــواره ی
داشــت ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر یــن شــرایط بهتــری حتــی 
نســبت بــه دالر آمریــکا دارد. تحلیلگــران بــر ایــن باورنــد کــه دلیــل جدایــی 
یــن از طــا مرتبــط بــا افزایــش تقاضــا در بــازار ذخایــر امــن مربــوط مــی 
ــر  ــوان شــاهد کاهــش فشــار ب ــد رشــد دالر مــی ت ــا کاهــش رون شــود و ب
اونــس و افزایــش قیمــت طــا بــود. امــا ایــن پیــش بینــی هــا صحیــح نبــود 
و طــا در بــازار Comex نیویــورک کــه تعــداد قراردادهــای آتــی را مشــخص 
ــه پایین تریــن ســطح خــود رســیده کــه  می کنــد از ســال ۲۰16 میــادی ب
ــازار اســت، از ســوی دیگــر نــرخ  بیانگــر افــت قابل توجــه تقاضــا در ایــن ب
ــرخ  ــه ن ــود ک ــراه ب ــش هم ــا دو افزای ــدرال رزرو در ۲۰18 ب ــره هــدف ف به
ــا رشــد 1/9۲ مواجــه کــرد  بازدهــی اوراق خزانــه بــا سررســید 3 ماهــه را ب
کــه ایــن موضــوع عــدم صرفــه اقتصــادی نگهــداری طــا را نشــان مــی داد، 
تحلیلگــران تکنیــکال نیــز در بــازه زمانــی روزانــه طــای نقــدی را در ســطح 
حمایــت 1۲51 دالری مــی دیدنــد در ادامــه نیــز بــا توجــه بــه تشــدید تنــش 
ــدی روی ۲۰۰  ــد 1۰ درص ــه جدی ــا تعرف ــکا ب ــن و آمری ــاری چی ــای تج ه
ــنبه 19  ــا نشــد و در روز سه ش ــس احی ــی اون ــارد دالر محصــوالت چین میلی
تیــر مصــادف بــا ۲7ژوئــن در محــدوده هــزار و ۲5۰ دالری بــه پایــان رســید.
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ــه از  ــن هفت ــان اولی ــزی در پای ــک مرک ــر کل بان ــدی دبی ــود احم محم
تابســتان اعــام نمــود کــه از شــنبه 9 تیــر مــاه اوراق ســکه بــا نمــاد عســکه 
در بــورس قابــل معاملــه خواهــد بــود. ایــن گواهــی هــای اوراق بخشــی از 
تعهــدات پیــش فــروش دولــت بــه متقاضیــان بــود. وی افــزود کــه قیمــت 
گــذاری ســکه در بــورس انجــام مــی شــود ولــی بــا بررســی هــای صــورت 
گرفتــه مــی تــوان عنــوان نمــود کــه نــرخ بــورس از بــازار پاییــن تــر بــوده 
ــرای ســرمایه  ــت ب ــل آن را ایجــاد جذابی ــن دلی ــم تری ــوان مه ــی ت ــه م ک

گــذاران عنــوان نمــود.
ســکه کار خــود را در تابســتان بــا حضــور در کانــال ۲ میلیــون و 593 هــزار 
تومــان آغــاز نمــود اولیــن شــنبه تابســتان بــا فعــال شــدن التهابــات ارزی 
دالر در بــازار غیــر رســمی خــود را بــه کانــال روانــی 7 هــزار رو 6۰۰ تومــان 
رســاند در بهــار کارشناســان اعتقــاد داشــتند کــه شــرایط مطلوبــی بــر بــازار 
هــا حاکــم نیســت ولــی مســئوالن نســبت بــه ایــن هشــدارها ماننــد تمامــی 
ــادی  ــرایط ع ــه دالر در ش ــدم عرض ــد. ع ــه بودن ــدون توج ــته ب ادوار گذش
ــن  ــه ای ــد ک ــی ده ــوق م ــا س ــکه و ط ــمت س ــه س ــذار را ب ــرمایه گ س
موضــوع نوســانات ســکه و طــا را افزایــش داده و ثمــره آن حضــور ســکه 
ــد  ــم محم ــا ابراهی ــه ط ــس اتحادی ــود. ریی ــود ب ــی خ ــر از ارزش ذات باالت
ــاب  ــا حب ــکه ب ــر س ــال حاض ــه در ح ــود ک ــام نم ــی  اع ــی در گزارش ول
ــام  ــی اع ــل روان ــزود دالی ــود وی اف ــی ش ــه م ــی معامل ــزار تومان 4۰۰ ه
ــروش  ــی پیش ف ــه گواه ــر عرض ــزی مبنی ب ــک مرک ــد بان ــت جدی سیاس
ســکه، ایــن شــایعه را در بــازار به وجــود آورده کــه قــرار نیســت ســکه های 

پیش فــروش شــده بــه خریــداران تحویــل داده شــود. افزایــش هــای قیمــت 
ســکه و طــا در حالــی در ایــران رقــم مــی خــورد کــه بــا افزایــش تنــش 
هــای سیاســی بیــن المللــی قیمــت جهانــی طــا رونــد کاهشــی داشــت.

رونــد افزایــش ســکه ادامــه داشــت تــا جایــی کــه در روز دوشــنبه 11 تیــر 
ــزار  ــون 8۰۰ ه ــی ۲ میلی ــرز روان ــه م ــود را ب ــی از روز خ ــکه در مقاطع س
ــه اوراق  ــادن ارای ــق افت ــی تعوی ــل فن ــان دلی ــاند، کارشناس ــز رس ــان نی توم
پیــش فــروش را مهــم تریــن عامــل ایــن رقــم مــی دانســتند، در انتهــای 
ــد کاهشــی  ــده نشــان از رون ــت ش ــای ثب ــم ه ــی رق ــر تمام ــه دوم تی هفت
ــکوت  ــکه و مس ــازار س ــزرگان ب ــی از ب ــتگیری یک ــر دس ــت، دو خب داش
ــی  ــاف نظــر مالیات ــل اخت ــه دلی ــروش ب ــش ف ــذاری پی ــدن طــرح واگ مان
میــان دســتگاه هــای ذیربــط، نیــز اندکــی در ایــن رونــد تاثیــر گذاشــت کــه 
ــون  ــی 3 میلی ــه مــرز روان ــر ســکه خــود را ب ــن روز از تی در ادامــه در آخری

ــان رســاند. توم
ــه از مــرداد ســکه تمــام بهــار آزادی کار خــود را از 3  ــان اولیــن هفت در پای
ــا حــدود ۲۰۰ هــزار  ــک روز نوســانی ت ــاز نمــود و در ی ــان آغ ــون توم میلی
تومــان را نیــز تجربــه نمــود، ایــن رفتــار هیجانــی کــه بخشــی از آن شــبانه 
صــورت پذیرفــت قیمــت ســکه را تــا آســتانه 3میلیــون و 7۲5 هــزار تومــان 
ــون و  ــک میلی ــکه ی ــم س ــن روز نی ــاند، در ای ــرداد رس ــن روز از م در نهمی
7۰۰ هــزار تومــان بازدهــی ۲1 درصــدی را ثبــت کــرد، مــی تــوان بخشــی 
از ایــن نوســانات را تمایــل هنــد بــه افــکار و سیاســت هــای واشــنگتن و در 
پــی آن احتمــال کاهــش صــادرات نفــت ایــران بــه هنــد مرتبــط دانســت، 
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در پــی خبــر ســهمیه بندی ارز و بــه همــراه برخــی از اظهارنظرهــای 
سیاســی، بازارهــا را دچــار تردیــد نمــود کــه ایــن تردیــد منجــر بــه 
کاهــش قیمــت دالر و ســکه شــد، قیمــت ســکه از 1۰ مــرداد رونــد 
کاهشــی را نشــان داده بــود کــه ایــن رونــد در شــانزدهمین روز ایــن 
مــاه بــه زیــر 3 میلیــون تومــان رســید و دالر نیــز از مــرز روانــی 11 
ــوان از عوامــل  ــه 1۰ هــزار تومــان بازگشــت، مــی ت هــزار تومــان ب
ــازار دوم و افزایــش ریســک قیمتــی  ــازار تعمیــق ب کاهشــی شــدن ب

در بــازار ارز و ســکه را نــام بــرد.
ــاز  ــان آغ ــزار توم ــون 4۰۰ ه ــای 3 میلی ــهریور را در کان ــکه ش س
ــه قیمــت 4  ــن روز و ب ــاه در آخری ــن م ــود و بیشــترین قیمــت ای نم
میلیــون 3۰۰ هــزار تومــان رقــم خــورد، کمتریــن قیمــت ایــن مــاه 
نیــز همــان عــدد شــروع مــاه بــود. البتــه شــرایط بــازار بــه گونــه ای 
در حــال رقــم خــوردن اســت کــه بــه نظــر نمــی رســد کــه ایــن رقــم 
ــدت  ــاه م ــای کوت ــی ه ــش بین ــی پی ــردد ول ــان نگ ــتخوش نوس دس

ــال دارد. ــون ری ــور از مــرز 5 میلی نشــان از عب

   اخذ مالیات از خریداران سکه

کرباســیان در گزارشــی اعــام نمــود کــه بــزودی اقدامــات اجرایــی 
در خصــوص مالیــات بــر خریــد صــورت خواهــد گرفــت، ایــن جریــان 
پــس از شناســایی خریــداران و مطابــق قانــون مکلــف بــه پرداخــت 
ــرای  ــه ب ــود ک ــان نم ــتند وی بی ــی« هس ــود اتفاق ــر »س ــات ب مالی
مبــارزه بــا رانــت و فســاد و بــرای حفــظ ثبــات اقتصــادی و حراســت 
ــات وزارت  ــاس اقدام ــوع اس ــن موض ــه ای ــل ب ــور عم ــع کش از مناب
اقتصــاد اســت. بــر اســاس لیســت 1۰۰ نفــر اول در اولویــت بررســی 
و مطالبــه مالیــات قــرار می گیرنــد. ایــن رونــد در ادامــه بــرای بــازار 
ارز نیــز صــورت خواهــد گرفــت. طبــق ایــن قانــون هــر فــرد حقیقــی 
ــی  ــود اتفاق ــروش ارز س ــد و ف ــق خری ــه از طری ــی ک ــا حقوق و ی
ــره بررســی ها  ــات می شــود و دای ــن مالی به دســت آورده، مشــمول ای
و مطالبه گــری مــا شــامل تمــام بخش هــای اقتصــادی کشــور 
می شــود. وی تصریــح کــرد همچنیــن موسســات و آژانس هــای 
ــد هــم  مســافرتی و اشــخاصی کــه ارز مســافرتی دریافــت نمــوده ان
ــوع  ــه از موض ــا ک ــی از آن ه ــا برخ ــوند و ب ــد می ش ــت رص ــه دق ب
ــه  ــاز ب ــورهای بدون نی ــه کش ــفر ب ــرای س ــافری ب ــت ارز مس پرداخ
ــر اقتصــاد  ــد، برخــورد خواهــد شــد. وزی ــد سوء اســتفاده کرده ان روادی
ــال حــق آن  ــه ری ــال ب ــند ری ــن باش ــردم مطمئ ــرد م خاطرنشــان ک
ــا  ــدگان ب ــت تولیدکنن ــرار نیس ــزود: ق ــم و اف ــه می کنی ــا را مطالب ه
زحمــت و عبــور از موانــع کار کننــد، مالیــات بدهنــد و گــروه دیگــری 
ــت  ــت و مل ــوق دول ــت حق ــی از پرداخ ــاد زیرزمین ــایه اقتص ــر س زی
خــودداری کننــد. در ادامــه کرباســیان خاطرنشــان کــرد رویکــرد مــا 
ــت و  ــی اس ــتم الکترونیک ــترش سیس ــاد، گس ــا فس ــارزه ب ــرای مب ب
خوشــبختانه امســال هــم تــا اینجــای کار 99 درصــد اظهارنامه هــای 

ــت. ــده اس ــار ش ــی اظه ــورت الکترونیک ــی به ص مالیات
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مقــرر شــده بــود کــه انتشــار اوراق ســکه در دهــه اول تیــر صــورت پذیــرد 
ــام  ــزی اع ــک مرک ــر کل بان ــن رو دبی ــد از ای ــق نش ــر محق ــن ام ــه ای ک
نمــود کــه ایــن طــرح پابرجاســت و زیــر ســاخت های نرم افــزاری و 
ــی  ــن گواه ــه زودی ای ــت و ب ــازی اس ــال آماده س ــخت افزاری الزم در ح س
عرضــه می شــود،  رییــس ســازمان بــورس مشــکل مالیاتــی را مانــع 
اجــرای ایــن طــرح دانســت و خاطــر نشــان کــرد بــا رفــع ایــن مشــکل بــه 
ســرعت ایــن طــرح اجرایــی مــی شــود. بانــک مرکــزی بــا کمــک بــورس و 
ــکان عرضــه تمامــی حواله هــای  ــی، ام ــاه در اقدام ــادار از 1۰ تیرم اوراق به
ــس از  ــن اوراق پ ــد و ای ــم کن ــورس فراه ــکه را در ب ــده س پیش فروش ش
موعــد سررســید در حکــم مالکیــت ســکه طــا قابل خریــد و فــروش باشــد.

   تحویل 900 هزار سکه در شعب بانک ملی

محمــود احمــدی در خبــری عنــوان نمــود کــه تحویــل ســکه هــای پیــش 
ــه خواهــد  ــاه ادام ــه مــدت دو م ــاز و ب ــاه آغ ــر م ــروش 3 ماهــه از ۲6 تی ف
داشــت، ایــن مقــام مســئول تأکیــد نمــود کــه بانــک بــه تعهــد خــود پایبنــد 
اســت، وی در خصــوص تحویــل ســکه های دوره یــک ماهــه اظهــار کــرد: 
ــه  ــک ماه ــروش ی ــدگان ســکه های پیش ف ــدود 1۰ درصــد از ثبت نام کنن ح
ــان  ــدی خاطرنش ــد. احم ــکه ها نکرده ان ــل س ــرای تحوی ــی ب ــون اقدام تاکن
ــده و در صــورت مراجعــه مــی  ــزد بانــک امانــت باقــی مان کــرد: ســکه ها ن
ــاه 96  ــکه از بهمن م ــروش س ــرح پیش ف ــد. ط ــت کنن ــد آن را دریاف توانن
ــروش  ــرح پیش ف ــان ط ــت، در پای ــه داش ــاه 97 ادام ــا فروردین م ــاز و ت آغ
حــدود 7 میلیــون و 6۰۰ هــزار قطعــه ســکه فــروش رفــت کــه نزدیــک بــه 
ــون آن ســکه های یــک ماهــه و مابقــی در سررســیدهای دیگــر  یــک میلی
ــان  ــد. کارشناس ــل ش ــه در اردیبهشــت ماه تحوی ــک ماه ــکه های ی ــود. س ب
معتقــد بودنــد کــه پــس از تحویــل ســکه هــا شــرایط بــازار کاهشــی خواهــد 
بــود و ایــن امــر میســر نشــد شــاید بتــوان ایــن امــر را بــا عــدم ورود ســکه 
ــون  ــال ۲ میلی ــاه در کان ــکه در ۲6 تیرم ــت، س ــط دانس ــازار مرتب ــه ب ــا ب ه
8۰۰ هــزار تومــان قــرار داشــت، ایــن رقــم بــه تدریــج تــا ۲ میلیــون و 87۰ 
هــزار نیــز نوســان داشــت و در آخریــن روز تیــر توانســت خــود را در کانــال 3 
میلیــون 1۰۰ هــزار تومــان قــرار دهــد. بررســی هــا نشــان مــی دهــد بیــش 
ــای  ــح جنبه ه ــت صحی ــدم مدیری ــای اقتصــادی و سیاســی ع از تاطــم ه
ــی  ــی در اطمینان بخش ــازار و ناتوان ــار در ب ــی اخب ــاد روان ــه ابع ــوط ب مرب
ــای  ــت ابزار ه ــدم موفقی ــن ع ــده و همچنی ــای  یادش ــران بازاره ــه بازیگ ب
ــازار  ــت ب ــه و مدیری ــک مرکــزی در نحــوه مداخل ــت و بان مورداســتفاده دول
ــیون  ــو کمیس ــت. عض ــا اس ــامانی ه ــن نابس ــب ای ــور موج ــول و ارز کش پ
ــه  ــی ن ــای موقت ــا برنامه ه ــزی ب ــک مرک ــود بان ــوان نم ــه عن ــه بودج برنام
تنهــا نتوانســت بــازار را کنتــرل کنــد کــه بــر التهــاب آن نیــز افــزود، وی در 
ــازار بــر عهــده افــراد ســودجو اســت و شــرایط را بــه  ادامــه عنــوان کــرد ب

ــد. ــرار دهن ــار خــود ق ــازار را دراختی ــا ب ــد ت نحــوی پیــش می برن



41

ــکالت  ــن مش ــل ای ــردم، دلی ــدگان م     نماین
ــت؟ ــادی چیس اقتص

ــادی  ــرایط اقتص ــن ش ــی ای ــاکیان اصل ــی از ش ــس یک ــدگان مجل نماین
هســتند و هــر روز جویــای چرایــی وضــع بــازار و ســکه و ارز هســتند، ایــن 
نماینــدگان نیــز ماننــد دیگــر ارکان جامعــه بــه دنبــال چرایــی ایــن ماجــرا 
ــد و  ــت می دانن ــر دول ــی را ناشــی از ســوء تدبی ــت فعل ــد و وضعی ــی گردن م
تاکیــد دارنــد بایــد چــاره ای بــرای ایــن مشــکات اندیشــیده شــود. البتــه از 
منظــر تحلیلگــران اقتصــادی نمــی تــوان در شــرایط اینچنیــن تنهــا مقصــر 
ــتماتیک  ــورت سیس ــه ص ــاد ب ــه اقتص ــی ک ــت، زمان ــت دانس ــی را دول اصل
ــک کشــور  ــده در ی ــم گیرن ــی ارکان تصمی ــی شــود تمام ــار مشــکل م دچ
پشــت میــز محاکمــه قــرار مــی گیرنــد، تصمیمــات مجلــس، سیاســتگذاری 
ــه عنــوان مثــال مــی  هــای بانــک مرکــزی و اســتراتژی هــای سیاســی، ب
ــط  ــه ای فق ــای غیر تعرف ــا روش ه ــت واردات ب ــم محدودی ــه تصمی ــوان ب ت
ــاز  ــتاندارد(  مج ــی )اس ــط فن ــرعی و ضواب ــای ش ــتناد ممنوعیت ه ــه اس ب
نماینــدگان مــردم اشــاره نمــود. )مــاده ۲۲ قانــون احــکام دائمــی برنامه هــای 
دائــم توســعه(. امــروز اگــر دولــت واردات کاالیــی را ممنــوع کنــد، برخــاف 
ــه  ــی ک ــا در اقدام ــت. ی ــرده اس ــل ک ــس عم ــن مجل ــون مصــوب همی قان
ــه  ــس، قیمــت ســکه افزایشــی شــد. ســکه ک ــر از مجل ــک خب ــکاس ی انع
در اواســط روز )بیســت و هشــتمین روز مــرداد( تــا کانــال 3 میلیــون و 66۰ 
ــرح  ــول ط ــام وص ــر »اع ــا خب ــود، ب ــرده ب ــینی ک ــان عقب نش ــزار توم ه
عــادی ممنوعیــت واگــذاری ایــن فلــز گــران بهــا در مجلــس« بــه یکبــاره 
صعــودی شــد. ســکه تحت تاثیــر جوســازی و نگرانــی معامله گــران تــا مــرز 
ــگاه  ــدن ن ــو ش ــا همس ــرد.  ب ــروی ک ــان پیش ــزار توم ــون و 8۰۰ ه 3 میلی

بانــک مرکــزی و مجلــس مــی تــوان بــر مشــکات اقتصــادی فائــق آمــد. 
افزایــش تنــش ایــران و آمریــکا از یــک طــرف و نزدیــک شــدن بــه زمــان 
آغــاز دوره جدیــد تحریــم هــا از طــرف دیگــر نیــز بــر ایــن مشــکات دامــن 
ــن  ــی مقصــر ای ــزی عبدالناصــر همت ــک مرک ــد بان ــس جدی ــد. ریی ــی زن م

ــت ارزی اعــام نمــود. مشــکات اقتصــادی را ران

    ذخایر طالی ایران چقدر است؟

در معــادن ایــران ۲5۰ تــن ذخیــره قطعــی طــا وجــود دارد کــه توســط ســه 
ــت، ســرمایه گــذار خارجــی و بخــش خصوصــی اســتخراج مــی  گــروه دول
ــوان  ــی عن ــد مــواد معدن ــه و تولی ــره شــرکت تهی گــردد، عضــو هیــأت مدی
نمــود در ســال جــاری بــه 8 تــن اســتخراج خواهیــم رســید. ســاالنه در دنیــا 
3۲۰۰ تــن طــا اســتخراج مــی شــود و 1۲1 کشــور در ایــن فرآینــد حضــور 
ــی رود،  ــمار م ــه ش ــده ب ــد کنن ــن تولی ــن بزرگتری ــا 3۲۰ ت ــن ب ــد، چی دارن
ــن  ــرار دارد. کارشناســان زمی ــان ق ــه یازدهــم آســیا و 43 جه ــران در رتب ای
ــد کــه  ــی طــا را کشــف نمــوده ان شناســی بیــش از هــزار محــدوده معدن
از ایــن هــزار محــدوده، در زمینــه 1۰۰ محــدوده کار اکتشــافی انجــام شــده 
اســت. در ۲1 اســتان کشــور وجــود معــدن طــا محــرز شــده کــه تنهــا در 
1۲ اســتان کشــف طــا میســر شــده، در حــال حاضــر ۲4 معــدن طــا بــا 
ذخیــره تقریبــی 34۰ و قطعــی ۲5۰ تــن داریــم کــه ســهم ســاالنه 8 تــن 

طــا مــی باشــد. 

منابع:
donya-e-eqtesad.com  -  yjc.ir -  tgju.org  - بانک مرکزی ایران
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عدالت در سالمت
یک هدف جهانی

ــاز  ــورها، نی ــن کش ــورها و بی ــامت در کش ــي در س ــي عدالت ــش ب کاه
ــي دارد،  ــطح جهان ــورها در س ــن کش ــي بی ــاي سیاس ــکاري ه ــه هم ب
ــا  ــت . ب ــاز اس ــورد نی ــی م ــطح  مال ــه در س ــایلي ک ــد مس درســت مانن
ــوان  ــه عن ــورها ب ــن کش ــورها و بی ــامتي در کش ــت در س ــول عدال قب
ــد  یــک شــاخص از پیشــرفت، انجمــن اجتماعــي و اقتصــادي مــي توان
همــکاري هــاي خــود را در زمینــه بهبــود شــرکت آژانــس هــاي ســازمان 

ــاند. ــه انجــام رس ــي ب ــاي اجتماع ــن شــاخص ه ــل در تعی مل

   نظارت خوب  جهاني:
 

عدالــت در ســامت را هــدف رشــد جهانــي قــرار دهیــد، و شــاخص اجتماعي 
آن را از چهــار چــوب ســامت انتخــاب کنیــد و در تــداوم فعالیــت هــاي چنــد 

جانبــه بــراي پیشــرفت ایــن شــاخص فعالیــت کنید.

   انجمن اقتصادي و اجتماعي

ــاي  ــکاري ه ــراي هم ــي ب ــش اصل ــي بخ ــادي و اجتماع ــن اقتص  انجم
ــس  ــا در 14 آژان ــه آن ه ــوط ب ــاي مرب ــت ه ــي، و فعالی ــادي، اجتماع اقتص
تخصصــي ســازمان ملــل، کمیســیون هــاي اجرایــی و 5 کمیســیون محلــي 
اســت. ایــن انجمــن از 11 ســرمایه گــذار و برنامــه ریــز ســازمان ملــل گزارش 
دریافــت مــي کنــد. ایــن انجمــن بــه عنــوان مجمــع عمومــي بحــث هــاي 
اقتصــادي و انتشــارات اجتماعــي اســت، و نیازهــاي ســاختاري سیاســت هــاي 
کشــورهاي عضــو و ســاختار ســازمان ملــل را ارایــه مــي نمایــد. ایــن انجمــن 
مســئول بهبــود اســتانداردهاي زیســتي، اشــتغال کامــل بــه کار، و پیشــرفت 
اقتصــادي و اجتماعــي اســت، و نیــز مســئول مشــخص کــردن راه حــل هــاي 
بیــن المللــي اقتصــادي، اجتماعــي، و مشــکات ســامتي، تســهیل همــکاري 
هــاي بیــن المللــي کشــاورزي و آموزشــي بــوده و دلگرمــي بخــش احتــرام 

بــه قوانیــن بشــري و آزادي هــاي ابتدایــي اســت.

   روابط چند جانبه

شــصت و یکمیــن نشســت عمومــي ســازمان ملــل تحــت عنــوان 
ــراي  ــر ۲۰۰6( ب ــي« )14 نوامب ــادي و اجتماع ــن اقتص ــت انجم »تقوی
ــکاري  ــا هم ــرد ت ــاد ک ــي را ایج ــي فرصت ــادي و اجتماع ــن اقتص انجم
جهانــي بــراي پیشــرفت و ســامتي برابــر را هدایــت نمایــد. اوال 
انجمــن کمیســیون هــاي خــود را بــراي رســیدن بــه ســامت برابــر در 
ســال هــاي ۲۰۰9 تــا ۲۰1۰  بــر اســاس یــک بررســي دو ســاالنه، از 
ــر  طریــق پیشــرفت اقتصــادي تشــکیل داده و فعالیــت هــاي خــود را ب
ــر روي شــاخص هــاي  ــراي فعالیــت ب یــک چهارچــوب چنــد وجهــي ب
ــد گزارشــي  ــن انجمــن بای ــا ای اجتماعــي ســامتي متمرکــز نمــود. ثانی
از پیشــرفت هــاي ســاالنه ســامت برابــر را بــه اداره بررســي ســاالنه 
ــر  ــد ب ــدا بای ــه نظــر مــي رســد در ابت ــا ب ــد. ثالث گزارشــات اعــام نمای
ــتانه  ــر دوس ــاي بش ــران ه ــه بح ــون ب ــاي گوناگ ــخ ه ــرفت پاس پیش
ــال ۲۰۰8  ــش از س ــاي ثمربخ ــکاري ه ــراي هم ــن ب ــردازد، انجم بپ
ــت  ــن نشس ــد، و ای ــزار نمای ــتي را برگ ــال نشس ــر س ــد ه ــد بای ــه بع ب
مــي توانــد در روشــن شــدن مناطــق کلیــدي ســامت جهانــي کمــک 
ــد  ــز خواه ــري نی ــورد براب ــارات در م ــامل انتش ــه ش ــد ک ــده باش کنن

ــود. ب
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   اهداف  توسعه هزاره

اهــداف  توســعه هــزاره وضعیــت عمیقــي از حرکــت جمعــي جامعــه جهانــي 
ــد  ــي بینن ــدارک م ــکویي را ت ــا س ــت. آن ه ــه اس ــت داوطلبان ــراي فعالی ب
ــداف   ــد. اه ــي بین ــود را در آن م ــتورالعمل خ ــاختمان دس ــن س ــه انجم ک
ــا  ــت ت ــي اس ــان جهان ــکاري مجری ــش هم ــه افزای ــاز ب ــزاره نی ــعه ه توس
ــه  ــد. بدبختان ــت کنن ــان فعالی ــادي جه ــي و اقتص ــرفت اجتماع ــراي پیش ب
اهــداف  توســعه هــزاره نشــان دهنــده عــدم تمایــل کشــورها بــراي رســیدن 
بــه ســامتي برابــر اســت. فرصــت مناســبي هــم بــراي سرپرســتي ســازمان 
بهداشــت جهانــي و هــم بــراي همــکاري سیســتم هــاي چنــد جانبــه اســت 
تــا بــه اهــداف پیشــرفت قــرن توجــه نمــوده و بــراي پیشــرفت بــه ســمت 

ــد. ــي از موفقیــت تــاش نماین ــوان یــک شــاخص اصل ــه عن تســاوي ب

   عدالــت در ســالمت در قلــب نظــارت ســالمت 
ــعه هزاره ــداف  توس ــي – اه جهان

 

ــراي کاهــش فقــر اســت کــه  اهــداف توســعه هــزاره شــامل 8 هــدف ب
توســط ســازمان بیــن المللــي بــه عنــوان قلــه اهــداف  هــزاره در نشســت 
ــزاره وابســته  ــام اهــداف توســعه ه ــن شــده اســت. تم ســال ۲۰۰۰ تعیی
بــه فعالیــت بــر روي شــاخص هــاي اجتماعــي ســامت اســت. موافقــت 
جهانــي کــه توســط اهــداف  توســعه هــزاره مشــخص شــده اســت نقــاط 
ــه پیشــرفت جوامــع اســت. برنامــه  هــزاره  ــراي حرکــت رو ب جدیــدي ب
ــاي  ــازمان ه ــان، س ــدگان، مجری ــم گیرن ــر تصمی ــل و دیگ ــازمان مل س
ــاش  ــال حاضــر ت ــز درح ــا نی ــن ه ــر انجم ــه، و  دیگ ــاري دو جانب همی
ــوز  ــا هن ــت. ام ــزاره اس ــعه ه ــداف  توس ــه اه ــیدن ب ــراي رس ــق ب عمی
هــم ایــن تــاش جهانــي الزم اســت از همــکاري سیســتم هــاي ســاده 
ــداف  ــود. اه ــتفیذ ش ــورها مس ــطح کش ــري در س ــراي براب ــد ب و متعه
مشــخص و حســاس بــه برابــري کــه بــه منابــع اطاعاتــي متصــل شــده 
ــه حاشــیه  ــع  ب ــرا، جوام ــه فق ــان از اعطــاء فرصــت ب ــراي اطمین ــد، ب ان
ــه ســامت  ــیدن ب ــراي رس ــر ب ــاي آســیب پذی ــروه ه ــده شــده، و گ ران

ــي باشــد. ــاي بهداشــتي، الزم م ــت ه ــه مراقب ــر و دسترســي ب باالت
آژانــس هــاي چنــد جانبــه در حــال حاضــر نیــز داراي نقــش هــاي حیاتــي 
ــت  ــذاري و فعالی ــت گ ــراي سیاس ــي ب ــتانداردهاي جهان ــرفت اس در پیش
ــن  ــان، بی ــي ســامت در جه ــاي اجتماع ــاخص ه ــر روي بعضــي از ش ب
ــي،  ــاي حکومت ــه اي، و روش ه ــاي منطق ــه ه ــت نام ــورها، و موافق کش
ــران در  ــي کارگ ــن الملل ــازمان بی ــي س ــاي جهان ــتورالعمل ه ــامل دس ش
ــتورالعمل مشــاغل مناســب،  ــي و دس ــي و پوشــش همگان ــن اجتماع تامی
ــادي  ــن اقتص ــل، انجم ــازمان مل ــي س ــر جهان ــش فق ــاي کاه ــه ه برنام
آمریــکاي التیــن و پیمــان همــکاري جامعــه کاراییــب، ســازمان ســامت 
کامــل آمریــکا در منابــع محرومیــت هــاي اجتماعــي از ســامت، کمیتــه 

ــه  ــراي رســیدن ب ــگاران خــاص ب ســازمان ملــل در حقــوق بشــري خبرن
ــت و  ــورد محافظ ــا در م ــاالنه اروپ ــته س ــات پیوس ــامتي، و گزارش س
برخــورداري اجتماعــي مــي باشــند.  امــا بازهــم فرصــت هــاي دیگــري 
وجــود دارد کــه شــامل سیاســت هــاي نزدیــک تــر و برنامــه ریــزي بیــن 
ــاي  ــت ه ــکاري حکوم ــم هم ــط و تحکی ــه مرتب ــد جانب ــهاي چن آژانس

داخلــي اســت.
ــي گام دیگــري را  ــط جهان ــاي مرتب ــس ه ــه آژان ــن اصــرار دارد ک انجم
هــم بردارنــد. بهبــود نظــارت جهانــي بــراي ســامتي برابــر وابســته بــه 
ــاط مشــکات،  ــراي ارتب ــه ب ــد جانب ــاي چن ــس ه ــتر آژان ــکاري بیش هم
کــه  بــر پایــه دیــدگاه مشــترک بنــا شــده و مشــخص گردیــده و 
ــدازه  ــا را ان ــرات آن ه ــزان اث ــوان می ــه بت ــترک ک ــاي مش ــاخص ه ش
ــع  ــد مناف ــا بای ــس ه ــن منظــور آژان ــراي ای ــد. ب ــي باش ــرد، م ــري ک گی
ــه اشــتراک گــذارده  بیشــتري از سیســتم هــاي پیشــرفته، و اطاعــات ب
شــده ببرنــد )پیونــد دادن اطاعاتــي کــه مــورد اســتفاده آنهــا مــي باشــد 

ــه شــده باشــد(. ــا اضاف ــه آن ه ــر ب ــزان ســامت براب ــا می و ام
ــبکه  ــه ش ــد جانب ــاي چن ــازمان ه ــه س ــد ک ــي کن ــنهاد م ــن پیش انجم
پیشــرفت جهانــي خــود را مــورد بررســي مجــدد قــرار دهنــد تــا ســامت 
برابــر و شــاخص هــاي ســامت را بــا همــکاري بیشــتر تحقــق بخشــند. 
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چنیــن شــبکه مــورد تجدیــد نظــر قــرار گرفتــه اي نیــاز بــه اعتبــار جهانــي 
ــاخص  ــورد ش ــتر در م ــار بیش ــن اعتب ــتاني دارد، ای ــاء اس ــکاري اعض وهم
ــي  ــا م ــه ی ــرار گرفت ــترس ق ــوري در دس ــي کش ــر و ارزیاب ــرفت بش پیش
گیــرد، تــا کامــا شــناخته و مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. شــبکه مــورد نظــر 
انجمــن پیشــرفت شــاخص هــاي اجتماعــي مربــوط بــه ســامت و میــزان 
ــا پیشــرفت همبســتگي و آزمایــش  ــر را نشــان خواهــد داد. ب ســامت براب
ســخت، ایــن قالــب کاري پیشــرفت اجتماعــي و ســامت برابــر مــي توانــد 
توســط پاینــدگان ســامت جهانــي )WHO( حمایــت و برنامــه ریزي شــود، 
ــادي و  ــن اقتص ــه انجم ــداوم ب ــي م ــات  جهان ــر گزارش ــاس آن  ب و اس
ــاخص  ــبه ش ــراي محاس ــورها ب ــرکت کش ــا ش ــود. ب ــد ب ــي خواه اجتماع
هــاي اجتماعــي خودشــان در مــورد برنامــه هــاي بهداشــتي، شــاخص هــا 
و و گزارشــات افزایــش ســامت و نشــانه هــاي ســامت برابــر، همــکاري 

ــد. در زمینــه اســتراتژي هــاي کاهــش فقــر گســترده افزایــش مــی یاب
ایــن فرآینــد یــک فرآینــد پیشــرونده اســت. بــا موافقــت بــر روي اهــداف 
ــن  ــاي بی ــس ه ــا – آژان ــز آن ه ــر در مرک ــامل ســامت براب ــي - ش اصل
ــوند.  ــاي مشــترک ایجــاد ش ــاخص ه ــر اســاس ش ــد ب ــي توانن ــي م الملل
ــي  ــاي اجتماع ــت ه ــاي محرومی ــاخص ه ــه اي از ش ــاي منطق ــال ه مث
ــول، در بیــن کشــورهاي عضــو  ــا روش هــاي مــورد قب مــورد موافقــت، ب
اتحادیــه اروپــا یــک مــدل قابــل قبــول را فراهــم مــي کنــد تــا چگونگــي 
ــوان  ــه عن ــت در ســامت ب ــر روي عدال ــل ب ــاي متقاب ــس ه ــز آژان تمرک
هســته اصلــي نشــانه پیشــرفت و مشــخصه مشــترک پیشــرفت مــي توانــد 

ســاخته شــود.

   محرومیــت اجتماعــي – اتحادیــه اروپــا »روش 
همــکاري باز

 

ــا در لیســبون  درســال ۲۰۰۰ روســاي کشــورها اســتراتژي  در نشســت اروپ
جدیــدي را بــراي مقابلــه بــا محرومیــت اجتماعــي در اروپــا ترســیم نمودنــد و 
بــرای از بیــن بــردن فقــر تــا ســال ۲۰1۰ اصــرار ورزیدنــد. اســتراتژي بــر نیاز 
بــه پیشــرفت و شناســایي محرومیــت تاکیــد داشــت و بــر اســاس همــکاري 
بیــن اعضــاء و همــکاري بــا روش آزاد و ســازمان یافتــه بــود. همــه اعضــاء 
بایــد مســایل مشــترک را در مقابلــه بــا فقــر و محرومیــت اجتماعــي مطابقت 
نمــوده و هــر دو ســال یــک بــار برنامــه هــاي عملــي ملــي در محرومیــت 
زدایــي و اطاعــات فقــر و محرومیــت در کشــورهاي خــود را تهیــه نماینــد. 
ــد  ــن« – بای ــاي »لیک ــاخص ه ــي – ش ــت اجتماع ــاي محرومی ــاخص ه ش
مــورد اســتفاده قــرار مــي گرفتنــد. اعضــاء جدیــد موافقــت نمودنــد تــا قبــل 
ــت  ــود و اولوی ــت کشــور خ ــي از وضعی ــات کامل ــل گزارش ــت کام از عضوی

هــاي برنامــه ریــزي بــراي فقــر و محرومیــت ارایــه نماینــد.
انجمن توصیه مي کند:

تــا ســال ۲۰1۰ انجمــن اقتصــاد و اجتماعــي کــه توســط ســازمان بهداشــت 
جهانــي حمایــت شــده اســت بایــد بــراي اســتقرار شــاخص هــاي اجتماعــي 
بنیــادي متشــکل از شــاغلین سیســتم بهداشــتي – در ابتــدا از بهبــودي رشــد 
ــتخدام و  ــت اس ــي، وضعی ــت جنس ــال،  عدال ــن و س ــم س ــاي  ک ــه ه بچ
ــا  ــت ه ــارکت حکوم ــامتي، و مش ــت  س ــاي  مراقب ــتم ه ــاغلین، سیس ش
– شــامل کلیــه آژانــس هــاي چنــد جانبــه مرتبــط و انجمــن هــاي داخلــي 

ســرمایه گــزار دائمــًا گــزارش ارایــه نمایــد.
ــا پذیــرش شــاخص هــاي اجتماعــي ســامت بــه عنــوان اهدافــي بــراي  ب
فعالیــت هــاي مشــترک، آژانــس هــاي چنــد جانبــه مرتبــط مــي تواننــد یــک 
گــروه کاري را تشــکیل دهنــد و مرتبــا میــزان پیشــرفت در شــاخص هــاي 
حیطــه عمــل خــود را در زیــر چتر ســاختار مشــترک شــاخص هــاي اجتماعي 
ســامت و شــاخص هــاي ســامت برابــر ارایــه نماینــد )ماننــد آنچــه در بــاال 
ــود  ــل موج ــي متقاب ــاي گروه ــت ه ــراي فعالی ــي ب ــال های ــد(، مث ــان ش بی
اســت – ماننــد سیســتم انجمــن تغذیــه ســازمان ملــل. گــروه هــاي فعــال 
ــل  ــر اســاس همــکاري هــاي موجــود متقاب ــد فعالیــت خــود را ب مــي توانن
بــه انجــام برســانند. مثــا ســازمان بهداشــت جهانــي بــا تعــدادي از آژانــس 
UNICEF, UN- هــاي مهــم ســازمان ملــل همــکاري مــي نمایــد )ماننــد

ــي(. ــک جهان HABITAT, ILO  و بان

ســازمان بهداشــت جهانــي و برنامــه اســکان انســاني آن 
)UN-HABITAT(

 

ــئولیت  ــرش و مس ــاز پ ــراي آغ ــل ب ــازمان مل ــاني س ــکان انس ــه اس برنام
ــط را  ــه مرتب ــه مداخل ــالم س ــازي س ــهر س ــت ش ــه اي جه ــامت منطق س
ــخگویي  ــزار پاس ــر و اب ــالم براب ــهر س ــي ش ــت. ارزیاب ــوده اس ــخص نم مش
ــا  ــادر مــي ســازد ت ــه هــای بهداشــت را ق ــب اســکان( کــه  وزارت خان )قل
مناطقــي را بــراي شهرســازي ســریع و پایــش بــي عدالتــي در ســامت، یک 
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ــي از ســامت شــهري و نشســت اســکان انســاني ســازمان  ــزارش جهان گ
ــا  ــان ب ــالم همزم ــکان  س ــراي اس ــي ب ــت جهان ــازمان بهداش ــا س ــل ب مل
نشســت انجمــن شــهري جهــان احتمــاال در ســال ۲۰1۰ تهیــه شــود. ابزاري 
هــم بــراي کاهــش بــي عدالتــي در ســامت در سیســتم شــهري وجــود دارد. 
ایــن ابــزار یــک شــبکه تخصــص اجتماعــي و یــک مــدل آموزشــي اســت 
ــاش  ــي و ت ــامت عموم ــد س ــراي پیون ــازي( ب ــهر س ــوزش ش ــره آم )دای

هــاي اجتماعــي در حــد شــهر ســازي اســت.
ــا و  ــه ه ــد همــکاري  خــود در برنام ــي توانن ــي م ــروه هــاي فعال ــن گ چنی
خــارج از ســطح کشــور را بــا توجــه بــه چهارچــوب هــاي داخــل کشــوري در 

زمینــه یــک فعالیــت بــه انجــام رســانند. 

سازمان سالمت آمریکا و سازمان کار بین المللي
 

ــورد گســترش  ــکا در م ــي و ســازمان ســامت آمری ــن الملل ســازمان کار بی
ــد.  ــه کــرده ان تامیــن اجتماعــي در ســامت یــک اســتراتژي مشــترک تهی
ــن اجتماعــي در ســامت توســط ســازمان ســامت  ــود تامی اســتراتژي بهب
آمریــکا و ســازمان کار بیــن المللــي بــه عنــوان »مداخلــه اجتماعــي متمرکــز 
بــر بیمــه نمــودن همــه شــهر نشــینان بــراي دسترســي بــه مراقبــت هــاي 
مفیــد ســامت و کاهــش اثــرات منفــي آن از نظــر اقتصــادي و اجتماعــي، ا 
)i( شــرایط فــردي نامطلــوب )بــراي مثــال بیمــاري و بیــکاري(، )ii( خطــرات 
 )iii( تجمعــی ماننــد حــوادث غیــر مترقبــه طبیعــی و ازدیــاد جمعیــت و / یــا
ــر اســت«، مطــرح  ــاي آســیب پذی ــروه ه ــه متوجــه گ خطــرات خاصــي ک
مــی باشــد. بــر خــاف سیاســت هــاي دیگــر کــه بــه مدیریــت اجتماعــي 
ــت از  ــوم محافظ ــکا مفه ــامت آمری ــازمان س ــتند، س ــي هس ــک متک ریس
ــوان  ــه عن ــه ب ــون بشــري و ن ــک قان ــوان ی ــه عن ــه در ســامتي را ب جامع
یــک ریســک اقتصــادي مــي دانــد. همانگونــه کــه توســط ســازمان ســامت 
آمریــکا پیشــنهاد شــده اســت قانــون حفاظــت اجتماعــي در ســامت داراي 
ســه جــزء اســت؛ )i( بیمــه بــراي دسترســي بــه خدمــات ســامتي بــا حــذف 
موانــع اقتصــادي، اجتماعــي، جغرافیایــي و فرهنگــي؛ )ii( بیمــه تامیــن مالــي 
ــه در شــان  ــت هــاي ســامتي ک ــت مراقب ــه نشــینان؛ )iii( بیمــه کیفی خان

مقــام انســاني باشــد.

چهارچوب واحد فعالین سازمان ملل
 

ــاي فعالیــت ســازمان ملــل تــاش  ــر بن ــا کشــوري، زی ــي ت از ســطح جهان
میکنــد تــا آژانــس هــاي مختلــف ایــن ســازمان را بــراي کاهــش از تکــرار 
ــر  ــا یکدیگ ــان ب ــا و داوطلب ــس ه ــاي همســوي آژان ــت ه ــش فعالی و افزای
هماهنــگ نمایــد. فعالیــت مقدماتــي در هشــت کشــور بصــورت یــک مــدل 
آزمایشــي بــکار گرفتــه شــده کــه در آن آژانــس هــاي ســازمان ملــل زیــر 
نظــر یــک هماهنــگ کننــده مقیــم کــه حمایــت خــود را در جهــت پیشــرفت 
و نظــارت بــر برنامــه هــاي پیشــرفت ملــي بــا هــدف رســیدن بــه اهــداف  

توســعه هــزاره بــه کار گرفتــه اســت، بــه انجــام مــي رســانند.

قهرمانان استقرار سالمت جهاني

اگــر عدالــت اجتماعــي، اقتصــادي، و سیاســي مســئله اصلــي سیســتم رشــد 
ــن  ــي ای ــخصه اصل ــد مش ــامت بای ــت،عدالت در س ــي اس ــارت جهان نظ
موفقیــت در نظــارت باشــد. برقــراري ســامت برابــر بــه عنــوان یــک مســئله 
مشــترک و کلیــدی نشــان دهنــده فعالیــت متقابــل انجمــن مجریــان چنــد 
جانبــه اســت کــه نیــاز بــه رهبــري جهانــي دارد – قهرمــان هــا بــراي  حفــظ 

تمرکــز جهانــي در پیشــرفت بــه ســمت عدالــت در ســامت مــي باشــند.

نماینده مخصوص براي عدالت در سالمت جهاني

انتصــاب نماینــده مخصــوص مــي توانــد بــه عنــوان قلــه اي باشــد کــه از 
ــرار  ــل ق ــد کام ــورد تایی ــي، م ــکان آدرس ده ــرعت، و ام ــي، س ــر جهان نظ
ــت  ــوص هدای ــده مخص ــاب نماین ــي از انتص ــدف اصل ــت. ه ــه اس گرفت

ــت. ــتر اس ــه بیش ــد جانب ــاي چن ــکاري ه ــراي هم ــط ب ــان مرتب مجری
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نماینده مخصوص HIV/AIDS در آفریقا
 

ــر  ــس دفت ــز«، ریی ــتیفن لویی ــل »اس ــازمان مل ــادا در س ــي کان ــفیر قبل س
»کوفــي انــان« در ســال ۲۰۰1 بــه عنــوان نماینــده مخصــوص ایشــان در 
ــوان  ــه عن ــس« ب ــش »لویی ــن بخ ــد. در ای ــوب ش ــور HIV/AIDS منص ام
ــت.  ــي« اس ــه اپیدم ــگ علی ــراي جن ــد ب ــاي قدرتمن ــاح ه ــي از س »یک
ــارات در  ــش انتش ــع، افزای ــوان مداف ــه عن ــوص ب ــده مخص ــه نماین وظیف
جهــت انگیــزه هــاي جنســي بــه عنــوان یــک راه حــل کلیــدي در جهــان 
گیــري، وضعیــت یتیمــان، دسترســي بــه درمــان، کیفیــت جهــت بخشــیدن 

ــت. ــر روي HIV/AIDS اس ــت ب ــراي فعالی ــا ب ــه کمکه ب
در حضــور بعضــي از ســران آفریقــا و در پاســخگویي بــه بحــران AIDS در 
ــده اســت«.  ــل ش ــتناکي غاف ــور وحش ــان بط ــود،« جه ــان نم ــا، او بی آفریق
حتــي در پایــان ســال هــاي دهــه 199۰، بســیاري از کشــورها درگیــر ایــن 
ــود.  ــه وضــوح دچــار مشــکات ترســناک ب ــد و کشورشــان ب مســئله نبودن
بــراي محبــت بــه کشــورهاي درگیــر، جهــان خــود را درگیــر ایــن مســئله 
نکــرد، همــه در آن زمــان خشــک شــده بودنــد، در حالــي کــه همــه گیــري 

در اطــراف مــا مشــغول ویرانــي بــود«.
ــت  ــش و طبیع ــرد دان ــا ک ــس ادع ــاي لویی ــه، آق ــن نکت ــر ای ــد ب ــا تاکی ب
بحــران AIDS در آفریقــا آشــکارتر شــده اســت – مســئله مهــم ارتبــاط آن 
بــا تجــاوزات جنســي اســت. » نهایتــا بــه نظــر مــي آیــد جهــان مطلــع شــده 
باشــد کــه ایــن مســئله )در آفریقــا(  همــه گیــري وابســته بــه روابــط جنســي 
اســت. تــا زمانــي کــه درک نکنیــم زنــان حســاس تریــن افــراد هســتند . . 
. . و اقدامــي در مــورد برابــري اجتماعــي و فرهنگــي آن هــا انجــام ندهیــد، 

هرگــز بــا ایــن همــه گیــري مقابلــه نخواهیــد کــرد«.

ــراي  ــن و شــاخص هــاي اجتماعــي ســامت ب ــن قوانی ــاط روشــني بی ارتب
ــن  ــه ای ــر ب ــوق بش ــه حق ــود دارد. اعامی ــر وج ــامت براب ــه س ــیدن ب رس
نکتــه اشــاره دارد کــه بیــن شهرنشــیني، فرهنــگ، اقتصــاد، سیاســت، حقــوق 
ــار چــوب شــاخص  ــا چه ــه ب ــي ک ــت اجتماع ــي و وســعت محرومی اجتماع
هــاي اجتماعــي ســامتي مشــخص مــي شــود، همبســتگي وجــود دارد.   

   حقــوق رســیدن بــه ســالمتي – حقــوق بــراي 
ــالمتي ــب س وضعیت مناس

 

»  حقــوق ســامتي شــامل  حقــوق مراقبــت هــاي ســامتي – امــا فراتــر 
از مراقبــت هــاي ســامتي بــراي دربــر گرفتــن بهداشــت، ســامت محیــط 
ــامتي  ــامل س ــامتي، ش ــه س ــوط ب ــات مرب ــه اطاع ــي ب کار، و دسترس
ــد   ــامل آزادي، مانن ــوارد ش ــن م ــد. ای ــي باش ــاروري م ــي و ب ــط جنس رواب
حقوقــی بــراي آزاد بــودن در عقیــم ســازي و تبعیــض، ماننــد داشــتن حقــوق، 
ماننــد  حقــوق دسترســي بــه منابــع حفــظ ســامتي.  حقــوق ســامتي داراي 
ــی،  ــر  حقوق ــدي زی ــن عناصــر شــامل دســته بن ــن عنصــر اســت. ای چندی
ــوق  ــر  حق ــد دیگ ــت. مانن ــاروري اس ــامتي ب ــوزاد و س ــادر، ن ــامل م ش
ــن  ــا پرداخت ــاط ب ــاص  در ارتب ــوق ســامت داراي مســایل خ بشــري،  حق
بــه قشــر محــروم, آســیب پذیــر، و افــرادي اســت کــه در فقــر زندگــي مــي 
کننــد. و نیــز متکــي بــر مشــاهدات اســت، ایــن  حقــوق محرومیــت هــاي 
ناشــي از تاثیــرات ســریع را هــم تحمیــل مــي کننــد کــه ماننــد  اقــدام در 
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درمــان یکســان و عــدم افتــراق اســت. ایــن مــوارد نیــاز بــه شــاخص هــا 
و نقــاط مشــخصه اي دارد تــا پیشــر فــت واقعــي حقــوق را پایــش نمایــد«.

انجمن توصیه مي کند:

ــامت در  ــي س ــاي اجتماع ــاخص ه ــراي ش ــي ب ــت جهان ــازمان بهداش س
ــا ســطح کشــورها، بنــگاه هایــي  مناطــق عملیاتــي خــود از ارکان اصلــي ت

ــد. ــر مــي نمای را دای
ــر ســر شــاخص هــاي  ــت ب ــي اختــاف و رقاب ــي جهان ــان اصل بیــن مجری
اجتماعــي ســامت وجــود دارد )از بانــک جهانــي، ســازمان تجــارت جهانــي، 
و آژانــس هــاي مهــم ســازمان ملــل، گــروه 8، تــا گــروه کشــورهاي دیگــر( 
ــراي  ــي ب ــن الملل ــاي بی ــي. بودجــه ه و موسســات پیشــرفت اجتماعــي مل
ــط در  ــرات مرتب ــه تغیی ــه ب ــا توج ــر ب ــاي اخی ــه ه ــز در ده ــامت نی س
ســاختارهای حساسبرســي تنــوع پیــدا کــرده اســت. بــراي مثــال در آمدهــاي 
ــت  ــازمان بهداش ــي س ــاي اصل ــد ه ــش از درآم ــي بی ــگاه، گاه ــي بن اصل
جهانــي بــوده اســت. انجمــن از بازســازي ســازمان بهداشــت جهانــي بــراي 
ــه  ــد جانب ــاي چن ــام ه ــر نظ ــارت آن ب ــي و نظ ــت جهان ــت بهداش رهبری
ــراي ســازمان  ــد فــراش ب حمایــت مــي کنــد. اگرچــه در مرکــز ایــن تجدی
ــق ایجــاد  ــود را از طری ــازمان خ ــه س ــز الزم اســت ک ــي نی بهداشــت جهان
شــاخص هــاي اجتماعــي ســامت در برنامــه هــا و ادارات خــود بازســازي 

ــر روي  ــه ب ــي کمیســیوني اســت ک ــاي اطاعات ــد. یکــي از شــبکه ه نمای
 ،)PPHCKN( اولویــت هــاي وضعیــت ســامت عمومــي فعالیــت مــي کنــد
و ســازماني غیــر دولتــي بــراي فعالیــت در کشــورهاي مختلــف اســت کــه 
ــن  ــکاري ای ــت. هم ــده اس ــود آم ــي بوج ــت جهان ــازمان بهداش از درون س
ــي  ــه و تحلیل ــاختار تجزی ــک س ــه و از ی ــرار گرفت ــول ق ــورد قب ــازمان م س

اســتفاده مــي کنــد. 
ــامت  ــي س ــاي اصل ــت ه ــر روي وضعی ــود را ب ــت خ ــازمان فعالی ــن س ای
ــازمان  ــتفاده س ــورد اس ــا م ــت ه ــن فعالی ــه ای ــد ک ــي ده ــه انجــام م جامع
ــي  ــرار م ــامت ق ــر س ــج کار ب ــن نتای ــت تعیی ــي در جه ــت جهان بهداش
گیــرد. ایــن ســازمان تجزیــه هــاي عمیــق تــري را تهیــه نمــوده و بیشــتر 
ــتري  ــاط ورودي بیش ــن نق ــر ای ــد. بناب ــي کن ــن م ــاختاري را تعیی ــل س عل
ــن  ــد. در ضم ــي کن ــم م ــي فراه ــطح زیربنای ــج س ــت در پن ــراي فعالی را ب
ــت  ــراي بدس ــه ب ــي را در منطق ــاط حساس ــي نق ــت جهان ــازمان بهداش س
آوردن شــاخص هــاي اجتماعــي ســامت تعییــن کــرده اســت تــا بــا اعضــاء 
همــکاري نمــوده و انجمــن کشــوري را در جهــت انجــام فعالیــت مربوطــه 
ــامت را  ــت در س ــاي عدال ــت ه ــا و فعالی ــتم ه ــد و سیس ــت نماین حمای

ــد. ــدید نماین تش
برنامــه هــاي وابســته بــه موقعیــت هــاي خــاص، جاذبــه خاصــي داشــته و 
ــد ســازمان بهداشــت  ــد. بیــش از دوســوم درآم ــد دارن ــي جــذب درآم توانای
ــه  ــاص دارد. برنام ــا اختص ــه ه ــن برنام ــه ای ــان، ب ــطح جه ــي در س جهان
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ــي  ــدود م ــا مح ــاري ه ــدودي از بیم ــداد مح ــا تع ــک ی ــه ی ــه ب ــي ک های
ــه افزایــش اســت. ســازمان PPHCKN فعالیــت خــود را بــر  شــود نیــز رو ب
نقاطــي از برنامــه معطــوف نمــوده کــه راهــي بــراي دسترســي بــه شــاخص 
ــن  ــط ای ــه توس ــي ک ــت های ــود. فعالی ــاد ش ــامت ایج ــي س ــاي اجتماع ه
ســازمان آغــاز شــده اســت داراي توانایــي افزایــش امــکان تغییــر در ســازمان 

ــي را دارد. ــت جهان بهداش
ــط  ــامت توس ــي س ــاي اجتماع ــاخص ه ــردن ش ــه ک ــر روي نهادین کار ب
ســازمان بهداشــت جهانــي بــه ســرمایه گــزاري بــراي ایجــاد ســازمان هــاي 

ــا دارد . توان
جهانــي شــدن یــک واقعیــت اســت. جهانــي شــدن داراي توانایــي 

ــوان انتظــار پیشــرفت  ــي ت ــد م ــن فوای ــد بســیاري اســت، از ای ایجــاد فوای
چشــمگیري را در ســامت جهانــي داشــت.  اگــر شــرایط پایــدار باقــی بماند، 
ایــن اثــر مشــاهده نمــي شــود. در عــوض آنچــه دیــده مــي شــود افزایــش 
نابرابــري در داخــل و در بیــن مناطــق و کشــورها اســت. بــا افزایــش پیونــد 
ــه  ــاي بیم ــت ه ــود فعالی ــا وج ــي ب ــچ تعادل ــادي هی ــه اقتص ــراد در زمین اف
گــري و پیشــرفت صمیمیــت اجتماعــي حاصــل نشــده اســت. بــراي بوقــوع 
پیوســتن ایــن مــوارد ســاختار نظــارت جهانــي بایــد بازســازي و گســترده تــر 
شــود – سیاســت هــا بازتــر شــوند – بــراي همــه برابــري بیشــتري ایجــاد 
شــود، و در مرکــز ایــن مســئله مهــم ســامتي برابــر و ســالم بــودن بــراي 

ــه داده شــود)3-1(. ــه جهــان هدی همــه ب
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نظارت خوب  جهاني: 
 

رهبریــت ســازمان بهداشــت جهانــي را بــراي فعالیــت جهانــي و در تعییــن 
شــاخص هــاي اجتماعــي ســامتي تقویــت نمائیــم، شــاخص هــاي اجتماعي 
ســامتي را بــه عنــوان راهنمــاي اصلــي ســازمان بهداشــت جهانــي و برنامــه 

هــاي کشــوري پایــه گــذاري نماییــم.

   تغییــرات بنیــادي در شــاخص هــاي اجتماعي 
از طریــق ســازمان بهداشــت جهاني

 

ــید،  ــود  ببخش ــي ســامت را بهب ــاي اجتماع ــاخص ه ــر روي ش ــت ب فعالی
ایــن فعالیــت در درون PPHCKN در مســیر ســازمان بهداشــت جهانــي بــوده 

و ایــن مــوارد را شــامل مــی شــود:
    

باعــث تغییــر ادراک ســازمان بهداشــت جهانــي بــر اســاس بازبینــي خطــوط 
هدایــت کننــده بیمــاري هــا و شــاخص هــا، و بررســي مجــدد جنبــه هــاي 
ــان پیشــرفت ســامتي  ــراي بی ــي ب ــت هــاي برنامــه هــاي مل دیگــر اولوی
ــاي  ــاري ه ــاي بیم ــه ه ــا برنام ــه ب ــده، ک ــاي پیشــگیري کنن ــت ه و فعالی
خــاص ادغــام شــده اســت، و بــا موفقیــت وضعیــت شــاخص هــاي اجتماعــي 

ســامت وعدالــت در ســامت را نشــان مــي دهــد؛

ــر انچــه در حــال  ــراي انجــام بهت ــه هــاي خــاص شــرایط ب ــوذ در برنام نف
ــت از  ــز حمای ــود(، و نی ــان، بهب ــائي، درم ــگیري، شناس ــت )پیش ــام اس انج
تغییــرات اجتماعــي بــه عنــوان پیشــرفت مســتمر ســامت مــردم و نشــان 

ــي؛ ــت جهان ــازمان بهداش ــق س ــا از طری ــرفت ه ــته پیش دادن برجس

ــاي  ــت ه ــت آوردن سیاس ــراي بدس ــي ب ــت جهان ــازمان بهداش ــویق س تش
ــت در  ــامت وعدال ــت س ــه وضعی ــیدن ب ــراي رس ــري ب ــر در رهب ــوي ت ق
ســامت بــه عنــوان یــک ارزش جهانــي و نــه فقــط یــک رشــد اقتصــادي؛

انــدازه گیــري تــوان و همــکاري مجامــع در تعییــن شــاخص هــاي اجتماعــي 
ــا، و  ــه ه ــق برنام ــي و از طری ــت جهان ــازمان بهداش ــق س ــامت از طری س
ــدام برشــاخص  ــه اق ــروي انســاني متشــکل – تعهــد ب ــع نی تخصیــص مناب
ــه الگوهــاي اجتماعــي  هــاي اجتماعــي، افزایــش فعالیــت هــاي پیوســته ب
ــاي  ــر در فعالیــت در ســطح کشــور، شــامل مطابقــت زیربن بیمــاري، و تغیی
فعالیــت در تعییــن شــاخص هــاي اجتماعــي ســامت از طریــق کشــورها.
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گزارشی از بــــازار فلـــــزات
گروه اقتصادی

   تحلیل چشــم انداز در سایه تحریم

طبــق تعاریــف انجــام شــده چشــم انــداز مبهمــی بــر ســر راه آینــده اقتصــادی ایــران وجــود دارد، تحریــم هــا علیــه ایــران در دو بخــش یکــی 
ششــم آگوســت مطابــق بــا 15 مــرداد در حــوزه حواله هــای ارزی و دالری ایــران، تجــارت فلــزات گرانبهــا، خریــد بدهی هــای ایــران در خــارج از 
کشــور، معامــات مهــم مرتبــط بــا خریــد ریــال ایــران تجــارت فلــزات )آلومینیــوم و فــوالد( و ، یــا دارایی هــا و ســرمایه هایی کــه ایــران در خــارج 
ــان مــواردی همچــون معامــات  ــا 13 آب ــق ب ــر مطاب ــی و بخــش دیگــر تحریم هــا چهــارم نوامب ــد و بخــش خودروی از کشــور نگهــداری می کن

نفــت و معامــات بانکــی بــا بانــک مرکــزی، اپراتــوری بنــادر، بیمه هــا و بخــش انــرژی ایــران اســت. 
ســنگ آهن همــواره متاثــر از سیاســت های ارزی بانــک مرکــزی و دولــت اســت،و شــرایط کنونــی صــادرات ســنگ آهن را بســیار ســخت خواهــد 
ــرخ  ــه ن ــه داخــل ایــران و نقــد نمــودن آن ب ــه ایــن فکــر مکانیــزم وارد نمــودن ارز ب ــه جــای دلواپســی صــادرات بیشــتر ب کــرد، صادرکننــده ب
4۲۰۰ تومانــی اســت. ایــن شــرایط بــه نفــع خریــداران ســود جوســت کــه در راس آن چیــن مــی باشــد. دولــت بایــد تدابیــری بــرای هزینه هــای 
صادرکننــده، بــکار گیــری کانال هــای جدیــد از ســمت خریــدار بــرای خریــد ارزان تــر، تســهیات بــرای صــادرات و ایجــاد راهــکار بــرای بازگشــت 

ارز در نظــر بگیــرد.
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بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در 1۲ مــاه گذشــته قیمــت ایــن کاال از رقــم 8 هــزار و 9۰۰ دالر بــه رقــم 14 هــزار و 7۰8 دالر رســید کــه مــی 
تــوان ایــن رشــد را مرتبــط بــا کمبــود شــدید کاال و شــکاف بیــن عرضــه و تقاضــا دانســت در حــال حاضــر ایــن رونــد کســری، افزایــش بیشــتری 
ــرای نیــکل در جهــان در ســال جــاری  ــراز عرضــه و تقاضــا ب یافتــه است.موسســه تحقیقاتــی معدنــی BMI پیش بینــی کــرد کــه میــزان کســری ت
ــد باعــث رشــد بیشــتر قیمــت ایــن  ــان می توان ــوده، ایــن جری ــه میــزان 14 هــزار تــن ب ــه 19 هــزار تــن مــی رســد، ایــن رقــم در ســال ۲۰17 ب ب
محصــول شــود. بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد ایــن محصــول از ســال آینــده رونــد معکوســی بــه خــود خواهــد گرفــت. کشــورهایی نظیــر کــره 
جنوبــی، تایــوان و چیــن در ســال های آینــده میــزان خریــد خــود را از ایــن محصــول بــه دلیــل بهــای گــران آن کاهــش خواهنــد داد و بــه ســمت 
انــواع ارزان تــر ماننــد آهــن و چــدن نیــکل دار خواهنــد رفــت کــه ایــن موضــوع می توانــد تاثیــرات فوق العــاده ای بــر بــازار ایــن محصــول بــه جــا 
ــکال وارد  ــد و ایــن موضــوع نشــان می دهــد از منظــر تکنی ــری می کن ــه ۲۰15 براب ــا قیمت هــای ژانوی ــر ای نیــکل ب ــی ب بگــذارد. قیمت هــای کنون
ــه 7/ 18 درصــد  ــر نیــکل از 3/ 19 در ســال ۲۰17 ب ــا پتانســیل های افــت قیمتــی شــده ایم. پیش بینــی می شــود ســهم ذخای یــک دوره مشــخص ب

در ۲۰18 کاهــش یابــد. کــه ایــن موضــوع نیــز نشــان دهنــده قیمــت هــای افزایشــی اســت.
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در ســه ماهــه نخســت ســال جــاری شــرکت ملــی مــس ایــران توانســت 
بازدهــی در حــدود 3۰ درصــد بــرای ســهامدارانش رقــم بزنــد از اواخــر 
ــود  ــی ب ــی افزایش ــای جهان ــس در بازاره ــی م ــت جهان ــال 95 قیم س
ــرمایه  ــوی س ــی ازس ــال خوب ــا اقب ــس ب ــرکت م ــهام ش ــن رو س از ای
ــدود 7۰  ــی ح ــته بازده ــال گذش ــان س ــد و در پای ــه ش ــذاران مواج گ
درصــدی را رقــم زد. کارشناســان معتقــد بودنــد پــس از اعمــال تحریــم 
ــی  ــد ول ــد ش ــز خواه ــره انگی ــرمایه مخاط ــازار س ــرای ب ــرایط ب ــا ش ه
ــار 97  ــان به ــی« در پای ــهام »فمل ــال س ــوان مث ــه عن ــد ب ــه نش اینگون
ــاخص  ــدی ش ــی 13 درص ــرد و بازده ــت ک ــدی را ثب ــی 3۰ درص بازده
ــورد،  ــم خ ــال 1397 رق ــه ماهه اول س ــادار در س ــورس اوراق به کل ب
ــش از  ــش بی ــا افزای ــز ب ــران نی ــس ای ــع م ــی صنای ــرکت مل ــهام ش س
ــن  ــه ای ــان داد، و رتب ــد را نش ــش از 1۲۰ درص ــادل بی ــری، مع دوبراب
ــا  ــه 4 ارتق ــن 5۰ شــرکت از 3۰ ب ــال 1396 در بی ــان س شــرکت در پای
ــازار  ــاظ ارزش ب ــوم از لح ــه س ــه رتب ــز ب ــار نی ــان به ــت، و در پای یاف
ــال  ــی 1۲ س ــوع ط ــس در مجم ــرکت م ــهام ش ــی س دســت یافت بازده
گذشــته 113۰ درصــد و میانگیــن ســالیانه بازدهــی در حــدود 94 درصــد 

ــک  ــاه ی ــه  م ــر س ــه ه ــه ک ــاز و رتب ــن امتی ــت. ای ــوده اس ــال ب در س
ــد  ــادار منتشــر می شــود. از بع ــورس و اوراق به ــازمان ب ــار ازســوی س  ب
ــه  ــزات پای ــایر فل ــا س ــه ب ــس در مقایس ــت م ــز و صنع ــتراتژیک، فل اس
ــا  ــزات گران به ــی فل ــرب و حت ــع، س ــم، قل ــکل، آلومینی ــد روی، نی مانن
ماننــد طــا، نقــره، پاتیــن و همچنیــن فــوالد، بهشــت ســرمایه گذاران 
ــال ۲۰17  ــس در س ــی م ــد جهان ــت. تولی ــران اس ــا و ای ــی در دنی معدن
ــم 4/ 63  ــن و آلومینی ــون ت ــوالد 1691 میلی ــن، ف ــون ت ــدود ۲3 میلی ح
ــی در نیمــه مــرداد  ــد. مشــاهده بازرهــای جهان ــن ثبــت گردی ــون ت میلی
مــاه دو نشــان کاهــش و افزایشــی را در بــر دارد، چالــش هــای چیــن بــا 
آمریــکا بــر روی ایــن فلــز نیــز تاثیــر منفــی گذاشــته ولــی بــا توجــه بــه 
اعتصــاب کارگــران در معــادن مــس شــیلی و کاهــش ۲ درصــدی تولیــد 
ــی  ــای جهان ــس در بازاره ــت م ــه زودی قیم ــه ب ــال اینک ــی احتم جهان
ــی  ــی م ــور کل ــه ط ــت. ب ــیار اس ــد بس ــال کن ــی را دنب ــیر افزایش مس
ــروز  ــر باعــث ب ــان اقتصــادی در ماه هــای اخی ــوان گفــت عــدم اطمین ت
ــرایط  ــدت ش ــا در بلندم ــت ام ــده اس ــس ش ــازار م ــی در ب نگرانی های

ــود. ــی می ش ــب ارزیاب ــش رو مناس ــم انداز پی ــت و چش مثب
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ــال  ــت س ــه نخس ــرب را در نیم ــای س ــز و تقاض ــد فل ــی، تولی ــد معدن ــی تولی ــی گزارش ــرب و روی ط ــی س ــات بین الملل ــروه مطالع ILZSG گ

جــاری میــادی منتشــر کــرد. در ایــن بــازه، بازارهــای جهانــی شــاهد رشــد تقاضــا بودنــد امــا بــا توجــه بــه عرضــه بیشــتر از تقاضــا کســری 
موجــود در بازارهــا کاهــش یافــت کــه ایــن عاملــی بــر کاهــش قیمــت ایــن نمــاد در بازارهــای جهانــی بــود. در بخــش دیگــر ایــن گــزارش 
ــی ســال ۲۰17  ــاه ابتدای ــه 5 م ــی ســال ۲۰18 نســبت ب ــاه ابتدای ــرای ســرب طــی 5 م ــز و تقاضــا ب ــد فل ــی، تولی ــد معدن ــود کــه تولی آمــده ب
ــز ســرب حــدود 6/ 1 درصــد و در  ــد فل ــی حــدود 3/1 درصــد، در تولی ــد معدن ــه تولی ــن رشــد در زمین ــدار افزایشــی را نشــان مــی دهــد. ای م
مــورد تقاضــا حــدود 4/ 1 درصــد بــود. بررســی هــای نشــان مــی دهــد در نیمــه دوم ســال ۲۰18 معــادن جدیــد ســرب و روی آغــاز بــه کار 
خواهنــد کــرد کــه ایــن عامــل افزایشــی ســرب خواهــد بــود. در مــاه مــه تولیــد ســرب بــا 3/ 3 درصــد رشــد نســبت بــه مــاه قبــل خــود بــه 
41۰ هــزار و 5۰۰ تــن رســید. میــزان تولیــد فلــز ســرب در مــاه مــه  نیــز بــا 8/ 1 درصــد رشــد نســبت بــه مــاه پیــش از آن بــه 973 هــزار و 
8۰۰ تــن رســید. دو عامــل افزایشــی وکاهشــی را مــی تــوان بــرای ایــن نمــاد بیــان نمــود سیاســت های انبســاطی چیــن تســهیل رونــد اخــذ 

ــی باشــد. ــازار م ــن ب ــل کاهــش ای ــز عام ــکا نی ــل افزایشــی و سیاســت های اقتصــادی آمری وام عام
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ــا چالــش هــای متعــدد مانندتنش هــای تجــاری بیــن چیــن و  ــازار ب ایــن ب
آمریــکا دســت و پنجــه نــرم مــی کنــد، ایــن تنــش هــا حتــی روی واردات 
ــر فــرآورده هــای پتروشــیمی، خودرویی،کشــاورزی و  محصوالتــی دیگرنظی
صنعتــی بــا اقدامــات تافــی جویانــه در حــال تشــدید اســت، چنــدی پیــش 
ــارد واردات  ــدی روی ۲۰۰ میلی ــی 15 درص ــه 1۰ ال ــرای تعرف ــتور اج دس
ــا  ــود کــه کــه ایــن موضــوع روی ۲5 ت چینــی توســط ترامــپ داده شــده ب
5۰ میلیــارد دالر از کاالهــای چینــی تکــرار شــد چیــن قــول داده ایــن اقــدام 
ــاز  ــه ف ــن را ب ــوالد و آه ــازار ف ــات ب ــن اقدام ــرد، ای ــد ک ــی خواه را تاف
پیچیــده ای خواهــد بــرد. کارشناســان معتقدنــد کــه ایــن جریانــات سیاســی 
ــد  ــی در بلن ــا ول ــت ه ــدن قیم ــی ش ــب کاهش ــدت موج ــاه م ــازه کوت در ب
مــدت مســیر افزایشــی خواهــد بــود. رویتــرز نیــز از نگرانــی ســرمایه گــذاران 
ــا  ــکا ب ــازار آمری ــوالدی در ب ــر داد، ســهام شــرکت هــای ف ــن حــوزه خب ای

ــی  ــن موضــوع در شــاخص هــای صنعت کاهــش ارزش مواجــه شــد کــه ای
نیــز نمــود داشــت، کــه ایــن تنــش هــا اصــا بــه نفــع فــوالد نیســت، بــه 
عقیــده فعــاالن بــازار محدودیــت در واردات مــواد خــام و اعمــال تعرفه هــای 
ســنگین روی واردات کاالهــای پایــه مثــل فــوالد یــا فلــزات پایــه از قبیــل 
ــران  ــرای صنعتگ ــتقیم ب ــتقیم و غیرمس ــیب های مس ــث آس ــوم باع آلومینی
ــت از ۲9  ــت   قیم ــترین اف ــانگهای بیش ــورس ش ــود، در ب ــی می ش آمریکای
مــارس تاکنــون بــه میــزان 3/ 4 درصــد و در بــورس دالیــان از ۲3 مــارس 
ــت  ــه قیم ــاه م ــود. در م ــده ب ــه رو  ش ــه روب ــدی تجرب ــت 4/ 6 درص ــا اف ب
ســنگ آهن بــا 3 درصــد کاهــش بــه رقــم 64 دالر و 93 ســنت رســید کــه 

ــود. کمتریــن رقــم از ۲۰ نوامبــر ب
ــل  ــر از قب ــده ت ــی پیچی ــرایط کم ــز ش ــا نی ــکا و اروپ ــان آمری ــی می از طرف
شــده اروپــا نیــز تعرفــه ۲5 درصــدی بــر 3 میلیــارد دالر از واردات کاالهــای 
آمریــکای شــامل موتورســیکلت، آب میــوه پرتقــال، نوشــیدنی الکلــی، کــره 
ــه  ــدام اتحادی ــن اق ــرد. ای ــد ک ــال خواه ــه اعم ــیگار و پارچ ــی، س بادام زمین
اروپــا نیــز تافــی جویانــه و در پــی افزایــش تعرفه هــای فــوالد و آلومینیــوم 
ــن  ــرای ای ــه از اج ــن اتحادی ــت ای ــدن معافی ــی  ش ــکا و ملغ ــت آمری دول

ــت. ــه اس ــورت گرفت ــا ص تعرفه ه
ــا ۲۰۰  ــدود 15۰ ت ــش ح ــاه افزای ــهریور م ــه ش ــران و در نیم ــازار ای در ب
ــد ســردرگم  ــن موضــوع رون ــه ای ــم ک ــو را شــاهد بودی ــر کیل ــی را ه تومان
ــدار  ــه خری ــدی ن ــن رون ــع چنی ــد، در واق ــی ده ــان م ــت را نش ــد قیم رش
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ــه  ــنده ب ــه فروش ــد دارد و ن ــارت« خری ــوان و جس ــازار »ت ــخصی در ب مش
دالیــل مختلــف »میــل بــه فــروش« دارد. قیمــت هــای بعــدی ایــن بــازار 
ــان  ــد. کارشناس ــی کن ــن م ــا تعیی ــه و تقاض ــاری عرض ــد انتظ ــز فرآین را نی
منشــا اصلــی افزایــش قیمت هــا را فشــار تعزیراتــی بــر فرآینــد احتکارگــری 
ــد  ــکل فرآین ــازار مش ــانات ب ــر نوس ــر ب ــل دیگ ــد. عام ــی کنن ــوان م عن
عرضــه ورق هــای فــوالدی مبارکــه در بــورس کاال بــود کــه بــا ورود وزارت 
ــت  ــقف رقاب ــذف س ــره ح ــد. باالخ ــرف ش ــارت برط ــدن و تج ــت، مع صنع
ــوق  ــت از حق ــن حمای ــه انجم ــورد در جلس ــم خ ــورس کاال رق ــوالد در ب ف
ــان  ــه آهن فروش ــوالد و  اتحادی ــزرگ ف ــدگان ب ــدگان،  تولید کنن مصرف کنن

در هجدهمیــن روز از شــهریور مقــرر شــد کــه ســقف رقابــت برداشــته شــود 
ــد  ــه خری ــد دســت ب ــی کــه جــواز آهــن فروشــی دارن تمامــی تشــکل های
بزننــد. بــه نظــر مــی رســد کــه قیمــت گــذاری دســتوری فــوالد نیــز شــرایط 
ــوالد  ــته ف ــاه گذش ــرده طــی ۲ م ــازان ترســیم ک ــرای فوالدس ســختی را ب
متیــل نتوانســته اند از مبارکــه خریــد و نیــاز 3 هــزار مشــتری خــود را تامیــن 
ــرای ایــن مشــکات عنــوان نمــود،  ــوان ب ــادی را مــی ت کننــد. عوامــل زی
تصمیمــات غیرکارشناســی مســووالن و عــدم دیپلماســی بیــن بانکــی میــان 

ــران و جهــان از مهــم تریــن ایــن دالیــل اســت.  ای

مراجع:
بانــک مرکزی ایران

irenex.ir

sena.ir

tsetmc.com
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تبلیغات
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Advertising



6۰

بــرج مســکونی آســمان آبــی   در زمینــی بــه مســاحت ۹۹1 متــر مربــع  واقــع در منطقــه ۲۲ تهــران- 
ــه  ــرار گرفت ــر ق ــه چیتگ ــمال دریاچ ــدوده  ش ــزی در مح ــان تبری ــی- خیاب ــوار جوزان ــاحل- بل ــدان س می
اســت. ایــن پــروژ شــامل 1۶ طبقــه مــی باشــد کــه از 1۲ طبقــه مســکونی و 1 طبقــه همکــف )شــامل 

ــگ برخــوردار اســت. ــه پارکین بخــش هــای تجــاری( و 3 طبق
پــروژه آســمان آبــی    بــا چشــم انــدازی زیبــا بــه ســاحل شــمالی دریاچــه چیتگــر از پــروژه هــای ویــژه 

مســکونی منطقــه ۲۲ در محــدوده دریاچــه مــی باشــد.

دفتر اطالع رسانی پروژه: شهـرک گلستان - میدان مـوج - خیابان صـدف - نبش خیابان دریـا - دفتر پـروژه
تلفن دفتر فروش: 24-23-02144755719 - 02144710097 - 0214784 

09121003623 - 09121011061 - 09123118190

ASEMAN ABI
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6۲

     تلفن :

02177726 004  -   0011 42433677

     وب سایت:
 www.negin-ig.com

گـروه صنعتی نگین بـرج قـائم
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بــــــرج فــرزانــــگان    در زمینــی بــه مســاحت   ۴۰۰۰متر 

ــوار کاج در  ــای بل ــران انته ــه  ۲۲  ته ــع در منطق ــع واق مرب

محــدوده پــارک جنگلــی چیتگــر قــرار گرفتــه اســت. زیربنــای 

ــروژه  ــن پ ــد. ای ــی باش ــع م ــر مرب ــروژه  3۲۲۸۶  مت ــن پ ای

ــاری و   ــع تج ــر مرب ــکونی  ۵۷۰  مت ــد مس دارای  1۲۸  واح

۲۰۸  متــر مربــع مجموعــه ورزشــی مــی باشــد. ایــن پــروژه 

بــا ارتفــاع  ۸۸  متــر یکــی از بلندتریــن بــرج هــای مســکونی 

منطقــه مــی باشــد.

امکانات رفاهیبــرج مسـکونی فــرزانگان

ــر و کنتــرل  ــا ارتفــاع 6 مت ــری ب ــل 500 مت ــی مجل * الب

ــاکنین ــروج س ورود و خ
* 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

دفتر اطالع رسانی پروژه: شهـرک گلستان - میدان مـوج - خیابان صـدف - نبش خیابان دریـا - دفتر پـروژه
تلفن دفتر فروش: 24-23-02144755719 - 02144710097 - 0214784 

09121003623 - 09121011061 - 09123118190
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مسجد جامع زید
yazd

 Centeral Mosque
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