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   پیشــینه تعاون در جهان و ایران 
اولیــن شــرکت تعاونــی بــه شــکل امــروزي در ســال 1844 میــادي در شــهر راچدیــل انگلســتان توســط 28 نفــر انگلیســی که 
در یــک کارخانــه بافندگــی کار مــی کردنــد تأســیس شــد. ایــن شــرکت در پــی بــروز بحــران هــاي ناشــی از انقــاب صنعتــی 
و حاکمیــت ســرمایه و ســرمایه داري بــرارزش هــاي انســانی تشــکیل شــد و نظریــه و روش هــاي کار آن هــا سرمشــقی بــراي 

تشــکیل شــرکت هــاي تعاونــی در دنیــا قــرار گرفــت. 

بخـــش تعـــاون از نگــــاه آمـــار
گروه اجتماعی
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ــی روســتایی در ســال 1314  ــن شــرکت تعاون ــران بطــور رســمی اولی در ای
ــه کار کــرد.  ــاد گرمســار توســط دولــت تشــکیل و آغــاز ب در منطقــه داودآب
تــا ســال 1320 ســه شــرکت تعاونــی روســتایی بــا عضویــت 1050 کشــاورز 
تشــکیل شــد ولــی بــه دالیلــی همچــون دانــش ناکافــی و نارســایی قوانیــن 
ــداد شــرکت  ــا ســال 1330 تع ــج درخشــانی از آن هــا حاصــل نشــد. ت نتای
ــون  ــن قان ــب اولی ــد از تصوی ــوده، بع ــورد ب ــدود 100 م ــی ح ــاي تعاون ه
تعاونــی در ســال 1334 و بــه دنبــال آن بــر اســاس قانــون اصالحــات ارضــی 
در ســال 1341 )کشــاورزان بــراي دریافــت زمیــن مــی بایســتی عضــو یــک 
تعاونــی روســتایی مــی شــدند( تعــداد تعاونــی هــاي روســتایی بــه بیــش از 8 
هــزار مــورد افزایــش یافــت کــه بعــدا بــا ادغــام برخــی از آن هــا بــه تعــداد 3 
هــزار مــورد رســید. پــس از ســال 1346کــه ســال تعــاون نــام گــذاري شــده 
ــت.  ــی یاف ــل توجه ــترش قاب ــع و... گس ــرف، توزی ــاي مص ــی ه ــود تعاون ب
ــق در مســائل  ــه منظــور ایجــاد همــکاري و کســب توفی ــد از انقــالب ب بع
اقتصــادي و فرهنگــی، در اصــل 44 قانــون اساســی، بخــش تعاونــی اقتصــاد 
ــهریور  ــل آن در 13 ش ــرح و تفصی ــرح و ش ــران مط ــالمی ای ــوري اس جمه
ــام  ــاون ن ــوان روز تع ــن روز بعن ــید و ای ــس رس ــب مجل ــه تصوی 1370، ب
ــن  ــون اساســی ای ــاون در قان ــه طــرح بخــش تع ــا توجــه ب گــذاري شــد. ب
بخــش از اهمیــت بیشــتري برخــوردار شــد بگونــه اي کــه در پایــان مــرداد 
1397 تعــداد تعاونــی هــاي فعــال )در حــال بهــره بــرداري و در دســت اجــرا( 

بــه بیــش از 90 هــزار مــورد افزایــش یافتــه اســت.

   تعاون در جهان و ایران
تعاونــی هــاي مســتقل و همچنیــن  تقویــت  و  ارتقــاء  بــه منظــور 
ــا،  ــر دنی ــا در سراس ــی اعض ــادي و اجتماع ــعه اقتص ــد توس ــهیل رون تس
در 19 آگوســت 1895 میــالدي در کنگــره بیــن المللــی تعــاون در شــهر 
ــن  ــه بی ــا ICA اتحادی ــدن  International Co-operative Alliance ی لن
المللــی تعــاون تأســیس گردیــد. ایــن اتحادیــه اولیــن بــار در ســال 1923 
ــام  ــاون ن ــی تع ــوان روز جهان ــه عن ــه را ب ــنبه ژوئی ــن ش ــالدي، اولی می
ــه  ــف برنام ــورهاي مختل ــال در کش ــر س ــس ه ــرد و از آن پ ــذاري ک گ
ــدرت  ــاء ق ــردم و ارتق ــارکت م ــطح مش ــردن س ــتاي باالب ــی در راس های

ــت.  ــده اس ــزار ش ــر برگ ــزار موث ــک اب ــوان ی ــه عن ــی ب تعاون
همچنیــن در ســال 1989 کمیتــه بیــن المللــی ارتقــاء و پیشــرفت تعاونــی 
هــا )COPAC( جهــت تقویــت نقــش تعاونــی هــا در توســعه اقتصــادي و 
اجتماعــی تشــکیل شــد. ایــن کمیتــه متشــکل از بخــش امــور اجتماعــی 
ــازمان  ــی کار، س ــن الملل ــازمان بی ــد، س ــل متح ــازمان مل ــادي س اقتص
ــی  ــان م ــاورزان جه ــازمان کش ــاون و س ــی تع ــن الملل ــه بی ــو، اتحادی فائ

باشــد.
ــی هــا )COPAC( در ســال  ــاء و پیشــرفت تعاون ــی ارتق ــه بیــن الملل کمیت
ــی هــا پیــش نویــس دســتورالعمل  ــار تعاون ــاء آم جــاري در راســتاي ارتق
ــه در بیســتمین نشســت  ــه منظــور ارائ ــی هــا را ب جمــع آوري آمــار تعاون
ــوده اســت.  ــن نم ــه و تدوی ــان کار تهی ــی آمارشناس ــن الملل ــس بی کنفران

آمار تعاونی های فعال در ایران

Source: COOPERATIVES AND EMPLOYMENT SECOND GLOBAL REPORT 2017 Contribution of cooperatives to decent work in the changing world of work. only 156 contries included

مأخــذ: وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار و اطالعات راهبردی
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ــه ســاماندهی،  ــی کــه در زمینـ ــه تجــارب خوب ــا توجــه ب ــران ب کشــور ای
جمـــع آوري و انتشـــار آمـــار تعاونی هـــا دارد یکـــی از اعضـــاي اصلـــی 
کارگــــروه فنـــی تهـــیه پیــش نویــس می باشــد و نتایــج کار ایــن کارگروه 
ــاون  ــی تع ــن الملل ــه بی ــی کار و اتحادی ــن الملل ــق ســازمان بی از طری
International Co-operative Alliance پــس از تصویــب در نشســت ســال 

2018 آمارشناســان کار بــراي عملیاتــی شــدن بــه تمــام کشــورهاي عضــو 
ابــالغ خواهــد شــد.

   آمار تعاونی هاي فعال در جهان

مطابــق دومیــن گــزارش جهانــی اشــتغال و تعاونــی هــا کــه بــا حمایــت 
مالــی اتحادیــه بیــن المللــی تعــاون در ســال 2017 تهیــه و منتشــر شــده، 
بــر اســاس اطالعــات 156 کشــور جهــان تعــداد تعاونــی هــاي موجــود در 
جهــان حــدود 3 میلیــون مــورد بــا بیــش از 279 میلیــون نفــر شــاغل مــی 
باشــد )جــدول 1(. ســهم قابــل توجهــی از تعاونــی هــا، حــدود 2 میلیــون 
ــه منطقــه آســیا  ــا بیــش از 235 میلیــون نفــر شــاغل مربــوط ب تعاونــی ب

مــی باشــد.
همچنانکــه از جــدول 1 مشــاهده مــی گــردد تقریبــا 9.5 درصــد از جمعیــت 

شــاغل جهــان مربــوط بــه تعاونــی هــا مــی باشــد.
ــا  ــر اســاس گزارشــات اخــذ شــده از ســامانه آمارهــاي ثبتــی تعــاون، ت ب
ــرداري و در  ــره ب ــال به ــاي در ح ــی ه ــداد تعاون ــرداد 1397 تع ــان م پای
ــورد  ــت( کشــور 92549 م ــی هــاي ســهام عدال دســت اجــرا )بجــز تعاون
ــی در  ــتغال زای ــداد اش ــر، تع ــا 9410373 نف ــداد کل اعض ــد. تع ــی باش م
ایــن تعاونــی هــا 1708338 نفــر و ســرمایه اولیــه حــدود 137929 میلیــارد 
ــه  ــوط ب ــب مرب ــال بترتی ــی فع ــداد تعاون ــترین تع ــد. بیش ــی باش ــال م ری
اســتان هــاي تهــران، مازنــدران و خراســان رضــوي و کمتریــن تعــداد بــه 
اســتان هــاي قزویــن، البــرز و خراســان جنوبــی اختصــاص دارد.)جــدول 1(

  تعاونی هاي دانش بنیان:
ــا پایــان مــرداد 1397، تعــداد تعاونــی هــاي دانــش  از کل تعاونــی فعــال ت
بنیــان فعــال در کشــور 161 تعاونــی مــی باشــد. تعــداد اعضــاي ایــن تعاونــی 
هــا در کل کشــور 2287 نفــر و میــزان ســرمایه گــذاري حــدود 137 میلیــارد 
ریــال مــی باشــد. میــزان اشــتغال زایــی تعاونــی هــاي دانــش بنیــان تــا ایــن 
زمــان 2055 نفــر مــی باشــد. همــان طــور کــه در جــدول 2 مشــاهده مــی 
ــه  ــه ترتیــب ب شــود بیشــترین تعــداد تعاونــی هــاي دانــش بنیــان فعــال ب
فعالیــت هــاي صنعــت 68  مــورد، مســتغالت اجــاره و فعالیــت هــاي کســب 
و کار 47 مــورد و کشــاورزي، شــکار و جنــگل داري 18 مــورد اختصاص دارد.

ــان  ــش بنی ــاي دان ــی ه ــداد تعاون ــترین تع ــتانی بیش ــع اس ــر توزی از منظ
ــه اســتان  ــه اســتان یــزد 17 تعاونــی و کمتریــن مربــوط ب فعــال مربــوط ب
آذربایجــان غربــی 1 تعاونــی مــی باشــد. در اســتان هــاي ایــالم، خراســان 
ــی دانــش  ــچ تعاون ــه و بویراحمــد و مرکــزي هی ــن، کهکیلوی شــمالی، قزوی
بنیانــی ثبــت نگردیــده اســت. از منظــر اشــتغال زایــی بیشــترین و کمتریــن 
میــزان اشــتغال زایــی تعاونــی هــاي دانــش بنیــان فعــال بترتیــب بــه اســتان 
هــاي آذربایجــان شــرقی 269 نفــر و قــم 14 نفر اختصــاص دارد. )جــدول 1(
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تعاونی هاي سهام عدالت:   

ــا توجــه بــه آمــار ثبتــی و بــه روز شــده ســازمان خصوصــی ســازي تعــداد تعاونــی هــاي فعــال ســهام عدالــت در کل کشــور 342 مــورد مــی  ب
ــراي  ــی باشــد. ســرانه ســرمایه ب ــال م ــارد ری ــزان ســرمایه حــدود 266361 میلی ــر و می ــی هــا 49226193 نف ــن تعاون ــداد اعضــاي ای باشــد. تع
ــب داراي بیشــترین  ــه ترتی ــارس ب ــان رضــوي و ف ــران، خراس ــاي ته ــتان ه ــد. اس ــی باش ــال م ــون ری ــدود 5 میلی ــا ح ــی ه ــن تعاون اعضــاي ای

ــند. ــی باش ــن عضــو م ــد داراي کمتری ــه و بویراحم ــالم و کهگیلوی ــمنان، ای ــاي س ــتان ه عضــو و اس
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منبع
اتاق تعاون ایران

عکــس همایش تعاونی های برتر ایران و تهران

جدول 1- تعداد، اعضا، میزان ســرمایه گذاري و اشــتغال زایی تعاونی هاي فعال در حال بهره برداري و در دســت اجرا در کشور به تفکیک 
اقتصادي فعالیت 
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بخــش مســکن در برابــر شــوک های اقتصــادی و سیاســی بیــش از هــر بخــش دیگــر اقتصــاد آســیب مــی بینــد، ناکارآمــدی نظــام تامیــن مالــی مســکن 
در ترمیــم قــدرت خریــد گروه هــای متقاضــی مســکن، قفــل بــازار مســکن بــه حســاب مــی آیــد و ضــرورت تغییــر برخــی رویکردهــا از ســوی دولــت 
احســاس مــی گــردد، ایــن بــازار هــم قربانــی شــوک های اخیــر شــد، خانــه  اولــی هــا کــه قــرار بــود بــا اســتفاده از تســهیالت بانکــی اقــدام بــه خریــد 

مســکن کننــد، دیگــر قــدرت خریــد خــود را از دســت داده انــد. ایــن مطالــب بخشــی از هجدهمیــن همایــش سیاســت های توســعه مســکن بــود.
بــه گــزارش بانــک مرکــزی، ایــن بــازار در 6 مــاه اول ســال جــاری حــدود 60 درصــد رشــد داشــته ایــن بدیــن معنــی اســت کــه سیاســت های حمایتــی 
5 ســال گذشــته وزارت راه و شهرســازی فایــده ای بــرای مــردم نداشــته اســت، و ســهم تســهیالت از قیمــت مســکن از 50 درصــد بــه حــدود 25 درصــد 
کاهــش یافــت و تعــداد خانوارهــای شــهری واقــع در زیــر خــط فقــر مســکن از 33 درصــد در ســال 96 بــه 35 درصــد در ســال 97 افزایــش یافتــه اســت.

وضعیت مدیریت شهری و مسکن در فصل پاییز

گروه اقتصادی
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ــال در  ــه 13 س ــال 92 ب ــال در س ــز از 12 س ــری نی ــاخص توان پذی  ش
ــداز کــردن تمــام  ــا پس ان ــی یــک شــخصی ب ــود، یعن ســال 96 رســیده ب
ــک واحــد مســکونی  ــد ی ــه خری ــادر ب ــی ق درآمدهــای خــود در چــه زمان
معمولــی خواهــد بــود. به طــور قطــع ایــن مــدت در ســال 97 بــه واســطه 
جهــش قیمــت افزایــش یافتــه اســت. بــه گــزارش بانــک مرکــزی تعــداد 
معامــالت، ارزش معامــالت بــه قیمــت ثابــت و تعــداد پروانه هــای صــادره 
ــراف  ــکن در اط ــازار مس ــق ب ــد، رون ــی ده ــان م ــی را نش ــد کاهش رون
ــمی  ــکان غیررس ــعه اس ــران، توس ــی مهاج ــد اصل ــه مقص ــهرها ب کالن ش
و پیچیدگــی و گســترش روز افــزون اجتماعــی و کالبــدی حاشــیه نشــینی 
ــارن  ــدم تق ــی و ع ــارن جغرافیای ــدم تق ــان از ع ــن جری ــود. ای ــد ب خواه
متــراژ )مقیــاس( مســکن در کالن شــهرها میــان عرضــه و تقاضــا حــادث 

خواهــد شــد.
حــال مســکن خــوب نمــی شــود مگــر اینکــه حــال اقتصــاد خــوب 

ــایر  ــانات س ــوالت و نوس ــع تح ــکن تاب ــش مس ــد بخ باش
بازارهــا و اقتصــاد کالن اســت، بنابرایــن سامان بخشــی 

ــا  ــکن دارد، و ب ــر مس ــتقیم ب ــر مس ــاد اث ــه اقتص ب
ــازار  ــر ب ــوالت اخی ــت تح ــوان گف ــی ت ــت م قاطعی
مســکن ریشــه در تشــنج اقتصــاد کالن دارد. در 
اتخــاذ سیاســت های  بحران هــای پیــش  آمــده 
ــش  ــا بی مناســب توســعه مســکن از ســوی دولت ه

ــذار  ــت گ ــت. سیاس ــد داش ــت خواه ــش اهمی از پی
ــکن و  ــت مس ــدی قیم ــش 70 درص ــه جه ــه ب ــا توج ب

ــی  ــش بین ــاز را پی ــت ساخت و س ــالت اف ــدید معام ــت ش اف
ــازار مســکن رکــودی  مــی کنــد و بدیهــی اســت کــه چشــم انداز ب

ــرار  ــر ق ــد نظ ــد م ــت گذاری بای ــای الزم در سیاس ــال احتیاط ه ــت، ح اس
ــرد. گی

تســهیالت مســکن چــه در بخــش خریــد و چــه در بخــش ســاخت تنهــا 
ــا احتیاطــی کــه الزم اســت،  در بافت هــای فرســوده شــارژ خواهــد شــد ت
دربــاره سیاســت های اعتبــاری جدیــد لحــاظ شــود. سیاســت گــذار منابــع 
مالــی الزم بــرای ایــن طــرح را از ســه محــل شــامل: وجــوه اداره شــده از 
محــل صنــدوق توســعه ملــی، خــط اعتبــاری بانک مرکــزی و انتشــار اوراق 
رهنــی بــه پشــتوانه تســهیالتی کــه بانــک عامــل بخــش مســکن تاکنــون 
ــه شــکل تدریجــی  ــق روال و ب ــا طب ــرده و بازپرداخــت آن ه پرداخــت ک
در حــال انجــام اســت، قابــل تامیــن خواهــد کــرد. بانــک مســکن تاکنــون 
ــر  ــه اگ ــرده ک ــان تســهیالت پرداخــت ک ــارد توم ــزار میلی ــش از 50 ه بی
ــوان  ــه منتشــر شــود، می ت ــات، اوراق رهــن ثانوی ــن مطالب ــه پشــتوانه ای ب
منابــع قابــل توجهــی را بــه چرخــه منابــع قابــل وام دهــی شــبکه بانکــی 

در بخــش مســکن بازگردانــد.
ــازمان  ــن س ــه جانبه بی ــم  س ــک تفاه ــای ی ــا امض ــر 97 ب ــان مه در پای
ــرای  ــی ب ــعه مل ــدوق توس ــازی و صن ــه، وزارت راه وشهرس ــه و بودج برنام
اجــرای مــدل مالــی طــرح ملــی بازآفرینــی شــهری بــاز شــد. ایــن توافــق 
در راســتای اجــرای مــدل تامیــن مالــی ایــن طــرح ملــی ویــژه پرداخــت 
تســهیالت ارزان قیمــت ســاخت مســکن در بافت هــای فرســوده بــه امضــا 

ــاه  ــن م ــی شــهری بهم ــی بازآفرین ــی طــرح مل ــان اجرای ــه فرم رســید ک
ــل عــدم  ــه دلی ــا ب ســال گذشــته از ســوی رئیس جمهــور صــادر شــده ام
ــده  ــی نش ــون عملیات ــت، تاکن ــع وام ارزان قیم ــص مناب ــن و تخصی تامی
بــود. طبــق ایــن مصوبــه مقــرر گردیــد: اعتبــار 1500 میلیــارد تومانــی از 
درآمدهــای نفتی)منابــع صنــدوق توســعه ملــی( بــرای پرداخــت تســهیالت 
ــن در  ــرد، همچنی ــرار بگی ــا ق ــار بانک ه ــدی در اختی ــت 9 درص ارزان  قیم
ــان از  ــارد توم ــغ 3200 میلی ــب توافــق شــد امســال بانک هــا مبل ــن قال ای
منابــع خــود را صــرف ایــن موضــوع نماینــد. از ســوی دیگــر دســتگاه های 
ــه  ــف ب ــز موظ ــوده نی ــای فرس ــه بافت ه ــانی ب ــی خدمات رس ــی متول دولت
تامیــن 3 هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای نوســازی بافت هــای فرســوده 
ــت از  ــوان ســهم دول ــارات به عن ــن اعتب ــه ای در ســال 97 شــدند. مجموع
تامیــن منابــع مالــی مــورد نیــاز بــرای ســاخت 100 هــزار واحــد مســکونی 
در بافــت فرســوده در قالــب اجــرای طــرح ملــی بازآفرینــی شــهری 
ــان از  ــارد توم ــزار میلی ــش از 7 ه ــی بی ــال 97 رقم در س
ــن  ــرای ای ــرای اج ــاز ب ــورد نی ــارات م ــوع اعتب مجم
طــرح ملــی در ســال جــاری را تامیــن خواهــد کــرد. 
تکلیــف  ســه جانبه  تفاهم نامــه  ایــن  طریــق  از 
ــی شــهری  ــی بازآفرین ــه مل ــت در برنام ــوق دول مع
ــاخت  ــی س ــن مال ــالن تامی ــرای پ ــور اج ــه منظ ب
ــا  مســکن در بافت هــای فرســوده طــی ســال 97، ب
گذشــت 9 مــاه از صــدور فرمــان اجــرای طــرح ملــی 
ــل  ــور، در ری ــوی رئیس جمه ــهری از س ــی ش بازآفرین

اجــرا قــرار گرفــت.

  کسب تجربه از درس های گذشته
ــه ایمنــی شــورای شــهر تهــران از  ــوری رئیــس کمیت زهــرا صدراعظــم ن
ــازمان  ــکاری س ــا هم ــتاندارد ب ــن و غیراس ــاختمان های ناایم ــایی س شناس
آتش نشــانی خبــر داد. و هشــدار داد بــا ســاختمان های بلندمرتبــه متخلــف 
ــی  ــرورت ایمن ــه ض ــاره ب ــا اش ــد، وی ب ــد ش ــورد خواه ــت برخ در پایتخ
ــاز و  ــد س ــرد: بای ــوان ک ــق عن ــا حری ــه ب ــه در مقابل ــد مرتب ــای بلن بناه
کارهــای الزم بــرای اســتاندارد نمــودن بنــا نیــز فراهــم شــود. ایــن مقــام 
بــا اشــاره بــه حریق هــای اخیــر در تهــران عنــوان نمــود: کــه ایــن حــوادث 
در ســاختمان هایی بــدون اســتاندارد و پایــان کار رقــم خــورده کــه 
ــت،  ــده اس ــت نش ــا رعای ــانی در آن ه ــش نش ــهرداری و آت ــای ش الزام ه
ــکونی،  ــای مس ــع ه ــر مجتم ــانی ب ــازمان آتش نش ــرد س ــح ک وی تصری
ــاختمان های  ــارت و س ــاری اداری نظ ــوره، تج ــد منظ ــاری اداری، چن تج

ــد. ــد ش ــار داده خواه ــایی و اخط ــن را شناس ناایم

 برنامه 5 ساله پایتخت تدوین شد
شــهرداری در اقدامــی شایســته 40 مأموریــت بــرای آینــده شــهر تدویــن 
ــذب  ــرای »ج ــژه ب ــازوکاری وی ــران س ــهر ته ــاله ش ــه پنج س ــود، برنام نم
ــره  ــر چه ــباع شــده، تغیی ــت در مناطــق اش ــرل جمعی ســرمایه گذاران، کنت
مناطــق کم برخــوردار و انســداد کامــل منافــذ فســاد در شــهرداری« را در 

حال مسکن 
خوب نمی شود مگر اینکه 

حال اقتصاد خوب باشد بخش 
مسکن تابع تحوالت و نوسانات سایر 
بازارها و اقتصاد کان است، بنابراین 

سامان بخشی به اقتصاد اثر 
مستقیم بر مسکن دارد...
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برنامــه آتــی خــود دارد.
ــات و ســرانه های شــهری  ــه و شــکاف خدم ــت اول؛ کاهــش فاصل مأموری

میــان مناطــق شــمالی و جنــوب شــهر.
ــرمایه گذاری  ــارکت و س ــردی مش ــورای راهب ــکیل ش ــت دوم؛ تش ماموری

ــهرداری. ش
ــه  ــی و عادالن ــی، منطق ــوارض واقع ــت ع ــام دریاف ــوم؛ نظ ــت س مأموری

ــهرداری. ــط ش توس
پروژه هــای جدیــد  موظــف می شــود  مأموریــت چهــارم؛ شــهرداری 

ــد. ــی کن ــی طراح ــع عموم ــن مناف ــه تامی ــروط ب ــهری را مش ش
ماموریــت پنجــم؛ تامیــن مالــی پروژه هــای شــهری مبتنــی بــر ابزارهــای 

نویــن تامیــن مالــی بــه ویــژه اتصــال شــهرداری بــه بــازار ســرمایه.
ــهری و  ــد ش ــه واح ــه خزان ــا ب ــی درآمده ــز تمام ــم؛ واری ــت شش مأموری
پیش بینــی یــک رژیــم مالــی بلندمــدت در شــهرداری بــا هــدف مدیریــت 

بدهی هــا. و  دارایی هــا 
ماموریــت هفتــم؛ ســاماندهی مجــدد منابــع انســانی، بازتعریــف نظــام تامین 
مالــی، بازتعریــف ماموریــت شــهرداری و حرکــت بــه ســمت شــفافیت کامل 

در کلیــه مبــادالت و فعالیت هــای شــهرداری عنــوان شــد.
ــه اختصــار؛ شایســته ســاالری در انتصــاب  ــز ب ــر نی ــای دیگ ــت ه مأموری
ــازی  ــازاد، متناسب س ــای م ــد از نیروه ــاالنه 6 درص ــل س ــران، تعدی مدی
ــی  ــای ذات ــا ماموریت ه ــروی انســانی شــهرداری ب ــازمانی و نی ــاختار س س
و اولویــت دار، خــروج ســازمان بازنشســتگی از بنــگاه داری، افزایــش 
ــرح  ــالمت اداری، ط ــه  ای و س ــار حرف ــهروندان از رفت ــدی ش ــت من رضای
جامــع آتش نشــانی هوشــمند، تحــول دیجیتــال بــا هــدف کاهــش 
ــهروندان،  ــرای ش ــه ب ــزاری یکپارچ ــرویس های نرم اف ــد س ــا، تولی هزینه ه

ــفاف   ــط، ش ــری در ضواب ــهرداری، بازنگ ــات ش ــردن خدم ــوری ک غیرحض
ــه، جابه جایــی هوشــمند از طریــق حمل ونقــل  ــد صــدور پروان شــدن فرآین
تســهیل  اطالعــات،  عمومــی  انتشــار  و  بــاز  دسترســی  ترکیبــی، 
ــی  ــه دسترس ــازی زمین ــه و فراهم س ــای نوآوران ــب و کاره ــتقرار کس اس
ــظ رود  ــهرداری، حف ــط ش ــه توس ــل ارائ ــات قاب ــه خدم ــتارت آپ ها ب اس
ــی  ــی نقشــه های گســل در طــرح تفصیل ــا و فضاهــای ســبز، جانمای دره ه
ــرای جلوگیــری از ســاخت و ســازهای پرخطــر، بررســی فرونشســت ها و  ب
ــرای  ــهرها ب ــس در ش ــای نامتجان ــش فعالیت ه ــر،  پای ــریان های معاب ش
دورســازی کســب و کارهــای مزاحــم، ایجــاد بانــک زمیــن، تدویــن برنامــه 
ویــژه ای بــرای مســکن جایگزیــن بــرای ســاکنان بافــت فرســوده، کنتــرل 
ــرو  ــهم مت ــش س ــران، افزای ــهر ته ــری ش ــت و جمعیت پذی ــد جمعی رش
ــد در  ــه 20 درص ــی ب ــد کنون ــهری را از 10 درص ــه ش ــفرهای روزان در س
ــعه  ــم شــهرداری درخصــوص توس ــت چهل ــت ماموری ســال 1402،در نهای
ــدن  ــوص گذران ــی و مخص ــگری، رفاه ــیل گردش ــای دارای پتانس فضاه
ــبانه  ــات ش ــای حی ــر احی ــد ب ــا تاکی ــاالنه ب ــورت س ــت به ص ــات فراغ اوق

ــهر اســت. در ش

  گرانترین شهر جهان در کجاست
ــن  ــرگ در آخری ــد. بلومب ــی باش ــا م ــهر دنی ــن ابرش ــگ، گران تری هنگ کن
ــگ را در  ــگ کن ــان هن ــهر جه ــن ش ــوص گرانتری ــود در خص ــزارش خ گ
رتبــه اول قــرار داد سانفرانسیســکو و نیویــورک در رده دوم و ســوم لنــدن، 
ژنــو، ســنگاپور، بوســتون، شــانگهای، زوریــخ و پکــن  نیــز در رتبــه هــای 
چهــار تــا 10 قــرار گرفتنــد، قــرار شــاخص رتبه بنــدی ترکیبــی از متوســط 
ــه پرداخــت اقســاط  ــه و همچنیــن هزینه هــای مربــوط ب اجاره بهــای ماهان
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تســهیالت خریــد مســکن اســت. در ایــن گــزارش دو شــهر کانــادا  تورنتــو 
بــا 18 پلــه و ونکــوور بــا 16 پلــه صعــود چشــم گیــری داشــتند و شــهرهای 
مســکو و ریودوژانیــرو بیــش از 10 پلــه ســقوط کرده انــد. ایــن رتبه بنــدی 

در قالــب گــزارش 2018 بلومبــرگ انجــام شــده اســت.

  بازآفرینی شهر
دو مانــع فنــی اجــازه نمــی دهــد کــه فرمــان روحانــی در نوســازی بافــت 
ــردد.  ــاری گ ــهری ج ــی ش ــی بازآفرین ــه مل ــوان برنام ــت عن ــوده تح فرس
مطابــق ایــن طــرح در پنــج ســال نخســت بایــد در هــر ســال 270 محلــه 
قدیمــی شــهرها نوســازی گــردد، در ایــن طــرح رییــس جمهــور بــه دنبــال 
ــود، و  ــاز ب ــاخت و س ــد س ــازار جدی ــاد ب ــوده، و ایج ــت فرس ــازی باف نوس

ــرد. ــم ک ــرمایه گذاران فراه ــرای س ــاوت را ب ــی متف ــار ویژگ چه
1- نحوه اختصاص زمین

2- پرداخت وام ســاخت بدون سپرده به سازندگان
3- ضمانت فروش و سود

یکســری  حــذف  به واســطه  ســاخت  هزینه هــای  بــودن  پاییــن   -4
هزینــه ای. فاکتورهــای 

ــاه از  ــش از 6 م ــت بی ــود گذش ــا وج ــد ب ــی ده ــان م ــای نش ــی ه بررس
ــده  ــدن آن ش ــی ش ــع از اجرای ــده مان ــل عم ــان دو دلی ــن فرم ــدور ای ص
ــوص  ــور در خص ــس جمه ــان ریی ــن از فرم ــدم تمکی ــع اول ع ــت، مان اس
ــه ادارات  ــه دولــت و واگــذاری آن ب ــر ب شناســایی و واگــذاری اراضــی بای
ــرای  ــاز ب ــورد نی ــن م ــن زمی ــرای تأمی ــا ب کل راه و شهرســازی اســتان ه
اجــرای طــرح، و مانــع دوم عــدم تــدارک فــرود ســرمایه هــا در محــدوده 

ــود. ــذاری ب ــرای ســرمایه گ ــی ب ــی منف ــو روان فرســوده و ج
ایــن طــرح وجــوه دیگــری عــالوه بــر واگــذاری زمیــن از ســوی 
دســتگاه های دولتــی داشــت، وجــه دیگــر آن پرداخــت تســهیالت ســاخت 
ــکن از  ــد مس ــهیالت خری ــت تس ــد، و پرداخ ــخص 9 درص ــرخ مش ــا ن ب

ــان  ــون توم ــا ســقف 160 میلی ــداز مســکن یکــم ت ــدوق پس ان محــل صن
ــه همــراه  ــز ب ــون تومــان نی ــادل 20 میلی و تســهیالت اســکان موقــت مع
ــویقی  ــات تش ــر اقدام ــود. از دیگ ــعابات ب ــه انش ــیط هزین ــف و تقس تخفی
بــرای ایــن طــرح مــی تــوان بــه هزینــه 12 میلیــاردی شــهرداری تهــران 
ــرق، گاز و  ــامل آب، ب ــی ش ــات زیربنای ــوزه تاسیس ــت در ح ــرای پرداخ ب
ــت، بودجــه درنظــر  ــاه دول ــه خردادم ــا در مصوب فاضــالب اشــاره کــرد، ام
ــارد  ــادل 35 میلی ــور مع ــی کش ــور در تمام ــن مح ــرای ای ــده ب ــه ش گرفت
ــه بیشــتر شــبیه  ــود ک ــزار واحــد مســکونی ب ــک صــد ه ــرای ی ــان ب توم
یــک شــوخی اســت زیــرا بــه هــر واحــد مســکونی فقــط350 هــزار تومــان 

مــی رســید. 

  مال ها در رکود؟
بررســی  آمــار و داده هــای بانــک مرکــزی و مرکــز آمــار ایــران در فاصلــه 
ســال های 90 تــا پایــان 96 نشــان از کاهــش تیــراژ و مســاحت کل 
ــازی در  ــونامی مال س ــت دارد، س ــاری در پایتخ ــازهای تج ــاخت و س س
ــاری  ــاحت تج ــی از مس ــل توجه ــم قاب ــا 92 حج ــال های 90 ت ــه س فاصل
بــه شــهر تهــران اضافــه نمــود، در ســال 91 تعــداد 13 هــزار و 758 واحــد 
ــزار و 727  ــه 21 ه ــال 92 پروان ــد. در س ــاخته ش ــران س ــاری در ته تج
ــه 14  ــداد ب ــن تع ــال های 93 و 94، ای ــد، در س ــادر ش ــاری ص ــد تج واح
هــزار و 624 واحــد و 7 هــزار و 131 واحــد کاهــش پیــدا کــرد. و 95 نیــز 
تیــراژ ســاخت بــه 10 هــزار فقــره هــم نرســید، و در ســال 96 نیــز تیــراژ 
بــه 4 هــزار و 700 واحــد رســید. امــا در مقابــل تیــراژ ســاخت و ســازهای 
مســکونی پایتخــت رونــد مثبــت را نشــان داد، و رشــد ســاالنه 7 درصــدی 
ــا،  ــه  مال ه ــدور پروان ــم ص ــرد. حج ــه ک ــال 95 را تجرب ــه س در مقایس
مراکــز تجــاری و مغازه هــا نیــز 15 درصــد افــت کــرد و تحــت تاثیــر ایــن 
ــون و  ــک میلی ــز از ی ــای تجــاری نی ــای واحده ــر بن کاهــش مســاحت زی
831 هــزار و 100 مترمربــع در ســال 95 بــه 663 هــزار مترمربــع کاهــش 
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یافــت. قیمــت بــاال واحــد هــای تجــاری در مقابــل عایــدی پاییــن ناشــی از کســب کار را مــی تــوان مهم تریــن دلیــل خالــی شــدن برخــی از واحدهــای 
تجــاری عنــوان کــرد، البتــه بــا یــک بررســی ســاده مــی تــوان مــال هایــی را در همیــن تهــران نــام بــرد کــه در چنــد ســال اخیــر شــروع بــه فعالیــت 
ــرای تعــدادی  ــد، ایــن مطلــب ب ــرای مشــتریان فراهــم کــرده ان ــز ب ــرای کســبه و جذابیــت باالیــی را نی ــد و کســب کار بســیار مناســبی را ب نمــوده ان
از مجتمــع هــای قدیمــی نیــز صــدق مــی کنــد، بــه عبــارت دیگــر بــا یــک مدیریــت صحیــح در بهــره بــرداری بــرج هــای عظیــم مــی تــوان در هــر 

ــه موفقیــت رســید. زمانــی ب

  آمار بازار مسکن شهر تهران در فصل پاییز
آمــار بــازار مســکن شــهر تهــران در فصــل پاییــز نشــان مــی دهــد تعــداد معامــالت آپارتمــان هــاي مســکوني شــهر تهــران 23/1 هــزار واحــد مســکونی 
رســیده اســت متوســط قیمــت در ایــن فصــل 9 میلیــون 100 هــزار تومــان بــود تعــداد واحــد هــای معاملــه شــده 23026 واحــد مســکونی بــود، واحــد 
هــای زیــر 5 ســال بــا تعــداد 10136 واحــد مســکونی و 43/9 درصــد بیشــترین خریــدار را داشــتند، واحدهــای 6 الــی 10 ســال 3688 واحــد مســکونی، 
ــا  ــا 3429 واحــد مســکونی و واحــد هــای بــاالی 20 ســال ب واحــد هــای 11 الــی 15 ســال 3250 واحــد مســکونی، واحــد هــای 16 الــی 20 ســال ب

2523 واحــد مســکونی معامــالت ایــن فصــل را رقــم زدنــد.

تعــداد معامــالت انجــام شــده بــا توجــه بــه مناطــق نیــز نشــان مــی دهــد 
کــه منطقــه 5 بــا 15/3 درصــد از کل معامــالت بیشــترین ســهم را داشــته 
و مناطــق 2 و 4 نیــز بــه ترتیــب بــا 9/4 و 8/6 در رتبــه هــای بعــدی قــرار 
ــد مناطــق 10، 7،  ــد همــان طــور کــه در شــکل مشــاهده مــی نمایی دارن
ــد و  ــرار دارن ــدی ق ــای بع ــه ه ــب در رتب ــه ترتی ــز ب 14، 8، 1، 15 و 3 نی
26/3 درصــد نیــز بــه ســایر مناطــق شــهر تهــران اختصــاص یافتــه اســت.

در پاییــز متوســط یــک متــر مربــع زیربنــای واحــد ملکــی در شــهر تهــران 
ــه فصــل  ــم نســبت ب ــن رق ــه ای ــود ک ــال ب ــون ری ــم 91/13 میلی ــه رق ب
ــور  ــش درخ ــل کاه ــدی را در مقاب ــد 88/9 درص ــل رش ــال قب ــابه س مش
توجــه حجــم معامــالت داشــت، در بیــن مناطــق شــهر تهــران بیشــترین 
قیمــت معاملــه شــده متعلــق بــود بــه منطقــه 1 و بــا رقــم 218/1 میلیــون 
ــم 36/1  ــا رق ــز ب ــم نی ــن رق ــد و کمتری ــع ش ــاه واق ــه در آذر م ــال ک ری
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متعلــق بــود بــه منطقــه 18 شــهرداری تهــران کــه در مهــر مــاه معاملــه شــده بــود. در 9 ماهــه ســال 97 تعــداد معامــالت مســکن شــهر تهــران بــه 
97/9 هــزار واحــد رســید، کــه در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 25 درصــد کاهــش را نشــان مــی دهــد، متوســط قیمــت در ایــن بــازه زمانــی 

ــه مــدت مشــابه ســال قبــل 63/9 درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد. ــود کــه ایــن رقــم نســبت ب ــال ب 75/4 میلیــون ری
توزیــع فراوانــی واحــد هــای معاملــه شــده بــر حســب قیمــت یــک متــر مربــع بنــا در پاییــز ســال جــاری نشــان مــی دهــد کــه واحــد هــای مســکونی در 
دامنــه قیمتــی 60 تــا 70 و 40 تــا 50 میلیــون ریــال بــه ازای هــر متــر مربــع بنــا بــا ســهم 9/4 درصــد بیشــترین ســهم را بــه خــود اختصــاص داده انــد، و 

واحدهــای 50 تــا 60 مســکونی میلیــون ریــال نیــز بــه ترتیــب بــا ســهم 8/9 درصــد در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد.

توزیــع فراوانــی واحــد هــای معاملــه شــده بــر حســب زیــر بنــا در پاییــز 97 نشــان مــی دهــد کــه واحــد هــای مســکونی بــا مســاحت 50 تــا 60 متــر بنــا 
بــا ســهم 14/6 درصــد بیشــترین ســهم را بــه خــود اختصــاص داده انــد، و واحدهــای مســکونی بــا مســاحت 60 تــا 70 متــر بنــا بــا 14/3 درصــد در رتبــه 

دوم قــرار گرفــت در مقــام ســوم نیــز واحــد هــای مســکونی بــا مســاحت 70 تــا 80 متــر بنــا بــا 13/8 درصــد قــرار دارد.
توزیــع فراوانــی تعــداد واحــد مســکونی معاملــه شــده بــر حســب ارزش هــر واحــد حاکــی از آن اســت کــه واحــد هــای مســکونی در دامنــه قیمتــی بیــن 150 
تــا 300 میلیــون تومــان بــا 17/2 درصــد بیشــترین ســهم در معامــالت را داشــتند و واحــد هایــی کــه در دامنــه قیمتــی بیــن 300-450 میلیــون تومــان و 

450-600 میلیــون تومــان داشــتند در رتبــه هــای دوم و ســوم قــرار گرفتنــد.
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در پاییــز ســال 97 شــاخص اجــاره مســکن در شــهر تهــران و در کل مناطــق شــهری نســبت بــه فصــل قبــل 17 و فصــل مشــابه ســال قبــل 
14/4 درصــد افزایــش نشــان مــی دهــد، بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت بهــای واحــد هــای مســکونی در ســال 97 پیــش بینــی مــی شــود کــه 

تــورم باالیــی در ابتــدای ســال آینــده در بخــش اجــار مســکن باشــیم.
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  استخراج طال 
میــزان تولیــد جهانــی طــال در ســال 2017 بیــش از 4 هــزار و500 تــن بــود، بــا توجــه بــه افزایــش روز افــزون ایــن فلــز گــران بهــا در حــوزه هــای 
ــه  زیــور آالت، مدیریــت ریســک در اوراق بهــادار مالــی، محافظــت از ثــروت و صنایــع الکترونیــک مثــل ســاخت گوشــی های هوشــمند همــواره نیــاز ب
تولیــد ایــن فلــز احســاس مــی گــردد، چیــن 22 درصــد، آمریــکای جنوبــی و مرکــزی 17 درصــد، آمریــکای شــمالی 15درصــد، آفریقــا20 درصــد، روســیه 
14درصــد و ســایر کشــورها 12 درصــد ســهم از تولیــد جهانــی ایــن فلــز را دارنــد، در بــازه 10 ســاله یعنــی از ســال 2007 میــزان تولیــد طــال از 2 هــزار 
و 380 تــن در ســال 2007 بــه 3 هــزار و 360 تــن در ســال 2017 رســید و ذخیــره طــالی جهــان از 47 هــزار تــن بــه 54 هــزار تــن افزایــش یافــت. 
چیــن، اســترالیا و روســیه را مــی تــوان از بــزرگ تریــن تولیــد کننــدگان طــال نــام بــرد، چیــن در ســال 2017 بــا 440 تــن در ردیــف نخســت و ایــران 
ــرآورد  ــارد دالر ب ــزان 110میلی ــه می ــران در ســال 2014 ب ــر ارز و طــالی ای ــرار داشــت. ذخای ــدگان طــالی جهــان ق ــن در رده 43 تولید کنن ــا 5/ 7 ت ب
ــد. در ســال  ــان چیــن مقــام اول را داشــته و ژاپــن و عربســتان مقــام دوم و ســوم را دارن ــان 168 کشــور دارد. در ایــن می ــه 21 را از می شــده کــه رتب
2017 هنــد در رده نخســت مصــرف طــالی جهــان و ایــران نیــز در رده هشــتم قــرار داشــت.ایران 24 معــدن طــالی فعــال دارد و تعــداد آن همــواره در 
حــال افزایــش اســت و بــا توجــه بــه ارزش اقتصــادی ایــن فلــز، اســتخراج از معــادن کوچــک هــم توجیــه اقتصــادی دارد، آذربایجــان غربــی طالیــی 

تریــن اســتان ایــران اســت.

رفتـــار پاییـــزی طـــــال
گروه اقتصادی
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  آب و هوای پاییزی طال
در اولیــن روز مهــر قیمــت هــر گــرم طــالی 18 عیــار 420 هــزار تومــان 
ــز در ابتــدای مهــر  ــد افزایشــی خــود را نشــان داد. ســکه نی ــود کــه رون ب
ــال  ــای ط ــت. به ــرار داش ــان ق ــزار توم ــون و 700 ه ــال  4 میلی در کان
ــو در  ــن الگ ــا ای ــود ام ــت می ش ــار اف ــد ارزش دالر دچ ــا رش ــوال ب معم
ــا  ــد ب ــر ســکه طــرح جدی ــه مه ــق نشــد، در نیم ــر محق ــه مه ــن هفت اولی
کاهــش محســوس تــا 4 میلیــون تومــان نیــز عقــب نشــینی کــرد، کاهــش 
چشــم گیــر حبــاب ســکه را برخــی از فعــاالن بــازار مرتبــط بــا ورود بیشــتر 
ــا بیســت و یکــم  ــازار دانســتند، از پنجــم ت ــه ب ــروش ب ســکه های پیش ف
مهــر ســکه حــدود 30 درصــد از ارزش خــود را از دســت داد، رونــد نزولــی 
ــی  ــا تامیــن مال ــارزه ب ــا تصویــب الیحــه مب ــوان ب بهــای ســکه را مــی ت
ــح  ــت لوای ــی و سرنوش ــای نفت ــب تحریم ه ــا عواق ــره زد، ام ــم گ تروریس
ــه طــوری کــه  ــازار را افزایشــی نمــود ب ــن ب ــا FATF مجــددا ای ــط ب مرتب
ــت 4  ــه قیم ــدی ب ــی 11 درص ــد هفتگ ــا رش ــد ب ــرح جدی ــکه ط ــر س ه
ــای  ــا انته ــکه ت ــی س ــد کاهش ــید، رون ــان رس ــزار توم ــون و 450 ه میلی

ــن  ــه داشــت، در پنجمی ــا نوســانات سینوســی ادام ــز ب ــان نی ــه اول آب هفت
ــه  ــان معامل ــزار توم ــون و 300 ه ــت 4 میلی ــا قیم ــکه ب ــه س روز از هفت
شــد، امــا افزایــش بهــای اونــس ســبب شــد کــه ســکه نســبت بــه ریــزش 
ــاه  ــول م ــی ط ــد، در تمام ــان ده ــود نش ــتری از خ ــت بیش ــی مقاوم قیمت
آبــان ســکه بیــن ارقــام 3 میلیــون و 900 تــا 4 میلیــون 800 رفتــار رفــت 
و برگشــتی را تجربــه کــرد ولــی همــواره مســیر کاهشــی را دنبــال نمــود، 
از ابتــدای آذر ســکه در کانــال 3 میلیــون 950 قــرار داشــت کــه در میانــه 
ــتمین روز از آذر  ــرد، در بیس ــه ک ــز تجرب ــون 760 را نی ــم 3 میلی ــاه رق م
ــن  ــم پایی ــن رق ــت ای ــرار گرف ــزار ق ــون 550 ه ــال 3 میلی ــکه در کان س
ــن  ــازار ای ــاالن ب ــود، فع ــاه ســال جــاری ب ــرداد م ــم ســکه از م ــن رق تری
ریــزش ســکه را بــا کاهــش قیمــت دالر تــا مــرز روانــی 10 هــزار تومــان 
ــا  ــد ب ــرح جدی ــکه ط ــز س ــن روز از فصــل پایی ــتند. در آخری ــط دانس مرتب
رشــد 10 هــزار تومانــی بــه قیمــت 3 میلیــون و 400 هــزار تومــان معاملــه 
ــر مســتقیمی  ــی اث ــی همچــون قیمــت طــالی جهان ــز عوامل شــد. در پایی
بــر تغییــر قیمــت ســکه نداشــت و تنهــا نــرخ ارز یکه تــاز میــدان تغییــرات 

ــود. ارزش ســکه ب
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  اونس طال
اونــس در ابتــدای مهــر در کانــال 1180 دالر و بــا رونــد کاهشــی 
ــرعت  ــه س ــا ب ــرد ام ــروع ک ــود را ش ــهریور کار خ ــای ش ــه انته ــبت ب نس
ــه یــک قدمــی  ــا 9 درصــد افزایــش خــود را ب و در دهمیــن روز از مهــر ب
ــت خــود را در 1200  ــر توانســت موقعی ــه مه ــا نیم 1200 دالر رســاند و ت
ــق  ــالم تواف ــر اع ــه اول مه ــداد هفت ــن روی ــم تری ــد. مه ــت نمای دالر تثبی
ــا افــت محــدودی مواجــه  ــود کــه اونــس را ب ــادا ب ــکا و کان تجــاری آمری
ــر ابتدایــی توافــق »نفتــا« از بازارهــای جهانــی کنــار رفــت  نمــود، امــا اث
ــمالی  ــکای ش ــاری آمری ــان تج ــه پیم ــود را ب ــش دوم خ ــا واکن ــا بازاره ت

ــر  ــی دالر ب ــه فشــارهای فن ــه ب ــا توج ــر و ب ــد. از ســوی دیگ نشــان دهن
ــل  ــا عام ــت ایتالی ــی دول ــدی بده ــری 24 درص ــا از کس ــال، نگرانی ه ط
ــا داده هــای  تقویــت تقاضــای محافظه کارانــه طــال شــد. امــا ایــن رونــد ب
ــد  ــالوه رش ــد. به ع ــدار نمان ــکا پای ــاد آمری ــات اقتص ــش خدم ــوی بخ ق
ــه  ــر ب ــاله منج ــورد 7 س ــه رک ــکا ب ــاله آمری ــه 10 س ــی اوراق خزان بازده
تقویــت جریــان ســرمایه بــه ســمت دالر نســبت بــه طــال شــد و از ارزش 
فلــز زرد کاســت. در بیســتمین روز از مهــر اونــس خــود را در کانــال 
ــه  ــته بودک ــاه گذش ــاء در دو م ــن به ــم باالتری ــن رق ــه ای ــد ک 1220 دی
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مهــم تریــن دلیــل آن را مــی تــوان رســیدن بــازده اوراق خزانــه بلندمــدت 
آمریــکا بــه اوج 7 ســاله و نگرانــی از آثــار انقباضــی نــرخ بهــره و حرکــت 
ســرمایه بــه ســمت طــال به عنــوان دارایــی امــن، و انتقــادات تنــد ترامــپ 
ــوان  ــدرال رزرو و کاهــش شــاخص دالر عن از سیاســت هــای انقباضــی ف
ــی  ــت ارزیاب ــال را مثب ــی ط ــد آت ــول رون ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــود. صن نم
نمــود، ایــن صنــدوق بــا اشــاره بــر محبوبیــت و امنیــت ایــن فلــز و تشــدید 
ــد  ــان، رش ــاد جه ــم انداز اقتص ــزارش چش ــادی در گ ــک های اقتص ریس
ــه  ــرد ک ــی ک ــد پیش بین ــر از 7/ 3 درص ــده را کمت ــال آین ــادی س اقتص
ــا  ــس ت ــی اون ــد افزایش ــد. رون ــم می زن ــال رق ــود ط ــل دالری را به س عام
10 آبــان بــه طــول انجامیــد امــا ثبــت رکــورد 18 ســاله شــاخص اطمینــان 

ــطح  ــا س ــاخص دالر ت ــی ش ــوج افزایش ــده م ــده در ایاالت متح مصرف کنن
ــا 1215  ــس را ت ــای اون ــوع به ــن موض ــرد و ای ــت ک ــد را تقوی 97 واح
دالر کاهــش داد، امــا رونــد افزایشــی اونــس بــا شــیب بســیار مالیــم تــا 
ــا قیمــت 1248  انتهــا آذر مــاه صــورت پذیرفــت، در 20 آذر هــر اونــس ب
ــت 10  ــا اف ــاه دالر ب ــن روز آذرم ــد. بیســت و پنجمی ــی ش ــه م دالر مبادل
ــای  ــت به ــر بازگش ــران مبنی ب ــارات معامله گ ــد انتظ ــراه ش ــدی هم درص
ــازار ارز، افزایــش تقاضــای مصرفــی در  ــا ب دالر، شــیوه متفــاوت عرضــه ب
ــر  ــرایط امنیتی ت ــی و ش ــای جهان ــس در بازاره ــای اون ــش به ــازار، افزای ب
در بــازار ارز نســبت بــه ســکه عوامــل منــع افــت شــدید بهــای طــال هــم 

ــا قیمــت دالر شــد. ــراز ب ت
منابع:

tsetmc.com -  tgju.org  - بانک مرکزی ایران- مرکز آمار ایران
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  مقدمه 
هــر چنــد در ســال هاي اخیــر ســاماندهي زیرســاخت هاي فنــاوري اطالعــات در ســطح بنگاه هــاي خصوصــي و ســازمان هاي دولتــي مــورد توجــه قــرار 
ــره اي و در مرزهــاي هــر ســازمان  ــه صــورت جزی ــن زیرســاخت ها ب ــوارد ای ــه در بیشــتر م ــرد ک ــوان مشــاهده ک ــي مي ت ــه راحت ــا ب ــه اســت، ام گرفت
ــه ایــن نکتــه  ــا معضــل فــوق بایــد ب پیاده ســازي شــده و امــکان برقــراري ارتباطــات بیــن سیســتم ها و ســازمان ها وجــود نداشــته اســت. در ارتبــاط ب
ــد  ظریــف اشــاره کــرد کــه مدیریــت کالن در ســطح ملــي تنهــا در صــورت وجــود امــکان تجمیــع اطالعــات نهادهــا و ســازمان هاي مختلــف مي توان
ــر و گاهــي  ــف در ســال هاي اخی ــه ظری ــن نکت ــال داشــته باشــد. ای ــه دنب ــي در ســطح کالن ب ــراي تصمیم گیري هــاي مدیریت ــن اثربخشــي را ب باالتری
اوقــات در لــواي بــروز برخــي اتفاقــات مــورد توجــه ارکان مختلــف دولتــي قــرار گرفتــه اســت کــه البتــه در بیشــتر مواقــع رفــع نواقــص اطالعاتــي بیــن 

ســازماني بــر دوش مــردم گذاشــته شــده اســت.

مدیریـــت جزیـــره ای در ســـازمان ها
غالمرضا علیزاده
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  تفکر سیستمي 
سیســتم نوعــي اندیشــه یــا قالــب ذهنــي اســت کــه مــي توانــد در برخــورد 
پدیــده هــا مــورد بهــره بــرداري قــرار گیــرد. اندیشــه سیســتمي را از یــک 
ــا  ــاني و ت ــع انس ــا و جوام ــازمان ه ــان، س ــک انس ــا ی ــک ت ــلول کوچ س
ــرار داد.  ــتفاده ق ــورد اس ــوان م ــي ت ــا م ــان ه ــي و کهکش ــه شمس منظوم
ــت. ــر ماس ــورد نظ ــوع م ــدوده موض ــا مح ــتم م ــدوده سیس ــع مح در واق

ــه  ــا وظیف ــا ی ــک از فرآینده ــر ی ــرای ه ــه ب ــود ک ــوم ب ــته مرس در گذش
ــه  ــه تهی ــد و وظیف ــدوده آن فرآین ــه ای در مح ــتم های جداگان ــا، سیس ه
می شــد کــه بــه سیســتم های جزیــره ای معــروف بودنــد، ولــی مشــکالتی 
ــه  ــد ک ــل می ش ــرش حاص ــوع نگ ــن ن ــا ای ــان ب ــرور زم ــه م ــی ب اساس

ــود کــه چــون هــر یــک از  یکــی از بزرگ تریــن آن هــا ایــن ب
سیســتم ها بــرای یــک فرآینــد یــا وظیفــه  خــاص تهیــه 

ــکل  ــر مش ــه یکدیگ ــتم ها ب ــال سیس ــدند، اتص می ش
ــد  ــون دی ــی چ ــود و از طرف ــن ب ــی غیرممک ــا حت ی
ــازمان  ــی از س ــورد بخش ــتم ها در م ــی سیس طراح
ــی  ــداف کل ــتم ها اه ــن سیس ــود، ای ــه کل آن ب و ن
ــد.  ــرآورده نمی کردن ــه نحــو مطلــوب ب ســازمان را ب

ــده سیســتم های یکپارچــه ســازمانی  بدین صــورت ای
بــه وجــود آمــد. در ایــن دیــدگاه بــرای ســازمان یــک 

ــی  ــدادی زیرسیســتم مســتقل، ول سیســتم متشــکل از تع
ــور را  ــکالت مذک ــه مش ــد ک ــی می ش ــم طراح ــا ه ــط ب مرتب

ــوز هــم  ــا ایــن حــال یــک مشــکل اساســی کــه هن مرتفــع می ســاخت. ب
خودنمایــی مــی کــرد، حجــم زیــاد کار بــرای طراحــی و پیــاده ســازی ایــن 
سیســتم ها بــود. از ابتــداي تاریــخ دو نــوع نگــرش نســبت بــه پدیــده هــا 

ــوده اســت. رایــج ب
بــه کالمــي دیگــر دانشــمندان و صاحــب نظــران جوامــع هــر پدیــده اي را 
بــه دو شــیوه متفــاوت مــورد توجــه خویــش قــرار مــي دادنــد. ایــن دو نــوع 

نگــرش عبــارت بودنــد از:   
الف -  نگرش تجزیه گرا یا مکانیســتي       

ب -  نگرش کل گرا یا سیســتمي 
ــد و در زمــان هــاي  هــر دو نگــرش ریشــه در تمــدن هــاي باســتاني دارن
ــه بشــري را  ــع خــود جامع ــه و از مناف ــرار گرفت ــورد اســتفاده ق ــف م مختل
بهــره منــد ســاخته انــد. نگــرش نــوع نخســت یــا تجزیــه گــرا برخاســته از 
اندیشــه فالســفه یونــان باســتان اســت. هــر پدیــده اي را ابتــدا بــه اجــزاي 
ــار هــر یــک  ــا مطالعــه رفت ــد و مــي خواهــد ب ــر تقســیم مــي نمای کوچکت
از اجــزاء بــه رفتــار پدیــده اصلــي دســت یابــد. بــه عبارتــي رفتــار پدیــده 
اصلــي را حاصــل جمــع رفتــار اجــزاي آن مــي دانــد. رنــه دکارت  فیلســوف 
فرانســوي) 1596 تــا 1650 ( کــه خــود از طرفــداران و بنیــان گــذاران ایــن 
نظریــه اســت اصولــي را بــراي آن وضــع نمــوده اســت.دکارت مــي گویــد 
شــخص در برخــورد بــا هــر پدیــده اي بایــد از اصــول زیــر پیــروي کنــد: 

1-  تنها چیزي را بپذیرد که برایش حقیقتي روشــن باشد. 
2-  هر مســأله را حتي االمکان به اجزاء و عناصر کوچکتر تجزیه کند. 

3-  کار خــود  را بــا بررســي ســاده تریــن عنصــر آغــاز نمایــد ســپس بــه 

ــردازد.  ــر پ ــده ت ــه عناصــر پیچی ــه مطالع ــا شــیوه اي منظــم ب ــج و ب تدری
تــا ســرانجام بــه ویژگــي هــاي پدیــده اصلــي پــي ببــرد یــا دالیــل رفتــار 

خــاص آن پدیــده را دریابــد. 
نگــرش تجزیــه گــرا در قــرن هفدهــم نگرشــي فراگیــر بــود، د ر بســیاري 
ــاي  ــته ه ــر رش ــیمي و دیگ ــک، ش ــي فیزی ــوم طبیع ــاي عل ــته ه از رش
علمــي بــکار گرفتــه شــد و پیــروزي هــاي چشــمگیري را در زمینــه علــوم 

ــازه اي شــد.  ــه ارمغــان آورد و منشاءکشــف هــاي ت ــراي انســان ب ب
بیندیشیم؟ چگونه سیستمی 

شـــرط ورود بــه دنیـــاي سیســتم آمادگـــي ذهنـــي اســت. بــراي اینکــه 
سیستــــمي بیندیشــیم بایــد چارچـــوب هــاي ذهنــي خــود را بــه کنـــاري 
بگذاریــم و بــي تعصـــب نســبت بــه شـــیوه هــا و روش هــاي 
از قبــل آزمـــوده خـــود آمــــاده پذیرفتــن نـــوع تــازه اي 
از تفکــر و اندیشــه بشــویم. غالبــًا  ذهـــن مــا را 
ــه  ــر کــرده اســـت شـــاید ب اندیشـــه هــاي آشــنا پ
دلیـــل تکـــرار نــوع خـــاصي از تفکــر، بــه درســتي 
ــوع  ــرک ن ــا نادرســتي آن فکــر نکنیــم و شــاید ت ی
ــر  ــادگي میس ــه س ــل ب ــه و عم ــي از اندیش خاص
ــتن  ــیدن برداش ــتمي اندیش ــراي سیس ــا ب ــد، ام نباش
ــیاري از  ــاي بس ــه ه ــت. نمون ــروري اس ــن گام ض ای
تصمیــم هــا را در جامعــه خــود مــي بینیــم کــه بــه ســبب 
سیســتمي نیندیشــیدن حــادث شــده و هزینــه هــا و خســارات 
جبــران ناپذیــري را بــر جامعــه تحمیــل کــرده اســت. ایجــاد و ادامــه رشــته 
هــاي تحصیلــي در دانشــگاه هــا بــي توجــه بــه نیــاز بخــش هــاي مختلــف 
اقتصــادي و اجتماعــي، اقداماتــي کــه بــه رشــد بــي رویــه جمعیــت منجــر 
شــد و منابــع هنگفتــي از جامعــه صــرف ایــن رشــد  جمعیــت شــده و بعــد 
ــتمي در  ــر سیس ــدم تفک ــاده از ع ــه س ــد  دو نمون ــد ش ــز خواه ــن نی از ای
جامعــه مــا مــی باشــد.تجزیه گرایــي در یــک جامعــه بــي آنکــه بــه تأثیــر 
ــي  ــبب م ــردد س ــه گ ــزاء توج ــایر اج ــه و س ــت در کل مجموع ــر فعالی ه
ــف شــود و فرصــت هــاي بســیاري  ــي نتیجــه تل ــع عظیمــي ب شــود مناب

ــرود.  از دســت ب
یکــي از صاحــب نظــران سیســتم بنــام چرچمــن مثــال ســاده اي از عــادت 
بــه نــوع خاصــي از اندیشــیدن و قالــب هــاي ذهنــي شــکل گرفتــه را بدین 
ــت؟  ــل چیس ــند اتومبی ــما بپرس ــر از ش ــه اگ ــازد ک ــي س ــرح م ــان مط س
بالفاصلــه پاســخ مــي دهیــد اتومبیــل وســیله اي اســت کــه چهــار چــرخ  
دارد. پرســش گــر دوبــاره از شــما مــي پرســد آیــا ممکــن اســت اتومبیلــي 
بــا ســه چــرخ نیــز وجــود داشــته باشــد؟ بــا عمــق بیشــتري بــه تفکــر مــي 
ــد و شــاید  ــر ممکــن نمــي دانی ــد و وجــود چنیــن وســیله اي را غی پردازی
ــده باشــید. پــس پاســخ خــود را تعدیــل  هــم مشــابه آن را در گذشــته دی
ــا ســه چــرخ هــم وجــود  ــي ب ــه ممکــن اســت اتومبیل ــد، کــه بل مــي کنی
داشــته باشــد. امــا، چــرا بــه همیــن جــا خاتمــه نمــي یابــد. ســؤال کننــده 
ــد و شــما ناچــار  ــا دو چــرخ را مطــرح مــي کن احتمــال وجــود اتومبیــل ب

بــاز هــم بــه تعدیــل پاســخ نخســتین خــود مــي پردازیــد و ایــن 
پرســش همچنــان در مــورد اتومبیــل بــا یــک چــرخ و حتــي بــدون چــرخ 

شرط ورود به دنیاي 
سیستم آمادگي ذهني است. 

براي اینکه سیســتمي بیندیشیم باید 
چارچــوب هاي ذهني خود را به کناري 
بگذاریم و بي تعصب نســبت به شیوه ها 
و روش هــاي از قبل آزموده خود آماده 

پذیرفتــن نوع تازه اي از تفکر و 
اندیشه بشویم.



24

ــرش  ــه پذی ــار ب ــر ســؤال شــما ناچ ــا ه ــد ب ــي بینی ــي شــود. م مطــرح م
ــازه اي از  ــار وارد قلمــرو ت ــازه اي از اندیشــیدن شــده ایــد و هــر ب ــوع ت ن
ــوع  ــادي شــدن ن ــي از ع ــوق مثال ــال ف ــد. مث ــده ای تفکــري خــاص گردی
اندیشــه اســت کــه بنیــان اعمــال و رفتــار شــخصي و اجتماعــي مــا را مــي 
ــان  ــه برایم ــارف ک ــاي متع ــه ه ــت اندیش ــم از دس ــه بتوانی ــازد. چنانک س
بصــورت عــادت هــاي خشــک و انعطــاف ناپذیــر در آمــده انــد، رهــا شــویم 
ــازه اي از اندیشــیدن بیاوریــم هــر لحظــه و هــر زمــان  ــه نــوع ت و روي ب
اندیشــه هــاي خــود را نــو کنیــم. بــه روابــط علمــي و عملــي پدیــده هــا 
فکــر کنیــم، وارد دنیــاي تــازه اي شــده ایــم. دنیایــي کــه شــگفتي هــاي 
آفرینــش را بــر مــا مــي نمایانــد و توانایــي هــاي بــي حــد و مــرز هــوش 
ــورد  ــم در م ــر بتوانی ــي دارد. اگ ــوف م ــا مکش ــر م ــاني را ب ــن انس و ذه
ــه  ــم ب ــد کنی ــا تردی ــتي آن ه ــتي و نادرس ــود و درس ــار خ ــادات و رفت ع
فلســفه وجــودي هــر یــک بیندیشــیم و آثــار مترتــب بــر آن هــا را وارســي 
کنیــم آمــاده وارد شــدن بــه  دنیــاي سیســتم هســتیم. دنیــاي شــگفتي کــه 
پیچیدگــي هــاي آن تــا بــي نهایــت ادامــه مــي یابــد. بدیهــي اســت کــه 
بــا مشــاهده ایــن همــه ظرفیــت و پیچیدگــي در دنیــاي آفرینــش از یــک 
ــا منظومــه هــا و کهکشــان هــا چــاره اي جــز تســلیم و تعظیــم  ســلول ت

ــم داشــت.  ــده آن نخواهی ــر آفرینن در براب

 جزیره اي شدن سیستم 
وقتــي کــه زیــر سیســتم هــا ) فرعــي ( ارتبــاط متقابــل خــود را از دســت 
ــود  ــي ش ــه م ــود تجزی ــاي خ ــر سیســتم ه ــه زی ــد و سیســتم ب ــي دهن م
مــي گوینــد سیســتم جزیــره اي شــده اســت در مجمــوع مــي تــوان گفــت 
ــش  ــر سیســتم های ــداري سیســتم و زی ــه ناپای ــا ب ــره اي شــدن الزام جزی
ــزه اي  ــه جزی ــداري سیســتم از مرحل ــا ناپای ــا عموم ــود ام ــي ش منجــر نم
ــدید  ــل ش ــر عوام ــت تاثی ــتم تح ــت سیس ــن اس ــذارد ممک ــي گ ــدن م ش
آنــي قــرار گیــرد و دچــار ناپایــداري مــي شــود ایــن ناپایــداري مــي توانــد 
ــا اگــر عوامــل  ــد. ام ــره اي شــدن آن جلوگیــري کن گــذرا باشــد و از جزی
ــد و سیســتم  ــر شــوند و اســتمرار یابن ــال ت ــان فع ــداري در طــول زم ناپای
رونــد ناپایــداري دینامیــک را بپیمایــد جزیــره اي شــدن اتفــاق مــی افتــد. 
در مــواردي ناپایــداري سیســتم بزرگتــر کــه بــه جزیــره اي شــدن منجــر 
مــي شــود. الزامــا ناپایــداري سیســتم هــاي کوچــک یــا زیــر سیســتم هــا 
ــًا   ــره اي شــدن الزام ــوان گفــت جزی ــدارد. در مجمــوع مــي ت ــال ن را بدنب
ــا  ــود ام ــي ش ــر نم ــش منج ــتم های ــر سیس ــتم و زی ــداري سیس ــه ناپای ب

ــره اي شــدن مــي گــذرد.  ــه جزی ــداري سیســتم از مرحل ــًا  ناپای عموم
نقطــه مقابــل طــرح جامــع، سیســتم هــای پراکنــده و بــه اصطــالح جزیــره 
ــان  ــاز در زم ــر حســب نی ــق و ب ــزی دقی ــه ری ــدون برنام ــه ب ای اســت ک
هــای مختلــف در ســازمان ایجــاد شــده انــد اغلــب سیســتم هــای جزیــره 

ای دارای ویژگــی هــای مشــترک زیــر هســتند.
• عدم رعایت اســتاندارد واحد برنامه نویســی در سیستم های یک سازمان 

• عدم ارتباط مناســب بین سیستم ها 
ــی  ــه نویس ــای برنام ــای داده ای و روش ه ــگاه ه ــا، پای ــان ه ــوع زب • تن

ــف ــای مختل ــرای سیســتم ه ب

• عدم وجود مســتندات کافی برای نگهداری و پشــتیبانی سیستم ها
• عدم پوشــش کامل کل حوزه سازمان

• تداخل حوزه وظیفه و کاری بین برخی از سیســتم ها
• تولیــد و به کارگیری چند باره برخی از اطالعات

  سیستم جزیره ای
ایــن نــوع از سیســتم هــا کــه اغلــب بــرای رفــع نیازهــای مقطعــی ســازمان 
و بــدون توجــه بــه کل مجمــوع و سیســتم هــای موجــود تولیــد مــی شــوند، 
ــود  ــا وج ــه از آن ه ــی ک ــی از انتظارات ــا تمام ــی ی ــد، بخش ــان تولی در زم
دارد را بــرآورده مــی کننــد امــا هنگامــی کــه تعــداد چنیــن سیســتم هایــی 
افزایــش مــی یابــد عــدم هــم خوانــی آن هــا آشــکار مــی شــود. فراواننــد 
ســازمان هایــی کــه چنــد سیســتم از ایــن نــوع دارنــد کــه ایــن سیســتم 
ــی  ــده م ــراوان دی ــتند. و ف ــته هس ــم وابس ــه ه ــی ب ــر اطالعات ــا از نظ ه
شــود کــه اطالعــات یــک سیســتم روی کاغــذ چــاپ مــی شــود و دوبــاره 
وارد سیســتم دیگــر مــی شــود.این امــر عــالوه بــر اتــالف زمــان و هزینــه، 
خــود منشــاء خطاهــای ســهوی و عمــدی انســانی اســت کــه زیــان هــای 
ــه وجــود  ــرای کشــف و رفــع خطــای ب ناشــی از آن بســیار اســت و گاه ب
آمــده، زمــان فراوانــی صــرف مــی شــود.به نحــوی کــه برخــی از ســازمان 
هایــی کــه بــا چنیــن مشــکلی روبــرو هســتند، کنتــرل هــای انســانی چنــد 
ــد نفــر مســئول  ــد. در ایــن ســازمان ها،چن ــه وجــود آورده ان ســطحی را ب
ــاپ شــده سیســتم اول و ورودی  ــای چ ــق داده ه ــرل تطاب بررســی و کنت
سیســتم دوم هســتند. مشــکل دیگــر، تناقضــات خروجــی هــای سیســتم 
هــا بــا یکدیگــر اســت.اغلب ایــن تناقضــات زمانــی خودشــان را نشــان مــی 
دهنــد کــه مدیریــت، اطالعــات یکســانی را از واحدهــای مختلــف ســازمان 
درخواســت کند.اغلــب پاســخ هــای رســیده بــا هــم تناقــض دارنــد و داده 
هــای یکدیگــر را تاییــد نمــی کننــد. مشــکل از آنجایــی ناشــی مــی شــود 
کــه اطالعــات پایــه ایــن سیســتم هــا بــا هــم یکــی نیســت. بــرای رفــع 
پایــه ای و درســت ایــن قبیــل مشــکالت اســتفاده از سیســتم هــای جامــع 
ــه ای  ــای یکپارچ ــتم ه ــع سیس ــای جام ــتم ه ــود. سیس ــی ش ــه م توصی
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هســتند کــه بــا شــناخت دقیــق و درســت کل نیازمنــدی هــای ســازمان و 
بــا طراحــی و نقشــه قبلــی طراحــی و تولیــد مــی شــوند. بــرای دســتیابی 
بــه سیســتم هــای جامــع الزم اســت طــرح جامــع در ســازمان اجــرا شــود. 
طــرح جامــع فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ســازمان بــا شــناخت درســت 
ــن  ــف، بهتری ــای مختل ــل ه ــی راه ح ــازمان و بررس ــای س ــدی ه نیازمن
روش را بــرای گســترش نظــام منــد فنــاوری اطالعــات در ســازمان 

طراحــی و توصیــه مــی کنــد. 

  سیستم های تک منظوره و سیستمهای جزیره ای
• در ایــن سیســتم هــا، ارتبــاط بیــن بخــش هــای مختلــف وجــود نــدارد و 

در صــورت وجــود در ضعیــف تریــن حــد خــود مــی باشــند.
• در چنیــن سیســتم هایــی ورود مجــدد اطالعــات از عمــده چالــش هــای 

پیــش روی مدیــران مــی باشــد. 
ــت  ــر روی دق ــز ب ــره ای تمرک ــوره و جزی ــک منظ ــای ت ــتم ه • در سیس
ورود اطالعــات و همیــن طــور بــروز نگهداشــتن آنهــا مــی باشــد. بــر ایــن 
اســاس زمــان زیــادی صــرف انجــام ایــن کار هــا مــی گــردد و ایــن خــود 

باعــث کاهــش بازدهــی پرســنل مــی شــود. 
• گزارشــات ســاده و معمولــی چیــزی اســت کــه در ایــن سیســتم هــا ارائــه 
مــی شــود و بدلیــل نبــود اطالعــات کافــی نمــی تــوان در حــد مطلوبــی بــه 

تجزیــه و تحلیــل اطالعــات و داده هــا پرداخــت.
• در ایــن دوره هــر بخــش ســازمان داراي سیســتم هــاي کامپیوتــري بــود 

و ایــن سیســتم هــا مســتقل از یکدیگــر بــه کار خــود مشــغول بودنــد، بــه 
همیــن دلیــل ایــن سیســتم هــا را سیســتم هــاي جزیــره اي مــي خواننــد. 
ــر  ــات زی ــا داراي خصوصی ــن سیســتم ه ــد ای ــه داده ش ــي ک ــا توضیحات ب

هســتند: 
ــن آن هــا نیســت، وجــود طراحــي هــاي  ــي بی ــوي اطالعات ــاط ق 1- ارتب
مســتقل و نامرتبــط باعــث شــده کــه گــردش اطالعــات در هــر سیســتم 
ــاط  ــک ارتب ــاالت ی ــي ح ــط در بعض ــد و فق ــودش باش ــه خ ــور ب محص
ضعیــف و پــر دردســر بــه صــورت »ارســال رکــورد« بیــن آن هــا وجــود 

داشــته باشــد. 
2- چــاق و تنبــل هســتند، بــه مــرور زمــان مشــخصات آن هــا تغییــر کــرده 
و طیــف وســیعي از نیازهــاي کاربــران سیســتم را مــي پوشــانند و در عیــن 
ــور  ــن ط ــود. همی ــي ش ــام م ــختي انج ــه س ــا ب ــرات در آن ه ــال تغیی ح
بخشــي از وظایــف و اهــداف سیســتم هــاي دیگــر را بــه صــورت ناقــص 

پوشــش مــي دهنــد. 
3- نســبت بــه اهــداف و فعالیــت هــاي تجــاري شــرکت واگــرا هســتند بــه 
عبــارت دیگــر هــر کــدام هــدف خاصــي را دنبــال مــي کننــد و برآینــد آن 
هــا بــا اهــداف کلــي ســازمان منطبــق نیســت. هــر کــدام از سیســتم هــا 
داده هــاي مربــوط بــه خــود را پــردازش مــي کننــد و ایــن داده بــه دلیــل 
عــدم ارتبــاط فیزیکــي و منطقــي بــا یکدیگــر متناقــض هســتند و بنابرایــن 
ــات  ــي از اطالع ــورت ترکیب ــه ص ــد ب ــات جدی ــتنتاج اطالع ــکان اس ام
ــري  ــت و رهب ــث هدای ــد. )در بح ــي باش ــر نم ــتم میس ــد سیس ــا چن دو ی
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ــي از  ــواره ترکیب ــتراتژیک، هم ــدف اس ــک ه ــه ســمت ی ــازمان ب ــک س ی
اطالعــات هــر یــک از سیســتم هــا نیــاز اســت(

4- هزینــه نگهــداري و پشــتیباني آن هــا زیــاد اســت، بــه دلیــل اســتفاده 
ــواره  ــران، هم ــاي کارب ــدن نیازه ــر ش ــده ت ــي و پیچی ــوژي قدیم از تکنول
پیــاده ســازي بعضــي نیازهــا یــا مشــکالت تکنولوژیکــي و طراحــي 
ــد  ــاي جدی ــادي اســت. بعضــي نیازه ــه زی ــت و هزین مســتلزم صــرف وق
ــر جانبــي روي  ــا داراي اث ــه تغییــر در طراحــي کالن سیســتم و ی منجــر ب

ــاي سیســتم اســت. ســایر بخــش ه
5- وجــود افزونگــي و کارهــاي تکــراري در فعالیــت سیســتم هــا. 
همانگونــه کــه اشــاره شــد بــه مــرور زمــان در هــر یــک از سیســتم هــاي 
جزیــره اي تغییراتــي اعمــال مــي گــردد کــه بــه دلیــل اســتقالل طراحــي 
ــه صــورت تکــراري و  ــا یکدیگــر ب ــاط فیزیکــي ب هــر کــدام و عــدم ارتب

ــد ــد آم ــوازي در خواهن م

 شرایط پایداري سیستم 
ــرات محیطــي و از ســوي  ــا تغیی ــک ســو ب ــي سیســتم از ی ــادل و پایان تع
ــازش  ــن س ــرگاه میانگی ــتگي دارد. ه ــي آن بس ــاط درون ــا انضب ــر ب دیگ
ــر  ــرات محیطــي متناســب و براب ــن تغیی ــا میانگی ــک سیســتم ب ــري ی پذی
ــي  ــرات طبیع ــه تغیی ــي ک ــد.در دوران های ــي مان ــدار م ــتم پای ــد سیس باش
ــري  ــازش پذی ــه س ــادر ب ــي ق ــاي حیوان ــه ه ــي از گون ــوده برخ ــدید ب ش
ــش نســل  ــا ســال پی ــون ه ــد.  میلی ــه ان ــن رفت ــوده و از بی ــط نب ــا محی ب
ــودي  ــه ناب ــط ب ــي محی ــدید و ناگهان ــرات ش ــبب تغیی ــه س ــورها ب دایناس

ــط نشــد.  ــا محی ــادل ب ــه ایجــاد تع ــادر ب ــور ق ــن جان ــرا ای ــد. زی گرائی
پایداري سیســتم = ســرعت سازش پذیري=  سرعت تغییر محیط

انضبــاط درونــي سیســتم یــا حفــظ هماهنگــي و همزمانــي فعالیــت اجــزاي 
ــداري سیســتم اســت چنانچــه خروجــي  ــا یکدیگــر شــرط دیگــر پای آن ب
ــردد،  ــل نگ ــي تحصی ــاي فرع ــتم ه ــي از سیس ــده در یک ــي ش ــش بین پی
ــي  ــه خطــر م ــات آن را ب ــالل ایجــاد شــده حی در مجموعــه سیســتم اخت
انــدازد. بــه کالم دیگــر ناپایــداري سیســتم هنگامــي پیــش مــي آیــد کــه 
مشــخصه مطلــوب خروجــي سیســتم بــه مشــخصه نامطلــوب تغییــر یابــد  
ــوب ممکــن نگــردد و سیســتم  ــت مطل ــه حال ــه نحــوي کــه بازگشــت ب ب
در وضعیــت ثانویــه غیــر مطلــوب قــرار گیــرد. هرسیســتمي داراي دو نــوع 
تعامــل اســت. درونــي و برونــي تعامــل درونــي کــه مــي توانــد بــه اشــکال 
مختلــف وجــود داشــته باشــد. حکایــت از داد و ســتد و تاثیــر میــان اجــزاء 
یــا هــر یــک از سیســتم هــاي فرعــي دارد و تعامــل برونــي داد ســتد میــان 
کل سیســتم یــا هــر یــک از اجــزاء آن بــا محیــط خــارج اســت. ایــن تعامــل 

نیــز مــي توانــد در اشــکال و مفاهیــم متنوعــي انجــام شــود.
اجزاي سازمان در نگرش سیستمي:

در نگرش سیســتمي ســازمان مي تواند اجزایي بدین گونه داشته باشد:
1- انســان هایــي بــا ابعــاد وجــودي گوناگــون جنبــه هــاي مختلــف مــادي 
و معنــوي، حضــور انســان هــا و ســازمان مــورد توجــه قــرار مــي گیــرد. هــر 
ــود را  ــاي خــاص خ ــي ه ــت شــده ویژگ انســاني در شــرایط خاصــي تربی
دارد کــه بایــد بــه صــورت موجــود منحصــر بــود دیــده شــود. کــه داراي 

تربیــت، آمــوزش و... اعضایــي خویــش اســت.از جهــت دیگــر هــر انســان 
در ســازمان در یــک پســت ســازماني منصــوب شــده شــماره اي و شــرح 
ــر  ــاي غی ــکل ه ــتان و تش ــي از دوس ــان در گروه ــر انس ــي دارد.ه وظایف
ــر رســمي  ــي غی ــا هــم اهداف ــن ه ــد ای ــه هرچن ــت دارد ک رســمي عضوی
ــد  ــرد و بای ــرار بگی ــورد مالحظــه ق ــد م ــه بای ــد ک ــف شــده دارن ــا تعری ام
ــمي  ــر رس ــو غی ــوان عض ــه عن ــازمان ب ــمي س ــو رس ــر عض ــالوه ب ــه ع ب

ــم. هــم بنگری
 چــرا کــه هــر ســازمان  داراي شــبکه مدیریتــي اســت، کــه اعضــاي آن 
را هــم انســان هــا تشــکیل مــي دهنــد و بایــد بــراي هــر یــک از مــوارد 
ذکــر شــده جوانبــي در نظــر گرفــت یعنــي آنهــا هــم هــر یــک شــخصیت 
ــژه  ــاي وی ــي ه ــص و توانائ ــمي، تخص ــر رس ــمي، غی ــش، رس ــاص نق خ

ــد. خــود را دارن
ــي  ــا را مســیر م ــري ه ــم گی ــه تصمی ــي وجــود دارد ک 2-شــبکه اطالعات
ــاي ســلیقه هــاي  ــات خــود را برمبن ــد تصمیم ــران نمــي توانن ســازد. مدی
ــر  ــش ب ــم های ــه تصمی ــت ک ــق اس ــري موف ــد مدی ــود بگیرن ــخصي خ ش
پایــه اطالعــات درســت و بــر گرفتــه انــد واقعیــات باشــد بایــد اطالعــات 

ــرد. ــرار گی ــع در دســترس همــگان ق ــه موق الزم ب
3-روش هــاي اجــراي کار: روش هایــي کــه عوامــل را ترکیــب مــي کنــد 
ــه در  ــه ک ــر چ ــه ه ــر ب ــد مدی ــا بای ــد آی ــن روش نباش ــد بهتری ــي توان م
گذشــته در جریــان بــوده قانــع باشــد یــا مــي توانــد روش هــاي خاصــي را 
ابــداع کنــد کــه نتیجــه بهتــري بدهــد. بدیهــي اســت بــراي حفــظ پویایــي 
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ســازمان تحــول در روش هــاي مرســوم اجتنــاب ناپذیــر اســت.
4-ســازمان در محیــط قــرارداد و محیــط داراي مقتضیاتــي اســت و در کار 

ســازمان تاثیــر مــي گــذارد.
ــاي  ــه در دنی ــوژي ک ــوژي: باتحــوالت ســریع تکنول ــزات و تکنول 5-تجهی
امــروز صــورت مــي گیــرد ســازمان بایــد بتوانــد بــه عنــوان یــک سیســتم 

ــا تحــوالت تکنولوژیکــي برســد. ــه نوعــي تعــادل ب ب
روش هاي پیشــنهادي چرچمن در نگرش سیستمي به سازمان:

چرچمــن معتقــد اســت هــر مدیــري بایــد از پنــج جهــت ســازمان خــود را 
مــورد بررســي قراردهــد:
1-  هدف هاي سازمان 

2-  منابع سازمان 
3-  اجزاي سازمان 
4-  محیط سازمان 

5-  مدیریت سازمان 
ــراي آغــاز بررســي یــک سیســتم اســت.  ــن نقطــه ب 1-هــدف هــا: بهتری

ــه هــدف هــاي کل سیســتم  ــدون توجــه ب ب
ــاد  ــا زی ــال خط ــید احتم ــي آن اندیش ــاي فرع ــدف ه ــه ه ــوان ب ــي ت نم
ــي تشــخیص داد  ــد از هــدف هــاي واقع اســت هــدف هــاي ظاهــري بای
معیــار ســنجش بــراي هــدف هــا فراهــم کــرد. و در صــورت وجــود اهــداف 
ــد  ــز بای ــک نی ــر ی ــت ه ــزان اهمی ــا و می ــدف ه ــت ه ــد اولوی ــاد بای زی

روشــن شــود.

ــتاي  ــازمان در راس ــه س ــتند ک ــي هس ــازمان عوامل ــع س ــع: مناب 2-مناب
ــتم  ــراي سیس ــت ب ــع از دو جه ــد مناب ــي کنن ــاري م ــش ی ــق اهداف تحق
ــه کار خــود ) ماموریــت ( ادامــه داده و آن  ــد. نخســت ب ــام دارن اهمیــت ت
ــات خــود همــوار  ــه حی ــراي ادام ــد راه را ب ــد و دوم مــي توان ــال کن را دنب
ــورد  ــه ایســتا( م ــا ) ن ــع را بصــورت پوی ــد مناب ــر در اینجــا بای ــد. مدی نمای
ــراي  ــع ب ــد و مناب ــش ده ــا را افزای ــد آن ه ــعي کن ــرار داده و س ــه ق توج
جریــان کار روزانــه فراهــم و بــراي آینــده ذخیــره شــود خــواه آشــکار، خواه 
پنهــان تــا اینکــه منابــع بــه نقــاط مختلــف سیســتم برســد. مثــل سیســتم 
ــایي  ــد- شناس ــرمایه جدی ــد – س ــوژي جدی ــت – تکنول ــات مدیری اطالع
نیــروي انســاني و تربیــت آن هــا بــراي آینــده – آمــوزش ضمــن خدمــت 

ــان توجــه شــود. ــه کارکن ــه روحی و ب
3-محیــط: بــه تعریــف چرچمــن محیــط، عوامــل و اشــیایي را شــامل مــي 
شــود کــه در رابطــه بــا خــود سیســتم موثــر و غیــر قابــل تغییرنــد. توصیــه 

او بــه مدیــران طــرح دوم پرســش زیــر اســت.
در رابطــه بــا شناســایي عوامــل محیطــي: نخســت آیــا عامــل مــورد نظــر 
سیســتم را بــا محدودیــت هایــي روبــرو مــي کنــد؟ اگــر پاســخ مثبــت بــود 
ــد  ــي توان ــا سیســتم م ــي ســازد. آی ــن ســان مطــرح م ســئوال دوم را بدی
محدودیــت هــا و موانــع را از پیــش پــاي فعالیــت هــاي خــود بــر دارد؟ در 
صورتــي کــه پاســخ منفــي بــود آن عامــل بــه خصــوص عامــل محیطــي 

شــناخته مــي شــود.
براي هر ســازماني عواملي مشابه به عوامل زیر وجود دارد: 

1-بودجه 
2-روش سنتي کار 
3-فرهنگ سازمان 

4-شرایط فرهنگي محیط سیستم 
کمبــود ســرمایه – کمبــود تخصــص– قوانیــن و مقــررات – آداب و ســنن 
– شــرایط اقتصــادي – اجتماعــي – گــروه هــاي بــا نفــوذ – ســازمان هــاي 

رقیــب – مدیریــت ضعیــف – شــخص مخالــف در هیئــت مدیــره. 
هــرگاه مدیــر بتوانــد ایــن عوامــل را بــا خــود ســازگار کنــد ممکــن اســت 

یــک عامــل محیطــي را بــه منابــع تبدیــل کــرده باشــد.
4-اجزاي تشکیل دهنده سیستم:

روش هــاي ســنتي، سیســتم هــا را بــه اجــزاي شــناخته شــده اي تقســیم 
مــي کنــد، ادارات کل، ادارات، دوایــر و... خشــکي و رکــود و عــدم انعطــاف 
در شــروع وظایفــي کــه بــراي اجــزا تعییــن شــده تحقیــق اهــداف را یــاد 
شــواري مواجــه مــي ســازد) هــدف مدیــر از توجــه بــه اجــزا و شناســایي 
وظایفــي اســت کــه معیــار عملیاتــي آن هــا بــا معیــار عملیاتــي کل سیســتم 
ارتبــاط دارد تــا وقتــي کــه معیــار عملیاتــي جزیــي را افزایــش مــي دهــد 
ــرایط (  ــایر ش ــودن س ــت ب ــورت ثاب ــتم ) در ص ــي کل سیس ــار عملیات معی
ــه  ــش هزین ــزء کاه ــک ج ــات ی ــه عملی ــش هزین ــد. کاه ــدا کن ــش پی افزای
ــود  ــرش وج ــوع نگ ــن ن ــا ای ــردد. ب ــي گ ــبب م ــتم را س ــات کل سیس عملی
واحدهــاي مــوازي و تکــراري مشــخص مــي گــردد و مــي تــوان از تداخــل و 

تکــرار وظایــف جلوگیــري کــرد و فعالیــت هــر جــزء را هــدف دار کــرد.
5-مدیریت سیستم:
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ــل  ــایر عوام ــاي دارد ( س ــتم ج ــران سیس ــه مدی ــود ) در مجموع ــه خ ــري ک مدی
سیســتم را اداره مــي کنــد. منابــع اعــم از انســاني و مالــي را تخصیــص مــي دهــد 
ســازماندهي مــي کنــد هماهنــگ مــي ســازد و بــر کار آن هــا نظــارت اعمــال مــي 
نمایــد. مدیــر بــه خوبــي اعمــال نظــارت کنــد کــه از صحــت اجــراي عملیــات و 
مطابقــت آن هــا بــا برنامــه هــاي تدویــن شــده بــه موقــع اطمینــان حاصــل کنــد و 
هنگامــي کــه درنقطــه اي متوجــه انحــراف مــي شــد در صــدد کشــف ملت بــر آمده 
نیســت بــه اصــالح آن اقــدام نمایــد چنیــن فعالیتــي غالبــا کنتــرل نامیــده مي شــود.

ــاي سیســتم و اصــالح  ــه ه ــتمر برنام ــي مس ــت ارزیاب ــرل مدیری ــر کنت ــد دیگ بع
ــاز در  ــا در صــورت نی ــه اي الزم اســت ت ــم برنام ــراي انجــام فه ــا اســت. ب آن ه
هنــگام عمــل قــادر بــه اقدامــات اصالحي باشــد از ایــن رو الزم اســت مدیــر همواره 
اطالعاتــي کســب کنــد تــا بدانــد اوال در برنامــه ریــزي خــود مرتکــب چه اشــتباهي 
شــده ثانیــا بــراي تغییــر و اصــالح کار چــه اقداماتــي بایــد بــه عمــل آورد. وظیفــه 
نظارتــي سیســتم را نــور بــرت و نیــر بــه نقــش کاپیتــان کشــتي تشــبیه مــي کنــد. 
کــه مســئولیت دارد کشــتي را مطابــق برنامــه در محــدوده زمانــي معینــي بــه مقصد 
برســاند. از طرفــي بایــد اثــرات عوامــل محیطــي را در نظــر داشــته باشــد و از طــرف 
دیگــر منابــع را مــورد توجــه قــرار دهــد تــا از طریــق تحصیــل بــه موقــع اطالعــات 
از ایــن دو هــدف خــود را تحقــق بخشــد. کاپیتــان مجــاري اطالعــات را فراهــم مــي 
آورد تــا بــه طــور مرتــب در جریــات کارهــا و اتفاقــات قــرار بگیــرد و هــر لحظــه 
بتــوان اطــالع حاصــل کنــد کــه در چــه قســمتي از کشــتي عملیــات مطابــق برنامــه 
پیــش نمــي رود و در صــورت لــزوم اقــدام بموقــع بــه عمــل آورد. ایــن نــوع گــردش 

اطالعــات را ســایبرنیک مدیریــت مــي نامنــد.

  ضرورت ایجاد و حفظ روحیه خالقیت در سازمان 
ــي  ــت و آنتروپ ــري از کهول ــا و جلوگی ــازمان ه ــي و دوام س ــظ پویای ــراي حف ب
ــي  ــد. بدیه ــوان باش ــازمان ج ــت س ــز خالقی ــت مرک ــروري اس ــت ض خالقی
اســت جوانــي مــورد نظــر مــا لزومــًا مربــوط بــه افــراد کــم ســن و ســال نمــي 
شــود هــدف مــا جوانــي اندیشــه هــا، نظریــه، و گفتــه هــا مــی باشد.ســازمان 
ــتري  ــراد بیش ــت اف ــود. در حقیق ــازماندهي ش ــالق س ــه خ ــه گون ــد ب ــي توان م
ــد  ــراد راس ســازمان جوانترن ــد معمــوال اف ــرار دارن ــده هــرم ســازمان ق در قاع
بعــالوه فعالیــت هــاي واقعــي ســازمان در عــرض هــرم صــورت مــي گیــرد و 
ــوان نتیجــه  ــي ت ــس م ــرل اســت پ ــي و کنت ــزارش ده ــرم مســیر گ طــول ه
ــرم را  ــر ه ــت. اگ ــت اس ــز خالقی ــازمان مرک ــن س ــع زیری ــه مقط ــت ک گرف
ــت.  ــوآوري اس ــد ن ــتیباني فرآین ــت پش ــه مدیری ــم. وظیف ــور کنی ــه تص وارون
مدیــران بایــد همــواره احســاس کننــد کــه در خدمــت کارکنــان خــود هســتند. 
ــچ  ــد، هی ــر دارن ــي ناپذی ــم اتصــال جدای ــور به ــت، ام ــه خالقی ــالوه در زمین بع
ــه  ــر تکنیکــي ک ــد و ه ــوب را ندارن ــاي خ ــق انحصــار اندیشــه ه شــخصي ح
ارائــه مــي شــود همــکاري گــروه را مــي طلبــد و مشــوق همــکاري و تشــریک 
ــت.  ــي الزم اس ــاي گروه ــت ه ــو فعالی ــک ن ــر تکنی ــراي ه ــت ب ــاعي اس مس
یکــي از برتــري هــاي مدیریــت ژاپــن توجــه بــه فعالیــت هــا و رقابــت هــاي 
گروهــي و ارزش نهــاد بــه گــروه اســت پــاداش نصیــب فعالیــت هــاي گروهــي 
ــاي  ــس ه ــه تندی ــود را ب ــاي خ ــردي ج ــاي ف ــس ه ــي تندی ــود و حت ــي ش م

ــد. ــي داده ان گروه
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نتیجه گیری:
ــش از  ــن بخ ــت ای ــت اهمی ــل اس ــا تبدی ــردازش ی ــد پ ــتم داراي فرآین ــر سیس ه
سیســتم بســیار زیــاد مــي باشــد زیــرا در ایــن بخــش اســت کــه داده هــاي ســازمان 
بــا هــم ترکیــب شــده محصــول را تولیــد مــي کننــد و بــه صــورت کاال یــا خدمــت 
بــراي عرضــه ارائــه مــي شــود. بــه طــور کلــي هــر ســازمان بــراي تــداوم جریــان 
ــد سیســتمي تمــام بخــش هــاي یــک  ــد سیســتمي دارد. دی ــه دی ــاز ب کار خــود نی
ــوع یکپارچگــي کــه الزمــه موفقیــت موسســه  ــر نظــر دارد و یــک ن ســازمان را زی
اســت را بــه وجــود مــي آورد. در حــل مســائل سیســتمي افــراد کســاني هســتند کــه 
محیــط را شــناخته انــد و سیســتم هــاي موثــر جمــع آوري اطالعــات را بــه وجــود 
آورده انــد و بــا معیارهــاي درســت ارتبــاط خوبــي بــا کارکنــان دارنــد. اولیــن اقــدام 
مدیــر در شــکل گرفتــن ســازمان بــه عنــوان سیســتم، روش سیســتمي اســت. اگــر 
شــما یــک ســازمان بــزرگ هســتید، اگــر زیــر مجموعــه هــای زیــادی داریــد، اگــر 
ــر هــر  ــی دارید،اگ ــت واحــد هــای مســتقل بصــورت سلســله مراتب ــه مدیری ــاز ب نی
ــی  ــدا م ــا پی ــکل از آنج ــود را دارد. مش ــای خ ــروژه ه ــت پ ــه مدیری ــر مجموع زی
ــره ای  ــی در سیســتم هــای جزی ــن روش اطالعــات بصــورت محل شــود کــه در ای
ذخیــره مــی شــوند  بطــور مثــال سیســتم مدیریــت پــروژه شهرســتان هــا مســتقل 
و بــدون ارتبــاط بــا هــم خواهــد بــود، پــس در ســطح اســتان مدیــران نمــی تواننــد 
ــه  ــت ک ــتلزم آن اس ــن مس ــد و ای ــتان را ببینن ــات شهرس ــود اطالع ــتم خ در سیس
گزارشــات بصــورت دســتی از سیســتم هــای هــر شهرســتان خــارج شــده و بــه مرکز 
ارســال شــود، ایــن مشــکل در یــک ســطح باالتــر نیــز وجــود دارد یعنــی در ســطح 
ــر دســت  ــا را در ســطوح زی ــروژه ه ــرای پ ــد اج ــد رون ــی توانن ــران نم کشــور مدی
خــود مشــاهده نماینــد. و دائــم بایــد منتظــر دریافــت گزارشــات کتبــی و البتــه نــه 
ــد  ــری نخواهن ــم خب ــات ه ــن از جزیی ــند و در ضم ــگام باش ــه دیرهن ــگام بلک بهن

ــرا ایــن سیســتم هــا مجــزا و گسســته هســتند. داشــت زی
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نگاهی به تحوالت
بــــازار ارز

گروه اقتصادی

  رمز گشایی از دالر سه نرخی
ــت  ــه جه ــرای دالر ب ــی ب ــرخ 4200 تومان ــف ن ــا تعری ــذار ب ــت گ سیاس
ــازار دوم و عرضــه  ــق ب ــدازی و تعمی ــا راه ان ــن کاالهــای اساســی و ب تأمی
ارز صادرکننــدگان بــر مبنــای عرضــه و تقاضــا و آزاد شــدن ســقف ورود ارز 
بــه ایــن بــازار، فاصلــه قیمتــی بیــن بــازار دوم )نیمــا( و بــازار ســوم )آزاد( 
بــه دنبــال کاهــش و همگرایــی ایــن بــازار بــود. امــا ایــن سیاســت محقــق 
ــن قیمــت دســتوری در  ــوان تعیی ــی ت ــل آن را م ــن دلی نشــد و مهــم تری
ــت  ــه دول ــرد ک ــد ک ــا تایی ــامانه نیم ــر س ــرد. مدی ــوان ک ــا عن ــامانه نیم س
ــود  ــدی از ارز موج ــهم 70 درص ــا س ــیمی ها )ب ــه ارز پتروش ــرای عرض ب
ــازار  ــدازی ب ــس از راه ان ــت. پ ــرده اس ــن ک ــی تعیی ــقف قیمت ــا( س در نیم
ــازار  ــه ب ــک ب ــازار نزدی ــن ب ــرخ ارز ای ــه ن ــتند ک ــاالن انتظــار داش دوم فع
ــرآورده نشــد، شــکوهی مدیــر ســامانه نیمــا  آزاد گــردد امــا ایــن انتظــار ب
اعــالم کــرد: ســامانه نیمــا هیــچ محدودیتــی بــرای عرضــه و تقاضــای ارز 
تعریــف نمــی نمایــد و هــر کــس می توانــد ارز خــود را بــا هــر قیمتــی در 
ایــن ســامانه مــی توانــد عرضــه کنــد. امــا محدودیــت در نپذیرفتــن اصــل 
ــه  ــف جامع ــار ضعی ــه اقش ــک ب ــدف کم ــا ه ــت ب ــت. دول ــازی اس آزادس
ــلطانی  ــرده، س ــن ک ــی تعیی ــقف قیمت ــیمی ها س ــه ارز پتروش ــرای عرض ب
نایــب رئیــس اتــاق بازرگانــی عنــوان نمــود: در ابتــدای مهــر 5/ 2 میلیــارد 
ــود  ــالش ب ــت در ت دالر تقاضــای ارز پشــت ســامانه وجــود داشــت و دول
بــا ایــن متــد صــوری، بهــای ارز را مدیریــت کنــد، اســتنباط های غلــط از 
بــازار نــه تنهــا مشــکلی را حــل نکــرد حتــی موجــب ســنگ جلــوی پــای 
لنــگ اقتصــاد شــد، بــه عبــارت دیگــر کنتــرل تــورم نــرخ ارز بــا مدیریــت 
ــت. و  ــن زده اس ــاد دام ــه فس ــد و ب ــی آفرین ــفافیت م ــدم ش ــتوری ع دس
ــد  ــی در رون ــی، پیچیدگ ــای واردات ــف محدودیت ه ــی آن تعری ــره غای ثم
ــه طــور خالصــه  ــری اســت. ب ــن سیاســت های تعزی ثبــت ســفارش، تدوی

ــازار دوم محــرز و ســامانه نیمــا رمزگشــایی شــد. ــت در ب ــت دول دخال
ــانی  ــال سیاســت گذار، اطالع رس ــه انفع ــی از آن اســت ک ــا حاک ــل ه تحلی
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ضعیــف و بی اعتمــادی عمومــی عوامــل بــی ثباتــی دالر هســتند. و 
ایــن وضعیــت بحرانــی بــرای پــول ملــی نیــاز بــه آن دارد کــه در درجــه 
اول سیاســت گذار ارزی اعتبــار خــود را بــا اســتفاده از حــراج شــفاف، 
ــاد و  ــه و ایج ــای چندگان ــذف بازاره ــه ارزی، ح ــاب های پای ــط حس بس
بــه رســمیت شــناختن یــک بــازار واحــد قیمــت واقعــی را شناســایی کنــد 
و در درجــه دوم حکمرانــان اقتصــادی در هــر ســه قــوه بایــد یــک برنامــه 
ــد. ســوالی  ــرار دهن ــر، را پیــش روی جامعــه ق روشــن و چشــم انداز باورپذی
ــت پشــت نوســان  ــا دول کــه بعضــًا در ذهــن مــردم جــاری مــی شــود آی
ارزی اســت؟ بــه جــرات مــی تــوان گفــت هیــچ دولتــی از افزایــش نــرخ 
ارز اســتقبال نکــرده اســت و ایــن موضــوع را مــی تــوان بــه ایــن دولــت 
نیــز نســبت داد. طــرح جبــران بودجــه از طریــق افزایــش نــرخ ارز بــر پایــه 
ــرخ ارز و  ــت. ن ــه اس ــکل گرفت ــی ش ــن الملل ــط بی ــت از رواب درک نادرس
کســری بودجــه احتمــال دارد کــه در یــک راســتا باشــند، و افزایــش نــرخ 
ــیر  ــن تفس ــد ای ــا نبای ــود، ام ــادث ش ــه ای ح ــس از مشــکالت بودج ارز پ
جــاری شــود کــه افزایــش نــرخ ارز نتیجــه سیاســت دولــت بــرای پوشــش 
کســری اســت. تحلیــل صحیــح وابســتگی اقتصــاد ایــران بــه نفــت اســت 
کــه منجــر بــه حرکــت مــوازی نــرخ ارز وکســری بودجــه می شــود. رشــد 
ــت در  ــر نف ــود و اگ ــی ش ــرخ ارز م ــش ن ــواره موجــب افزای نقدینگــی هم
ــت  ــرل اس ــل کنت ــانات قاب ــد نوس ــب باش ــروش مناس ــت و ف ــرایط قیم ش
ولــی اگــر افزایــش نقدینگــی بــا کاهــش درآمدهــای نفتــی مواجــه گــردد، 

مقدمــه ایجــاد بحــران ارزی اســت.

  ذخایر ارزی بانک ها
ــد  ــا 62/25 درص ــهم دالر ب ــول س ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــزارش صن ــه گ ب
در ذخایــر ارزی بانــک هــای مرکــزی جهــان بــه کمتریــن رقــم از ســال 
ــر ارزی  ــوآن در ذخای ــهم ی ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ــید، ای 2013 رس
جهــان بــا وجــود تنش هــای تجــاری میــان چیــن و آمریــکا رشــد داشــته 
و ایــن ارز جایــگاه ششــمی خــود را در میــان تمــام ارزهــای جهــان ثبــات 

بخشــیده اســت.
ایــن صنـــدوق در تازه تریــن گـــزارش خــود اعــالم کرد کــه پـــول چین در 
ســه مــاه دوم ســال جاری میــالدی بــا رســیدن بــه 1/84 درصــد در ذخایــر 
ــن  ــر همی ــرد. ب ــتحکم ک ــود را مس ــای خ ــای پ ــزی ج ــای مرک بانک ه
ــادل 193  ــی مع ــازه زمان ــن ب ــان در ای ــزی جه ــای مرک ــاس بانک ه اس
ــه ســهم 84/  ــد. البت ــداری کردن ــوآن نگه ــون دالر، ی ــارد و 400 میلی میلی
ــزی  ــای مرک ــر ارزی بانک ه ــی از ذخای ــوان یک ــوآن به عن ــدی ی 1 درص
همچنــان در مقایســه بــا دیگــر ارزهــای جهانــی ماننــد دالر، یــورو و یــن 

ــود.  ــوب می ش ــز محس ــن ناچی ژاپ

  بحران ارزی
کاهــش شــدید ارزش پــول، تزلــزل یــا فروپاشــی نــرخ ارز را بحــران ارزی 
مــی نامنــد، بحــران ارزی متأثــر از محدودیت هــای گوناگــون ایجــاد مــی 
ــرخ ارز تثبیت شــده  ــاع از ن ــه دف ــادر ب ــک مرکــزی ق ــی کــه بان شــود جای
ــای ارزی  ــران ه ــت. بح ــای ارزی نیس ــازاد تقاض ــه م ــخگویی ب ــا پاس ی
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ــی  ــج از بررس ــد، نتای ــی کنن ــدی م ــیم بن ــروه تقس ــه 3 گ ــا ب را در دنی
ــا   ــای ارزی ب ــروه از بحران ه ــه 2 گ ــد تجرب ــران نشــان می ده اقتصــاد ای
مشــکالت بنیــادی در ذخایــر ارزی یــا تشــدید انتظــارات در ایــران موجــود 
اســت، امــا هیــچ گاه معضــالت بانکــی عامــل وقــوع بحــران )گــروه ســوم( 
نبوده انــد. گــروه ســوم بــا عــدم کنتــرل انبــاره نقدینگــی مضــر و تعمیــق 
ــک  ــران ی ــروه بح ــه گ ــر س ــورد. ه ــی خ ــم م ــازار رق ــاختار ب ــی س واقع

ــام تثبیــت نــرخ ارز دارنــد. فاکتــور اصلــی بــه ن
 بررســی قیمــت کاالهــای اساســی از نیمــه مــرداد تــا 20 مهرمــاه نشــان 
ــای  ــم کااله ــرای 25 قل ــارد دالر ب ــص 5/ 9 میلی ــه تخصی ــد ک می ده
ــک  ــت کم ــت قیم ــه تثبی ــرغ ب ــروه گوشــت م ــورد گ ــا در م ــی تنه اساس
ــص ارز ارزان  ــت تخصی ــورد سیاس ــت در م ــوان گف ــت. و می ت ــرده اس ک
ــذاری  ــا و قیمت گ ــع کااله ــا نحــوه توزی ــای اساســی ی ــه کااله ــت ب قیم
آن تجدیدنظــر کــرد. همتــی رییــس بانــک مرکــزی مهــم تریــن اقدامــات 
ــرل و  ــر ارزی، کنت ــش ذخای ــا افزای ــازار ب ــت ب ــزی را مدیری ــک مرک بان
ــاختگی  ــرخ س ــالم ن ــی، اع ــبکه های دالل ــایت ها و ش ــازی س مسدودس

و دســتگیری دالالن و ملتهب کننــدگان بــازار بــا همــکاری 
ــش  ــج آن در کاه ــه نتای ــوده ک ــور، ب ــتانی کل کش دادس

ــود. ــهود ب ــات مش التهاب
اقتصــادی،  هماهنگــی  شــورای عالی  جلســه  در 
درخصــوص مدیریــت بــازار ارز در ســه بخــش 
ــزی  ــک مرک ــه بان ــد. مداخل ــاذ ش ــی اتخ تصمیمات
بــرای  تشــویقی  سیاســت های  ارز،  بــازار  در 
بازگشــت ارز صــادرات غیــر نفتــی بــه بــازار و 

ــزی. در  ــک مرک ــط بان ــا ضواب واردات اســکناس ارز ب
ــه را از  ــوز مداخل ــت مج ــزی توانس ــک مرک ــه بان نتیج

ــن  ــوان عالی تری ــه عن ــادی ب ــی اقتص ــورای عالی هماهنگ ش
ــق  ــل دقی ــدم تحلی ــد. در صــورت ع ــت کن ــری دریاف ســطح تصمیم گی

ــف مــی  ــک مرکــزی را تضعی ــر ارزی بان ــا ذخای ــه تنه ــزار مداخل ــازار، اب ب
ــد.  کن

  معافیت مالیاتی
ــی  ــمی و نیمای ــاوت دالر رس ــت مابه التف ــی از پرداخ 3756 کاالی واردات
معــاف شــدند، در فصــل گذشــته عنوانــی را در بــازار ارز پیــش رو داشــتیم 
ــالم  ــود را اع ــمی خ ــت رس ــا ورود 1339 کاال مخالف ــت ب ــر دول ــی ب مبتن
داشــت حــال در ایــن فصــل معافیــت مالیاتــی بیــش از 3000 کاال مطــرح 
ــاف از  ــد مع ــروه جدی ــارت گ ــدن و تج ــت، مع ــود، وزارت صنع ــی ش م
ــف  ــن اســاس 59 ردی ــر ای ــرد. ب ــاوت ارزی را اعــالم ک پرداخــت مابه التف
کاالی دیگــر از پرداخــت مابه التفــاوت دالر رســمی و نیمایــی معــاف 
شــدند. بررســی هــا نشــان مــی دهــد اکثــر مــوارد ایــن معافیــت شــامل 
ــا آن  ــط ب ــدی مرتب ــد تولی ــوی واح ــه از س ــود ک ــی می ش ــال کاالهای ح
کاال، وارد شــده باشــد. ماجــرای پرداخــت مالیــات بعــد از رونمایــی بســته 
ــند  ــن س ــد 5 ای ــاس بن ــد و براس ــرح ش ــاه مط ــای مردادم ارزی در انته
ــته  ــد و در بس ــد بودن ــی بهره من ــه از دالر 4200 تومان ــی ک ــه کاالهای کلی
ــده  ــل ش ــی( تبدی ــر اساس ــای غی ــی ) کااله ــروه دوم کاالی ــه گ ــد ب جدی

ــرای ترخیــص کاالی خــود از گمــرکات، مــا  ــد،  مکلــف  شــدند کــه ب بودن
ــد.  ــازار دوم را پرداخــت کنن ــرخ ارز در ب ــی و ن ــرخ ارز دولت ــاوت ن ــه  التف ب
فعــاالن و تجــار، عنــوان داشــتند کــه اجرایــی شــدن بنــد 5 ارزی خســارت 
ــد  ــل خواه ــادرات تحمی ــدی و ص ــای تولی ــه واحد ه ــری را ب جبران ناپذی

کــرد.
  تغییرات دالر

دالر کــه مهــر را در کانــال 18 هــزار تومــان آغــاز کــرده بــود تحت تاثیــر 
ــان در  ــزار و 500 توم ــطح 18 ه ــاالی س ــه ب ــراری ب ــک تک ــک تاکتی ی
ــه  ــورد ک ــم خ ــرایطی رق ــم در ش ــن رق ــید، ای ــر رس ــن روز از مه چهارمی
دالر  روز چهارشــنبه را در آســتانه مــرز 17 هــزار تومــان آغــاز کــرده بــود، 
در همیــن بــازه زمانــی ســکه بــه راحتــی از مــرز 5  میلیــون تومــان عبــور 
ــا  ــان ب ــید و همزم ــان رس ــزار توم ــون و 450 ه ــدد 5 میلی ــه ع ــرد و ب ک
ــزار  ــرز 500 ه ــز از م ــار نی ــرم طــالی 18 عی ــر گ رشــد ســکه قیمــت ه
ــه بــاالی ســطح 550 هــزار تومانــی رفــت. مهــم  تومــان عبــور کــرد و ب
تریــن دلیــل ایــن نوســانات گروهــی را مــی تــوان اظهــارات ســتیزه جویانه 
ترامــپ نســبت بــه ایــران عنــوان نمــود. امــا در نهــم مهــر مــاه 
ــی  ــا عقــب نشــینی دالالن ارزی قیمــت دالر ســیر نزول ب
ــه  ــان ب ــزار توم ــت و از محــدوده 17 ه ــود گرف ــه خ ب
ــرای  ــه ب ــه گمان ــت، س ــان رف ــزار توم ــال 15 ه کان
ــالح  ــه اول اص ــت، گمان ــود داش ــش وج ــن کاه ای
قیمتــی متأثــر از فــروش خریدهــای هفتــه گذشــته 
ــفته  ــط س ــد توس ــی جدی ــف قیمت ــتجوی ک و جس
بــازان، گمانــه دوم ریــزش در اثــر ورود ارز خانگــی 
ــزی  ــک مرک ــارات بان ــوم اختی ــه س ــازار و گمان ــه ب ب
ــر  ــان دالر در مه ــود، نوس ــازار ارز ب ــه در ب ــرای مداخل ب
مــاه تــداوم داشــت جایــی کــه دالر در 14 مهــر تــا مــرز 13 
هــزار و 700 تومــان نــزول یافــت. ثبــت ایــن نــرخ بــه معنــای بیــش 
از 21 درصــد کاهــش بــرای ایــن ارز در هفتــه پیــش بــود، آنچــه در هیــچ 
ــز دالر  ــان نی ــدای آب ــت. ابت ــابقه نداش ــال 97 س ــای س ــدام از هفته ه ک
ــمین روز  ــه داد، در شش ــود ادام ــه کار خ ــی آرام ب ــی ول ــد افزایش ــا رون ب
هفتــه اول آبــان، دالر 150 تومــان افزایــش را ثبــت کــرد و روی عــدد 13 
ــان نیــز درگیــر  هــزار و 750 تومــان قــرار گرفــت. دالر در دهــه ســوم آب
ــزار و  ــال 14 ه ــان دالر در کان ــتمین روز آب ــود در بیس ــی ب ــم قیمت تالط
ــی قــرار  ــه ســرعت در جــاده نزول ــی ب ــه کار کــرد ول 300 تومــان آغــاز ب
ــی حرکــت کــرد. حــدود ســاعت  ــرز 14 هــزار تومان ــت و به ســوی م گرف
ــر رفــت و روی قیمــت 13 هــزار و  ــرز پایین ت ــن م 3 بعدازظهــر دالر از ای
950 تومــان قــرار گرفــت. بــه نوعــی ایــن نوســانات حتــی بازیگــران ارزی 

ــود. را دچــار پارادکــس کــرده ب
در پنجمیــن روز آذر مــاه دالر 200 تومــان دیگــر از ارزش خــود را از دســت 
داد و روی قیمــت 12 هــزار و 450 تومــان قــرار گرفــت. و روز بعــد آن نیــز 
بــا کاهــش 150 تومانــی مواجــه شــد و در هفتمیــن روز از ایــن مــاه دالر 
ــه دوم آذر  ــد در هفت ــن رون ــان رســید. ای ــزار و 950 توم ــه بهــای 11 ه ب
نیــز ادامــه داشــت و عرضــه ارز بــی مشــتری مانــد، پــس از چنــد نوســان 

در جلسه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، درخصوص 

مدیریت بازار ارز در ســه بخش تصمیماتی 
اتخاذ شــد. مداخله بانک مرکزی در بازار 
ارز، سیاســت های تشویقی برای بازگشت 

ارز صادرات غیر نفتی  
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کوتــاه در بیســتمین روز آذر قیمــت دالر از مــرز 11 هــزار تومانــی نــزول کــرد و دالر 300 تومــان از ارزش خــود را از دســت داد و بــه قیمــت 10 هــزار 
و 900 تومــان رســید. آخریــن بــار دالر 102 روز پیــش در کانــال 10 هــزار تومانــی قــرار گرفتــه بــود. ایــن کاهــش تــداوم پیــدا کــرد و فــردای آن روز 
دالر بــا 650 تومــان افــت بــه قیمــت 10 هــزار و 250 تومــان رســید. در ابتــدای هفتــه آذر نیــز دالر بــرای اولیــن بــار پــس از 5 مــاه زیــر مــرز 10 هــزار 
تومانــی بــه کار خــود پایــان داد. در آخریــن روز از آذر ســکه بــه کانــال 3 میلیــون و 400 بازگشــت و دالر نیــز بــه مــرز 10 هــزار تومانــی بازگشــت. در 

ایــن روز، شــاخص بــازار ارز 60 تومــان افزایــش یافــت و روی قیمــت 10 هــزار تومانــی قــرار گرفــت. 
ــرد. وی  ــم ک ــان  وارد خواهی ــا دالر 4200 توم ــی را ب ــای اساس ــم کااله ــال 98 ه ــه س ــرد ک ــالم ک ــی اع ــتان آذربایجــان غرب ــی در اس حســن روحان
عنــوان نمــود قیمــت ارز شمشــیر دو لبــه اســت، از یــک رو فشــار اقتصــادی و از طرفــی تشــویق بــه صــادرات می کنــد. وی خاطــر نشــان کــرد بــرای 
بازگردانــدن ثبــات بــه جامعــه کنتــرل قیمــت ارز را در برنامــه خواهیــم داشــت، روحانــی در بخــش دیگــری از ســخنانش گفــت می دانــم شــرایط زندگــی 
ــالش  ــه ت ــا اشــاره ب ــد اشــتغال اســت. وی ب ــورم و تولی ــار ت ــر مه ــت ب ــالش دول ــه ت ــه ماه هــای گذشــته ســخت تر شــده اماهم ــردم، نســبت ب ــر م ب
ــان را  ــوه الهــی نفت م ــه حــول و ق ــرار و ب ــری را برق ــان رابطــه نزدیکت ــا همســایگان م ــا ب ــد کــرد م ــران تاکی ــرای قطــع صــادرات نفــت ای ــکا ب آمری

خواهیــم فروخــت.

  پیمان سپاری ارزی
 بخشــنامه جدیــد ارزی، صادرکننــدگان را مکلــف بــه ارائــه تعهــد برگشــت 
ــرای واردات  ــط ب ــن ارز فق ــزی تأمی ــک مرک ــف بان ــد و تکلی ــی نمای ارز م
ــا  ــت ارز آن ه ــوه بازگش ــه نح ــت ک ــی اس ــات صادرکنندگان کاال و خدم
ــیار  ــد بس ــز مانن ــنامه نی ــن بخش ــد. ای ــده باش ــن ش ــاختار تعیی ــق س مطاب
ــود،  ــی ب ــف های ــار ضع ــده دچ ــی ش ــه رونمای ــی ک ــتورالعمل های از دس
ایــن بخشــنامه پــس از جلســات پیاپــی در روزهــای اخیــر میــان مقامــات 
ــپاری،  ــد پیمان س ــتورالعمل جدی ــی، دس ــی و بخش خصوص ــی،  دولت بانک
طبقه بندی هــای ارزی و میــزان معافیت هــای هــر طبقــه از بازگشــت 
ارز بــه ســامانه نیمــا به طــور رســمی اعــالم شــد. در ایــن دســتورالعمل 4 
ــراه  ــه هم ــر دســته و ب ــک شــده و معافیت هــای ه ــی تفکی ــروه صادرات گ
ــا ذکــر جزئیــات مشــخص  روش هــای بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات ب

شــد.

ــروه  ــان دو گ ــت ارز می ــدار بازگش ــاوت در مق ــنامه تف ــام بخش ــن ابه اولی
ــه  ــک مرتب ــادرات را ی ــم ص ــه کل حج ــی ک ــت، گروه ــده اس صادرکنن
انجــام و گروهــی کــه فصــل بــه فصــل انجــام می دهــد، به عنــوان مثــال 
ــم را  ــن رق ــروه اول ای ــورو. گ ــون ی ــم 4 میلی ــا رق ــال ب ــادرات یکس ص
ــاوب در  ــه شــکل متن ــروه دوم ب ــد و گ ــا صــادر می کن ــک ج به صــورت ی
طــول چهــار فصــل صــادر می کنــد. گــروه اول بایــد رقــم بیشــتری را بــه 
نیمــا برگردانــد. بــر اســاس ایــن بخشــنامه گــروه اول بــا حجــم 4 میلیــون 
یــورو در طبقــه ســوم صادراتــی، )3 تــا 10 میلیــون یــورو( قــرار گرفتــه و 
ــه نیمــا معــاف اســت. بنابرایــن بایــد 70  از فــروش یــک میلیــون یــورو ب
ــادل 2  ــم آن مع ــه رق ــد ک ــا بازگردان ــه نیم ــورو را ب ــون ی ــد 3 میلی درص
ــی  ــده باق ــرای صادرکنن ــی ب ــود و مابق ــورو می ش ــزار ی ــون و 100 ه میلی
ــول  ــورو را در ط ــون ی ــم 4 میلی ــان رق ــه هم ــروه دوم ک ــا گ ــد. ام می مان
ــک  ــه اول ی ــد، در مرحل ــه فصــل صــادر می کنن ــا فصــل ب ــک ســال ام ی
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میلیــون یــورو صــادر مــی کنــد، مطابــق بخشــنامه مشــمول معافیــت کامــل مــی شــود. در مرحلــه دوم بــا احتســاب یــک میلیــون یــورو فصــل اول،  2 
ــورو( قــرار می گیــرد و از معافیــت 50 درصــدی برخــوردار  ــا 3 میلیــون ی ــورو ت ــورو صــادر کــرده و در طبقــه دوم صادراتــی )یــک میلیــون ی میلیــون ی
ــا ایــن رقــم نیــز همچنــان در طبقــه دوم صادراتــی قــرار می  گیــرد و شــامل  ــورو دیگــر صــادر می کنــد، ب می شــود، و در فصــل ســوم یــک میلیــون ی
ــک مرکــزی  ــروه ســوم بخشــنامه بان ــه گ ــی ب ــدد صادرات ــورو ع ــون ی ــک میلی ــه شــدن ی ــا اضاف ــارم ب ــت 50 درصــدی می شــود. در فصــل چه معافی
)3 میلیــون تــا 10 میلیــون یــورو( منتقــل می شــود کــه مطابــق آن بایــد 70 درصــد از ارز صــادرات خــود را بــه نیمــا برگردانــد و مشــمول 30 درصــد 
معافیــت شــود. بنابرایــن در انتهــای ســال یــک میلیــون و 700 هــزار یــورو را بــه نیمــا بازمی گردانــد و دو میلیــون و 300 هــزار یــورو نــزد خــود نگــه 

مــی دارد.

  وعده های رییس بانک مرکزی
همتــی رییــس کل بانــک مرکــزی در یــک نشســت خبــری 9 وعــده ایجــاد بــازار متشــکل ارزی، تضمیــن ســپرده هــای ارزی، توافــق بــر قراردادهــای 
ــاز اصــالح نظــام  ــرخ ســود، آغ ــم ن ــاز در تنظی ــازار ب ــات ب ــد، عملی ــک هــای خــوب و ب ــه بان ــرل نقدینگــی، تشــویق و تنبی ــورم، کنت ــرل ت ــی، کنت نفت

بانکــی، توجــه بــه اولویــت هــا در تأمیــن ارز را داد.
براســاس تعهــد رئیس جمهــور، در ســال 98 بخــش عمــده درآمدهــای نفتــی )14 میلیــارد دالر( بــا نــرخ 4200 تومــان بــرای واردات کاالهــای اساســی 
تخصیــص مــی یابــد. همتــی اعــالم نمــود کــه نــرخ میانگیــن تســعیر در بودجــه را 5700 تومــان خواهــد بــود. دولــت بایــد ارز مــازاد را بــا نرخــی تســعیر 
کنــد کــه در نهایــت نــرخ میانگیــن اعالم شــده حاصــل شــود. بــا اســتناد بــه تعهــد دولــت و نــرخ میانگیــن اعالم شــده 3 مســیر بــرای نــرخ دوم تســعیر 
ــزار  ــددی حــدود 11 ه ــد ع ــرخ تســعیر دوم بای ــد ســال 97 ن ــه رون ــه ب ــا توج ــد ب ــد. بررســی ها نشــان می ده ــی آی ارز در بودجــه ســال 98 بوجــود م
ــد  ــا فــرض افزایــش درآمدهــای نفتــی نــرخ تســعیر دوم می توان تومــان باشــد کــه درنهایــت میانگیــن موردنظــر دولــت محقــق شــود. در مســیر دوم ب
نزدیــک بــه نرخ هــای فعلــی در بــازار نیمــا باشــد، در فــرض ســوم اگــر دولــت درآمدهــای نفتــی در ســال آینــده را کاهــش دهــد نــرخ تســعیر باالتریــن 

بــرآورد در میــان ایــن 3 ســناریو خواهــد بــود.
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  پیش بینی نرخ ارز تا پایان سال 97
ــا پایــان ســال 97 بایــد ابتــدا مســیرهای  ــرخ ارز ت ــرای پیــش بینــی ن ب
ــر کســی پوشــیده نیســت کــه  کاهشــی و افزایشــی ارز بررســی شــود، ب
ــا  ــت، ب ــد گذاش ــر روی دالر خواه ــر را ب ــترین تأثی ــت بیش ــادرات نف ص
ــای  ــران درآمده ــت ای ــداران نف ــه خری ــت 180 روزه ب ــه فرص ــه ب توج
ارزی تــا اردیبهشــت مــاه در شــرایط مطلــوب باقــی خواهــد مانــد، ایــن 
ــش  ــود در بخ ــه رک ــش دامن ــر افزای ــوی دیگ ــو و از س ــوع از س موض
ــه  ــر ب ــوی دیگ ــه ای از س ــای ارز حوال ــش تقاض ــور و کاه ــد کش تولی
ــاال در  ــر نرخ هــای تورمــی ب ــد مــردم در اث همــراه کاهــش قــدرت خری
ــازار  ــکناس ارز در ب ــه اس ــش عرض ــال افزای ــته و احتم ــای گذش ماه ه

ــتند. ــازار هس ــن ب ــده ای ــای کاهن ــرو ه آزاد، نی
در مقابــل، محدودیــت مهلــت آمریــکا بــه خریــداران نفــت ایــران 
ــازار ارز  ــده ب ــه آین ــی نســبت ب ــارات منف ــداوم انتظ محــدود اســت، و ت
ــت  ــای نف ــش تقاض ــا و کاه ــادی دنی ــد اقتص ــش رش ــی کاه و پیش بین
ــش  ــرای کاه ــی ب ــد عامل ــال 2019 می توان ــی در س ــای جهان در بازاره

ــد.  ــور باش ــد ارزی کش ــان درآم جری
ــان و عــدم  ــور از 13 آب ــه عب ــا توجــه ب ــاال و ب ــر اســاس داده هــای ب ب
توانایــی آمریــکا در اعمــال تحریــم هــای نفتــی انتظــارات منفــی نســبت 
ــش  ــوع کاه ــود. موض ــی ش ــته م ــل و کاس ــداری تعدی ــده مق ــه آین ب
ــوع  ــه وق ــه ب ــز در صورتیک ــالدی نی ــال 2019 می ــت در س ــای نف تقاض
ــذار خواهــد  ــرخ ارز ســال 1398 تاثیرگ ــر ن ــی ب ــه  طــور طبیع ــدد ب بپیون
ــای  ــرم ه ــی اه ــه توانای ــه ب ــا توج ــت ب ــوان گف ــی ت ــن م ــود. بنابرای ب
تثبیــت نســبت بــه اهــرم هــای فزاینــده انتظــار مــی رود کــه در فصــل 
ــرخ ارز  ــه ن ــک ب ــطوح نزدی ــای آرام و در س ــازار روزه ــن ب ــتان ای زمس

ــد. ــی باش تعادل

مراجع
بانک مرکزی ایران- ســازمان بورس و اوراق بهادار

دنیای اقتصــاد- اتحادیه طال و جواهر
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  سیاست پولی
ــد. از  ــدا می کن ــتری پی ــت بیش ــد اهمی ــن فراین ــب ای ــرایط ملته ــا در ش ــد. ام ــت گذاری می نمای ــاخص ها، سیاس ــار و ش ــه معی ــه ب ــا توج ــت گذار ب سیاس
ــازار ارز  ــت ب ــروش ســکه و مدیری ــرخ ســود، پیش ف ــی واکنش هــای کاهــش ن ــی سیاســت گذار پول ــران ملتهــب شــد ول مهــر ســال گذشــته اقتصــاد ای
را در دســتور کار قــرار داد، در ایــن سیاســت گــذاری انتظــارات و ارزیابی هــای پیش نگرمالحظــه نشــد و حتــی سیاســت گــذار نگاهــی بــه تاریــخ بــازار 
پــول نیــز نداشــت. بــا نگاهــی بــر الگوهــای خارجــی مــی تــوان نمونــه هــای بســیاری را در کشــورهای آمریــکا، مالــزی، تایــوان، هنــد و ترکیــه نــام 
بــرد کــه در شــرایط مشــابه سیاســتی هوشــمندانه را پیــش رو گرفتــه انــد امــا سیاســت گــذار ایرانــی معمــاران اقتصــادی تصمیمــات خــود را بــا دو دســته 
شــواهد گذشــته نگــر یــا تطبیقــی و آینــده نگــر یــا عقالیــی اخــذ مــی کننــد. بدیــن شــکل کــه بــا بررســی رونــد گذشــته زمینــه مــورد تصمیــم و بــر 
اســاس تحلیــل هــا و شــواهد موجــود آینــده را پیــش بینــی مــی کنــد، سیاســت گذار مــا دو راهــکار پیــش فــروش ســکه و تغییــر نــرخ ســود نــه تنهــا 
ســرعت حرکــت اقتصــاد را تســریع نــداده بلکــه خــود موجــب ایجــاد اصطکاک هایــی شــد. طــرح پیــش فــروش ســکه کــه بــا هــدف تعدیــل قیمــت و 
انقبــاض نقدینگــی در دســتور کار قــرار گرفــت هزینــه ای نزدیــک بــه 23 هــزار میلیــارد تومــان متحمــل جامعــه کــرد و طــرح بازنگــری نــرخ ســودی 

کــه بــا هــدف رســیدن بــه تــورم تــک رقمــی طــرح ریــزی شــده بــود نیــز بــه نتایــج معکــوس و زیــان بــار رســید.

چالش های پیش روی بازار پول
گروه اقتصادی
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  تقویت پول ملی
تقویــت پــول ملــی از طــرق افزایــش بهــره وری و رونــق اقتصــادی صــورت مــی پذیــرد، کــه همــواره سیاســت گــذار بــه اشــتباه بــا تثبیــت نــرخ ارز بــه 
ــم خــورد، در دوره نخســت  ــاه نخســت ســال 97 رق ــا 92 و 6 م ــا 74، ســال 90 ت ــی در ســه دوره ســال های 71 ت ــول مل ــال آن اســت، کاهــش پ دنب
ــان داد. دوره دوم  ــش نش ــد افزای ــش از 40 درص ــا بی ــورم ت ــرخ ت ــن دوره ن ــگ رخ داد در ای ــس از جن ــای ارزی  پ ــران بدهی ه ــل بح ــانات به دلی نوس
ــرخ  ــل ن ــل عــدم تعدی ــه دلی ــا ب ــم زد ام ــه موفقــی را رق ــی کــه یکسان ســازی ارزی تجرب نوســانات ریشــه در تصمیم گیری هــای دهــه 80 داشــت جای
ارز بــا شــرایط اقتصــادی و بــا توجــه بــه رشــد درآمدهــای ارزی و ارزان شــدن واردات شــدت ورود کاال بــه کشــور افزایــش یافــت. اعمــال تحریــم در 
کنــار افزایــش نقدینگــی دالر را بــه 4 هــزار تومــان و نــرخ تــورم بــه 38 درصــد رســید. دوره ســوم ماننــد دوره دوم بــود در ســال 97بــا خــروج آمریــکا 
از برجــام سیاســت های تعدیــل نــرخ ارز فعــال نشــد و در نتیجــه ایجــاد یــک شــوک سیاســی موجــب به هــم ریختــن بــازار گردیــد. تــراز تجــاری غیــر 
نفتــی ایــران در ســال هــای 94 و 95 بعــد از انقــالب مثبــت گردیــد کــه البتــه در ســال 96 ایــن امــر تکــرار نشــد. تمامــی دولــت هــا بــا تعریــف نــرخ 
ارز بــه دنبــال تثبیــت آن بودنــد و آن را مزیــت و تقویــت پــول ملــی مــی دانســتند، در صورتــی کــه افزایــش نــرخ پــول ملــی بــا کاهــش نــرخ بیــکاری 
و افزایــش بهــره وری در اقتصــاد بوجــود مــی آیــد. در ایــران ارزش پــول ملــی تنهــا بــا فشــار بانــک مرکــزی و تزریــق ارز انجــام می شــود. کــه ایــن 

اشــتباه در ســال های گذشــته همــواره رقــم خــورده اســت.
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  چالش های یکسان سازی ارزی
مهــم تریــن دالیــل عــدم ورود دولــت بــه یکســان ســازی مــواردی شــامل 
ــی  ــارف«، »پیش بین ــع و مص ــورد مناب ــق در م ــات دقی ــدان اطالع »فق
ــاق«،  ــراز تجــاری«، »مصــارف قاچ ــادل در ت ــدم تع ــی«، »ع ــدات آت تعه
ــک  ــه بان ــاد ب ــه اعتم ــاز ب ــرمایه«، »نی ــروج س ــفته بازی ارزی و خ »س
مرکــزی و نظــام بانکــی«، »محدودیت هــای نقــل و انتقــال ارزی« و 
»روابــط کارگــزاری بــا بین الملــل« اســت. اولیــن تجربــه یکســان ســازی 
ــید  ــل آن سررس ــه دلی ــود ک ــق نب ــه موف ــورد ک ــم خ ــه 70 رق ارز در ده
ــس  ــس و فاینان ــار یوزان ــش آم ــی و افزای ــش خصوص ــدات ارزی بخ تعه
بــود. دومیــن بــار آن در دهــه 80 بــود کــه تقریبــا 9 ســال موفقیــت آمیــز 
ــارف و  ــار مص ــات و آم ــفافیت در اطالع ــدم  ش ــت. ع ــر گذاش ــت س را پش
ــت پــس از افزایــش نقدینگــی  ــز دول ــر نی ــع ارزی اســت. در دوره اخی مناب
تصمیــم بــه کاهــش نــرخ ســود بانکــی گرفــت کــه ایــن امــر ســبب خــروج 
ســرمایه از شــبکه بانکــی و ســپس ورود بــه بازارهــای ارز و ســکه شــد کــه 
ــا پیــش بینــی کاهــش درآمدهــای نفتــی در پــی تهدیــدات  ایــن مــوارد ب
آمریــکا شــرایط فعلــی را پدیــد آورد. البتــه در شــرایط کلــی نوســان ارزی 
از دو مســیر اقتصــادی و سیاســی شــکل مــی گیــرد و مهــم تریــن دالیــل 
ــت های  ــرای سیاس ــی، اج ــش نقدینگ ــوان افزای ــرخ ارز را می ت ــش ن افزای
مالــی و پولــی دســتوری، ثابــت نگه داشــتن نــرخ ارز در گذشــته و کاهــش 

نــرخ ســود بانکــی عنــوان نمــود.

  تأثیر نوسانات ارزی بر نظام بانکی
بررســی هــا نشــان مــی دهــد نوســان ارزی بــر میــزان وام دهــی بانــک ها، 
رشــد مطالبــات غیرجــاری، ســپرده های کوتــاه مــدت و بلندمــدت و ســود 
زیــان بانــک هــا  اثــر منفــی مــی گــذارد، پــس الزم اســت سیاســت های 
مدونــی بــرای ثبــات اقتصــادی ارزی ایجــاد شــود، تــا دامنــه ایــن نوســانات 
ــن شــرایط هوشــمندی و رصــد بانک هــا،  ــی در ای محــدود گــردد، از طرف
ــد و  ــا سیاســت های هدفمن ــه ب ــد ک ــی طلب ــزی را م ــک مرک ــت و بان دول
ــرخ  ــات ن ــورم و نوس ــادکالن، ت ــی اقتص ــش بی ثبات ــرای کاه ــی ب کنترل
ــت  ــه سیاس ــت ک ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــد. ب ــتفاده کنن ــی ارز اس واقع
ــکده  ــود. پژوهش ــوب می ش ــی محس ــام بانک ــت نظ ــجم ارزی اولوی منس
ــار  ــدف آث ــا ه ــازار ارز ب ــی ب ــی ثبات ــر ب ــی اث ــه بررس ــی ب ــی و بانک پول
بــی ثباتــی بــازار ارز بــر بازدهــی شــبکه بانکــی ایــران پرداخــت. در ایــن 
بررســی نســبت ســودآوری و مطالبــات غیرجــاری بانک هــا به عنــوان 
معیارهــای مربــوط بــه ارزیابــی ســالمت بانک هــای کشــور در دوره 
ــه  ــه در مواجه ــای ماهان ــتفاده از داده ه ــا اس ــا 1392، ب ــی 1386 ت زمان
ــان  ــی نش ــن بررس ــت. ای ــرار گرف ــی ق ــورد ارزیاب ــرخ ارز م ــوک ن ــا ش ب
ــار  ــازار ارز دچ ــی ب ــی ثبات ــر ب ــی در براب ــای ایران ــه بانک ه ــد ک می ده
ــیوه  ــر ش ــواردی نظی ــود م ــل وج ــه دلی ــا ب ــوند، ام ــان نمی ش ــرر و زی ض
ــرر  ــن ض ــتگی ای ــن ورشکس ــود قوانی ــود و نب ــایی س ــابداری، شناس حس
ــتاندارد  ــای اس ــر رویه ه ــه اگ ــال آنک ــت، ح ــده اس ــخص نش ــود مش و س
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ــاوت  ــه تف ــن مطالع ــج ای ــاید نتای ــود، ش ــت ش ــابداری رعای ــیوه حس در ش
ــا،  ــتر بانک ه ــی در بیش ــت وام ده ــر اف ــان ارزی ب ــر نوس ــا اث ــد. ام کن
ــت در  ــاد موفقی ــات در اقتص ــت، ثب ــادی اس ــم اقتص ــده عالئ منعکس کنن
ــی  ــدگان را در پ ــتقراض کنن ــت اس ــار بازپرداخ ــذاری و انتظ ــرمایه گ س
ــر روی داده هــای مــورد اســتفاده از بانــک  خواهــد داشــت، بررســی هــا ب
ــدت  ــد، در بلندم ــی ده ــان م ــا 1387 نش ــال های 1353 ت ــزی در س مرک
ــا کاهــش در وام دهــی  ــی ثباتــی اقتصــاد کالن ب تغییــرات در شــاخص ب
ــک  ــر ی ــه ه ــه ای ک ــه گون ــود. ب ــد ب ــراه خواه ــاری هم ــای تج بانک ه
ــد از  ــاد کالن، 0/17 واح ــی اقتص ــی ثبات ــاخص ب ــش در ش ــد افزای واح
میــزان وام دهــی بانک هــای تجــاری می کاهــد. از ایــن رو بانک هــا 
ــرده  ــب رصــد ک ــور مرت ــی اقتصــاد کالن را به ط ــی ثبات ــت ب ــد وضعی بای
ــی  و دولــت و بانــک مرکــزی نیــز بایــد از سیاســت های هدفمنــد و کنترل
بــه منظــور کاهــش بــی ثباتــی اقتصــاد کالن، بــه ویــژه تــورم و نوســانات 
ــی  ــان آور بی ثبات ــد، زی ــه پیام ــرا ک ــد، چ ــتفاده کنن ــی ارز اس ــرخ واقع ن
ــار وام دهــی بانک هــای تجــاری، کاهــش وام دهــی  ــر رفت اقتصــاد کالن ب

ــادی در  ــد اقتص ــرمایه گذاری و رش ــش س ــال آن کاه ــه دنب و ب
ــت. ــدت اس بلندم

  انواع بحران های اقتصادی در دنیا
بررســی بحــران اقتصــادی در دنیــا نشــان مــی 
دهــد کــه تمامــی ایــن بحــران هــا بــر ســه قســم 
بحــران ارزی، بحــران بانکــی و بحــران بدهــی 
عمومــی اســت و کشــورهای مختلــف در خصــوص 
ــابه  ــیوه مش ــا از 3 ش ــران ه ــن بح ــا ای ــه ب مواجه

»شــرایط اولیــه یــا Initial Conditions «، »مهــار یــا 
 » Resolution و »حــل  و  فصــل یــا » Containment

ــه  ــد در فاصل ــان می ده ــی ها نش ــد. بررس ــته ان ــره جس به
ســال های 1970 تــا 2007 اقتصــاد جهانــی نزدیــک بــه 400 بحــران 

ــده اســت. 31 درصــد بانکــی، 53 درصــد ارزی  ــه خــود دی اقتصــادی را ب
و 16 درصــد بدهــی عمومــی گــزارش شــده اســت. از طرفــی همبســتگی 
ــای بانکــی  ــاال و همبســتگی بحران ه ــی و ارزی ب ــای بانک ــن بحران ه بی
و بدهــی پاییــن بــوده، بــا وجــود ایــن کــه کــه 55 درصــد از بحران هــای 
ــا بحران هــای ارزی بــوده، همراهــی بحران هــای بانکــی  بانکــی همــراه ب
ــا بحران هــای بدهــی تنهــا 11 درصــد را ثبــت کــرده. عمومــا کشــورها  ب
ــران  ــار بح ــه، مه ــرایط اولی ــب ش ــه متعاق ــران 3 مرحل ــا بح ــه ب در مواج
و حل و فصــل را در اســتراتژی خــود قــرار داده انــد. از ســوی دیگــر، 
ــن  ــز متداول تری ــا نی ــاختار بانک ه ــد س ــوم، تجدی ــه س ــالل مرحل در خ
ــت.  ــده اس ــزی ش ــی ری ــورها پ ــوی کش ــران از س ــا بح ــه ب ــزار مقابل اب
میانگیــن هزینــه درمــان بحــران بانکــی در کشــورهای مختلــف از 1970 
ــوده  ــر بحــران ب ــد کشــورهای درگی ــا 2007 حــدود 15 درصــد کل تولی ت
اســت. ســهم دولــت از تجدیــد ســرمایه در دنیــا حــدود 8 درصــد از تولیــد 
ــن  ــد GDP از ای ــدود 2 درص ــت. ح ــوده اس ــورها ب ــی کش ــص داخل ناخال
ــن  ــده؛ بنابرای ــران ش ــدت جب ــا در بلندم ــروش دارایی ه ــا ف ــا ب هزینه ه
ــد  ــد تولی ــدود 6 درص ــت ح ــرای دول ــرمایه ب ــد س ــه تجدی ــص هزین خال

ناخالــص داخلــی بــوده اســت. 7 درصــد دیگــر از ســوی بخــش خصوصــی 
و ســایر نهادهــای غیردولتــی پرداختــه شــده اســت. پراکنــش بحران هــای 
به صــورت  ابتــدا  بحران هــا  ایــن  می دهنــد  نشــان  ارزی  و  بانکــی 
ــه  ــا عــدم واکنــش ب ــه ور شــده ب ــی حمل ــه اقتصادهــای جهان ناشــناخته ب
ــخه های  ــن نس ــس از یافت ــت پ ــیده و در نهای ــود رس ــه اوج خ ــع ب موق
ــن حــال بررســی ها نشــان  ــا ای ــر بســته اند. ب ــج رخــت ب ــه تدری درمــان ب
می دهــد کشــورهایی کــه تعامــل کمتــری بــا اقتصــاد جهانــی داشــته و از 
ــری  ــوز یادگی ــتند هن ــره هس ــف بی به ــذاری منعط ــتم های قانون گ سیس

الزم را از درمــان بحران هــای بانکــی نداشــته اند.
  تورم به روایت مرکز آمار

مرکــز آمــار تــورم مهرمــاه را در دهــک  اول هزینــه ای )قشــر کــم 
 برخــوردار جامعــه( تقریبــا 2 درصــد بیشــتر از دهــک دهــم اعــالم نمــود. 
ــی  ــورم باالی ــات، ت ــار خدم ــی  در کن ــای غیرخوراک ــا و کااله خوراکی ه
ــه  ــورم ماهان ــترین ت ــه ای، بیش ــک اول هزین ــا 8 ده ــد، ت ــت کردن را ثب
ــودن  ــت معکــوس ب ــز اهمی ــه حای ــد. نکت ــه کنن ــر تجرب ــاه اخی را در 19 م
نــرخ تــورم در شــهریور مــاه نســبت بــه مهــر اســت جایــی کــه 
تــورم ماهانــه بــرای دهــک دهــم باالتریــن و بــرای 
ــرخ تــورم مهــر  ــوده اســت. ن دهــک اول کــم تریــن ب
ــال های  ــدد در س ــترین ع ــک اول، بیش ــرای 8 ده ب
ــد  ــان می ده ــبات نش ــت. محاس ــوده اس 96 و 97 ب
ــرای  ــای دهــک اول در آذر امســال ب ــه خانواره ک
ــزار  ــدود 250 ه ــود ح ــی خ ــه غذای ــاج اولی مایحت
تومــان هزینــه کرده انــد و ایــن هزینــه بــرای 
دهــک دهــم 2 میلیــون و 100 هــزار تومــان بــرآورد 
شــده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن ارقــام بــرای 
دهــک اول در ســال قبــل 168 هــزار تومــان و بــرای دهــک 
دهــم، یــک میلیــون و 415 هــزار تومــان بــوده اســت، یعنــی 8/ 48 
درصــد کمتــر. البتــه بــا توجــه بــه تــورم بیشــتر دهک هــای بــاال نســبت 
ــرآورد  ــه ب ــت ک ــوان گف ــر، می ت ــای اخی ــن در ماه ه ــای پایی ــه دهک ه ب
ــزی  ــک مرک ــوده اســت. بان ــی ب ــم حداقل ــرای دهــک ده انجــام  شــده ب
نیــز گــزارش داد کــه در مهرمــاه ســال  جــاری نــرخ تــورم بــه 6/ 4 درصــد 
رســید کــه ایــن رقــم در شــهریور مــاه 1/ 6 درصــد گــزارش شــده بــود، 
نــرخ تــورم نقطــه  بــه  نقطــه بــا افزایــش 5/ 5 واحــد درصــدی در مهرمــاه 
ــرداد 3/ 6  ــد در م ــن رش ــه ای ــت ک ــیده اس ــد رس ــد درص ــه 9/ 36 واح ب
درصــد و در شــهریور 2/ 7 واحــد درصــد ثبــت شــده بــود. مــی تــوان ایــن 

ــد ســبقت تلقــی کــرد.  ــورم از بان ــه خــروج ت ــه منزل ــار را ب آم
ــال جاری  ــاه س ــه در مهرم ــد ک ــان می ده ــزی نش ــک مرک ــای بان آماره
رشــد ســاالنه نقدینگــی بــه 7/ 20 درصــد رســیده اســت. ایــن چهارمیــن 
مــاه متوالــی اســت کــه نــرخ ســاالنه تــورم نقدینگــی در ســطح 20 درصــد 
ــر  ــای اخی ــی در ماه ه ــت گذار پول ــه سیاس ــم اینک ــد. به رغ ــا می زن در ج
ــا  ــت، ام ــرده اس ــاز ک ــی آغ ــد نقدینگ ــرل رش ــرای کنت ــی ب تالش های
ــک  ــه ی ــر 20 درصــد ب ــه زی ــی ب ــد نقدینگ ــد کاهــش رش ــر می رس به نظ
ــا اصــالح عاجــل  ــزرگ برخــورد کــرده اســت. مانعــی کــه بایــد ب ــع ب مان

آمارهای بانک مرکزی نشان 
می دهد که در مهرماه سال جاری 

رشــد ساالنه نقدینگی به 7/ 20 درصد 
رســیده است. این چهارمین ماه متوالی 
اســت که نرخ ساالنه تورم نقدینگی در 

سطح 20 درصد در جا می زند.  
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نظــام بانکــی، از میــان برداشــته شــود تــا شــرایط بــرای کاهــش رشــد نقدینگــی حاصــل شــود. رشــد نقدینگــی از تیــر مــاه ســال 95 کــه در ســطح 30 
درصــد قــرار داشــت، رونــد نزولــی خــود را آغــاز کــرده و بــه ســطح 20 درصــد در اردیبهشــت ســال جاری نــزول کــرده اســت، امــا طــی 5 مــاه اخیــر 
ــه  نقطــه شــبه  ــه و نقطــه  ب ــاه ســال جاری رشــد ماهان ــداوم دهــد. در مهرم ــی خــود را ت ــد نزول ــال نوســان داشــته و نتوانســته رون ــن کان ــا در ای عموم
پــول صعــودی شــده اســت. رشــد ماهانــه شــبه  پــول در مهرمــاه بــه میــزان 6/ 1 درصــد گــزارش شــده کــه ایــن رقــم در شــهریور مــاه یــک درصــد 
گــزارش شــده بــود، از ســوی دیگــر رشــد نقطــه  بــه  نقطــه شــبه پول در مهرمــاه 2/ 17 درصــد ثبــت شــد کــه ایــن رقــم در شــهریور مــاه 9/ 16 درصــد 

ثبــت شــده بــود.
ــر ایــن تغییــر  ــان رســید. عالوه ب ــه 5/ 3 درصــد در آب ــه ب ــرخ تــورم ماهان ــی نیــز تکــرار شــد. ن ــرای دومیــن مــاه متوال ــه ب ــد کاهشــی تــورم ماهان رون
جهــت، افــت ســرعت رشــد تــورم یــک شــاهد دیگــر نیــز دارد؛ مطابــق داده هــای بانــک مرکــزی ســرعت رشــد تــورم نقطــه  بــه  نقطــه نیــز کنــد شــده 
اســت و در مــاه گذشــته تــورم نقطــه  بــه  نقطــه 3 درصــد رشــد کــرد. بــا همیــن رشــد، تــورم نقطــه  بــه  نقطــه آبان مــاه بــه 9/ 39 درصــد رســید. کنــد 
ــم  ــی را رق ــای آت ــورم در ماه ه ــد ت ــاز رون ــر ف ــانه های تغیی ــد نش ــه، می توانن ــورم ماهان ــن ت ــار آرام گرفت ــه در کن ــه  نقط ــه  ب ــورم نقط ــد ت ــدن رش ش
زننــد. عالوه بــر ایــن هــا، تــورم دهــک  هــای مختلــف درآمــدی نیــز بــرای نخســتین بــار توســط بانــک مرکــزی ارائــه شــده اســت کــه از ثبــت تــورم 

ــت دارد. ــدی حکای ــن درآم ــای پایی ــه دهک ه ــبت ب ــاال نس ــای ب ــنگین تر دهک ه س
منابعــی اعــالم داشــتند کــه بــرای ســاعت هایــی تــورم آذر مــاه بــر روی ســایت بانــک مرکــزی بارگــزاری شــده بــود ولــی بــا توجــه بــه حــذف ایــن 

رقــم در ایــن گــزارش درج نشــده اســت.

  بررسی بانک های کشور
ــن اســت کــه بانــک  ــی 18 بانــک نشــانگر ای بررســی صــورت هــای مال
ــک  ــی 96 اســت. بان ــان ســال  مال ــا پای ــک  بورســی ت ــن بان ــت داراتری مل
ملــت بــا حــدود 9/ 221 هــزار میلیــارد تومــان و پــس از آن بانــک 
ــا  ــارت ب ــک تج ــان و بان ــارد توم ــزار میلی ــی 179 ه ــا دارای ــادرات ب ص
ــگاه دوم و ســوم را  ــه ترتیــب جای ــارد تومــان ب حــدود 1/ 139 هــزار میلی
ــک  ــه بان ــا ب ــان بانک ه ــز در می ــی نی ــن دارای ــد. کمتری ــت آورده ان به دس
ــق دارد. پــس  ــارد تومــان تعل ــی 5/ 4 هــزار میلی ــا حــدود دارای حکمــت ب
از آن بانــک خاورمیانــه بــا دارایــی در حــدود 5/ 9 هــزار میلیــارد تومــان و 
ــدی  ــای بع ــان در رتبه ه ــارد توم ــزار میلی ــی 8/ 9 ه ــا دارای ــت بانک ب پس

ــد. قــرار دارن

ســودآورترین بانــک  خصوصــی  بانــک خاورمیانــه بــا نســبت حاشــیه ســود 
خالــص 2/ 44 درصــد، بانــک انصــار بــا نســبت 5/ 18 درصــد جایــگاه دوم 
ــت  ــوم را به دس ــگاه س ــد جای ــبت 4/ 13 درص ــا نس ــن ب ــک کارآفری و بان
آورده انــد. در مقابــل بانک هــای تجــارت، صــادرات و گردشــگری بدتریــن 
ــد. در  ــب کرده ان ــص کس ــود خال ــیه س ــبت حاش ــورد نس ــرد را در م عملک
ــزار  ــک 4/ 6 ه ــن بان ــارت، ای ــک تج ــده بان ــر ش ــی منتش ــورت مال ص
میلیــارد تومــان ضــرر اعــالم کــرده کــه نســبت حاشــیه ســود خالــص آن 
را به شــدت منفــی کــرده اســت. بانــک صــادرات و بانــک گردشــگری نیــز 

ــد.  ــی ســال گذشــته خــود ضــررده بوده ان در صــورت مال
ــال  ــک ری ــه ازای هــر ی ــت ب ــه بیانگــر مدیری ــا ک ــازده دارایی ه نســبت ب
ــبت  ــا نس ــه ب ــک خاورمیان ــت. بان ــص اس ــود خال ــال س ــد ری ــی چن دارای
ــگاه  ــت را از ن ــن وضعی ــد بهتری ــادل 6/ 2 درص ــای مع ــازده دارایی ه ب
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ایــن شــاخص بــه خــود اختصــاص داده اســت. پــس از آن بانــک انصــار، 
ــا نســبت 8/ 0 درصــد در جایــگاه دوم، بانــک کارآفریــن و بانــک ســینا  ب
ــک  ــد. 6 بان ــت آورده ان ــوم را به دس ــگاه س ــد جای ــبت 4/ 0 درص ــا نس ب
ــل  ــز به دلی ــرمایه نی ــارت، دی و س ــادرات، تج ــگری، ص ــت، گردش حکم
ــز  ــی آن هــا نی ــازده دارای ــودن ســود خالــص، شــاخص نســبت ب منفــی ب
ــز بازدهــی  ــر نی ــاری کوث ــی شــده اســت. پســت بانک و شــرکت اعتب منف

ــد. ــب کرده ان ــر کس صف
ــال  ــان س ــت. در پای ــهام اس ــان س ــوق صاحب ــازده حق ــبت ب ــر نس از منظ
ــا  ــک قرض الحســنه رســالت ب ــک بورســی، بان ــان 18 بان ــی96، در می  مال
نســبت بــازده حقــوق صاحبــان ســهام 3/ 35 درصــد بیشــترین بازدهــی را 
ــا نســبت  بــه خــود اختصــاص داده اســت. پــس از آن بانــک خاورمیانــه ب
ــبت  ــا نس ــز ب ــن نی ــک ایران زمی ــرار دارد. بان ــد ق ــی 5/ 26 درص بازده
ــل  بازدهــی 7/ 19 درصــد جایــگاه ســوم را به دســت آورده اســت. در مقاب
ــب  ــی را کس ــن بازده ــت کمتری ــگری و حکم ــادرات، گردش ــک ص بان

کرده انــد.

  نظام بانکی از نگاه رییس جمهور
حســن روحانــی در نشســتی بــا معاونــان و مدیــران وزارت اقتصــاد 
ــه  ــت از آنچ ــه صراح ــدند و ب ــی ش ــاد تجرب ــه اقتص ــه ب ــتار توج خواس
ــتند، وی  ــود دوری جس ــده می ش ــاد نامی ــم اقتص ــی، عل ــع علم در مراج
سالم ســازی نظــام بانکــی را کمــک بــه دولــت تعبیــر کردنــد و بــا انتقــاد 
ــگاه داری،  ــی در بن ــای خصوص ــص بانک ه ــا و باالخ ــرد بانک ه از عملک
ــر  ــاه افزایــش نقدینگــی را نیــز ب تعــداد شــعب، رقابــت و خلــق پــول، گن
ــرای  ــک مرکــزی ب ــرل بیشــتر بان ــد و خواســتار کنت ــا انداختن دوش آن ه
ــاون  ــر تع ــاون وزی ــدند. مع ــد« ش ــمت تولی ــه س ــی ب ــت نقدینگ »هدای
ــان  ــورم در کشــور برشــمرد و بی ــز نظــام بانکــی را از عوامــل ایجــاد ت نی
نمــود بانک هــا بــا خلــق پــول و دادن وام بــدون نظــارت بانــک مرکــزی 

ــد.  ــاد کرده ان ــادی ایج ــوزه اقتص ــادی در ح ــکالت زی مش

مرجع
بانک مرکزی ایران



42

  آینده بورس چگونه رقم می خورد؟
عملکــرد توفانــی بازارهــا در ســال 97 یکــی از بــی ســابقه تریــن تــورم هــای دوران اقتصــاد کشــور را رقــم زد. دالر و ســکه بیــش از 200 درصــد 
ــال 7/ 3 میلیــون تومــان عقــب  ــا کان ــی ت ــا رکــورد هــای 5/ 5 میلیــون تومان ــه ثبــت برســانند. ســکه ب ــر از 100 درصــد ســود را ب ــورس باالت و ب

نشــینی کــرده اســت. همچنیــن، شــاخص ســهام از قلــه 195 هــزار واحــدی تــا محــدوده 176 هــزار واحــد اصــالح شــده اســت.
ــازار ســهام، مــی تــوان بــه عــدم عرضــه ســهام از ســوی ســهامداران عمــده اشــاره کــرد. رشــد پرشــتاب و دســته  از دیگــر غفلــت هــای فعلــی ب
ــازار  ــه ســکان حرکــت ب ــول اســت ک ــان پ ــع ســهامداران اســت. جری ــازار و مناف ــان ب ــه زی ــدت ب ــان م ــه در می ــی وقف ــی قیمــت ســهام و ب جمع
ــد  ــق رون ــه و تطبی ــه صــدا درآمــده اواًل؛ انتشــار تدریجــی گــزارش هــای عملکــرد ماهان ــی ســهام ب ــرای شــرایط فعل ــگ خطــر ب شــده، و ســه زن
ــرای حفــظ  و مدیریــت ایــن  ــه منظــور بســتر ســازی ب ــًا؛ وقــت محــدود سیاســت گــذار ب ــا وضعیــت ســودآوری شــرکت هــا، ثانی قیمــت ســهام ب
حجــم از نقدینگــی در کنــار عــادت بــه ســودهای ســریع ثالثــًا؛ فراموشــی احتمــال اصــالح قیمــت هــا ســه نشــانه هشــدار آمیــز در شــرایط فعلــی 

اســت کــه بایــد مــورد توجــه معاملــه گــران قــرار گیــرد.

فراز و نشیب های بــــازار ســــرمایه
گروه اقتصادی
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  اوراق تسهیالت مسکن
قیمــت ایــن اوراق در اولیــن هفتــه از آبــان بــه کــف یــک ســاله از زمســتان 
92 تاکنــون رســید. قیمــت اوراق نســبت بــه پارســال 22 درصد ارزان شــده 
اســت. مهــم تریــن علــت ایــن کاهــش قیمــت، بــی اثــر شــدن وام اوراق 
ــی،  ــای مصرف ــی از تقاض ــل توجه ــش قاب ــد بخ ــدرت خری ــش ق در پوش
تحــت تاثیــر جهــش قیمــت مســکن اســت. قیمــت هــر فقــره اوراق 500 
ــاه  ــان م ــه اول آب ــی هفت ــکن در حال ــد مس ــی خری ــی وام آن ــزار تومان ه
ــه 59 هــزار  ــه طــور متوســط ب ــال 50 هــزار تومــان ب ــه کان ــا ســقوط ب ب
ــاه 92  ــن م ــرخ اوراق را از بهم ــن ن ــم تری ــورد ک ــید، و رک ــان رس توم
تاکنــون محســوب مــی شــود. بــه عبارتــی دیگــر متقاضیــان بــا اســتفاده از 
وام بــدون ســپرده از محــل اوراق)تســهیالت 80 میلیــون تومانــی مرکــب 
ــی  ــون تومان ــالوه وام 20 میلی ــه ع ــپرده ب ــدون س ــی ب از وام 60 میلیون
ــر  ــرای ه ــان ب ــزار توم ــت 59 ه ــا قیم ــره اوراق ب ــد 160 فق ــه(، بای جعال
ــاز تســهیالت انفــرادی آنــی مســکن کمتــر از 9  فقــره اوراق، قیمــت امتی
ــون و200 هــزار  ــر از 14 میلی ــون و500 هــزار تومــان و زوجیــن کمت میلی

تومــان اســت.
  بازار های جهانی

ــون  ــر فن ــت تاثی ــواره تح ــز هم ــی نی ــای جهان بازاره
سیاســی بازیگــران اصلــی آن اســت، از ابتــدای 
ــن و  ــان چی ــگ تجــاری می ــو جن ــک س ــز از ی پایی
آمریــکا و اعمــال تعرفــه هــای ســنگین بــازار مــواد 
خام)کامودیتــی هــا( تضعیــف شــد. از ســوی دیگــر 
زمزمــه هایــی در بــاب توافــق تجــاری بیــن ایــن دو 
اقتصــاد بــزرگ بــه گــوش مــی رســد و ایــن نمــاد را 
بــرای مــدت کوتاهــی در مســیر رشــد قــرار مــی دهــد. 
ــی  ــی مبن ــات آمریکای ــا اظهــارات مقام ــد ب ــن امی ــس از ای پ
ــی  ــل فن ــازد. دالی ــی ب ــگ م ــن رن ــق طرفی ــودن تواف ــازنده نب ــر س ب
نظیــر چشــم انــداز تــداوم سیاســت هــای انقباضــی فــدرال رزرو از طریــق 
ــش  ــل چال ــه دلی ــد ب ــورو و پون ــف ارزهــای ی ــره، تضعی ــرخ به ــش ن افزای
ــوم  ــا و خــروج نامعل ــه ایتالی ــر ســر کســری بودج ــا ب ــه اروپ ــای اتحادی ه
انگلســتان از ایــن منطقــه، شــاخص دالر را بــه باالتریــن ســطح طــی یــک  
ــت  ــر نف ــالم وزی ــر، اع ــرف دیگ ــانده اســت. از ط ــر رس ــم اخی ــال و نی س
ــرای  ــت ب ــد نف ــکه ای تولی ــزار بش ــش 500 ه ــر کاه ــی ب ــتان مبن عربس
ــت  ــه حمای ــدای هفت ــت در ابت ــت نف ــه از قیم ــازاد عرض ــری از م جلوگی
کــرد، موضوعــی اســت کــه معامــالت ســهام نفتــی را تحــت تاثیــر قــرار 
ــم زد. ــازار رق ــی ب ــاالن حقیق ــرای فع ــاط عمــل بیشــتری را ب داده و احتی

  فراز و نشیب شاخص بورس در پاییز
شــاخص کل بــورس بــا جهــش 4534 واحــد و بــا افزایــش 8/ 2 درصــدی 
نخســتین روز مهــر را آغــاز نمــود ارزش معامــالت خــرد در ســطوح یــک 
ــازار  ــه ب ــازه ب ــی ت ــان ورود نقدینگ ــان از جری ــان نش ــارد توم ــزار میلی ه
ســهام دارد، گــزارش عملکــرد شــهریور مــاه شــرکت هــا در کانــون توجــه 
معاملــه گــران قــرا داشــت کــه نشــانه هــای مثبــت از بهبــود نــرخ هــای 

ــتند  ــی گذاش ــر م ــت س ــی را پش ــرایط مطلوب ــز ش ــی نی ــع بورس صنای
بــه شــکلی کــه از 38  صنعــت، 37 صنعــت بــا افزایــش شــاخص 
همــراه شــدند. ایــن موضــوع هشــدار مــی دهــد کــه نقدینگــی در بــازار 
ســهام بــدون توجــه بــه مؤلفــه هــای بنیــادی و تنهــا بــا دنبالــه روی از 
ــل  ــدار تحلی ــروج از م ــه اســت و محصــول آن خ تقاضــای شــکل گرفت
و منطــق اســت. حرکــت هــای تــوده وار در بازارهــای ســرمایه چــه در 
دوره هــای صعــودی و چــه در زمــان افــت بازارهــا، ســبب مــی شــود تــا 
ــه شــرایط  ــه گرفتــه و بســته ب قیمــت ســهام از ارزش بنیــادی آن فاصل

ــرار ســرمایه شــود. ــا ف ــاب ی ــازار، ســبب تشــکیل حب ب

ابزارهای هوشمند مالی   
فرابــورس ایــران از دو گام جدیــد در راســتای توســعه و افزایــش نظــارت 
ــارت  ــات و نظ ــاون عملی ــر داد. مع ــرمایه خب ــازار س ــش ب ــن بخ در ای
ــر  ــی ب ــامانه ای نظارت ــه س ــا« ک ــی »فراس ــا معرف ــورس ب ــازار فراب ب
ــه آن  ــوط ب ــران مرب ــه گ ــزاران و معامل ــروش کارگ ــد و ف ــوه خری نح

هــا خواهــد بــود خاطــر نشــان کــرد کــه ایــن ســامانه نحــوه و 
ــد و فــروش کارگــزاری هــا و ســهامداران را  ــزان خری می

ــی  ــزود نحــوه بازارگردان ــرل خواهــد کــرد. وی اف کنت
کارگیــری  بــه  و  فعالیــت  امــکان  بررســی  و 
ــک  ــش ریس ــی و پوش ــای بازارگردان ــدوق ه صن
ــک  ــا ی ــود. فراس ــد ب ــورس خواه ــدی فراب گام بع
ــهیل  ــور تس ــه منظ ــه ب ــت ک ــی اس ــامانه تعامل س
و  کارگــزاری  هــای  شــرکت  میــان  ارتبــاط 

ــتر  ــر بس ــدازی و ب ــران راه ان ــورس ای ــرکت فراب ش
ــامانه دارای  ــن س ــد، ای ــی کن ــت م ــی فعالی الکترونیک

مشــکوک  تحــرکات  هرگونــه  و  اســت  نظارتــی  فــاز 
ــازار  ــران در ب ــه گ ــایر معامل ــا و س ــزاری ه ــران کارگ ــه گ معامل

ســهام را ثبــت و ضبــط و از طریــق ارســال پیامــک بــه اطــالع مدیــران  
ــه  ــه ب ــام مســئول در ادام ــن مق ــاند، ای ــی رس ــا م ــزاری ه ــل کارگ عام
ســامانه هــای جدیــد »واچــار« نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ایــن ســامانه 
بــه طــور ویــژه مختــص معامــالت قراردادهــای اختیــار معاملــه طراحــی 
ــرمایه  ــران و س ــه گ ــار معامل ــی را در اختی ــت های ــت و قابلی ــده اس ش
ــتقه  ــازار مش ــری را در ب ــات بهت ــه تصمیم ــد ک ــی ده ــرار م ــذاران ق گ
ــاز  ــی نی ــای مال ــی معامــالت در بازاره ــد. ســرعت و پیچیدگ اتخــاذ کنن
ــن  ــت. در ای ــش داده اس ــمند را افزای ــای هوش ــتفاده از ابزاره ــه اس ب
ــالت  ــری معام ــه کارگی ــی ب ــای مال ــن ابزاره ــی از مفیدتری ــتا یک راس
ــر ســرمایه  ــه منظــور اســتفاده بهت ــا خــودکار اســت کــه ب الگوریتمــی ی
گــذاران از فرصــت هــای بازارهــای ســرمایه گــذاری ایجــاد و راه 
ــت  ــزار حمای ــوان اب ــه عن ــات ب ــاوری اطالع ــت. فن ــده اس ــدازی ش ان
ــناخته و  ــر ش ــر حاض ــی در عص ــای مال ــه ه ــران موسس ــده و پیش کنن
نقشــی فراتــر از کاهــش هزینــه و بهبــود عملکــرد داشــته و تبدیــل بــه 
ــردی در شــکل دهــی اســتراتژی هــای ســازمانی خواهــد  ــزاری راهب اب

شــد.

فرابورس ایران از دو گام جدید 
در راســتای توسعه و افزایش نظارت 
در این بخش بازار ســرمایه خبر داد. 

معــاون عملیات و نظارت بازار فرابورس با 
معرفی »فراســا« که سامانه ای نظارتی 

بــر نحوه خرید و فروش کارگزاران 
و معامله گران مربوط به آنها 

خواهد بود  
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فــروش در نمادهــای صــادرات محــور بــه همــراه داشــت. آغــاز بــه کار بــازار 
جهانــی در معامــالت امــروز و رونــد تحــوالت سیاســی در نشســت ســازمان 
ملــل در نیویــورک از دیگــر عواملــی اســت کــه بــر وضعیــت ایــن روزهــای 
ســهام اثرگــذار خواهــد بــود. در توضیــح ایــن رخــداد مــی تــوان بــه کاهــش 
ــازار ارز و ســکه اشــاره  ــوازی همچــون ب انتظــارات از بازدهــی بازارهــای م
ــه ارزش معامــالت خــرد ســهام در ســطوح مناســب کــه  ــا توجــه ب کــرد. ب
نشــان از رونــق بــازار دارد، نیازمنــد نگــه داشــتن ایــن میــزان نقدینگــی بــا 
تعمیــق ایــن بــازار اســت، ولــی عرضــه اولیــه ســهام شــرکت هــای بــزرگ 

دیــده نمــی شــود.
رونــد قدرتمنــد صعــودی ســهام هفتــه اول مهــر بــا شــدت بیشــتری تــداوم 
ــی  ــم و بازده ــاخص کل را رق ــدی ش ــد 15 درص ــه رش ــت و در نتیج داش
بــورس از ابتــدای ســال بــه 88 درصــد رســید. ثبــت خالــص خریــد 1400 
میلیــارد تومانــی توســط ســهام داران ُخــرد در معامــالت یــک رکــورد تــازه 
در کارنامــه ایــن گــروه از بازیگــران بــازار بــر جــا گذاشــت. ایــن رکوردهــا 
ادامــه داشــت تــا در هفتمیــن روز از مهــر نماگــر ایــن بــازار بــه ســقف 200 
هــزار واحــدی نزدیــک شــد. در روز قبــل هــم یــک رکــورد شــکنی تاریخــی 
ــد  ــادل 11/ 4 درص ــد مع ــزار و 698 واح ــک روز 7ه ــاخص در ی ــر، ش دیگ
ــا ایــن  ــه رقــم بــی ســابقه 195هــزار و 104واحــد رســید. ب رشــد کــرد و ب

رشــد، بــورس از ابتــدای ســال100 درصــدی شــد. 
پیــش بینــی هــای کارشناســی درســت از آب درآمــد و پــس از 10 روز و در 
بــورس بــه مســیر کاهشــی گام برداشــت بــرای دومیــن روز متوالــی بــا افــت 
2700 واحــدی )معــادل 43/ 1 درصــد( در میانــه کانــال 185 هــزار واحــدی 
قــرار گرفــت. در 11 مهــر حــدود 85 درصــد از نمادهــای بورســی بــا افــت 
قیمــت معامــالت روزانــه خــود را بــه پایــان رســاندند. در شــانزدهمین روز از 
مهــر و بــرای چهارمیــن روز متوالــی بــورس بــه حرکــت نزولــی خــود ادامــه 
ــا  ــدود 2/ 4 درصــد( ت ــادل ح ــت 7666 واحــدی )مع ــا اف ــار ب ــن  ب داد و ای
میانــه کانــال 176 هــزار واحــدی عقــب نشــینی کــرد. ایــن بیشــترین درصــد 

ریــزش شــاخص ســهام از 26 اســفند 93 )5/ 5 درصــد( بــود. 
دامنــه نوســانات در اینجــا ختــم نمــی شــد 2 روز بعــد مــدار مثبــت شــد و بــا 
رشــد 5662 واحــدی )معــادل بیــش از 2/ 3 درصــد( بــه کانــال 180 هــزار 
واحــدی بازگشــت. از مهــم تریــن  نــکات معامــالت ایــن روز توجــه ویــژه 
معاملــه گــران بــه ســهامی بــود کــه از پشــتوانه بنیــادی برخــوردار بودنــد. و 
در بیســت و ســومین روز از مهــر مجــدد مســیر کاهشــی را تجربــه کــرد و بــا 
افــت 109 واحــدی )معــادل 06/ 0 درصــد( از باقــی مانــدن در کانــال 175 
هــزار واحــدی نــاکام مانــد. ایــن مســیر کاهشــی در تمامــی مــاه آبــان و آذر 
نیــز ادامــه داشــت و در برخــی از روزهــا شــاهد افزایــش مقطعــی شــاخص 
بودیــم ولــی در روزهــای بعــدی دوبــاره شــاخص مســیر کاهشــی را پیــش 
ــا 4  ــز ســهام ب ــن روز از آذر نی ــال در دهمی ــوان مث ــه عن ــت. ب ــی گرف رو م
هــزار واحــد عقــب نشــینی بازدهــی بــورس را از ابتــدای پاییــز منفــی نمــود، 
یــا در روز 25 آذر شــاخص کل بــورس تهــران روز گذشــته افتــی دیگــر را در 
کارنامــه ایــن بــازار ثبــت و بــا کاهــش 866 واحــدی )معــادل 5/ 0 درصــد(، 
ــاه  ــر آذر م ــا آخ ــرد. و ت ــینی ک ــب نش ــدی عق ــزار واح ــال 164 ه ــه کان ب
کــور ســو هــای امیــد را بــرای برگشــت بــه مســیر افزایشــی از دســت داد. 



45

هــراس مفــرط از سرنوشــت نیروهــای موثــر بــر ســهام مهــم تریــن عامــل 
ــه  ــی از بدبینان ــا ناش ــه عمدت ــود ک ــی ش ــی م ــهام ارزیاب ــنج س ــت دماس اف
ــت  ــدم قطعی ــاد کالن و ع ــودی اقتص ــداز رک ــم ان ــناریوها از چش ــن س تری
هــای محیطــی اســت. در حالــی کــه شــمار کثیــری از کارشناســان اذعــان 
دارنــد بخــش عمــده  از اثــر منفــی مخاطــرات حاکــم بــر ســهام در عقبگــرد 
شــاخص از اوج تاریخــی تحقــق یافتــه و ادامــه ایــن مســیر ناشــی از فضــای 

روانــی حاکــم بــر ســهام اســت.
ــران در  ــورس ته ــاخص کل ب ــه از آذر ش ــن هفت ــال در اولی ــوان مث ــه عن ب
جریــان دومیــن روز کاری 4 هــزار و 789 واحــد دیگــر کاهــش نشــان داد و 

در ســطح 166 هــزار و 463 واحــد قــرار گرفــت. بــا ریــزش 8/ 2 درصــدی 
ــورس از  ــی ســهام طــی معامــالت روز گذشــته، بازدهــی کل ب ــر اصل نماگ

ابتــدای پاییــز تــا پایــان دادوســتدهای دیــروز تقریبــا بــه صفــر رســید.
بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه  ظرفیــت هــای تکنیکــی و زیرســاختی 
بــورس تهــران بــه لحــاظ فنــی متناســب بــا روزهــای پرحجــم، پــرورودی 
ــت  ــت تقوی ــوان گف ــی بت ــه نوع ــاید ب ــازار ســهام نیســت. ش ــت ب و پرفعالی
هیجــان توســط مشــاهده زنــده رونــد معامــالت روزانــه کــه در هیــچ یــک 
از بــورس هــای بیــن المللــی وجــود نــدارد یکــی از دالیــل ایجــاد اختــالل 

در ایــن بــازار اســت.

  بورس برنده و بازنده ای دارد
ــس از گذشــت ســه فصــل  ــوان پ ــی ت ــورس را م ــدگان ب ــدگان و بازن برن
ــوان سیاســت  ــی ت ــهام را م ــازار س ــده ب ــن بازن ــزرگ تری ــرد ب ــی ک معرف
گــذار دانســت. تحلیــل گــران زمانــی کــه شــاخص بــورس جهــش یافــت، 
روزهــای پرنوســان را بــرای ایــن بــازار پیــش بینــی کــرده بودنــد. جریــان 
ــت بســیار بزرگــی  ــز نشــان از آن دارد کــه ظرفی ــت رخ داده نی هــای مثب
ــان مــاه  ــازار ســرمایه وجــود دارد. در آب ــن ب ــرای جــذب نقدینگــی در ای ب
ــم. در بیــن گــروه هــای  شــاهد اصــالح شــاخص 24 گــروه بورســی بودی
ــت  ــروه زراع ــه گ ــی ب ــترین بازده ــوان بیش ــران، عن ــورس ته ــه ب 38 گان
ــاند.  ــت رس ــه ثب ــش از 73 درصــد رشــد شــاخص را ب ــت و بی ــق گرف تعل
همچنیــن گــروه هــای وســایل ارتباطــی، منســوجات و محصــوالت 
ــوع،  ــتند. در مجم ــرار داش ــن فهرســت ق ــدی ای ــای بع ــه ه ــی در رتب چوب
ــا رشــد شــاخص مواجــه  ــان ب ــان معامــالت آب 13 صنعــت بورســی در پای

شــدند کــه بــه جــز دو صنعــت خودرویــی و بانکــی، ســایر گــروه هــا جــزو 
ــل، ســهام  ــد. در نقطــه مقاب ــه شــمار مــی رون ــع کوچــک بورســی ب صنای
گــروه پاالیشــی بــورس تهــران در بیــن 21 گروهــی کــه بــا افــت شــاخص 
مواجــه شــدند، شــدیدترین افــت شــاخص را تجربــه کردنــد. شــاخص ایــن 
گــروه در یــک مــاه گذشــته بیــش از 22 درصــد کاهــش یافــت کــه عمدتــا 
هــم تحــت تاثیــر ســقوط چشــمگیر قیمــت جهانــی نفــت بــود. گــروه هــای 
ــا کاهــش 17 و 15  ــب ب ــه ترتی ــز ب ــت نی ــاپ و اســتخراج نف انتشــار و چ

درصــدی در رتبــه هــای بعــدی قــرار گرفتنــد.
مراجع
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  بورس انرژی یا بورس نفت
همــواره بــر لــزوم راه انــدازی بــورس نفــت، سیاســت گــذار و تحلیلگــران یــک صــدا هســتند، و دولــت عرضــه نفــت و میعانــات گازی در بــورس را یــک 
تکلیــف قانونــی مــی دانــد و ایــن موضــوع در برنامــه ششــم توســعه و در قانــون تنظیــم مقــررات تاکیــد شــده اســت، امــا متاســفانه دولــت دهــم، یازدهــم 
و دوازدهــم اقــدام جــدی و قابل قبولــی را در کارنامــه خــود ندارنــد، بــرای نخســتین بار در ســال 90 بخشــی از نفــت در بــازار بــورس عرضــه شــد کــه 
بــه دلیــل عــدم راه انــدازی زیرســاخت الزم ایــن اقــدام موقتــی صــورت گرفــت و بــه تعلیــق درآمــد، شــرکت ملــی نفــت و بــورس انــرژی بارهــا اعــالم 
کرده انــد، عرضــه نفــت خــام به صــورت فیزیکــی از 6 آبــان بــه احتمــال زیــاد در بــورس انــرژی آغــاز خواهــد شــد، در ایــن رابطــه وب ســایت تحلیلــی
ــران به طــور موثــری عمــل کنــد و نقــاط ضعــف  ــد در فــروش نفــت ای ــا ایــن مکانیــزم می توان ــه بررســی ایــن موضــوع پرداختــه کــه آی ntellinews ب

و قــوت ایــن اقــدام چیســت؟ ایــن ســایت نیــز ماننــد برخــی از رســانه هــای تحلیلــی عنــوان نمــود آمریــکا قطعــا نمی توانــد تحریــم هــای خــود را بــر 
علیــه ایــران محقــق کنــد، و مهــم تریــن دلیــل آن نیــز عــدم تبعیــت کشــورهای مهمــی از جملــه چیــن، هنــد و اتحادیــه اروپــا اســت.

بــــازار انــــرژی
گروه اقتصادی
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طبــق قــول شــرکت ملــی نفــت و بــورس انــرژی بــرای اولیــن بــار 280 
ــه  ــرژی ب ــورس ان ــرای ب ــران از مج ــبک ای ــام س ــت خ ــکه نف ــزار بش ه
ــه جمــع  ــران ب ســایر کشــورها صــادر شــد و پــس از مدت هــا تــالش، ای
ــرژی مــی  ــورس ان ــورس نفــت بین المللــی پیوســت. ب کشــورهای دارای ب
ــا باشــد. قیمــت پیشــنهادی  ــرای دور زدن تحریم ه ــد ب ــد راهــی جدی توان
اولیــه 79 دالر و 15 ســنت بــود کــه در فرآینــد عرضــه و تقاضــا نــرخ 74 
دالر و 85 ســنت کشــف شــد. مهــم تریــن ویژگــی ایــن شــیوه معامالتــی 
ــازار کشــف نــرخ آزاد بهــای نفــت ایــران در  ــه ب تبدیــل بــورس انــرژی ب
بازارهــای جهانــی اســت. بیــش از 100 شــرکت خارجــی از بــورس انــرژی 
ــام و  ــت خ ــوه نف ــداران بالق ــد و از خری ــت کرده ان ــی دریاف ــد معامالت ک

ــد. ــمار می رون ــه ش ــی ب ــای نفت فرآورده ه
دومیــن محمولــه نفــت خــام در بــورس انــرژی نیــز بــا فاصلــه 10 روزه بــا 
حجــم 700 هــزار بشــکه تقریبــا دو و نیــم برابــر محمولــه قبلــی صــورت 
پذیرفــت، ایــن خبــر خــوب در شــرایطی مخابــره شــد کــه خبــر خــوش دوم 
نشســت کمیتــه ویــژه نظارتــی اوپــک و غیراوپــک بــود کــه برنامــه کاهــش 
تولیــد تــا یــک میلیــون بشــکه در روز را در دســتور کار قــرار دادنــد. وزیــر 
نفــت عمــان در ایــن خصــوص تاکیــد کــرده کــه بازیگــران اصلــی بــرای 
ــد  ــش تولی ــزان کاه ــی می ــوع اصل ــد و موض ــاع دارن ــد اجم ــش تولی کاه

اســت. 

  پتروشیمی 
ــازار آزاد پلیمرهــا شــاهد افــت قیمــت  بودیــم.  دو هفتــه پایانــی مهــر در ب
واقعیــت هــای پتروشــیمی را مــی تــوان در گــروه افزایــش نســبی حجــم 
ــش  ــار افزای ــالت در کن ــم معام ــت حج ــورس کاال و تقوی ــا در ب عرضه ه
ــرای گریدهــای  آزادی  عمــل خریــداران در چارچــوب ســامانه بهین یــاب ب
ــا در  ــد قیمت ه ــاز رش ــقف مج ــدن س ــته  ش ــن برداش ــول و همچنی معم
ــا حــذف ســقف  ــورس کاال عنــوان نمــود، تغییــر مســیر در پتروشــیمی ب ب
ــکلی  ــه ش ــورد ب ــم خ ــورس کاال رق ــیمی در ب ــوالت پتروش ــت محص رقاب
ــای  ــد تقاض ــان می ده ــوع نش ــن موض ــد، ای ــم ش ــازار ک ــا در ب ــه تقاض ک
کاذبــی کــه بــه منظــور کســب ســود از محــل اختــالف قیمتــی کاالهــای 
ــازار بــود، در حــال خــروج از پروســه معامــالت  ایــن گــروه در بــورس و ب
اســت. ایــن رونــد شکســت رانــت پتروشــیمی ها و تعــادل در ایــن بــازار را 
حــادث مــی شــود. البتــه بــا ایــن حــال هنــوز در زنجیــره ارزش محصــوالت 

ــود. ــده می ش ــی دی ــای پنهان ــیمی رانت ه پتروش
ــرای  ــه ب ــکالتی ک ــال و ورود دالالن و مش ــاه از س ــت 6 م ــس از گذش پ
تولیدکننــدگان محصــوالت پایین دســتی ایجــاد شــده، شــاهد اقــدام 
ــم، و مهــم  ــازار نبودی ــت شــرایط ب ــرای مدیری ــت ب ــری از ســوی دول موث
ــت  ــودن قیم ــد ب ــه من ــدم ضابط ــوان ع ــی ت ــز م ــل آن را نی ــن دلی تری

ــود.  ــوان نم ــذاری عن گ

  برق
پیــش بینــی مــی شــود کــه 5 هــزار مــگاوات بــرق بــا ســاخت 26 نیــروگاه 
جدیــد بــرای ســال آینــده مهیــا مــی گــردد، اردکانیــان در ایــن خصــوص 

ــرق  ــود ب ــگاوات کمب ــزار م ــدود 8 ه ــده ح ــال آین ــرای س ــود ب ــالم نم اع
ــرف  ــی مص ــد فعل ــر رون ــرد اگ ــان ک ــر نش ــت، وی خاط ــم داش خواهی
در کشــور اصــالح نشــود، هــر انــدازه ســرمایه گذاری بــرای توســعه 
ــود.  ــل نمی ش ــه ای از آن حاص ــرد، نتیج ــورت بگی ــرق ص ــای ب نیروگاه ه
ــف کشــور  ــا حمایت هــا و پشــتیبانی مســووالن مختل ــح کــرد: ب وی تصری
ــتیم،  ــر گذاش ــختی را پشت س ــتان س ــردم، تابس ــوری م ــن صب و همچنی
شــرایط کــم بارشــی در ســال 96 کــه در 48 ســال اخیــر بی ســابقه بــود و 
همچنیــن افزایــش دمــا در تابســتان امســال موجــب شــد کــه مشــکالتی 
در تامیــن بــرق ایجــاد شــود. طبــق اخبــار منتشــره 75 درصــد از مشــترکان 
ــد،  ــرار  نیســت بپردازن ــه ای ق ــه ای اضاف ــد تعرف ــزم جدی خانگــی در مکانی
بلکــه ایــن مشــترکان کم مصــرف بــه ازای هــر کیلــووات ســاعت مصــرف 
ــغ و مشــوق های مــادی نیــز دریافــت خواهنــد کــرد. در  ــرق کمتــر، مبال ب
ــه شــده اســت  ــی در نظــر گرفت ــی چارچوب ــرای 25 درصــد مابق ــل ب مقاب
کــه بــرای مصــرف کمتــر ترغیــب شــوند. ایــن گــروه فرصــت دارنــد کــه 
ــد  ــای جدی ــامل تعرفه ه ــا ش ــد ت ــت کنن ــود را مدیری ــرف خ ــزان مص می
ســال 98 نشــوند. بــرای ایــن گــروه طبــق مصوبــه همــراه بــا قبــوض بــرق 

یــک قبــض مجــازی نیــز ارســال خواهــد شــد.

   قاچاق سوخت
ــا بنزیــن 1000 تومانــی بــه میــزان 10  افزایــش حجــم قاچــاق ســوخت ب
تــا 20 میلیــون لیتــر در روز، دولــت را پــس از چهــار ســال وادار بــه اصــالح 
ــزان  ــود می ــه خ ــن بیانی ــت در اولی ــرد. دول ــن ک ــرف بنزی ــا و مص نرخ ه
حجــم قاچــاق ســوخت را 10 الــی 20 میلیــون و در دو گــزارش در فواصــل 
ــالم  ــر در روز اع ــون لیت ــی 40 میلی ــم را 30 ال ــن رق ــی 10 روزه ای زمان
ــوخت و  ــرف س ــهمیه بندی مص ــام س ــان نظ ــا هم ــوخت ی ــرد، کارت س ک
توزیــع بنزیــن میــان تمــام ایرانیــان در قالــب کوپــن، راهکارهــای جدیــد 
دولــت هســتند در توزیــع بــا کارت ســوخت فقــط صاحبــان خــودرو ذی نفــع 
ــان تمــام اقشــار جامعــه،  ــن کوپنــی می ــع بنزی ــا در روش توزی هســتند. ام
بــرای ایــن طــرح نیــاز بــه یارانــه ماهانــه حــدودا 12 هــزار میلیــارد تومانــی 
اســت. مهــم تریــن ابهــام ایــن طــرح را مــی تــوان کشــف قیمــت بنزیــن و 
فــروش آن بــه متقاضیــان عنــوان کــرد. منتقــدان طــرح نیــز اجــرای ایــن 
ــوان  ــه عن ــد. ب ــی نمودن ــش بین ــادی پی ــی زی ــای فن ــا چالش ه ــرح را ب ط
ــن،  ــه بنزی ــروش یاران ــد و ف ــرای خری ــن ب ــازار آنالی ــال عــدم وجــود ب مث
وجــود نــدارد و در صــورت ایجــاد ایــن بســتر عــدم دسترســی بــه اینترنــت 

نیــز مــی توانــد چالــش دهــک هــای پایینــی جامعــه باشــد.
ــن  ــع بنزی ــرای توزی ــدش را ب ــم جدی ــت تصمی ــاه دول ــر م ــه مه در نیم
ــع  ــرای توزی ــت ب ــگاران طــرح دول ــر کشــور در جمــع خبرن ــه  داد، وزی ارائ
ــای  ــا احی ــی تنهــا ب ــوان نمــود ایــن طــرح در حال ــد بنزیــن را عن قاعده من
ــه به نظــر  ــر اســت ک ــکان پذی ــن ام ــدی بنزی کارت ســوخت و ســهمیه بن
می رســد دولــت هنــوز در رابطــه بــا نزدیــک کــردن قیمــت بنزیــن کشــور 
بــه قیمت هــای جهانــی یــا میانگیــن قیمــت ســوخت در کشــورهای 
ــر تشــدید »نظارت هــا« به جــای اتخــاذ  ــرا ب همســایه تردیدهایــی دارد، زی

ــد دارد. ــرل قاچــاق تاکی ــرای کنت ــی« ب ــده قیمت ــم بازدارن ــک »تصمی ی
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ــن  ــرای مصــرف بنزی ــط ب ــان فق ــارد توم ــش از 400 میلی ــه بی ــت روزان دول
ــه  ــان ب ــارد توم ــش از 100 میلی ــغ بی ــن مبل ــد. از ای ــع می کن ــه توزی یاران
گروه هــای  ســهم  می رســد.  )ثروتمندترین هــا(  جامعــه  دهــم  دهــک 
ــان اســت. ســهم  ــارد توم ــه 10 میلی ــک ب ــن نزدی ــه بنزی ــد از یاران کم درآم
ــان اســت.  ــارد توم ــه حــدود 80 میلی ــه، روزان ــن از یاران ــان بنزی قاچــاق چی
میــزان درآمــد مالیاتــی دولــت در ســال 96 روزانــه 320 میلیــارد تومــان بــوده 
اســت. بودجــه عمرانــی یــک روز دولــت نزدیــک بــه 140 میلیــارد تومــان 
ــگاه  ــن پاالیش ــن در ای ــر بنزی ــون لیت ــه 30 میلی ــون روزان ــم اکن ــت. ه اس
ــاه دیگــر  ــک م ــا ی ــدار ت ــن مق ــه ای ــد می شــود ک ــارس تولی ســتاره خلیج ف

ــر در روز خواهــد رســید.  ــون لیت ــرز 40 میلی ــه م ب
  حضورنفت ایران در بورس های نفت جهان

در مهــر مــاه دو رویــداد مهــم بــرای بــازار انــرژی ایــران رقــم خــود یکــی 
ــری  ــازار و دیگ ــن ب ــالت ای ــی ارزش معام ــورد تاریخ ــدن رک ــته ش شکس
ــیار  ــی بس ــوع زمان ــن دو موض ــود، ای ــرژی ب ــورس ان ــران در ب ــور ای حض
ــه  ــازار ب ــن ب مهــم مــی شــود کــه ذات عرضــه فیزیکــی نفــت خــام در ای
معنــی ایجــاد بســتر بســیار مهمــی بــرای ســایر انــواع معامالتــی اســت کــه 
دورنمایــی ایــده آل را بــرای صنعــت نفــت کشــور و حتــی برخــی از بازارهــای 
ــت  ــاد فرص ــال ایج ــر از آن احتم ــم ت ــد، و مه ــاد می کن ــی ایج بین الملل
هــای جدیــد جهانــی بــرای ایــران اســت، بــا توجــه بــه رونــد رو بــه رشــد 

ــا معامــالت نفــت  ــا و در صورتــی کــه ایــن روابــط ب ــا اروپ روابــط ایــران ب
ــه  ــه ب ــود و در نتیج ــل ش ــرژی تکمی ــورس ان ــورو در ب ــورت ی ــام به ص خ
کشــف نــرخ بــا یــورو بــرای نفــت خــام ایــران منجــر شــود. ایــن معامــالت 
بــرای اولیــن بــار در جهــان رقــم مــی خــورد کــه خــود اتحادیــه اروپــا از این 
مزیــت برخــوردار نیســت. در حــال حاضــر چهــار بــازار اصلــی بــرای کشــف 
نــرخ نفــت خــام وجــود دارد کــه ســه بــازار لنــدن، نیویــورک و دبــی بــا دالر 

ــردازد. ــرخ می پ ــه کشــف ن ــن ب ــوآن چی ــا ی ــازار شــانگهای ب و ب

  زغال سنگ
اردشــیر ســعد محمــدی قائــم مقــام ایمیــدرو امیــدواری داد کــه تــا 4 ســال 
ــر نمــود، در حــال حاضــر  ــال ســنگ را 2 براب ــد زغ ــوان تولی ــی ت دیگــر م
ــدک  ــیار ان ــی بس ــار جهان ــا آم ــه ب ــران در مقایس ــنگ در ای ــد زغال س تولی
ــد آن  ــط 60 درص ــرداری فق ــه بهره ب ــدن دارای پروان ــزار مع ــت، از 10ه اس
ــن اســت کــه 50  ــون ت ــد آنهــا 400 میلی ــزان تولی ــال هســتند و می هــا فع
درصــد آن مربــوط بــه ســنگ الشــه و مصالــح ســاختمانی اســت. معــدن را 
ــت،  ــت در نظــر گرف ــع محرومی ــرای رف ــوان محــوری ب ــه عن ــوان ب ــی ت م
ملزومــات بهــره وری بیشــتر را مــی تــوان متولــی و تصمیــم ســاز، مدیریــت 
واحــد، کســب دانــش روز، رفــع مشــکالت زیســت محیطــی و اجرایــی شــدن 

الگوهــا و تکنیــک هــای روز عنــوان نمــود.
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  بازار جهانی نفت
در نشســت کمیتــه مشــترک وزارتــی نظــارت بــر توافــق اوپــک و غیراوپک 
ــت  ــه نف ــودی در عرض ــچ کمب ــر هی ــد در حال حاض ــد گردی )JMMC( تأکی
خــام بــه بــازار جهانــی وجــود نخواهــد داشــت و در همیــن راســتا، هرگونــه 
افزایــش فــوری یــا بیشــتر نفــت خــام را رد کردنــد. رویتــرز، ایــن اعــالم 
ــد  ــرر دونال ــت های مک ــه درخواس ــی ب ــخی منف ــع پاس ــع را در واق موض
ترامــپ اعــالم نمــود، در ایــن خصــوص زنگنــه دو روز قبــل از برگــزاری 
ــر  ــرگ متذک ــس و بلومب ــی گلوبال پلت ــا اس اند پ ــه ای ب نشســت در مصاحب
ــق کاهــش عرضــه  ــر تواف ــارت ب ــی نظ ــه مشــترک وزارت ــه کمیت ــد ک ش
ــه  ــت نیســت ک ــی دارای صالحی ــر حقوق ــک از نظ ــک و غیراوپ ــت اوپ نف
ــه اش نظــارت و  ــم برســد و تنهــا وظیف ــه تصمی ــچ مســاله ای ب ــاره هی درب

ــه توافــق کاهــش تولیــد اســت. ــد پایبنــدی ب بررســی رون
تحلیلگــران معتقدنــد بــازار جهانــی نفــت، کارکردهــا و مکانیزم هــای 
مخصــوص بــه خــود را دارد و تابعــی از عــزم یــک فــرد یــا یــک کشــور 
ــرا  ــاختاری و ف ــدد س ــل متع ــث از عوام ــت منبع ــی نف ــازار جهان نیســت. ب
ســاختاری اســت. بنابرایــن پذیرفتــن یــا عــدم پذیــرش درخواســت ترامــپ 
ــن  ــان تعیی ــت جه ــرای نف ــد ب ــی توان ــیه نم ــتان و روس ــوی عربس از س
تکلیــف نمایــد. در پــی ایــن اقدامــات در ســومین روز از مهــر نفــت بیــش 
ــان  ــن می ــار ســاله رســید. در ای ــه ســقف چه ــرد و ب از 2 درصــد رشــد ک

ــد  ــت را در بلن ــی نف ــای آت ــت ه ــی قیم ــار نفت ــن تج ــی از بزرگ تری برخ
ــر  ــت در روز آخ ــت برن ــای نف ــد. به ــی کرده ان ــی پیش بین ــدت افزایش م
ــل  ــن دلی ــاند مهم تری ــرز 83 دالر برس ــه م ــود را ب ــت خ ــالدی توانس می
ــته  ــاه گذش ــک م ــت در ی ــی نف ــازار جهان ــالت ب ــد معام ــر رون ــذار ب اثرگ
ــالل عرضــه از ســمت  ــداوم اخت ــار ت ــه درکن ــل ک ــن عام ــوده اســت. ای ب
ونزوئــال و لیبــی خــود را بــه شــکل نگرانــی معامله گــران از کمبــود 
ــه 85  ــر ب ــن روز از مه ــم در دهمی ــن رق ــت، ای ــان داده اس ــه نش عرض
ــش  ــد کاه ــر 6/ 5 درص ــتمین روز از مه ــت در بیس ــت برن ــید، نف دالر رس
قیمــت را تجربــه کــرد و از   85 دالر در آخریــن معامــالت مهــر بــه کمتــر 
ــن  ــر ای ــی و اقتصــادی ب ــران سیاس ــی از تحلیلگ ــید. گروه از 80 دالر رس
باورنــد کــه ســقوط بــازار ســهام آمریــکا بــه خــروج ســرمایه از بازارهــای 
پرریســک از جملــه نفــت منجــر شــد. در واقــع افزایــش نــرخ بهــره بانکــی 
ــول همــراه  ــی پ ــدوق بین الملل ــا حمایــت صن ــدرال رزرو کــه ب از ســوی ف
شــد، بــا انتقــادات تنــد دونالــد ترامــپ مواجــه شــد. اختالفــات و دوگانگــی 
ــه خــروج  ــش داده و ب ــی ســرمایه گذاران را افزای ــکا نگران در اقتصــاد آمری
ــی  ــد کاهش ــت. رون ــده اس ــر ش ــک منج ــای پرریس ــرمایه ها از بازاره س
ــورد در  ــم خ ــی آن رق ــد نزول ــه رون ــد و در ادام ــاز ش ــت از 85 دالر آغ نف
ــر از 78 دالر  ــه رقمــی باالت آخریــن روز از مهــر قیمــت نفــت نتوانســت ب
ــان  ــه آب ــا در نیم ــت ت ــداوم داش ــیر ت ــن مس ــز ای ــه نی ــد، و در ادام برس
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ــر برخــی از  ــدای مه ــرد، در ابت ــرار بگی ــال 72 دالر ق ــت در کان قیمــت نف
کارشناســان معتقــد بودنــد کــه نفــت تــا شــروع ســال میــالدی 100 دالری 
مــی شــود ولــی ایــن گونــه نشــد و در روزهــای پایانــی آبــان هــر بشــکه 
نفــت بــه ارزش 64 دالر معاملــه گردیــد، در همیــن زمــان نفــت برنــت 62 

ــان داد. ــام 53 دالر را نش ــت خ دالر و نف
آذر نیــز در مســیر آبــان حرکــت را ادامــه داد جایــی کــه در پایــان ایــن مــاه 
ــن  ــد، در همی ــه گردی ــه قیمــت 53 دالر معامل ــک ب ــت اوپ ــر بشــکه نف ه
زمــان نفــت برنــت 53 دالر و نفــت خــام 45 دالر بــود. درخصــوص چرایــی 
ــه  ــا ب ــود، ام ــوان می ش ــی عن ــل گوناگون ــا دالی ــر قیمت ه ــانات اخی نوس
ــل  ــن  دالی ــی از مهم تری ــکا یک ــیل در آمری ــت ش ــد نف ــد تولی ــن رش یقی
افــت قیمت هــا در پاییــز بــود. نفــت شــیل از ســال 2014 یکــی از عوامــی 
تأثیــر گــذار بــر بــازار نفــت بــود، بعضــی از کارشناســان نفــت معتقنــد کــه 
ــی اســت  ــدان معن ــن ب ــرد. ای ــود به ســر می ب ــت خ شــیل در دوران طفولی
کــه نفــت شــیل آمریــکا در بــازار نفــت کاســته نخواهــد شــد. نیــک باتلــر، 
ــای  ــر در جغرافی ــد: تغیی ــال تایمز می گوی ــنده فایننش ــر و نویس ــل گ تحلی
ــن کاال در  ــازار ای ــر ب ــن  عامــل اثرگــذار ب ــد و مصــرف نفــت مهم تری تولی
یــک دهــه گذشــته بــوده و ایــن تاثیرگــذاری در دهه هــای آینــده نیــز بــا 

همیــن قــدرت ادامــه خواهــد داشــت. 
محمــد بــن ســلمان در نیمــه مهــر در مصاحبــه ای اعــالم کــرد کــه نگرانی 
ــد توســط  ــران نیســت و ایــن حجــم از تولی ــد نفــت ای از بابــت عــدم تولی
ایــن کشــور صــورت خواهــد پذیرفــت، ایــن پیــام اولیــن پیــام یــک مقــام 
ــات  ــل و اقدام ــچ  پرده پوشــی و به طــور شــفاف از تقاب ــدون هی ســعودی ب
ــران اســت. ولیعهــد ســعودی  ــه ای ــازار نفــت علی ــه عربســتان در ب خصمان

ــکه  ــون بش ــدود 7/ 10 میلی ــور ح ــن کش ــر ای ــرده در حال حاض ــالم ک اع
ــون  ــد 3/ 1میلی ــه می توان ــده ک ــی ش ــد و مدع ــد می کن ــت تولی در روز نف

بشــکه در روز در صــورت لــزوم بــه تولیــد خــود بیفزایــد.
ــد  ــا ببین ــت ت ــرده اس ــدا ک ــادی پی ــکاوی زی ــی کنج ــت جهان ــت نف صنع
ایــران چگونــه در برابــر تحریم هــای آمریــکا علیــه صــادرات نفتــش عمــل 
ــران  ــی از تحلیلگ ــس، در گزارش ــال پلت ــی گلوب ــد پ ــرد. اس ان ــد ک خواه
ــوش  ــود را خام ــتنده های خ ــران فرس ــای ای ــد نفتکش ه ــی می گوی غرب
ــان  ــی پنه ــواره ای جهان ــی ماه ــتم های ردیاب ــد سیس ــا از رص ــد ت کرده ان

ــد. بمانن
ــی  ــای تحریم ــت ه ــه ای سیاس ــش در بیانی ــدی پی ــس چن ــریه فورب نش
ــه  ــت ب ــد حــال نوب ــل اجــرا خوان ــر قاب ــکا را غی ــران توســط آمری ــه ای علی
ــکا  ــی آمری ــت های تحریم ــت سیاس ــه بن بس ــا ب ــا تلویح ــید ت ــرز رس رویت
علیــه ایــران اذعــان کنــد. بــه گــزارش رویتــرز آمارهــای موجــود از ردیابــی 
ــال  ــران در ح ــام ای ــت خ ــابقه ای از نف ــم بی س ــی حج ــتی های ایران کش
ارســال بــه بنــدر دالیــان چیــن واقــع در شــمال شــرق ایــن کشــور اســت. 
رویتــرز افــزود: انتظــار مــی رود در مجمــوع 22 میلیــون بشــکه نفــت خــام 
ــران در ماه هــای  ــت ای ــی نف ــق ســوپرتانکرهای شــرکت مل ــران از طری ای
اکتبــر و نوامبــر بــه دالیــان چیــن برســد تــا در انبارهــای نفتــی ایــن بنــدر 
ــن  ــه بی ــون، ماهان ــا کن ــه ســال 2015 ت ــان از ژانوی نگهــداری شــود. دالی

یــک تــا ســه میلیــون بشــکه نفــت خــام از ایــران وارد کــرده اســت.
ــه  ــکلی ک ــه ش ــت ب ــرار گرف ــی ق ــیر کاهش ــر در مس ــر مه ــت از اواخ  نف
ــد  ــش از 10 درص ــالدی، بی ــاری می ــاه ج ــل م ــه اوای ــبت ب ــا نس قیمت ه
کاهــش را نشــان مــی دهــد. مهــم تریــن دالیــل ایــن مســیر کاهشــی را 
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مــی تــوان جنــگ تجــاری بیــن آمریــکا و چیــن، رشــد موجــودی انبارهــای 
ــوص در  ــی به خص ــاد جهان ــف اقتص ــهام، ضع ــای س ــت بازاره ــی، اف نفت
بازاهــای نوظهــور، افزایــش شــاخص دالر بــه دنبــال تــداوم سیاســت های 
ــه  ــادی در اتحادی ــف اقتص ــکا و ضع ــزی آمری ــک مرک ــی در بان انقباض

ــوان نمــود. عن
ــده  ــک عرضه کنن ــی ی ــور تاریخ ــران به ط ــت: ای ــودهیر، گف ــانجی س س
کلیــدی نفــت بــه هنــد بــوده اســت. دبیــر مشــترک همــکاری بین المللــی 
ــش  ــرکت های بخ ــود: ش ــوان نم ــد، عن ــی هن ــت و گاز طبیع در وزارت نف
ــران  ــه ای ــر را ب ــاه نوامب ــرای م ــفارش ها ب ــن س ــش از ای ــا پی ــی م عموم
ــدی  ــووالن هن ــرد مس ــالم ک ــن اع ــئول همچنی ــام مس ــن مق ــد. ای داده ان
ــه  ــاره معامل ــکا درب ــای آمری ــه تحریم ه ــت در زمین ــت معافی ــرای دریاف ب
ــه  ــس از ارائ ــتند، پ ــکا هس ــت آمری ــا دول ــره ب ــال مذاک ــران، در ح ــا ای ب
ــه  ــه ب ــی را ک ــات مکانیزم ــران جزئی ــد و ای ــکا، هن ــت 180 روزه  آمری مهل
ایــن کشــور اجــازه می دهــد پــول خریــد نفــت ایــران را بــه روپیــه و بــه 

ــد. ــی می کنن ــد را نهای ــز کن ــدی واری ــک هن ــک بان ــابی در ی حس
ــه  ــر داد ب ــران خب ــیه از ای ــی روس ــت نفت ــز از حمای ــز نی ــال تایم فایننش
ــرژی روســیه  ــر ان ــواک، وزی ــه اقتصــادی الکســاندر ن ــن روزنام ــل از ای نق
ــا وجــود اینکــه تحریم هــای آمریــکا از اواســط  در نشســتی اعــالم کــرد ب
ــته های  ــه خواس ــا ب ــور بی اعتن ــن کش ــوند، ای ــی می ش ــه اجرای ــن هفت ای
ــش از  ــد. پی ــه می ده ــران ادام ــا ای ــود ب ــی خ ــارت نفت ــه تج ــنگتن ب واش
ایــن واشــنگتن هشــدارهای الزم را در خصــوص هــر نــوع اقدامــی علیــه 

ــود. ــه مســکو داده ب ــم هــا ب تحری
در روز موعــود یعنــی همــان 13 آبــان دولــت دونالــد ترامــپ خبــر از اعطای 
ــی  ــای نفت ــور، از تحریم ه ــت کش ــر هش ــن خب ــی داد، در ای ــت نفت معافی
ــا وجــود بازگشــت فــاز دوم  ــود ب ایــران مســتثنی شــده و قــادر خواهنــد ب
تحریم هــای آمریــکا از 5 نوامبــر، بــه خریــد نفــت از ایــران ادامــه دهنــد. 
ــران کاهــش  ــازار از کاهــش عرضــه از ســمت ای ــی ب ــم نگران ــن تصمی ای
ــا  ــت ب ــام برن ــت خ ــن روز نف ــرد. در ای ــه ک ــت مواج ــا اف ــا را ب و قیمت ه
ــرار گرفــت. نفــت خــام  ــر بشــکه ق 6 ســنت کاهــش روی 83/ 72 دالر ب
آمریــکا بــا کاهــش قیمــت روی 14/ 63 دالر بــر بشــکه ایســتاد. واشــنگتن 
اســامی هشــت کشــور معــاف شــده از تحریم هــای نفتــی ایــران را اعــالم 
نکــرده اســت امــا شــواهد موجــود نشــان مــی دهــد 5 کشــور بــه احتمــال 

ــه هســتند. ــن و ترکی ــن، چی ــی، ژاپ ــد، کره جنوب ــاد هن زی
در نشســت دو روزه اوپــک نیــز توافقــی بــرای کاهــش تولیــد بدســت آمــد 
و در بیــن کشــورهای عضــو، ایــران، ونزوئــال و لیبــی از ایــن توافــق معــاف 
ــه مــدت  ــدای ســال 2019 ب ــد از ابت ــد مجمــوع تولی شــده اند. مقــرر گردی
6 مــاه 2/ 1 میلیــون بشــکه معــال 2/5 درصــد در روز کاهــش یابــد. ســهم 
یــازده عضــو اوپــک از ایــن کاهــش تولیــد 800 هــزار بشــکه و ســهم 10 
ــن نشســت حواشــی  کشــور غیرعضــو 400 هــزار بشــکه در روز اســت. ای
ــه  ــک و کشــیدن آن ب ــان نشســت اوپ ــی شــدن زم ــد: طوالن ــادی مانن زی
روز دوم، تــالش برخــی کشــورها بــرای حضــور ایــران در توافــق کاهــش 
تولیــد، ســفر غیرمنتظــره نماینــده ویــژه آمریــکا در امــور ایــران بــه ویــن 
و دیــدار او بــا مقامــات ســعودی و همچنیــن وابســتگی هرگونــه توافــق در 

اوپــک بــه موافقــت روســیه بــرای کاهــش تولیــد را در بــر داشــت.
ــر نداشــت  ــن نشســت نتیجــه ای در ب ــد کــه ای کارشناســان نفــت معتقدن
ــک اســت  ــه مــرگ اوپ ــد ب ــرگ کــه معتق ــی، تحلیلگــر بلومب ــان ل و جولی
ــد  ــه افــول قــدرت اوپــک تردی ــوز کســی نســبت ب ــان نمــود »اگــر هن بی
ــته  ــرف 10 روز گذش ــازمان ظ ــن س ــوالت ای ــه تح ــت ب ــی اس دارد، کاف
ــدگان  ــع تولیدکنن ــه نف ــا ب ــق تنه ــن تواف ــی، ای ــه ل ــه گفت ــد.« ب توجــه کن
بــزرگ اوپــک تمــام شــد و فشــار زیــادی را بــه تولیدکننــدگان کوچک تــر 
ایــن ســازمان وارد خواهــد کــرد؛ چراکــه بزرگ تریــن اعضــای اوپــک بــه 
همــراه روســیه طــی ماه هــای اخیــر تولیــدات خــود را بــه شــدت افزایــش 
داده انــد، امــا حــال کــه نوبــت کاهــش تولیــد شــده  اســت آن هــا بــا دیگــر 
ــود را  ــت خ ــد نف ــانی تولی ــد یکس ــا درص ــق ب ــر در تواف ــورهای حاض کش

ــد داد. کاهــش خواهن

  پیش بینی نفت در سال آینده میالدی
موسســات مالــی و بانک هــای ســرمایه گذاری از پیــش بینــی هــای قبلــی 
ــن  ــرای ســال 2019 بی ــت را ب خــود بســیار عقــب کشــیده اند و نفــت برن
61 تــا 68 دالر بــر بشــکه مــی بیننــد. بــه عنــوان مثــال موسســه مــورگان 
ــش  ــا 10 دالر کاه ــود ب ــی خ ــالدی پیش بین ــاه می ــن م ــتنلی در آخری اس
ــد  ــرمایه گذاری معتق ــک س ــن بان ــاند. ای ــه 50/ 68 دالر رس ــکه ب ــر بش ب
ــش  ــل افزای ــد مقاب ــا می توان ــون بشــکه تنه ــه کاهــش 1/2 میلی اســت ک
ــال پلتــس قیمــت 55 دالر  ــی گلوب ــد پ ــرد. اس ان چشــمگیر عرضــه را بگی
بــر بشــکه را در بلندمــدت پیــش بینــی نمــوده ایــن موسســه نیــز 10 دالر 
از پیــش بینــی قبلــی خــود کاســته اســت، اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا 
نیــز قیمت هــای 61 و 54 دالر بــر بشــکه را بــه ترتیــب بــرای نفــت خــام 
برنــت و نفــت خــام آمریــکا پیــش بینــی کــرد ایــن در حالــی اســت کــه 
در نوامبــر ایــن اعــداد 11 دالر بیشــتر بــود. امــا برخــی از کارشناســان نیــز 
ــات  ــاری و اختالف ــای تج ــگ ه ــک و جن ــائل ژئوپلتی ــد مس ــده دارن عقی
ــل پیــش بینــی  ــر قاب ــد آبســتن حــوادث غی واشــنگتن و ریــاض مــی توان

باشــد.
ــرای  ــوز ب ــه هن ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــرژی ب ــی ان ــس بین الملل ــا آژان ام
رای دادن بــه نشســت اخیــر و تحلیــل آن زود اســت   IEA طــی گزارشــی 
ــش از 33  ــه بی ــالدی ب ــته می ــاه گذش ــک در م ــد اوپ ــود: تولی ــوان نم عن
ــری  ــرای جلوگی ــکه ب ــون بش ــی 1/2 میلی ــود و کاهش ــکه ب ــون بش میلی
ــی  ــا نشــان م ــی نیســت. بررســی ه ــت کاف ــازار نف ــازاد عرضــه در ب از م
ــون بشــکه در  ــک 6/ 31 میلی ــت اوپ ــر نف ــا ب ــال 2019 تقاض ــد در س ده
روز خواهــد بــود. بــر اســاس ایــن گــزارش، میــزان رشــد تقاضــا در ســال 
ــن  ــه ای ــود، ک ــده ب ــرآورد ش ــکه در روز ب ــون بش ــدود 3/ 1 میلی 2018 ح
ــده  ــی ش ــکه پیش بین ــون بش ــدد 4/ 1 میلی ــال 2019 ع ــرای س ــم ب رق
ــکاری و  ــازمان هم ــو س ــورهای عض ــده در کش ــره ش ــت ذخی ــت، نف اس
ــون بشــکه افزایــش  ــر 7/ 5 میلی ــاه اکتب توســعه اقتصــادی )OECD( در م

ــت.  ــیده اس ــکه رس ــارد بش ــه 872/ 2 میلی ــه و ب یافت
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  بازار فوالد
در آغــاز پاییــز بــازار جهانــی فــوالد بــا شــرایط نســبتا پایــداری نســبت بــه شــهریور مــاه شــروع بــه کار کــرد، ایــن ثبــات را مــی تــوان بــا تعطیــالت روز 
ملــی چیــن و کاهــش تقاضــا جهانــی مرتبــط دانســت،بر ایــن اســاس برخــی از تحلیــل گــران انتظــار داشــتند بعــد از پایــان تعطیــالت چینــی بــار دیگــر 
شــاهد اوج گیــری تقاضــا در ایــن بازارهــا باشــند. نگاهــی بــه رونــد حرکتــی بازارهــای جهانــی ســنگ آهن نشــان از رشــد 1/ 12 درصــدی قیمــت ایــن 
ــه رو  شــد. قیمــت ســنگ آهن خلــوص 62 درصــد  ــا 5/ 1 درصــد رشــد روب ــازار ب ــازه یــک ســاله گذشــته دارد. آخریــن هفتــه از شــهریوراین ب کاال در ب
اســترالیا نیــز در ابتــدای مهــر بــا رقــم 5/ 69 دالر در هــر تــن ســی اف آر ثبــت شــد. در بــازار ســنگ آهن صادراتــی ایــران، آخریــن قیمــت ســنگ آهن 
ــی  ــت صادرات ــنگ آهن هماتی ــد. س ــتد ش ــوب داد و س ــن ف ــر ت ــت 30/7 دالر در ه ــه قیم ــده و ب ــر ش ــنت ارزان ت ــد 20 س ــوص 61 درص ــت خل مگنتی
خلــوص 61 درصــد ایــران نیــز 10 ســنت افــت داشــت و 9/ 26 دالر شــد. قراضــه ســنگین وارداتــی بــه ترکیــه تــا 3 دالر افــت و 322 دالر در هــر تــن 
ســی اف آر ثبــت شــد. قراضــه ســنگین 20-80 روســیه نیــز 321 دالر معاملــه شــد. فعــاالن ایــن بــازار معتقدنــد کــه چیــن بــرگ برنــده ایــن بــازار اســت 
و جنــگ تجــاری بیــن چیــن و آمریــکا نیــز بیشــترین نگرانــی را متوجــه بخش هــای معدنــی و صنایــع معدنــی جهــان کــرده اســت، کــه ایــن بــازار نیــز 
از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت، چیــن به عنــوان یکــی از بزرگ تریــن اقتصادهــای دنیــا کــه بــر پایــه تقاضــای باالیــی از مــواد معدنــی اســتوار اســت 

ــا می شــود.  ــی دنی ــف معدن ــق در حوزه هــای مختل ــی عمی ــه تحوالت ــادر ب ق

بررســی بــــازار فلـــزات
گروه اقتصادی
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ــه  ــه ب ــا توج ــوالد را ب ــازار ف ــه ب ــود ک ــی ب ــاب ارزی واقعیت ــور الته فاکت
همبســتگی بــاالی آن بــا دالر تحــت تأثیــر قــرار داد. بــا توجــه بــه رشــد 
ــرد از  ــازار میلگ ــال در ب ــت س ــه نخس ــرخ ارز در 6 ماه ــدی ن 400 درص
ابتــدای ســال شــاهد رشــد 83 درصــدی میانگیــن قیمــت انــواع میلگــرد و 
میانگیــن تیرآهــن ســبک و ســنگین بــه ترتیــب 54 و 44 درصــد افزایــش 
را ثبــت نمــوده اســت. امــا بــا تمامــی ایــن تحلیــل هــا در هفتــه دوم مهــر 
نیــز انتظــارات بــرآورده نشــد و بــازار فــوالد رونــد آرام ولــی کاهــش خــود 
را پیــش رو گرفــت، در بــازار فــوالد ایــران نیــز حجــم عرضــه بســیار بــاال 
رفــت بــه شــکلی کــه شــرکت هایی کــه تــا بــه حــال گذرشــان، کمتــر بــه 
ــه زمــره عرضه کننــدگان  ــی ب ــازه زمان ــود، در ایــن ب ــاده ب ــورس کاال افت ب
پیوســته اند، به عنــوان مثــال فــوالد کاوه ارونــد، آذر فــوالد امیــن، مجتمــع 
ــز  ــت شــده نی ــی قیمــت هــای ثب ــز، ســپید و.... حت ــوالد خراســان، نطن ف
ــال، ورق گــرم  ــوان مث ــه عن ــازار دارد ب نشــان از ابهــام و ســردرگمی در ب
ســایز 8 تــا 60 فــوالد اکســین خوزســتان بــا قیمــت پایانــی 3 هــزار و 276 
ــده اســت،  ــه ش ــزوده معامل ــر ارزش اف ــات ب ــدون احتســاب مالی ــان ب توم
ایــن در حالــی اســت کــه در همــان بــازه زمانــی و یــا روزهــای نزدیــک بــه 
آن، شــمش فــوالد بــا قیمــت 3 هــزار و 500 تومــان بــه بــاال معاملــه شــده 
ــد.  ــان می ده ــود نش ــی را از خ ــد متزلزل ــوالد رون ــی ف ــازار جهان ــت. ب اس
ــی  ــازار جهان ــی در ب ــه بی ثبات ــه ب ــن اســت ک ــز چی ــا مســبب آن نی و تنه
ــز راوی ســقوط  فــوالد دســت زده اســت، بیســت و پنجمیــن روز از آذر نی
ــه  ــت قراض ــتمر قیم ــش مس ــود کاه ــوالد ب ــی ف ــازار داخل ــا در ب قیمت ه
ــذار  ــوالد تاثیرگ ــازار ف ــه در ب ــت ک ــواردی اس ــی از م ــم یک ــمش ه و ش
ــر  ــرخ پایین ت ــن ن ــدر ای ــه هرچق ــان ک ــت، چن ــده اس ــده ش و نگران کنن
می آیــد پتانســیل افــت قیمت هــا هــم بیشــتر می شــود، جمع بنــدی 
همــه ایــن مــوارد را شــاید بتوانیــم در معامــالت بــورس کاال رصــد کنیــم 
و تــا زمانــی کــه عــدم جذابیــت در بــورس کاال نمــود عینــی دارد، پتانســیل 

ــازار وجــود خواهــد داشــت. ــت قیمت هــا هــم در ب اف

  مس
در میزگــرد تخصصــی صنعــت مــس فرصــت هــا و چالــش هــای صنعــت 
مــس بــا موضــوع مداخلــه دولــت در بــازار بررســی شــد، در ایــن میزگــرد 
عرضــه و تقاضــا در بــورس کاال طــی 5 ســال گذشــته، تفــاوت قیمت هــا 
ــازار آزاد، تجــارت قراضــه، محصــوالت مســی، میــزان  ــورس کاال و ب در ب
دسترســی مصرف کننــدگان در بــازار و مــواردی از ایــن دســت مــورد 
بحــث و گفتگــو واقــع شــد. بــدون شــک ایــران بــا قــرار گیــری بــر روی 
یــک کمربنــد مهــم معدنــی و بــا اســتخراج ســاالنه بیــش از 450 میلیــون 
تــن و اشــتغال 300 هــزار نفــر بــه صــورت مســتقیم یکــی از غنــی تریــن 
ــای  ــال ه ــس در س ــد م ــای تولی ــن به ــت. میانگی ــان اس ــورهای جه کش
گذشــته در حــدود 2 هــزار و 800 دالر و فــروش آن 6 هــزار و 800 ریــال 
بــوده کــه بــه عبارتــی ســود 143 درصــدی را متضمــن بــوده، در صنایــع 
دیگــر آلومینیــوم، کمتــر از 30 درصــد اســت. در حــوزه ســرب کمتــر از 50، 
روی کمتــر از 70، نیــکل کمتــر از 50 و فــوالد کمتــر از 30 درصــد اســت، 
بــه ترتیــب مــس، روی،  نیــکل، ســرب،  آلومینیــوم و فــوالد بیشــترین ســود 

آوری را دارنــد.
صـــادرات مـــواد و صـــنایع مـعـــدنی کشـــور در ســــال 1395 بالــغ بــر 
ــن  ــی ای ــه پیش بین ــود ک ــارد دالر ب ــه ارزش 7 میلی ــن ب ــون ت 57/7 میلی
ــارد دالر صــادرات اســت کــه 22  ــرای ســال 1397 حــدود10 میلی عــدد ب
درصــد کل صــادرات کشــور را تشــکیل می دهــد. مــس بــا تولیــد جهانــی 
ــوم  ــوالد و آلومینی ــد از ف ــال2017، بع ــن در س ــون ت ــدود 9/ 22 میلی ح
ــا تولیــد جهانــی حــدود 1691 و 4/ 63 میلیــون تــن، ســومین  به ترتیــب ب
ــی  ــر معدن ــی رود. ذخای ــمار م ــا به ش ــرف دنی ــر مص ــتراتژیک و پ ــز اس فل
مــس ایــران 2/ 3 درصــد دنیــا را شــامل می شــود، در حــوزه مــس کاتــدی 
ــد از 9/ 0 درصــد  ــوژی کاهــش تولی ــه تغییــرات در تکنول ــا توجــه ب ــز ب نی
بــه 7 درصــد را شــاهد بودیــم. از طرفــی ظرفیــت تولیــد مــس کاتــدی در 
ــن  ــه ای ــن اســت، ب ــا 230 هــزار ت کشــور در ســال جــاری حــدود 200 ت
معنــا کــه پتانســیل بســیار باالیــی در ایــن زمینــه موجــود اســت، در حــوزه 
صنایــع پاییــن دســتی نیــز بــا توجــه بــه ظرفیــت 940 هــزار تنــی مجمــوع 
تولیــدات 160 هــزار تــن یــا بــه عبــارت دیگــر بهــره بــرداری 17 درصــدی 
را شــاهد بودیــم کــه بــه نظــر نیــاز بــه دقــت و حساســیت بیشــتری اســت. 
ــزان 104  ــه می ــران ب ــی مــس ای ــد شــرکت مل در ســه ســال گذشــته کات
ــی  ــده و پیش بین ــادر ش ــن ص ــزار ت ــن و 66 ه ــزار ت ــن، 32 ه ــزار ت ه
ــود. ــادر ش ــاری ص ــال ج ــی س ــم ط ــن ه ــزار ت ــزان 66 ه ــود می می ش
کنســانتره در ســه ســال گذشــته بــه ترتیــب 500  هزارتــن، 550  هــزار تــن 
ــه احتمــال زیــاد ایــن  و بــرای ســال جــاری 360  هــزار تــن اســت کــه ب

ــن برســد. ــم 500 هــزار ت ــه همــان رق ــان ســال ب ــا پای ــم ت رق
ــه   ــته ب ــال گذش ــه س ــران در س ــس ای ــی م ــرکت مل ــادرات ش ارزش ص
ــا احتســاب صنایــع پاییــن  صــورت میانگیــن بیــش از 1/ 1 میلیــارد کــه ب
دســتی بــه حــدود 2 میلیــارد دالر افزایــش پیــدا کنــد. بررســی هــای بــازار 
مــس نشــان مــی دهــد کــه از ابتــدای فصــل پاییــز تــا انتهــای ایــن فصــل 
کاهــش در حجــم معامــالت و تقاضــا در مــدار قــرار گرفتــه اســت، جاییکــه 
ــه مناســبی  ــا شــرایط اقتصــادی توجی ــه شــده ب نســبت قیمــت هــای ارائ
بــرای خریــد ایجــاد نمــوده اســت، بــر اســاس نمودارهــای همــراه تقاضــا 
بــرای مفتــول از محــدوده 45 هــزار تــن در مــرداد بــه محــدوده هــزار تــن 
ــه عرضــه از رقمــی در  ــی اســت ک ــن در حال ــاری رســیده و ای ــاه ج در م

حــدود 5 هــزار تــن بــه محــدوده 15 هــزار تــن افزایــش یافتــه اســت.
ــود  ــم خ ــن رق ــه باالتری ــه ب ــس از 2011 ک ــز پ ــس نی ــی م ــت جهان قیم
ــا در  ــرد ت ــاز ک ــد معکــوس را آغ ــید، رون ــزار و 200 دالر رس ــی 10 ه یعن
ــه کــف 4 هــزار و 300 دالر رســید. در ســال 2018 ســقف  ســال 2017 ب
قیمــت مــس 7 هــزار و 350 دالر بــود. مــی تــوان پیــش بینــی نمــود رونــد 
ــزاع  ــا وجــود تهدیدهایــی اقتصــاد جهانــی، ن آتــی قیمــت جهانــی مــس ب
ارزی دولــت آمریــکا بــا بقیــه کشــورها از جملــه چیــن قیمت هــا در آینــده 

نزدیــک معکــوس شــود.
ــد  ــت تولی ــرده اس ــی ک ــورت پیش بین ــی بیزریپ ــات بین الملل ــروه تحقیق گ
ــن  ــون ت ــه 9/ 29 میلی ــال 2018 ب ــن در س ــون ت ــی از 4/ 23 میلی جهان
ــد کــه ایــن موضــوع بیانگــر میانگیــن رشــد  ــا ســال 2027 افزایــش یاب ت
ســاالنه 7/ 2 درصــد اســت و در مقایســه بــا میانگیــن نــرخ رشــد ســاالنه 
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5/ 2 درصــد در دوره 10 ســال گذشــته تغییــر محسوســی نداشــته اســت. بــر اســاس گــزارش رســمی شــرکت شــیلیایی کودلکــو، طــی 9 مــاه نخســت 
ــات  ــی مطالع ــروه بین الملل ــزارش گ ــن گ ــاس آخری ــت. بر اس ــه اس ــش یافت ــیلی کاه ــادن ش ــس مع ــار م ــط عی ــد از متوس ــدود 5 درص ــال 2018، ح س
مــس )ICSG(، پیش بینــی می شــود ســال 2018 بــا کســری عرضــه 90 هــزار تنــی مــس تصفیــه شــده بــه پایــان برســد، ایــن رقــم بیــش از 2 برابــر 
ــد؛  ــران کن ــار معــادن را جب ــی مــس در بخــش معــدن، تنهــا توانســته بخشــی از افــت عی پیش بینــی کســری قبلــی اســت. افزایــش 2 درصــدی بازیاب
به گونــه ای کــه شــرکت دولتــی کودلکــو اعــالم کــرده حجــم تولیــد در 9 مــاه نخســت ســال 2018، حــدود 41 هــزار تــن کمتــر از مــدت مشــابه ســال 
2017 اســت. اگرچــه تنش هــای تجــاری میــان دو اقتصــاد بــزرگ جهــان، چیــن و آمریــکا، موجــب نگرانــی اهالــی بــازار فلــزات پایــه شــده، امــا عوامــل 

بنیــادی بــازار مــس همچنــان قدرتمنــد اســت.

جــای تزریــق نقدینگــی ســرگردان بــه بازارهــای واقعــی، توســعه بازارهــای 
ــازار نشــان می دهــد  ــی رقــم خواهــد خــورد. بررســی مبــادالت ایــن ب مال
ــا تقاضــا نیســت و افزایــش تقاضــا قیمــت  رشــد حجــم عرضــه  مطابــق ب
ــه  ــد تولیدکننده هــا ب ــن شــرایط نق ــد، ای ــازار را افزایشــی مــی نمای ــن ب ای
ــاه  ــر م ــه مه ــی داد،  در نیم ــز پوشــش م ــورس را نی ــا در ب ــد قیمت ه رون
در بــورس کاال شــمش آلومینیــوم 8/ 99 درصــد بــا قیمــت پایــه 20 هــزار 
ــان  ــزار و 219 توم ــت 22 ه ــه قیم ــت ب ــا رقاب ــه ب ــود ک ــان ب و 531 توم
رســید. در بازارهــای جهانــی نیــز قیمــت ایــن فلــز بــه رقــم 2 هــزار و 75 

دالر در هــر تــن رســید.

  آلومینیوم
مجــددا آلومینیــوم در بــورس کاال قــرار گرفــت، وقفــه هــای ایجــاد شــده 
در ارائــه ایــن محصــول تعــادل بــازار را بــرای مدتــی بــر هــم زده بــود کــه، 
ــازار معتقدنــد در صــورت عرضه هــای منظــم آلومینیــوم در  فعــاالن ایــن ب
ــادل  ــاهد تع ــتی، ش ــع پایین دس ــاز صنای ــه نی ــخگویی ب ــورس کاال و پاس ب
ــات  ــود تجربی ــم ب ــا خواهی ــادل قیمت ه ــا و تع ــه و تقاض ــم عرض در حج
ــا براســاس  ــازار و کشــف قیمت ه ــزم ب ــه مکانی ــاد ب ــا اعتم ــز ب ــی نی جهان
نظــام عرضــه و تقاضــا بــه ثبــات رســیده انــد، بــا بهره گیــری از ابزارهــای 
ــول و  ــازار پ ــد ب ــه قراردادهــای آتــی و آپشــن، شــاهد پیون مشــتقه از جمل
ــه  ــود و از ســوی دیگــر ب ــم ب ــی خواهی ــار بازارهــای کاالی ســرمایه در کن
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ــرم در  ــران 92/ 0کیلوگ ــرب در ای ــرف س ــرانه مص ــم، س ــرب بوده ای س
برابــر حــدود 5/ 1 کیلوگــرم بــه ازای هــر نفــر در دنیــا اســت. کره جنوبــی 
ــر در ســال 2017  ــه ازای هــر نف ــرم ب ســرانه مصــرف روی 12/ 4 کیلوگ
را ثبــت کــرد کــه نشــان از پیشــرفت صنایــع گالوانیزاســیون ایــن کشــور 
دارد. پیــش بینــی مــی شــود بــا توجــه بــه متغیــر هــای راه انــدازی معــادن 
ــن آوری،  ــوژی و ف ــرفت تکنول ــزد، و پیش ــاد ی ــدی آب ــد مه ــد مانن جدی
ــزار و 300  ــدود 2 ه ــن قیمــت شــمش روی در ح ــری میانگی ــت پذی رقاب
دالر باشــد. در آخریــن روز از معامــالت مــاه نوامبــر، قیمــت شــمش روی 
بــه 2 هــزار و 628 دالر بــه  ازای هــر تــن رســید؛ بــا شــروع مــاه دســامبر 
افزایــش تقاضــا بــرای شــمش روی و کاهــش موجــودی انبارهــای بــورس 
فلــزات لنــدن ســبب شــد تــا قیمــت شــمش روی وارد فــاز افزایشــی شــود. 
در هفتــه اول معامــالت و در روز 4 دســامبر قیمــت شــمش روی بــا 9/ 2 
درصــد افزایــش نســبت بــه آخریــن روز معامــالت مــاه نوامبــر بــه 2 هــزار 
ــای  ــی در روزه ــد افزایش ــن رون ــید. ای ــن رس ــر ت ــه ازای ه و 740 دالر ب
ــه اول  ــالت از هفت ــن روز معام ــت در آخری ــت و در نهای ــه نداش ــد ادام بع
ــر  ــه ازای ه ــزار و 709 دالر ب ــه 2 ه ــت شــمش روی ب ــامبر قیم ــاه دس م
تــن رســید. در هفتــه دوم معامــالت قیمــت شــمش روی رونــد کاهشــی را 
داشــت تــا در نهایــت در روز 14 دســامبر بــه 2 هــزار و 560 دالر بــه ازای 

هــر تــن رســید.

  سرب و روی
بزرگتریــن مشــکل پیــش روی ایــن صنعــت در حــال حاضــر عــدم 
صــادرات آن اســت، صنعــت ســرب و روی صــادرات محــور اســت و تنهــا 
5 درصــد از آن در صنعــت گالوانیــزه مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد، 
فعــاالن ایــن صنعــت حــذف صــادرات ایــن محصــول را کــه از خــاک تــا 
ــت  ــی و فرص ــود تحریم ــور دارد را خ ــرای کش ــزوده ب ــادرات ارزش اف ص
ــه  ــا کارخان ــدن ت ــه مع ــد فاصل ــی مانن ــش های ــد. چال ــی دانن ــوزی م س
ــه  ــبت ب ــمش روی نس ــتانتره ش ــده کنس ــام ش ــت تم ــودن قیم ــاال ب و ب
بــازار بســتری بــرای ســفته بــازی و رانــت را ایجــاد مــی کنــد. دولــت بــا 
معیارهــای نظارتــی مــی توانــد برخــی از ایــن مشــکالت تولیــد کننــدگان 
را حــل و فصــل نمایــد. در حــال حاضــر معــدن ســرب و روی مهدی آبــاد 
بــا 20 میلیــون تــن ذخیــره، دومیــن ذخیــره معدنــی روی جهــان محســوب 
ــورت  ــیوم ص ــده و کنسرس ــام ش ــات انج ــه مطالع ــه ب ــا توج ــود. ب می ش
پذیرفتــه در ایــن معــدن، شــاهد تولیــد کنســانتره روی بــا عیــار 35 درصــد 
خواهیــم بــود کــه کمــک بســیار بزرگــی بــه تامیــن خــوراک بــرای ایــن 
صنعــت خواهــد کــرد. در ســال گذشــته197 هــزار تــن شــمش روی تولیــد 
ــمش  ــن ش ــزار ت ــد. 176 ه ــادر ش ــن ص ــزار ت ــدود 145 ه ــه ح ــد ک ش
ســرب نیــز تولیــد شــد کــه حــدود 115 هــزار تــن صــادر شــد. ظرفیــت 
ــده  ــق ش ــی از آن محق ــه نیم ــد ک ــی باش ــن م ــزار ت ــد روی 475 ه تولی
ــرانه مصــرف  ــاهد کاهــش در س ــا ش ــر برخــالف دنی ــای اخی ــال ه در س
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 نیکل
فعــاالن بــازار نیــکل بــر ایــن باورنــد کــه تقاضــای نیــکل در حــوزه تولیــد 
ــن  ــت. ای ــد یاف ــی خواه ــل توجه ــد قاب ــی رش ــال های آت ــری در س بات
ــد  ــد خودروهــای الکتریکــی و تولی ــزون تولی ــه  دلیــل رشــد روزاف ــاق ب اتف
ــال 2018  ــاال اســت. در س ــیار ب ــار بس ــا عی ــکل ب ــای نی ــات کاتده ترکیب
ــانگر  ــر نش ــن ام ــه ای ــی داشــت ک ــادل کم ــکل تع عرضــه و تقاضــای نی

ــد  ــالف رون ــا برخ ــت. ام ــش اس ــمارگان پی ــای ش ــت پیش بینی ه صح
ــا 20 درصــدی قیمــت نیــکل  ــز کاهــش 15 ت عرضــه و تقاضــای ایــن فل
در نیمــه اول ســال رقــم خــورد اســت کــه دالیــل اصلــی آن را می تــوان 
ــگ  ــی از جن ــی ناش ــاد جهان ــد اقتص ــرای رش ــود ب ــای موج ــه نگرانی ه ب
ــزات  ــای فل ــیاری از بازاره ــر بس ــوع ب ــن موض ــه ای ــت، ک ــاری دانس تج

ــل توجهــی داشــته اســت. ــر قاب اساســی اث
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  پیش بینی آینده بازار فلزات اساسی
در یــک جملــه مــی تــوان گفــت همه چیــز ایــن بــازار بــه اعمــال 
در  جهــان  اقتصــادی  ابرقدرت هــای  کــه  برمی گــردد  سیاســت هایی 
ــواهد  ــه ش ــه ب ــا توج ــی ب ــد. ول ــش می گیرن ــر در پی ــا یکدیگ ــه ب مواجه
ــی مــی  ــه ســردی اســت و حت ــکا رو ب ــن و آمری موجــود تنــش هــای چی
ــز داشــت، از ایــن  ــن دو کشــور را نی ــوان انتظــار تفاهــم نســبی بیــن ای ت
ــوالد  ــنگ آهن،  ف ــا س ــا و خصوص ــه کااله ــانات در زمین ــش نوس رو کاه
ــائل  ــارغ از مس ــا ف ــه و تقاض ــورد. و عرض ــد خ ــم خواه ــنگ رق و زغال س
ــد جــو  ــن رون ــرد. و ای ــد ک ــن خواهن ــده را تعیی سیاســی قیمــت هــای آین
ــت  ــد، نشس ــی زن ــم م ــال 2019 رق ــه اول س ــه ماه ــرای س ــی را ب آرام
ــال 2019 در  ــات س ــن روی اتفاق ــت چی ــزب کمونیس ــاالنه ح ــرانه س س
ــی جین پینگ در دو  ــت ش ــود. در حقیق ــد ب ــذار خواه ــوالد تاثیرگ ــه ف زمین
زمینــه بــازار مصــرف داخلــی فــوالد چیــن و پروژه هایــی کــه درخصــوص 
ــتری  ــز بیش ــد تمرک ــد ش ــاد خواه ــابه ایج ــای مش ــرح و طرح ه ــن ط ای
ــازار دقیق تــری بیــن آمریــکا و چیــن  خواهــد کــرد و یــک تقســیم بندی ب
ــا در  ــه تنه ــای کالن )ن ــک بازاره ــر تفکی ــال 2019 از نظ ــدای س در ابت
زمینــه فــوالد( صــورت خواهــد گرفــت. از ســوی دیگــر شــرکت گلنکــور 

ــاخص  ــوئیس اســت ش ــزی در س ــی و فل ــزرگ معدن ــرکت ب ــک ش ــه ی ک
ــه سیاســت های اقتصــادی  ــه ب ــا توج ــی سیاســت اقتصــادی را ب نااطمینان
ــن  ــن گــزارش، ای ــد. بنابرای تهاجمــی ترامــپ در مســیر صعــودی مــی بین
شــاخص کــه از رقــم 280 در ســال 2016 بــه 120 در فوریــه ســال جــاری 
میــالدی رســیده بــود طــی مدتــی کمتــر از 9 مــاه بــار دیگــر بــه باالتــر 
ــده  ــا ســال آین ــز ت از 200 برگشــته اســت و نشــانه هایی از کاهــش آن نی
ــروج  ــوان خ ــی ت ــل آن را م ــن دالی ــم تری ــه مه ــود، ک ــاهده نمی ش مش
ــش  ــدود بی ــف در ح ــاری مختل ــادی و تج ــای اقتص ــکا از پیمان ه آمری
ــع  ــاری و وض ــای تج ــدازی جنگ ه ــو، راه ان ــر از یکس ــال اخی ــک س از ی
ــوی  ــن از س ــون چی ــی همچ ــورهای بزرگ ــا کش ــاری ب ــای تج تعرفه ه
ــوی  ــران از س ــه و ای ــاد ترکی ــه روی اقتص ــم و تعرف ــال تحری ــر، اعم دیگ
دیگــر همگــی روی ایــن شــاخص اثــر منفــی بــر جــای گذاشــته اســت و 
ــا را در  ــورهای دنی ــادی کش ــت اقتص ــا از وضعی ــوع نگرانی ه ــن موض ای

ــد. ــان می ده ــتر نش ــده بیش ــال آین س

مراجع:
irenex.ir - sena.ir - tsetmc.com -بانــک مرکزی ایران
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ــروی انســانی  ــر نی ــه ب ــا تکی ــاد ب ــان دژپ شــرکت بانی
ــا  ــن ب ــوری هــای نوی ــر تئ ــی ب جــوان و خــاق و مبتن
ــی و ســاختمانی فعالیتــش  ــروژه هــای عمران انجــام پ
ــال  ــرکت در س ــن ش ــاز نموده.ای ــال 1388 آغ را از س
ــایان  ــای ش ــت ه ــه 22 فعالی ــته در منطق ــای گذش ه
ذکــری را در کارنامــه خــود دارد، از این رو بــا مدیرعامل 
محتــرم ایــن شــرکت جنــاب آقــای مهنــدس محســن 
ــه شــرح آن را در  ــو نشســتیم ک ــت و گ ــه گف ــی ب کاف

ادامــه مــی خوانیــد.

  لطفــا خودتــان را معرفــی نماییــد و خالصــه ای 
از ســوابق فعالیــت تــان ارائــه دهیــد

ــوان  ــه عن ــران ب ــته عم ــی در رش ــارغ التحصیل ــد از ف ــال 1383 بع از س
ــاد ) گریــد 3 رشــته ابنیــه ( در  ــا شــرکت بانیــان دژپ سرپرســت کارگاه ب
پــروژه 300 واحــدی شــهاب شــهر متعلــق بــه نیــروی زمینــی ارتــش کار 
را آغــاز و از ســال 1386 بعنــوان سرپرســت کارگاه بــا شــرکت ابنیــه فنــی 
تهــران ) گریــد 1 ابنیــه ( در پــروژه پارســیا متعلــق بــه تعاونــی مســکن 
نمونــه رســا همــکاری نمــوده و از ســال 1390 شــخصا بعنــوان پیمانــکار 

شــروع بــکار کــردم کــه تــا کنــون ادامــه داشــته اســت.

  شــاخص تریــن فعالیــت هــای کــه در ایــن 
ــد  ــران در چن ــه 22 ته ــژه در منطق ــه وی ــوزه و ب ح

ــد. ــار بفرمایی ــه اختص ــد را ب ــته ای ــر داش ــال اخی س
-اجــرای ســازه بتنــی 3 بــرج 26 طبقــه بــه متــراژ 70000 مترمربــع بــه 

عنــوان سرپرســت کارگاه پیمانــکار ) تعاونــی مســکن نمونــه رســا (
-اجــرای ســفت کاری و نــازک کاری 6 بــرج 26 طبقــه بــه متــراژ 
132000 مترمربــع بعنــوان سرپرســت کارگاه پیمانــکار ) تعاونــی مســکن 

ــا ( ــه رس نمون
-اجــرای صفــر تــا صــد یــک بــرج 26 طبقــه بــه متــراژ 25000 مترمربــع 

بعنــوان پیمانــکار ) تعاونــی مســکن نمونــه رســا (
-اجــرای 2 بــاب مدرســه 40 کالســه بعنــوان پیمانــکار ) تعاونــی مســکن 

نمونــه رســا (
ــاری  ــع تج ــای مجتم ــقف ه ــی و س ــوار برش ــیون و دی ــرای فنداس -اج
اداری آرتمیــس بلــوک هــای 4 و 5 بعنــوان پیمانــکار ) تعاونــی مســکن 

ــه رســا ( نمون
ــاری  ــع تج ــای مجتم ــقف ه ــی و س ــوار برش ــیون و دی ــرای فنداس -اج
اداری لکســون بــه متــراژ 40000 مترمربــع تــا طبقــه همکــف ) تعاونــی 

ــه همــت ( توســعه ابنی
-اجــرای بخشــی از ســقف هــای عرشــه فــوالدی مجتمــع تجــاری اداری 

لکســون بــه متــراژ 22000 مترمربــع ) تعاونــی توســعه ابنیــه همــت (
ــف  ــق مختل ــخصی در مناط ــکونی ش ــد مس ــش از 60 واح ــاخت بی -س

ــان ــران و اصفه ته

  چطور با تعاونی ها آشنا شدین؟
ــای  ــی ه ــا تعاون ــه ای ب ــت حرف ــای فعالی ــال ه ــی س ــا در تمام تقریب
همــکاری داشــتیم و پــروژه هــای زیــادی را بــا آن هــا بــه اتمــام رســاندیم 
ــروژه لکســون  ــه همــت در پ ــی توســعه ابنی ــا تعاون ــی از ســال 1393 ب ول
همــکاری مــی کنیــم، در ایــن پــروژه مــا بــه عنــوان پیمانــکار در بخــش 
ــات  ــل طبق ــوار حائ ــوار برشــی و دی هــای اجــرای فنداســیون، اجــرای دی
ــش  ــای نق ــت ایف ــات مثب ــوالدی طبق ــه ف ــقف عرش ــرای س ــی و اج منف

ــم. نمــوده ای

  چــه دلیلــی موجــب شــد کــه بیشــترین تمرکــز 
خــود را بــر روی پــروژه لکســون قــرار دهیــد؟

ــق  ــدم تحق ــس و ع ــاری اداری لوک ــای تج ــاختمان ه ــوه س ــم انب حج
ســود مــورد انتظــار ایــن پــروژه هــا و لــزوم توجــه بــه ارزیابــی تخصصــی 
ــن  ــه باالتری ــتیابی ب ــرای دس ــرده، ب ــدان ک ــادی را دو چن ــی و اقتص مال
ــروژه  ــرح و پ ــته از ط ــد آن دس ــا بای ــرمایه گذاره ــن روی س ــازده ممک ب
ــورت  ــه ص ــان ب ــادی آن ــی اقتص ــه مال ــه توجی ــوند ک ــاب ش ــی انتخ های
ــه  ــت ک ــرایطی اس ــن ش ــا در چنی ــه. تنه ــورت پذیرفت ــه ص ــع بینان واق
ــده  ــی ش ــش بین ــودهای پی ــق س ــه تحق ــدوار ب ــد امی ــی توانن ــان م ذینفع
ــه  ــی توســعه ابنی ــران تعاون ــن اســاس حساســیت مدی ــر ای خــود شــوند. ب
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همــت و آشــنایی ایشــان بــا تکنیــک هــای ارزیابــی و انتخــاب 
پــروژه هــا ضــروری اســت کــه مــی تــوان اذعــان کــرد کــه 
پــروژه لکســون از لحــاظ مقدمــات امــکان ســنجی اقتصــادی 
و همچنیــن تحلیــل حساســیت پــروژه هــای تجــاری اداری و 
ــروژه  ــه عنــوان یــک پ ــی ب ــه تامیــن مال تعییــن ســاختار بهین
لوکــس در غــرب تهــران مهــم تریــن عوامــل تمرکــز مــا بــر 

ــروژه اســت. ــن پ روی ای

ــاخت و  ــر س ــون را از منظ ــروژه لکس   پ
ــد؟ ــی کنی ــی م ــه ارزیاب ــوژی چگون تکنول

ــاری  ــای تج ــرج ه ــن ب ــع تری ــی از مرتف ــون یک ــرج لکس ب
ــرج  ــازه ب ــد. س ــی باش ــر م ــاع 110 مت ــا ارتف ــران ب اداری ای
ــی و  ــی بتن ــل و برش ــای حائ ــوار ه ــکل از دی ــزی و متش فل
ــت  ــات مثب ــی و طبق ــف دال بتن ــه همک ــا طبق ــقف آن ت س
ــی و  ــت. طراح ــده اس ــاخته ش ــی و س ــوالدی طراح ــه ف عرش
بازنگــری ســازه اصلــی و قطعــات الحاقــی در برابــر زلزلــه بــر 
ــش روز انجــام  ــق دان ــر طب ــر و ب ــتانداردهای معتب اســاس اس
ــا در  گرفتــه اســت. بــرای ایجــاد نمــای زیبــا و بــا صالبــت ب
نظــر گرفتــن فاکتورهایــی همچــون فشــار بــاد، تابــش آفتــاب 
و مســائل مختلــف دیگــر مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه. مصالــح 
ــوع  ــن ن ــون از بهتری ــرج لکس ــل ب ــی در داخ ــوارد مصرف و م
ممکــن انتخــاب شــده و در انتخــاب آنهــا فاکتورهایــی از قبیــل 
ــت.  ــده اس ــت ش ــل رعای ــور کام ــی و دوام بط ــی و زیبای ایمن
ــن  ــی بی ــی و خارج ــای داخل ــرکت ه ــط ش ــروژه توس ــن پ ای

ــد.  ــی باش ــاخت م ــال س ــاختمان در ح ــعه س ــی توس المل

  آینــده شــرکت بانیــان دژپــاد را 
ــد؟ ــی کنی ــیم م ــه ترس چگون

ــا یــاری و اتــکا بــه حضــرت حــق، برنامــه هــای  انشــاء اهلل ب
مدونــی را بــرای کســب و کار، انتشــار دانــش و متدهــای نویــن 
ــرد  ــه رویک ــه ب ــا توج ــر ب ــویی دیگ ــه کاری و از س در حیط
ســالیان گذشــته آمــاده همــکاری بــا انبــوه ســازان، در بخــش 

ــی، مســکونی، تجــاری و اداری هســتیم. هــای عمران

ــی  ــی باق ــر صحبت ــو اگ ــان گفتگ  درپای
ــد  ــان بفرمایی ــده آن را بی مان

ــردار  ــژه س ــتان بوی ــکاران و دوس ــواده، هم ــکر از خان ــا تش ب
ــه  ــی ک ــدس جهرم ــای مهن ــزی و آق ــماعیل تبری ــر اس امی
ــا و  ــه رس ــکن نمون ــی مس ــه تعاون ــال 1386 در اتحادی از س
تعاونــی توســعه ابنیــه همــت بعنــوان کارفرمــا بنــده را یــاری 
ــالمتی و  ــال س ــد متع ــم و از خداون ــی نمای ــکر م ــد تش نمودن

ــدم. ــان آرزومن ــادمانی را برایش ش



60

تبلیغات



61

Advertising



62

بــرج مســکونی آســمان آبــی   در زمینــی بــه مســاحت 991 متــر مربــع  واقــع در منطقــه 22 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 16 طبقــه مــی باشــد کــه از 12 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 22 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



63



64

     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   4000متر 

ــوار کاج در  ــای بل ــران انته ــه  22  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  32286  مت ــن پ ای

ــاری و   ــع تج ــر مرب ــکونی  570  مت ــد مس دارای  128  واح

208  متــر مربــع مجموعــه ورزشــی مــی باشــد. ایــن پــروژه 

بــا ارتفــاع  88  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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ساحل شرقی ردیاهچ چیتگر
 East Coast of
Chitgar Lake


	jeld 11 low 
	nashrie number11 low 

