






ــن  ــه ای ــورد ک ــی خ ــم م ــی رق ــه در حال ــعه ابنی ــه توس ــالگی فصلنام ــار س ــه چه ــه عرص ــا ب پ
ــن  ــوده و ای ــب نم ــی را کس ــگاه رفیع ــات جای ــازمان مطبوع ــان و س ــر مخاطب ــه از منظ فصلنام
مهــم میســر نمــی گشــت مگــر بــه الطــاف خداونــد متعــاول و همراهــی شــما ســروران گرامــی، 
ســال جدیــد نیــز بــا شــعار عــزم علمــی و جــزم عملــی در جهــت ارتقــاء ســطح فنــی و کیفــی 
فصلنامــه گام برمــی داریــم. امیــد اســت کــه بــا پیشــنهادات ســازنده خــود یــاری رســان مــا در 

ایــن مســیر باشــید.
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ــش  ــای چال ــوص راز بق ــین در خص ــای پیش ــماره ه     در ش
ــه تصمیمــات  ــا توجــه ب ــی آورده شــد، ب ــران مطالب هــای اقتصــادی در ای
تکــراری ناموفــق در حــوزه اقتصــاد دوبــاره ســواالتی در ذهــن جــاری مــی 
گــردد، اولیــن ســوال ایــن اســت کــه چــرا چالــش هــای اقتصــادی در ایران 
ماناســت؟ در شــرایطی کــه بیــش از 80 درصــد کشــورهای جهــان تــورم 
تــک رقمــی دارنــد، چــرا رســیدن بــه تــورم تــک رقمــی بــرای مدیــران مــا 
رویاســت؟ عدم رشــد اقتصــادی پایــدار، بیــکاری، معضــالت نظــام بانکــی 
ــا  ــران ب ــاد ای ــوار اقتص ــد دی ــران معتقدن ــیطره دارد؟ تحلیلگ ــران س ــر ای ب
ــی  ــام کارشناس ــای نظ ــار ضعف ه ــری در کن ــام تصمیم گی ــکالت نظ مش
ــه هــای  ــوان و تحمــل دادن هزین ــا شــده اســت. و سیاســتگذار ت ــج بن ک
ــورم  ــروج از ت ــدارد. خ ــات اقتصــادی را ن ــا اصالح ــازی ی ــب و بازس تخری
دو رقمــی در دنیــا دیگــر چالــش محســوب نمــی شــود، تنهــا اقتصادهــای 

اقتصاد جهانی در سال 2019 میالدی
گروه اقتصادی

چالش های اقتصادی
ــد. و ایــن بدیــن  ــورم درگیرن ــا معضــل ت ــا هســتند کــه ب معــدودی در دنی
ــازی  ــی استانداردس ــورم دو رقم ــر ت ــه ب ــای غلب ــه راه ه ــت ک ــی اس معن

شــده کــه ریشــه در نظــام بانکــی و کســری بودجــه دارد.
امــا در ایــران کســری بودجــه هــر ســال شــدیدتر از ســال قبــل و نظــام 
بانکــی بــی نظــم تــر مــی شــود، یــک کارشــناس بانکــداری هزینــه درمــان 
نظــام بانکــی را نزدیــک بــه 8۹0 هــزار میلیــارد تومــان تخمیــن زد. ایــن 
ــان  ــا در پای ــده بانک ه ــر ش ــی منتش ــای مال ــوط به صورت ه ــن مرب تخمی
شــهریور ســال جاری اســت. ریشــه اصلــی بیــکاری در اقتصــاد ایــران بــه 
عــدم رشــد اقتصــادی پایــدار مربــوط می شــود. رشــد اقتصــادی پایــداردر 
گــرو تســهیل چالش هایــی نظیــر عــدم اســتقرار اصــول و الزامــات نهــادی 
ــای  ــی و تحریم ه ــد نفت ــور درآم ــت دوره وف ــت های نادرس ــد، سیاس رش

ــه رو اســت. ــی و افــت بهــای نفــت روب بین الملل
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ــان  ــور جه ــرمایه در ۱۶۱کش ــذب س ــهولت ج ــزان س     می
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــس م ــریه فورب ــط نش ــب وکار توس ــام کس ــرای انج ب
ــزارش خــود انگلیــس را در  ــن نشــریه در ســیزدهمین گ ــه اســت، ای گرفت
مقــام اول قــرار داد، ایــن کشــور بــه رغــم بحــران برگزیــت بــرای دومیــن 
ســال پیاپــی در رده نخســت ایســتاد. ســوئد نیــز توانســته رده دوم در ایــن 
ــد  ــوان ص ــران به عن ــدی، ای ــن رتبه بن ــد. در ای ــب کن ــدی را تصاح رتبه بن
ــت.  ــده اس ــی ش ــان معرف ــب وکار جه ــت دار کس ــاد دوس ــن اقتص و هفتمی
ــد  ــدی، تولی ــادی ۷/  ۳درص ــد اقتص ــود از رش ــزارش خ ــس« در گ »فورب
ــد  ــد از تولی ــاری )درص ــراز تج ــرانه 5400 دالری، ت ــی س ــص داخل ناخال
ــرای معرفــی  ــی ب ــی( ۲/  ۲ درصــدی و جمعیــت 8۳ میلیون ناخالــص داخل

ــران اســتفاده کــرده اســت.  ای
ــوژی،  ــوآوری، مالیات هــا، تکنول ــت، ن ــار حقــوق مالکی ــا ۱5 معی ــس ب فورب
ــی،  ــت زندگ ــی، کیفی ــک سیاس ــازار، ریس ــدازه ب ــاخت ، ان ــاد، زیرس فس
ــت  ــی و حمای ــی(، بوروکراس ــاری و پول ــردی، تج ــروی کار، آزادی )ف نی
ــه  ــوئدبا دو پل ــردازد. س ــی پ ــورها م ــی کش ــه بررس ــرمایه گذاران، ب از س
ــرای  ــود ب ــن صع ــید. ای ــه  دوم رس ــته، ب ــال گذش ــه س ــبت ب ــود نس صع
ــک  ــت و ریس ــوق مالکی ــوآوری، حق ــای ن ــور در معیاره اقتصادصادرات مح
ــتارت آپ   ــای اس ــی از قطب ه ــتکهلم یک ــت. اس ــوده اس ــن ب ــاد پایی و فس
ــادا، دانمــارک،  فنــاوری در اروپــا اســت. هنگ کنــگ، هلنــد، نیوزیلنــد، کان
ســنگاپور، اســترالیا و ســوئیس هشــت کشــور دیگــری هســتند کــه عنــوان 

۱0 اقتصــاد برتــر جهــان را بــه خــود اختصــاص داده انــد. ســقوط 5 پلــه ای 
آمریــکا نیــز در ایــن گــزارش حایــز اهمیــت اســت آمریــکا از رده ۱۲ بــه 
ــر،  ــارات در رده ۳۲ و قط ــه، ام ــدی در خاورمیان ــن رتبه بن ــید. در ای ۱۷ رس
ــرار  ــان ق ــای 45، 50 و 5۱ جه ــب  در رده ه ــه ترتی ــتان  ب ــان و عربس عم
گرفتــه انــد. در انتهــای ایــن جــدول جمهــوری کنگــو و گینه بیســائو قــرار 

دارنــد.
در نشســت هم اندیشــی نماینــدگان بخش خصوصــی و دولتــی اســتان 
ــی  ــاخص مل ــه ش ــران در زمین ــاق ته ــوی ات ــی از س ــران، گزارش های ته
ــه  ــور ارائ ــت در کش ــوق مالکی ــی و حق ــری جهان ــب وکار، رقابت پذی کس
ــزام آور  ــی کســب وکار، چهــار زیرشــاخص ال شــد. در گــزارش شــاخص مل
بــودن اجــرای قراردادهــا، ثبــت مالکیــت، ســرمایه اجتماعــی و تامیــن مالــی 
ــتان  ــاس آن، اس ــه براس ــد ک ــع ش ــی واق ــورد ارزیاب ــور م ــطح کش در س
ــن  ــا، ضعیف تری ــرای قرارداده ــودن اج ــزام آور ب ــاخص ال ــران در زیرش ته
اســتان محســوب می شــد. تهــران در زیرشــاخص ســرمایه اجتماعــی 
ــای  ــران در مولفه ه ــه ای ــن رتب ــود. بهتری ــتان ها ب ــن اس ــزو ضعیف تری ج
ــد.  ــی باش ــص کاال م ــد ترخی ــی فرآین ــه کارآی ــوط ب ــول مرب ــازار محص ب
ــوط  ــازار کار« مرب ــه »ب ــران در مولف ــرد ای ــن عملک ــن ضعیف تری همچنی
بــه مشــارکت زنــان در بــازار کار، اتــکا بــه مدیــران حرفــه ای، ســهولت بــه 
کارگیــری نیــروی کار خارجــی، همــکاری در روابــط نیــروی کار و کارفرمــا 

ــت. ــتمزد اس ــن دس ــری در تعیی و انعطاف پذی

سهولت جذب سرمایه گذار
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اقتصاد جهانی در 2019 میالدی
   موانــع اصلــی اقتصــاد جهانــی در ۲0۱۹ میــالدی 
ــش  ــفید، چرخ ــوص کاخ س ــاری به خص ــتراتژی های تج ــت  اس شکس
ــاری و  ــای تج ــه معاهده ه ــو یکجانب ــدرال رزرو، لغ ــی ف ــت پول سیاس
ــت سیاســی و  ــپ، وضعی ــد ترام ــی از ســوی دونال اقتصــادی بین الملل
ــه  ــت، بحــران اتحادی ــا در خصــوص برگزی ــامان اروپ  اقتصــادی نابس
ــا  ــف ب ــورهای مخال ــت ها در کش ــن پوپولیس ــدرت گرفت ــورو و ق ی
اتحادیــه اروپــا خواهــد بــود. جنــگ تجــاری آمریــکا و چیــن در ســال 
ــا  ــد بازاره ــر رون ــذار ب ــای اثرگ ــن تنش ه ــی از بزرگ تری ۲0۱8 یک
بــود. چنانچــه بــا فــرض خوشــبینانه جنــگ تجــاری از صحنــه اقتصــاد 
بین الملــل محــو شــود رکــود ســختی بــر اقتصــاد جهانــی بــه دلیــل 
پــول ارزانــی کــه در اختیــار عرضــه و تقاضــا بــود خیمــه خواهــد زد، 
پــول ارزان ماننــد یــک ســونامی عمــل می کنــد، عرضــه و تقاضــا را 
بــاال می بــرد، مصرف کننــدگان را تشــویق بــه خریــد و الجــرم تولیــد 

نیــز ایجــاد مــی شــد، بــه عبارتــی دیگــر پــول ارزان اقتصــاد جهــان 
ــدگان  ــتر مصرف کنن ــی بیش ــرار داد. بده ــق ق ــک دوره پررون را در ی
ــاد  ــا ایج ــوام ب ــرمایه گذاری ت ــا و س ــتر آنه ــرد بیش ــث هزینه ک باع
کســب و کارهای جدیــد ایجــاب می کــرد. هــر دو باعــث رشــد بیشــتر 
ــد. در  ــت می کن ــتغال را تقوی ــد و اش ــه درآم ــوند ک ــادی می ش اقتص
همیــن حیــن ســرمایه گذاری بیشــتر باعــث توســعه ظرفیــت تولیــدی 
اقتصــاد شــد و تــورم را ثابــت نگــه داشــت و بــه بانک هــای مرکــزی 
اجــازه داد بــه سیاســت پولــی آزادانــه خــود ادامــه دهنــد؛ امــا در پایــان 
ــزی  ــای مرک ــط بانک ه ــره توس ــرخ به ــش ن ــا افزای ــال ۲0۱8 ب س
ســونامی پــول ارزان رو بــه افــول اســت.از ایــن رو پیــش بینــی رکــود 
در بازارهــای جهانــی در ســال ۲0۱۹ دور از ذهــن نیســت. پیش بینــی 
ــالدی  ــی می ــال آت ــز در س ــال نی ــتریت ژورن ــال تایمز و وال اس فایننش

خطــی بــرآورد شــد.

ــه  ــی اقتصــاد در ســال ۲0۱8 در رتب ــگ جهان ــران را در لی ــگاه ای ــی CEBR جای ــی اقتصــادی و بازرگان ــن الملل ــات بی ــز تحقیق    مرک

ــرخ ۷/ 0 درصــد و  ــا ن ــا ۲0۲۳ ب ــال های ۲0۱8 ت ــه س ــن در فاصل ــور میانگی ــران به ط ــه اقتصــاد ای ــرد ک ــی ک ــود و پیش بین ســی ام مشــخص نم
ــارد  ــی 4۲0 میلی ــص داخل ــد ناخال ــا تولی ــران کــه در ســال ۲0۱8 ب ــرخ ۹/ ۱ درصــد رشــد خواهــد کــرد. ای ــا ن ــا ۲0۳۳ ب ــن ســال های ۲0۲۳ ت بی
دالری )بــر اســاس قیمت هــای ثابــت( در جایــگاه ۳0 »لیــگ  جهانــی اقتصــاد« قــرار داشــت، طــی ســال آینــده بــه رده 40 ســقوط خواهــد کــرد. 
ایــران پــس از انقــالب اســالمی، بــا عمــده اقتصادهــای بــزرگ دنیــا و همســایگان خــود روابــط چالشــی داشــت و پــس از آن درگیــر تحریم هــای 
شــدید بــود. ایــن چالــش هــای اقتصــادی و ارزی، تولیــد ناخالــص داخلــی دالری کشــور را تحــت تأثیــر قــرار داد بــه شــکلی کــه در ســال ۱۹۹0 در 
ســطح 5۷5 میلیــارد دالر در ۱۹۹۲ بــه ســطح  4۹ میلیــارد و در ســال ۲0۱۱ بــه ســطح 5۷۷ میلیــارد، و در ســال ۲0۱5 بــار دیگــر بــه ۳۷5 میلیــارد، 
ــارد دالر تنــزل خواهیــم  ــه ســطح ۳۳4 میلی ــارد دالر رســید، و پیش بینــی مــی گــردد، کــه در ســال  ۲0۱۹ ب ــه ســطح 4۳0 میلی در ســال ۲0۱8 ب
داشــت. ایــن مرکــز، جمعیــت ایــران را در پایــان ســال ۲0۱8 حــدود 84 میلیــون نفــر تخمیــن زده اســت، ایــران باالتریــن رشــد جمعیتــی خــود را 
بیــن ســال های ۱۹80 تــا ۱۹85 تجربــه کــرد، نــرخ رشــد جمعیــت ایــران بــا کاهشــی چشــمگیر از 4 درصــد بــه حــدود 5/ ۱ درصــد رســیده اســت. 

بــا ادامــه یافتــن ایــن رونــد، جمعیــت ایــران بیــن  ســال های ۲0۱5 تــا ۲0۲0 حــدود یــک درصــد رشــد خواهــد کــرد.

WELT لیگ جهانی اقتصاد
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   مرکــز پژوهش هــای مجلــس بــا بررســی آمــار الیحــه 
بودجــه ســال آتــی در خــوش بینانــه تریــن حالــت رشــد اقتصــادی 
ــی  ــت منف ــن حال ــه تری ــی 4/5 درصــد و در بدبینان ــال ۹8 را منف س
ــک  ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــرد، صن ــی ک ــد پیش بین 5/5 درص
ــران  ــن گزارش هــای خــود رشــد اقتصــادی ای ــز در آخری ــی نی جهان
ــد  ــی ۶/ ۱ درص ــی 5/ ۱ و منف ــب منف ــه ترتی ــال ۲0۱8 را ب در س
ــد  ــی ۷/ ۳ درص ــی ۶/ ۳ و منف ــب منف ــه ترتی ــال ۲0۱۹ ب و در س
ــال  ــورم س ــم را در ت ــل مه ــز عوام ــن مرک ــد. ای ــی کرده ان پیش بین
ــرعت  ــرخ ارز و س ــش ن ــی، افزای ــب نقدینگ ــر در ترکی ــته تغیی گذش
گــردش پــول مــی دانــد از ایــن رو تــورم ســال ۹8 نیــز مــی توانــد 
تحــت تأثیــر رشــد نقدینگــی و ســرعت گــردش پــول، تحــوالت ارز، 

ــد. ــرژی باش ــای ان ــت حامل ه ــش قیم ــه و افزای ــری بودج کس
ــرایط  ــد در ش ــی ده ــان م ــرزی نش ــات فرام ــه تجربی ــی ب ــا نگاه ب
فعلــی اقتصــاد ایــران بودجــه انبســاطی منطبــق بــر تجربــه و 
ــوج  ــی تئوری هــای اقتصــادی اســت، بودجــه ای کــه عکــس م مبان

ــی و در  ــق انقباض ــای رون ــی در دوره ه ــد؛ یعن ــت کن ــاد حرک اقتص
ــری دارد.  ــد، نقــش ســازنده ت دوره هــای رکــود انبســاطی عمــل کن
ــت  ــی را اولوی ــت مال ــه ای سیاس ــش ضدچرخ ــورها نق ــده کش عم
می دهنــد و از آن به عنــوان »کنتــرل کننــده مــوج نوســانات« 
ــش  ــا نق ــی نه تنه ــت مال ــران سیاس ــا در ای ــد. ام ــتفاده می کنن اس
ــود  ــه خ ــت داده، بلک ــانات را از دس ــوج نوس ــول م ــده ط تعدیل کنن
ــد، بررســی های تئوریــک و  ــوان محــرک نوســان عمــل می کن به عن
تجربــی مــی گویــد، نقــش موافــق چرخــه ای بودجــه از دو مجموعــه 
عوامــل درون زا و بــرون زا سرچشــمه می گیــرد. عوامــل درون زا 
ــل  ــوده و عوام ــت گذار ب ــدت سیاس ــرل کوتاه م ــت کنت ــل تح عوام
بــرون زا در بــازه زمانــی کوتاه مــدت تحت فرمــان سیاســت گذار 
ــت  ــرای تقوی ــد ب ــت گذار می توان ــدت سیاس ــا در بلندم ــت ام نیس
آنهــا برنامه ریــزی کنــد. از جملــه ایــن عوامــل می تــوان بــه 
ــی« و  ــای مال ــع محدودیت ه ــادی«، »رف ــوک های اقتص ــار ش »مه

ــرد. ــاره ک ــارن« اش ــات نامتق »اطالع

تحلیل مرکز پژوهش های مجلس
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طرح جامع مالیاتی
   بــدون شــک یکــی از راه هــای عبــور از شــرایط ســخت اقتصــادی مالیــات اســت، در ایــن خصــوص رییــس کل ســازمان 
امــور مالیاتــی کشــور در خصــوص طــرح جامــع مالیاتــی عنــوان نمــود: کــه نظــام مالیاتــی از سیســتم ســنتی بــه سیســتم مــدرن در 
حــال تغییــر اســت، تقوی نــژاد خاطرنشــان کــرد: بــا اجــرای طــرح جامــع مالیاتــی ارتبــاط بیــن مــودی و ممیــز مالیاتــی کاهــش پیــدا 
می کنــد و بســتر تبانــی و سوءاســتفاده بــه حداقــل می رســد. وی افــزود: طــی یــک ســال اخیــر، ۲۲ هــزار میلیــارد تومــان فــرار مالیاتــی 
شناســایی شــده اســت؛ رقمــی کــه معــادل یک پنجــم درآمدهــای نفتــی در بودجــه ســال ۹۷ اســت. یکــی از راه هــای اصلــی شناســایی 

ایــن حجــم از فــرار مالیاتــی، دسترســی ایــن طــرح بــه تراکنش هــای مشــکوک بانکــی مودیــان اســت.
ــر قوانیــن و  ــاوری اطالعــات و ارتباطــات اســت کــه تمــام ارکان ســازمان شــامل ســاختار، فرآیندهــا، تغیی ــر فن ایــن طــرح مبتنــی ب
مقــررات، فنــاوری و منابــع انســانی را در برمی گیــرد. طــرح جامــع مالیاتــی در راســتای تحقــق اهــداف برنامــه ســوم و در ســال ۱۳8۳ 
ــی، شــرکت  ــا برگــزاری یــک مناقصــه بین الملل ــر آن در ســال ۱۳84 تاســیس و در ســال ۱۳84 ب ــت. و دفت ــرار گرف در دســتور کار ق
ــه طــرح جامــع  ــادا به عنــوان »مشــاور بین المللــی« طــرح انتخــاب شــد. مشــاور، وظیفــه مطالعــه، تهیــه و ارائ دیلویــت )Deloitte(کان
ــر  ــروژه را ب ــن پ ــی ای ــکاران متقاض ــنهاد پیمان ــی پیش ــی )ITS( و ارزیاب ــه مالیات ــزار یکپارچ ــروژه نرم اف ــرای پ ــه RFP ب ــی، تهی مالیات

عهــده داشــت. 
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بحران فرصت یا تهدید
    آیــا مــی تــوان بــه بحــران اقتصــادی بــه چشــم فرصت 
نــگاه کــرد؟ در پژوهشــی بــا عنــوان »ســود بحــران بــرای اصالحــات 
اقتصــادی« کــه در دانشــگاه کمبریــج توســط  »آلــن دزان و وتوریــو 
گریلــی« انجــام شــد بحران هــای اقتصــادی قبــل از ۱۹۹0 تحلیــل 
و نتیجــه عجیبــی رقــم خــورد، نتیجــه ایــن کــه بحران هــای 
ــر  ــرای تغیی ــت ب ــن فرص ــرایط بهتری ــیاری از ش ــادی در بس اقتص
ــوده  ــورد بررســی ب ــات م ــی در تجربی ــاه عموم مســیر فرســایش رف
 اســت. چراکــه بحران هــای اقتصــادی کــه معمــوال بــا تــورم بــاال در 
هــم تنیــده هســتند بهتریــن فرصــت بــرای شناســایی تضــاد منافــع 
آحــاد عمومــی در روندهــای موجــود و بــر هــم زدن »تعــادل پســت 
پارتــو« شــکل گرفتــه در اقتصــاد اســت. تعادلــی کــه بــر هــم زدن 
ــت  ــت کرده اس ــه ثاب ــت و تجرب ــکال اس ــات رادی ــد اقدام آن نیازمن
ــی  ــرایط بحران ــی در ش ــای سیاســی و اجتماع ــه و گروه ه ــه جامع ک

آمادگــی بیشــتری بــرای پذیــرش ایــن اقدامــات رادیــکال دارنــد. 
ــای  ــاذ تصمیم ه ــادی در اتخ ــات اقتص ــا و اعوجاج ــت بحران ه عل
ــر  ــف ب ــی مختل ــای سیاس ــی گروه ه ــادی و همگرای ــح اقتص صحی

ــزارش  ــن گ ــت ای ــز اهمی ــه حای ــادی نکت ــات اقتص ــور اصالح مح
اســت، چراکــه در شــرایط بحرانــی ســقوط اقتصــادی آحــاد عمومــی 
ــات  ــرش اقدام ــرای پذی ــتری ب ــی بیش ــی آمادگ ــای سیاس و گروه ه
ــات  ــال اقدام ــرای اعم ــل بیشــتری ب عاجــل و سیاســت گذاران دالی

ــد. اورژانســی دارن
امــا از منظــر دیگــر تجربــه نشــان داده اســت کــه در ایــن شــرایط 
سیاســتگذار دچــار نوعــی محافظــه کاری می شــود و از اقدامــات 
اصالحــی پرهیــز مــی نمایــد تــا شــرایط فروکــش  کنــد. کشــورهایی 
ــا و شــیلی بحران هــای اقتصــادی  ــگالدش، تانزانی ــه، بن ــد ترکی مانن
ــن  ــی ای ــتند ول ــر گذاش ــت س ــورم را پش ــاالی ت ــای ب ــا نرخ ه ب
تهدیــد را بــا فرصــت معاوضــه نمودنــد، اجــرای سیاســت های 
ــه  ــر ب ــرایطی منج ــن ش ــت گذاران در چنی ــوی سیاس ــت از س درس
ــاد  ــی و ایج ــوان مدیریت ــه ت ــبت ب ــی نس ــاد عموم ــش اعتم افزای

ــد. ــد ش ــران خواه ــرل بح ــه کنت ــبت ب ــان نس اطمین
ــادی در  ــات اقتص ــرای اصالح ــان اج ــری زم ــم گی ــواره تصمی هم
از مهم تریــن چالش هــای  یکــی  اقتصــادی  بحران هــای  بطــن 
اقتصــادی  بــا چالش هــای عمیــق  برخــورد  سیاســت گذاران در 

ــت.  اس
مراجع

yjc.ir -بانک مرکزی ایران
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ــادی  ــای زی ــش ه ــا و چال ــش ه ــت تن ــازار نف ــال ۹۷  ب     س
ــه  ــش هــا نوســانات متعــددی را ب ــن تنــش و چال ــد کــه ای ــه خــود دی را ب
این بازار تحمیـــل کـــرد قیمـــت  نفـــت بـرنـــت در ۲۹ اســـــفند ساـل ۹۶ 
ــا 4/ ۶۷ دالر  ــز ب ــود و در ۲۷ اســفند ۹۷ نی ــر بشــکه ب حــدود 5/ ۶۷ دالر ب
ــیب  ــراز و نش ــال ۹۷ ف ــاخص در س ــن ش ــا ای ــد، ام ــه ش ــکه معامل ــر بش ب
هــای بســیاری را تجربــه کــرد، صعــود بــه قلــه 8۶ دالری در اوایــل مهــر 
ــکا  ــام آمری ــاه، نفت خ ــل دی م ــف 50 دالری در اوای ــه ک ــقوط ب ــاه و س م
انتهــای اســفند در کانــال 58 دالر امــا در ســال گذشــته ۶۳ دالربــر بشــکه 
معاملــه گردیــد. یعنــی بیــش از 5/ 8 درصــد افــت قیمــت را در رونــد ســاالنه. 
نوســانات قیمتــی در ســال ۹۷ متأثــر از تحریــم هــای نفتــی علیــه ایــران و 
ونزوئــال، تصمیمــات اوپــک، تولیــدات آمریــکا و جنــگ تجــاری همچنیــن 

ــازار از نفــت ســبک بــه نفــت ســنگین بــود. تغییــر ذائقــه ب
ســال۹۷ بــا گمانه زنی هــا درخصــوص خــروج ترامــپ از برجــام شــروع شــد، 
قیمــت نفــت برنــت در مــرز۷0 دالر قــرار داشــت کــه بــا خــروج ترامــپ از 

بورس انرژی و آینده نفت
گروه اقتصادی

نفت
ــر بشــکه  ــا مــرز 80 دالر ب برجــام موجــب شــد کــه قیمــت نفــت برنــت ت
ــه محــض خــروج ترامــپ افزایــش تولیــد را  صعــود کنــد. عربســتان نیــز ب
در دســتور کار قــرار داد. ایــن کشــور به طــور متوســط روزانــه ۹/ ۹ میلیــون 
بشــکه در روز نفــت تولیــد می کــرد، کــه ایــن رقــم در ژوئن)خرداد-تیــر( بــه 
4۲/ ۱0 میلیــون بشــکه در روز رســید. عــدم اطمینــان از توانایــی عربســتان 
بــرای جایگزینــی نفــت ایــران موجــب شــد کــه نفــت تــا بیــش از 8۶ دالر 
ــه مــرز ۳۳  ــر بشــکه صعــود نمایــد. تولیــد نفــت اوپــک در مــاه نوامبــر ب ب
ــک در  ــت اوپ ــد نف ــر تولی ــی دیگ ــه عبارت ــید. ب ــکه در روز رس ــون بش میلی
ــا حــدود ۹00  ــپ از برجــام و شــروع تحریم ه ــه ۶ ماهــه خــروج ترام فاصل
ــم  ــز رق ــا در پایی ــن قیمــت ه ــت. باالتری ــش یاف ــزار بشــکه در روز افزای ه
خــورد، بهــای برنــت در ۱۱ مهرمــاه بــه بیــش از 8۶ دالر بــر بشــکه رســید و 
نفــت خــام آمریــکا نیــز در ایــن روز ســطوح قیمتــی بیــش از ۷۶ دالر رکــورد 
چهــار ســاله خــود را شکســتند، پــس از ایــن رکــورد در تمــام فصــل پاییــز 

رونــد کاهشــی صــورت پذیرفــت.
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ــرای  ــود را ب ــام خ ــت اهتم ــده نف ــورهای دارن ــام کش ــه تم ــود اینک ــا وج ب
ــد، امــا قیمــت نفــت اوپــک  کاهــش تولیــد ۱/۲ میلیــون بشــکه ای ورزیدن
ــن  ــاه داشــت، در ای ــن ســطح را از یــک ســال گذشــته در ۱۲ دی م کمتری
روز قیمــت نفــت بــه 5۱ دالر در هــر بشــکه رســید، کاهــش قیمــت ابتدایــی 
فصــل را مــی تــوان متأثــر از اثــر دالر، اقتصــاد جهانــی و الگوهــای معامالتی 
جدیــد عنــوان نمــود. کارشناســان نیــز تردیــد در اثرگــذاری توافــق کاهــش 
ــش عرضــه به خصــوص از  ــرای افزای ــا ب ــایه انتظاره ــر س ــک زی ــد اوپ تولی
ســمت ایــران، تصمیــم آمریــکا بــرای افزایــش نــرخ بهــره، ریــزش بازارهــای 
ــر جنــگ  ــی تحــت تاثی ــازار جهان ــه ب ــی از بازگشــت رکــود ب ســهام، نگران

تجــاری و الگوریتمــی شــدن معامــالت عنــوان نمودنــد.
ابتــدای دی نفــت بــه کانــال 50 دالر رســید امــا هــر چــه از روزهــای ابتدایی 
دی عبــور کردیــم شــرایط ایــن بــازار متفــاوت گردیــد و در پایــان دی مــاه 
بــه کانــال ۶0 دالر برگشــت، نفــت برنــت نیــز در ســومین روز از دی مــاه بــا 
قیمــت 5۳ دالر کــه کمتریــن قیمــت در کل مــاه بــود معاملــه گردیــد، نفــت 
خــام نیــز شــرایط مشــابهی بــا نفــت برنــت داشــت و در ســومین روز از دی 
مــاه بــه رقــم 4۲/۷ دالر در هــر بشــکه رســید و پــس از آن مســیر افزایشــی 
ــرات  ــی را مذاک ــل افزایش ــن  عام ــازار مهم تری ــاالن ب ــت. فع ــش گرف را پی

مثبــت چیــن و آمریــکا بــرای حــل اختالفــات تجــاری عنــوان نمودنــد.
ــه  ــوب اولی ــه چارچ ــرف ب ــد دو ط ــه هن ــف ب ــفر ظری ــی س ــاه ط در دی م
انتقــال پــول نفــت از هنــد بــه ایــران دســت یافتنــد. راه کار بدیــن صــورت 
بــود کــه بــا ایجــاد یــک شــعبه بانــک ایرانــی در هنــد و ارتبــاط آن بــا یــک 

بانــک هنــدی عملیــات انتقــال پــول تســهیل گــردد.
تســویه در دو قالــب 50 درصــد بــه صــورت روپیــه 50 درصــد خریــد کاال و 

خدمــات خواهــد بــود. در کنــار بحــث انتقــال پــول و فــروش نفــت، تســریع 
ســرمایه گذاری و توســعه بنــدر چابهــار نیــز از اهــداف ســفر ظریــف بــه هنــد 
اســت. هنــد بــرای راه انــدازی ســریع تر صنایــع در چابهــار درخواســت خریــد 
ــزرگ  ــده ب ــن وارد کنن ــد دومی ــران را دارد. هن ــر از ای ــت ارزان ت ــا قیم گاز ب
ــر مشــاور در امورخارجــه  ــار ســینگ، وزی ــران اســت. ویجــای کوم نفــت ای
ــرای مــا فقــط  ــران ب هنــد در نشســت اقتصــادی ایــران و هنــد گفــت: »ای
یــک شــریک تجــاری نیســت بلکــه همســایه ای نزدیــک اســت. مــا بــا ایــن 
ــاره  ــا اش ــم.« وی ب ــترک داری ــی مش ــادی و امنیت ــای اقتص ــور حوزه ه کش
بــه اهمیــت چابهــار گفــت: »ایــران در زمینــه ارتبــاط بــا آســیای مرکــزی، 
ــا  ــار م ــود دارد و تج ــی وج ــه فرصت های ــم چ ــد ببینی ــت دارد و بای مرکزی
می تواننــد مــوارد بیشــتری را بیابنــد.« وزیــر مشــاور در امورخارجــه هنــد در 
پایــان فــروم اقتصــادی ایــران و هنــد را شــروع خیلــی خــوب بــرای افزایــش 

ــرد. ــوان ک ــرف عن ــادی دو ط ــای اقتص همکاری ه
قیمــت نفــت اوپــک در اولیــن روز بهمــن بــه رقــم ۶0/۹ دالر معاملــه گردید، 
اثرگــذاری مذاکــرات تجــاری آمریــکا و چیــن از یــک ســو و امیــدواری بــه 
ــن ریســک کاهــش عرضــه  ــد و همچنی ــه کاهــش تولی ــک ب ــدی اوپ پایبن
از ســمت ونزوئــال از ســوی دیگــر رونــدی افتــان و خیــزان در یــک مــدار 
افزایشــی خــود را از کانــال ۶0 دالر بــه کانــال ۶۶ دالر در پایــان ایــن مــاه 

رســاند ایــن رقــم باالتریــن رقــم در چنــد ماهــه اخیــر بــود. 
ــا دامنــه نوســان بســیار کمتــر  ــد قیمــت نفــت اوپــک در اســفند مــاه ب رون
ــفند  ــن روز از اس ــورد، در اولی ــم خ ــا ۶۷ دالر رق ــای ۶4 ت ــال ه ــن کان و بی
قیمــت هــر بشــکه نفــت اوپــک ۶5/۷۹ دالر بــود کــه در 8 اســفند مــاه بــا 
یــک نوســان بــه ۶4 دالر رســید ولــی در ادامــه در یــک مســیر مثبــت خــود 
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را بــه مــرز ۶۷/۲5 دالر در هــر بشــکه رســاند و بدیــن شــکل پرونــده نفــت 
در ســال ۱۳۹۷ بســته شــد.

ــل  ــا عوام ــت ب ــه نف ــود ک ــل نم ــه تحلی ــوان بدینگون ــی ت ــد را م ــن رون ای
ــدی 8۶  ــامل: پایبن ــه ش ــمت عرض ــت از س ــد نف ــی تولی ــم انداز کاهش چش
ــرای  ــی عربســتان ب ــد و آمادگ ــه کاهــش تولی ــک ب درصــدی اعضــای اوپ
کاهــش 500 هــزار بشــکه دیگــر از تولیداتــش، افزایــش عرضــه را کامــال 
ــکا علیــه ونزوئــال و  منتفــی کــرد. از ســوی دیگــر تحریم هــای نفتــی آمری
عــدم تمدیــد معافیــت تحریــم ایــران و در نهایــت کاهــش تعــداد دکل هــای 
ــمت  ــیل و در س ــت ش ــد نف ــد تولی ــش رش ــکا، و کاه ــال در آمری ــی فع نفت
ــکا و  ــن و آمری ــن چی ــرات بی ــد مذاک ــان ش ــه بی ــور ک ــز همانط ــا نی تقاض
ــا از  ــات، نگرانی ه ــه حــل اختالف ــداران دو طــرف ب ــی سیاســت م خوش بین

بورس انرژی
    مهم تریــن  رخ دادهــا بــورس انــرژی در بهمــن مــاه رقــم خــورد، افزایــش حجــم و ارزش معامــالت و قطعــی شــدن ششــمین مرحلــه 
عرضــه نفــت خــام عنــوان نمــود، مهم تریــن  ســکوی پیشــرفت در بــورس انــرژی توســط نفــت خــام صادراتــی و گاز مایــع یــا میعانــات گازی رقــم 
خــورد جایــی کــه ارزش معامــالت ایــن مــاه را در بــازار فیزیکــی نســبت بــه دی مــاه رشــدی ۳۲ درصــدی و نســبت مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد 

۲۳4 درصــدی برخــوردار شــود.

ــت رشــد تقاضــای نفــت را کاهــش داده اســت. اف
ــال  ــراویک( امس ــان )س ــت جه ــت نف ــاالن صنع ــی فع ــن گردهمای بزرگتری
ــی  ــن گردهمای ــیل. در ای ــی و ش ــم نفت ــت، تحری ــی داش ــور اصل دو مح
مطــرح شــد کــه شــیل مانــع از ایجــاد کمبــود عرضــه در بازارهــای جهانــی 
شــده اســت. چراکــه درســت ظــرف یــک ســال گذشــته تولیــدات آمریــکا 
ــس  ــت. آژان ــه اس ــش یافت ــکه در روز افزای ــون بش ــش از ۷/ ۱ میلی ــز بی نی
ــادرات  ــده ص ــال آین ــرف 5 س ــه ظ ــرد ک ــی ک ــرژی پیش بین ــی ان بین الملل
ــید.  ــد رس ــه ســطح عربســتان خواه ــکا ب ــی آمری ــای نفت ــت و فرآورده ه نف
ــی  ــک جهان ــی در ژئوپلیتی ــرات عمیق ــه تاثی ــاال ب ــه احتم ــن تحــوالت ک ای
خواهــد داشــت، می توانــد تغییــرات بزرگــی در تجــارت جهانــی نفــت و گاز 

ایجــاد کنــد.



۱۳

آینده نفت

    در شــماره هــای پیشــین در خصــوص آینــده نفــت مطالبــی 
ــر اول  ــرار دارد، از منظ ــر ق ــر در خط ــازار از دو منظ ــن ب ــد، ای ــه ش عرض
ــاد  ــرعت در ایج ــر دوم س ــط زیســت و منظ ــی و محی ــت، آلودگ ــام نف اتم
ــرد  ــوان ک ــی عن ــزی در گزارش ــک کن ــر، م ــد پذی ــای تجدی ــروگاه ه نی
تقاضــای نفــت تــا اوایــل دهــه ۲0۳0 بــه اوج خــود مــی رســد و از آن پــس 
ــتفاده  ــش اس ــت. افزای ــد رف ــش خواه ــه کاه ــرعت رو ب ــه س ــا ۲050 ب ت
ــل  ــتیکی، دو عام ــواد پالس ــت م ــن بازیاف ــی و همچنی ــای برق از خودروه
کاهــش تقاضــا بــرای نفــت جهــان خواهنــد داد انــرژی در سراســر دنیــا در 

حــال تحولــی عظیــم و پرســرعت بــه ســمت انــرژی هــای تجدیــد پذیــر 
اســت، انرژی هــای هســته ای مکمــل انــرژی هــای تجدیــد پذیــر خواهنــد 
ــه ۳4 درصــد از  ــوع از انرژی هــا از ۱۹ درصــد فعلــی ب ــود، ســهم ایــن ن ب
انــرژی مصرفــی دنیــا افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. گاز نیــز تنهــا ســوخت 
فســیلی خواهــد بــود کــه ســهم خــود در ســبد مصرفــی جهانــی انــرژی را 
افزایــش خواهــد داد امــا بعــد از ۲0۳5 تقاضــا بــرای ایــن کاال نیــز از رشــد 

ــد. ــدا می کن ــات پی ــتد و ثب ــاز می ایس ب



۱4

صنعت برق

   صنعــت بــرق در ایــران بــه دلیــل عــدم ســاختار قیمت گذاری 
ــزات،  مناســب، عــدم شــفافیت، کاهــش ســرمایه گذاری، فرســودگی تجهی
ــف  ــی، توق ــش خصوص ــرد بخ ــم دیرک ــات و جرائ ــت مطالب ــدم پرداخ ع
ــش  ــا، چال ــاده ه ــت نه ــش قیم ــران افزای ــدم جب ــل ع ــه دلی ــا ب پروژه ه
ــی  ــار منف ــدگان و آث ــاز تولیدکنن ــورد نی ــزات م ــام و فل ــواد خ ــن م تامی
مالــی و فنــی تحریــم در صنعــت هیچــگاه بــه مقــام شایســته خــود دســت 
نیافتــه اســت و همــواره کمبــود بــرق به ویــژه در فصــل تابســتان موجــب 
خاموشــی های متعــدد شــده اســت. فعــاالن ایــن حــوزه معتقــد کــه تــداوم 
ــوان  ــن ت ــن رفت ــا و از بی ــل واحده ــه تعدی ــر ب ــت منج ــن سیاس ــر ای ب

ــرق شــود.  ســاخت و مهندســی کشــور در بخــش ب
بــازوی پژوهشــی مجلــس بــرای عبــور از ایــن چالــش هــا بــا تعمیــق در 
ــه کارگیــری نظــرات خبــرگان و ســندیکای صنعــت  ــار مخــرب عــدم ب آث
ــرای عبــور از بحران هــای ایــن صنعــت هفــت اولویــت  را تعریــف  ــرق ب ب

نمــود:

۱- اصالح نظام قیمت گذاری برق
۲- افزایش ســرمایه گذاری در پروژه های توسعه ای صنعت برق.

۳- بهینه ســازی و کاهش تلفات در زنجیره تولید تا مصرف برق.
4- پرداخت مطالبات شــرکت های بخش خصوصی.

5- جبــران افزایش قیمت نهاده ها در قراردادهای جاری و آتی.
۶- مدیریــت عرضــه و تقاضای فلزات و مواد خام در بازار.

۷- رفــع موانــع قانونــی و مبــادالت پولــی بــرای صــادرات کاال، خدمــات و 
ــرق توســط بخش خصوصــی. ــرژی ب ان

درآمــد صنعــت بــرق کشــور از ســه محــل اصلــی درآمــد حاصــل از فــروش 
ــای  ــایر درآمده ــادرات و س ــل از ص ــد حاص ــترکان، درآم ــه مش ــرق ب ب
عملیاتــی و غیرعملیاتــی تامیــن می شــود. در بودجــه ســال ۹۷ مبلــغ درآمــد 
حاصــل از فــروش بــرق، حــدود ۲0۹ هــزار میلیــارد ریــال پیش بینــی شــده 
بــود کــه از محــل فــروش ۲۶۳ میلیــارد کیلــووات ســاعت حاصــل می شــد 
و قیمــت متوســط هــر کیلــو وات ســاعت 8۱4 ریــال لحــاظ شــده اســت. 
ایــن رقــم نســبت بــه ســال ۹۶ رشــد حـــدود 84/ 4 درصــدی داشــته، در 
حالــی کــه ســال ۹۷ بــه نســبت ســال ماقبــل خــود حــدود 8۲/ ۳ درصــد 
رشــد را تجربــه کــرده بــود. ایــران افزایــش ظرفیــت 5 هــزار مــگاوات را 
ــاز دارد.  ــد نی ــرمایه گذاری جدی ــارد دالرس ــر ۳ میلی ــغ  ب ــال بال ــر س در ه
ــت، عــدم توانایــی ورود  ــی پروژه هــا توســط دول ــع تامیــن مال ــود مناب کمب
ــی،  ــی و بین الملل ــس خارج ــه فاینان ــی ب ــدم دسترس ــی و ع بخش خصوص

ــاز نیســت.  ــا نی ــرمایه گذاری متناســب ب س



۱5

بنزین

ــی  ــرکل انجمــن صنف ــر توســط ناصــر عاشــوری دبی ــن خب ــن رســید ای ــد بنزی ــر در تولی ــون لیت ــد ۱05 میلی ــه ســقف تولی ــران ب    ای
ــفانه  ــا متاس ــت ام ــتراتژیک اس ــک کار اس ــگاه ی ــداث پاالیش ــود: اح ــوان نم ــه عن ــد وی در ادام ــره ش ــت مخاب ــش نف ــت پاالی ــی صنع کارفرمای
ــرای  ــادی ب ــای زی ــته مجوزه ــای گذش ــال ه ــرد: در س ــد. وی خاطرنشــان ک ــه کرده ان ــم توج ــن مه ــه ای ــر ب ــران کمت ــف در ای ــای مختل دولت ه
ــام  ــت خ ــال حاضــر پاالیشــگاه ها 40 درصــد نف ــیده اند. درح ــه نتیجــه نرس ــدام ب ــچ ک ــی هی ــل فن ــه دالی ــا ب ــد ام ــداث پاالیشــگاه صــادر ش اح
ــا شــرایط تحریمــی خــام فروشــی راه حــل مناســبی نیســت.  ــه ب ــا در مقابل ــد و ۶0 درصــد دیگــر صــادر می شــود، قطع کشــور را مصــرف می کنن
میانگیــن مصــرف روزانــه بنزیــن در تابســتان امســال بــه گفتــه علیرضا صادق آبــادی، مدیــر عامــل شــرکت ملــی پاالیــش و پخــش فرآورده هــای 
۹۷ میلیــون لیتــر گــزارش شــده، کــه فاصلــه چندانــی تــا ســطح تولیــدات فعلــی، یعنــی ۱05 میلیــون لیتــر نــدارد. فــاز ســوم پاالیشــگاه ســتاره خلیــج 
فــارس در بهمــن مــاه افتتــاح شــد تــا بــا تکمیــل هــر ســه فــاز ایــن پاالیشــگاه، مجمــوع تولیــد روزانــه بنزیــن کشــور تــا پایــان امســال از ۱05 
میلیــون لیتــر در روز عبــور کنــد. حجــم بنزیــن تولیــدی یــورو 5 در ایــن پاالیشــگاه بــه 45 میلیــون لیتــر در روز می رســد کــه چیــزی حــدود 50 
ــم شــد،  ــن نخواهی ــده بنزی ــع در صــورت عدم اصــالح قیمــت ســوخت، نه تنهــا صادرکنن ــرآورد می شــود.  در واق ــی کشــور ب ــن مصرف درصــد بنزی

بلکــه خطــر وابســتگی بــه واردات دور نخواهــد بــود.

سهمیه بندی بنزین جدی تر شد

   توزیــع عادالنــه یارانــه بنزیــن بــا تعیین مقــدار روزانه مشــخص 
ــد. افــرادی کــه  ــه ای اختصــاص می یاب ــا قیمــت یاران ــه هــر فــرد جامعــه ب ب
ــروش  ــه ف ــت آزاد ب ــا قیم ــد آن را ب ــتند، می توانن ــن نیس ــده بنزی مصرف کنن
ــه  ــرای اصــالح و هدفمنــد کــردن عادالن برســانند. ایــن اولیــن گام جــدی ب
یارانــه بنزیــن اســت، چنــدی اســت تغییــر در سیاســت های قیمتــی بنزیــن در 
قالــب طرح هــای مختلــف مطــرح مــی شــود کــه دو طــرح  بازگشــت کارت 
ســوخت و توزیــع بنزیــن یارانــه ای بــه همــه مــردم در قالــب کوپــن بیــش از 
ــن  ــت بنزی ــال حاضــر قیم ــت. در ح ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــا م ــر طرح ه دیگ

ــر اســت کــه براســاس  در فــوب خلیــج فــارس حــدود 40 ســنت در هــر لیت
نــرخ ارز در ســامانه نیمــا حــدود ۳400 تومــان، هــر لیتــر بنزیــن بــا یارانــه ای 
حــدود ۲400 تومــان بــه فــروش می رســد. امــا دهــک هــای بــاالی جامعــه 
بیشــترین مصــرف بنزیــن را دارنــد بررســی هــای نشــان مــی دهــد کــه دهک 
ــتند و  ــن هس ــه بنزی ــد از یاران ــدود ۲5 درص ــده ح ــه مصرف کنن ــم جامع ده
دهــک اول تنهــا ۲ درصــد از یارانــه بنزیــن اســتفاده می کننــد. بهــره بیــش از 
۱۲ برابــری ثروتمندتریــن قشــر جامعــه نســبت بــه کم درآمدتریــن آنهــا خــود 

ــه بنزیــن اســت. ــع یاران نشــان دهنده ناعدالتــی در توزی
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طــرح توزیــع عادالنــه بنزیــن بــه عمــوم مــردم کــه بــه هــر ایرانــی، یــک 
ــن  ــت در چهارمی ــق می گرف ــان تعل ــزار توم ــت ه ــا قیم ــه ب ــهمیه ماهان س
ــن طــرح  ــس شــورای اســالمی رد شــد. ای ــاه توســط مجل روز از اســفند م
ــود،  ــوردار ب ــف برخ ــانه ای مختل ــای پژوهشــی و رس ــت نهاده ــه از حمای ک

ــت  ــا قیم ــی داد ب ــان م ــبات نش ــت، محاس ــرار نگرف ــد ق ــورد تایی م
ــارد  ــزار میلی ــادل ۱45 ه ــاالنه مع ــت س ــن، دول ــی بنزی فعل

تومــان یارانــه غیرهدفمنــد می پــردازد کــه معــادل 
درآمدهــای نفتــی دولــت در بودجــه ســال آتــی 
ــدی  ــدی ۲5 درص ــرت آور بهره من ــه حی ــت. نکت اس
دهــک دهــم )ثروتمندتریــن( در مقابــل ۳ درصــدی 
ــن  ــت. ای ــزارش اس ــن گ ــن در ای ــک  فقیرتری ده
ــرای  ــی را ب ــه ۲00 هــزار تومان ــدی ماهان طــرح عای

ــن،  ــر ای ــت. عالوه ب ــودرو داش ــدون خ ــای ب خانواره
ــر  ــاد در براب ــاب آوری اقتص ــش ت ــاق، افزای ــش قاچ کاه

ــد  ــر عوای ــز از دیگ ــم، اصــالح الگــوی مصــرف و... نی تحری
طــرح بــود. امــا اکثریــت نماینــدگان بــه دالیــل نامعلــوم بــا انتقــال 

ــه خانوارهایــی کــه فاقــد خــودرو هســتند و هیــچ  ــه ســوخت ب منافــع یاران
ــد. ــت کردن ــد، مخالف ــوخت ندارن ــه س ــهمی از یاران س

ــرل  ــوان کنت ــی ت ــن را م ــدی بنزی ــهمیه بن ــت در س ــده دول ــداف عم اه
قاچــاق ســوخت، کنتــرل رشــد بی رویــه مصــرف، کاهــش ناعدالتــی 

اجتماعــی، افزایــش تــوان مالــی دولــت بــرای اصــالح زیرســاخت ها، 
ــال ۲0۱۷  ــود. در س ــوان نم ــی عن ــت محیط ــای زیس ــش آلودگی ه کاه
حــدود 45 میلیــارد دالر یارانــه بــه مصــرف انــرژی اختصــاص یافتــه اســت. 
ــط  ــور متوس ــد به ط ــان می ده ــول نش ــی پ ــدوق بین الملل ــی های صن بررس
در جوامعــی کــه یارانــه انــرژی پرداخــت می شــود، دو دهــک بــاالی 
جامعــه حــدود ۶ برابــر بیشــتر از دو دهــک پایینــی از یارانــه 
ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــازمان مب ــد. س ــتفاده می  کنن ــرژی اس ان
کاال و ارز آن را حــدود ۱۱ میلیــون لیتــر در روز اعــالم 
می کنــد. منابــع دیگــر ارقــام بیشــتری حتــی تــا ۳0 
میلیــون لیتــر در روز بــرای مجمــوع قاچــاق بنزیــن و 
گازوئیــل مطــرح کرده انــد. مجمــوع مصــرف بنزیــن 
و گازوئیــل در ایــران بیــن ۱۷0 تــا ۱80 میلیــون لیتــر 
ــدود ۱00  ــه ح ــرف ترکی ــوع مص ــت، مجم در روز اس
میلیــون لیتــر در ایــن کشــور قیمــت بنزیــن و گازوئیــل 
بیــش از یــک دالر، معــادل حــدود ۱۲ هــزار تومــان اســت. 
یارانــه بنزیــن تأثیــرات مخــرب زیســت محیطــی را بــه همــراه دارد، 
ــو، همــواره جــزو ۱0کشــور پرترافیــک  ــه بنــدی ســایت نامبی ــران در رتب ای
ــور  ــرژی کش ــه ان ــاس ترازنام ــن براس ــی رود و همچنی ــمار م ــان به ش جه
بخــش حمل و نقــل ســهمی نزدیــک بــه 80 درصــد در تولیــد آالینــده  هــای 

ــی را دارد. میکرون

اهداف عمده دولت 
در سهمیه بندی بنزین را می 

توان کنترل قاچاق سوخت، کنترل 
رشد بی رویه مصرف، کاهش ناعدالتی 

اجتماعی، افزایش توان مالی دولت برای 
اصالح زیرساخت ها، کاهش آلودگی های 

زیست محیطی عنوان نمود
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پتروشیمی

ــار  ــا انتش ــالدی ب ــال می ــاز س ــه S&P Global در آغ    موسس
گزارشــی در خصــوص صنعــت پتروشــیمی عنــوان نمــود کــه ایــن صنعــت 
در ســال ۲0۱۹ در اروپــا تحــت  تاثیــر متغیرهــای تجــاری و سیاســی اســت 
ــکا  ــش واردات از آمری ــد داشــت، افزای ــش رو خواه ــداری را پی و ســال ناپای
بــه اروپــا در ســال گذشــته نشــان تغییــر شــرایط از منظــر تولیــد داخلــی در 
ســال جاری داشــت و ایــن موضــوع تــوازن بیــن قیمــت محصــوالت و ســهم 
بازارهــا بــرای تولیدکننــدگان اروپایــی را دســتخوش تحــوالت جــدی خواهــد 
کــرد. عواملــی نظیــر عــدم قطعیت هــای ژئوپلیتیــک در منطقــه خاورمیانــه، 
جــدال آمریــکا بــا اکثــر کشــورهای دنیــا و تهدیدهــای تجــاری بــرای اروپــا 
توســط واشــنگتن همگــی از عواملــی هســتند کــه بــازار ایــن محصــوالت را 

ــد داد.  ــرار خواهن ــر ق ــاره ســبز ایــن صنعــت را تحت تاثی در ق
ــه  ــه ب ــا توج ــران ب ــد و ای ــع گازی دارن ــه مناب ــاز ب ــیمی نی ــع پتروش صنای
ــه  ــا هزین ــد ب ــرای تولی ــب ب ــیل مناس ــع از پتانس ــن مناب ــه ای ــی ب دسترس
ــارد دالر  ــل از تحریم هــا 5/ ۲ میلی ــران قب ــن برخــوردار اســت ای هــای پایی
صــادرات محصــوالت پتروشــیمی بــه اروپــا داشــت کــه بــا شــروع تحریم هــا 
ــن حــال در ۱۱ ماهــه ســال ۹۷  ــا ای ــر رســید. ب ــه صف ــا ب ــم تقریب ــن رق ای

ــن  ــه ای ــم ک ــوالت بوده ای ــن محص ــادرات ای ــدی ص ــد ۱4 درص ــاهد رش ش
ــدا  ــرای فــروش خــود پی ــدی ب ــران مقاصــد جدی ــد ای ــام نشــان می دهن ارق
کــرده اســت. مرکــز تحقیقاتــی غیردولتــی STRATI جمهــوری آذربایجــان 
ــرمایه  ــارد دالر س ــی ۱00 میلی ــران در پ ــه ای ــود ک ــوان نم ــی عن در گزارش
خارجــی بــرای توســعه و افزایــش تولیــد در میادیــن نفــت، گاز و پتروشــیمی 
بــود کــه در صــورت تحقــق اقتصــاد ایــران را بــا جهــش قابــل مالحظــه ای 
ــر  ــال حاض ــوع در ح ــن موض ــق ای ــدم تحق ــا ع ــا ب ــرد. ام ــی ک ــه رو  م روب
ــدی در  ــوط تولی ــم خط ــانی و ترمی ــرای به روز رس ــا ب ــیاری از کارخانه ه بس
گیــر مســائل مــادی هســتند. پــس مــی تــوان گفــت طــی تحریم هــای اخیــر 
ــت  ــتند، نخس ــه رو  هس ــده روب ــکل عم ــا دو مش ــیمی ب ــرکت های پتروش ش
ــه  ــد و دوم آنک ــش می یاب ــی کاه ــل توجه ــزان قاب ــه می ــادرات ب ــه ص آنک

ــه رو  خواهــد شــد.  ــا مشــکل روب ــع ارزی ب بازگشــت مناب
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    چــرا مســئله تــورم در کشــور مــا ماننــد کشــورهای دیگــر حــل نمــی شــود؟ مهــم تریــن پاســخ بــه ایــن پرســش را مــی تــوان خــأ 
ــا  ــا ب ــار بهــره گیــری نامناســب از ابزارهــای ضــد تورمــی دانســت . بیشــتر کشــورهای دنی ــات قیمــت هــا در کن ــزار ثب ــه اب ــود جعب رویکــردی و نب
»سیاســت پولــی« تــورم را مهــار مــی کننــد، ســوال بعــدی ایــن طــور مطــرح مــی گــردد کــه اگــر تــورم بــا سیاســت پولــی مهــار مــی گــردد و بانــک 
مرکــزی متولــی سیاســت پولــی اســت، چــرا بانــک مرکــزی همســو بــا مــوج جهانــی، از ابــزار سیاســت پولــی بــه منظــور مهــار تــورم اســتفاده نمــی 
کنــد؟ جــواب ایــن ســوال هــم عــدم سیاســت پولــی مســتقل و متأثــر از سیاســت هــای ارزی و مالــی و یــا عــدم شناســایی صحیــح سیاســت هــای 

پولــی و ابزارهــای آن هســت.
در حــال حاضــر اقتصــاد دانــان معتقدنــد کــه تــورم ریشــه پولــی دارد و تنهــا از راه مهــار شــاخص قیمــت قابــل کنتــرل خواهــد بــود، بــا توجــه بــه ایــن 
اعتقــاد متأســفانه بســیاری از کشــورها بــا ایــن غــول بــزرگ دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد، حــال کــه مــی دانیــم تــورم ریشــه در سیاســت پولــی 

دارد و بــا فــرض آگاهــی سیاســت گــذار بــه رابطــه بیــن پــول و تــورم ، چــرا قــدرت مهــار تــورم را ندارنــد؟
ابــزار عملیاتــی، ابــزار سیاســتی، اهــداف میانــی و متغیرهــای هــدف، ابعــاد سیاســت پولــی مــی باشــند کــه بــا تغییــر در کارکــرد ایــن ابعــاد مــی تــوان 

بــه نتایــج دلخــواه بــا توجــه بــه اهــداف کلــی رســید.

از منشاء تورم تا حدف چهار صفر 
در گزارش بازار پول

گروه اقتصادی

تورم
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ــر  ــاز، ذخای ــازار ب ــات ب ــه هــای عملی ــر مجموع ــی شــامل زی ــزار عملیات اب
ــب  ــا ترکی ــک هــا اســت. سیاســت گــذار ب ــه برداشــت بان ــی و اضاف قانون
ــا  ــد ب ــه بع ــد، در مرحل ــی کن ــازی م ــان س ــه جری ــت ب ــا دس ــن ابزاره ای
ــرخ بهــره و  ــر مجموعــه هــای ن ــا Instruments کــه زی ــزار سیاســتی ی اب
حجــم پــول را دارد. اهــداف میانــی یــا Intermediate Targets متولــی پولی 
اســت کــه همســو بــا اهــداف نهایــی سیاســت گــذار طراحــی شــده. و زیــر 
ــه  ــت، ک ــاری اس ــورم انتظ ــرخ ارز و ت ــی، ن ــم نقدینگ ــه آن حج مجموع
ــی خــود را محقــق مــی  ــا اســتفاده از آنهــا اهــداف نهای سیاســت گــذار ب
ســازد.  آخریــن بعــد آن متغیرهــای هــدف یــا Goal Variables مــی باشــد 
کــه بــه عنــوان هــدف نهایــی سیاســت گــذار شــناخته مــی شــوند، و شــامل 

ــا ثبــات اســت. رشــد اقتصــادی، تــورم پاییــن و ب
بــا توجــه بــه تعریــف فرآینــد فــوق مــی تــوان ایــن گونــه اســتدالل نمــود 
ــش  ــورم و افزای ــار ت ــی خــود را مه ــدا هــدف نهای ــذار ابت ــه سیاســت گ ک
رشــد اقتصــادی تعییــن مــی کنــد. ســپس اهــداف میانــی خــود را از بیــن 
تغییــر تــورم انتظــاری، تغییــر نقدینگــی و تغییــر نــرخ ارز، بــرای دســتیابی 

ــذار  ــد. در گام ســوم، سیاســت گ ــی کن ــن م ــی خــود تعیی ــه هــدف نهای ب
بیــن ابزارهــای نــرخ بهــره و حجــم پــول یکــی را انتخــاب مــی کنــد و در 
نهایــت ابزارهــای عملیاتــی ماننــد عملیــات بــازار بــاز یــا اضافــه برداشــت 
ــن انتخــاب هــا مــی باشــد کــه  ــد از گــذر از ای ــد. بع را گزینــش مــی کن

اثــرات مثبــت یــا منفــی کار نمایــان مــی گــردد.
بــه گــزارش بانــک مرکــزی شــاخص بهــای تولیــد کننــده در پایــان فصــل 
پاییــز ســال نــود و هفــت نشــان مــی دهــد کــه در آذر مــاه ســطح قیمــت 
ــه  ــورم ماهان ــرخ ت ــن گــزارش ن ــدأ کاهشــی اســت. براســاس ای هــا از مب
در آخریــن مــاه پاییــز بــه رقــم منفــی 5/ 4 درصــد رســیده کــه ایــن نــرخ 
ــورم  ــرخ ت ــته اســت. ن ــم گذش ــم در یکســال و نی ــن رق ــن تری ــورم پایی ت
ــز کاهــش ۱0 واحــد درصــدی  ــن مــاه پایی ــز در آخری ــه نقطــه نی نقطــه ب
نســبت بــه مــاه قبــل از آن را نشــان داد. مهــم تریــن دالیــل ایــن کاهــش 
را مــی تــوان ثبــات نــرخ ارز در مــاه هــای اخیــر، تعدیــل شــاخص بهــای 

تولیــد کننــده و وجــود رکــود در بخــش صنعــت عنــوان نمــود.

منشاء تورم کجاست؟

   هــر گونــه برداشــت نادرســت نســبت بــه تــورم، منتــج بــه اتخــاذ سیاســت هــای غلــط و پرهزینــه بــرای اقتصــاد کشــور مــی شــود. دخالــت 
مســتقیم در قیمــت گــذاری هــا یــا اســتفاده از ابزارهــای ناکارآمــدی ماننــد تثبیــت نــرخ اســمی ارز بــرای کنتــرل انتظــارات تورمــی، از ایــن دســت تصمیمــات 

مــی باشــند. بــه عبارتــی ســاده تــر مــی تــوان تــورم رشــد پایــدار ســطح عمومــی قیمــت کاالهــا و خدمــات در اقتصــاد عنــوان نمــود.
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ــر افزایــش عمومــی  ــی را کاهــش مــی دهــد، و در اث ــول مل ــورم ارزش پ ت
تقاضــا بــه وجــود مــی آیــد بــه ایــن صــورت کــه اگــر تقاضــا بــا ســرعتی 
بیــش از عرضــه آن رشــد کنــد، قیمــت هــا افزایــش خواهــد یافــت. از طــرف 
ــد از قبیــل  ــر افزایــش هزینــه هــای تولی ــورم ممکــن اســت در اث دیگــر، ت
دســتمزد و مالیــات و مــواد اولیــه افزایــش یابــد. البتــه برخــی اقتصاددانــان، 
همــواره تــورم را یــک پدیــده پولــی مــی داننــد و بنابرایــن حجــم پــول را 
عامــل اصلــی نــرخ تــورم مــی شــمارند. حــال ایــن ســوال پیــش مــی آیــد 

چــرا حجــم پــول بــی رویــه افزایــش مــی یابــد؟ بانــک مرکــزی بــا افزایــش 
حجــم پــول ســریع تــر از رشــد بخــش واقعــی، منجــر بــه افزایــش ســطح 
ــر  ــی  اگ ــی و سیاســت پول ــا خواهــد شــد. سیاســت مال ــی قیمــت ه عموم
صحیــح تدویــن نشــده باشــد موجــب افزایــش بــی رویــه حجــم پــول مــی 
گــردد. عــدم کافــی بــودن در آمــد دولــت هــا از منابعــی ماننــد اخــذ مالیــات، 
فــروش ذخایــر زیرزمینــی، فــروش ســایر دارایــی هــا و انتشــار اوراق، دولــت 

را بــه ســمت خلــق پــول جدیــد مــی بــرد.

راه کار مهار تورم

مهــم تریــن راه کار تجربــه شــده در مهــار تــورم شــناخت ریشــه هــای آن اســت، راه کار مهــار تــورم مزمــن در اقتصــاد ایــران در گــرو تغییــرات ســاختار 
ــک مرکــزی اســت، افزایــش شــفافیت و  ــی بان ــت، افزایــش اســتقالل و کارآی ــدار و کارآمــد بدهــی هــای دول ــت پای بودجــه عمومــی اســت، مدیری
انضبــاط مالــی در بخــش عمومــی، بازنگــری اساســی در سیاســت هــای حمایتــی و توزیعــی دولــت، اصــالح نظــام بانکــی و تعییــن تکلیــف فــوری 
بانــک هــای مشــکل دار،رفــع الــزام قانونــی از بانــک مرکــزی نســبت بــه خریــد ارز نفتــی از دولــت، ممنوعیــت برداشــت ریالــی از منابــع ارزی صنــدوق 

توســعه ملــی نــزد بانــک مرکــزی اســت.



۲۱

    بــه عنــوان نمونــه تاریخــی کنتــرل تــورم مــی تــوان بــه کنیــا 
اشــاره نمــود پــس از اســتقالل ایــن کشــور بــا میانگیــن رشــد اقتصــادی 8 
ــت  ــاب سیاس ــه انتخ ــور ب ــذار را مجب ــت گ ــی ۲ سیاس ــورم منف ــد و ت درص
منفعالنــه کــرد، بحــران نفــت در ســال ۱۹۷۳ و رونــق بــازار قهــوه در ســال 
ــد  ــه رون ــدی شــد. ک ــوب تجــاری در دهــه بع ۱۹۷۷ موجــب چرخــش مطل
ــا  ــود، از ۱۹۷0 ت ــف تقســیم نم ــه دو دوره مختل ــن کشــور را ب اقتصــادی ای
۱۹۹8 و ۱۹۹8 تاکنــون. در ۳0 ســال اول سیاســت گــذار کنیــا از دو ابــزار نــرخ 
بهــره بــا تغییــر دســتوری و تغییــر حجــم پــول بــرای تنظیــم سیاســت پولــی 
بهــره بــرد. کــه حجــم پــول بــا نوســانات متعــددی روبــه رو شــد بــه طــوری 
کــه رشــد ســاالنه آن بیــن صفــر درصــد تــا 50 درصــد تغییــر مــی کــرد. و 
نــرخ بهــره بیــن ۷ درصــد تــا 85 درصــد متغییــر بــود. نوســان رشــد اقتصادی 

بیــن 5 درصــد تــا ۲۲ درصــد و تــورم بیــن 5 درصــد تــا ۳5 درصــد بــود. 
سیاســت گــذار اشــتباهش را در پــی افزایــش قیمــت دالر بــا انتخــاب تثبیــت 
نــرخ بهــره بــه جــای تثبیــت حجــم پــول ادامــه دارد کــه نتیجــه آن کاهــش 
۳5 درصــدی ارزش پــول بــود در ایــن مقطــع کــه اقتصــاد از نوســانات ســمت 
ــرخ  ــت ن ــا رویکــرد تثبی ــذار کنی ــرد سیاســت گ ــی ب ــج م ــول رن تقاضــای پ
ــه آن  ــه نتیج ــت ک ــش گرف ــول در پی ــم پ ــش حج ــار کاه ــره را در کن به
تقلیــل چرخــه هــای اقتصــادی و برگشــت اقتصــاد بــه ثبــات بــود. امــروزه 
بیشــتر کشــورهای جهــان بــه پشــتوانه سیاســت پولــی، مســاله تــورم را حــل 
کــرده انــد. بــا ایــن حــال، کشــورهای اندکــی کــه یــا سیاســت پولــی مســتقل 
ندارنــد، یــا کارکردهــای ابزارهــای سیاســت پولــی را بــه درســتی بــه کار نمی 

گیرنــد، هنــوز درگیــر دوره هــای تورمــی مزمــن هســتند

تجربه تاریخی



۲۲

سفته بازی
   کنــش ســرمایه گذارانــه در پــی کســب ســود بــه شــیوه مــوج 
ــکار  ــاز مخــرب اقتصــاد و اف ــد، ســفته ب ــازی مــی گوین ســوارانه را ســفته ب
ــر ریســک اقتصــادی  ــار پ ــازی نوعــی از رفت عمــوم جامعــه اســت، ســفته ب
اســت کــه طــی آن برخــی افــراد تــالش مــی کننــد تــا بــا انجــام معامــالت 
ــاه مــدت در قیمــت کاالهــای تجــاری  پرریســک اقتصــادی، از نوســان کوت
ســود کســب کننــد. ســفته بــازی طیــف وســیعی از کاالهــای اقتصــادی، از ارز 

و طــال گرفتــه تــا کلکســیون هــای هنــری را دربــر مــی گیــرد.
بــه شــکلی دیگــر مــی تــوان ســفته بــازی را در جهــت تــداوم بخشــی بــه 
ــش  ــازی نق ــفته ب ــورت س ــن ص ــه بدی ــود ک ــوان نم ــی عن ــان نقدینگ جری
تثبیــت کننــده دارد. جــورج ســوروس بــه همــراه دوســتان ســرمایه گــذارش 
بــه پــول ملــی انگلیــس در ســال ۱۹۹۲ یکــی از مخــرب تریــن ســفته بــازی 
هــای جهــان اســت. بــا ایــن توضیحــات بدیهــی اســت کــه سیاســت گــذار 
ابتــدا بایــد تفــاوت ســفته بــازی را درک کنــد و ســپس بــرای مواجهــه بــا آن 
راه درســت را انتخــاب نمایــد. ســاز و کارهایــی چــون افزایــش نــرخ بهــره، 
ــازی، محــدود  ــق ســفته ب ــر کســب ســود از طری ــی ب ــات پلکان اعمــال مالی
ــفته  ــات س ــی در عملی ــای عموم ــا و نهاده ــک ه ــور بان ــدرت مان ــردن ق ک
ــات  ــون و ثب ــه در چارچــوب قان ــات ســفته بازان ــق عملی ــف دقی ــه، تعری بازان
بخشــی بــه محیــط کالن اقتصــادی رویکــرد تثبیــت کنندگــی را جایگزیــن 
ــی  ــازان از سیاســت هــای مدیریت ــن ســفته ب رویکــرد نوســان ســازی در بی

ایــن کنــش ســرمایه گذارانــه اســت.

سود سپرده ها
   ســود ســپرده هــای کوتــاه مــدت از روزشــمار بــه مــاه شــمار 
ــار  ــه شــورای پــول و اعتب تغییــر مــی کنــد. ایــن عنــوان بخشــنامه مصوب
ــر ایــن  ــه بانــک هــا ابــالغ گردیــد. ب ــا فرصــت یــک ماهــه ب ــود کــه ب ب
اســاس از بهمــن مــاه مــالک محاســبه ســود ســپرده هــای کوتــاه مــدت، 
حداقــل مانــده حســاب در یــک مــاه مقــرر گردیــد، در صورتــی کــه پیــش 
از بهمــن، بــه حداقــل مانــده حســاب در پایــان هــر روز، ســود تعلــق مــی 
ــز  ــذار واری ــپرده گ ــاب س ــه حس ــاه ب ــان م ــک آن را در پای ــت و بان گرف
مــی کــرد. بانــک مرکــزی بــا هــدف کاهــش ســیالیت منابــع بانــک هــا، 
ــه  ــت ب ــک دس ــای بان ــه ه ــت هزین ــی و مدیری ــک نقدینگ ــش ریس کاه
ــک  ــای بان ــم ه ــر تصمی ــد دیگ ــز مانن ــم نی ــن تصمی ــدام زد. ای ــن اق ای
مرکــزی مخالــف و موافــق داشــت، گروهــی معتقــد بودنــد کــه اگــر ایــن 
ــه  ــه مثاب ــود ب ــراه نش ــی هم ــام بانک ــن در نظ ــالح بنیادی ــا اص ــم ب تصمی
ــان  ــی، درم ــات مقطع ــروه، تصمیم ــن گ ــاور ای ــه ب ــان اســت. ب ــد زم خری
اصولــی بــرای چالــش هــای ســاختاری نظــام بانکــی نیســت و گروهــی از 

صاحــب نظــران از ایــن تصمیــم حمایــت مــی کننــد و آن را نقطــه شــروع 
اصالحــات مــی داننــد.

رشــد ســپرده هــا بــر اســاس آمــار بانــک مرکــزی نشــان مــی دهــد کــه 
از ابتــدای ســال جــاری رشــد نقطــه بــه نقطــه ســپرده هــای کوتــاه مــدت 
ــه رشــد  ــه طــوری ک ــودی داشــته اســت. ب ــدی صع ــدای ســال رون از ابت
ســپرده هــای کوتــاه مــدت در فروردیــن مــاه منفــی ۲/ ۲5 درصــد بــوده و 
تــا مردادمــاه بــه منفــی 8/ ۲۱درصــد رســیده اســت امــا در شــهریور مــاه 
بــا رشــد قابــل توجهــی از ناحیــه منفــی بــه مثبــت ۹/ ۱ درصــد رســیده و 
در مهرمــاه بــه ســقف تاریخــی ۹/ 8 درصــد از ابتــدای ســال رســیده اســت.  
ــا مســیر  ــد مــدت دقیق ــی اســت کــه رشــد ســپرده هــای بلن ــن در حال ای
عکــس را طــی کــرده اســت؛ بــه طــوری کــه از رشــد بــاالی ۷0 درصــد 
در ابتــدای ســال جــاری بــه رشــد حــدود ۶/ ۲5 درصــد در شــهریور مــاه و 

۱/ ۲۱ درصــد در مهرمــاه رســیده اســت. 



۲۳

دست فعاالن بخش تولید برای وام باز شد

   براســاس پیشــنهاد ســه وزارتخانــه بــه فعــاالن بخــش تولیــد 
ــذاری  ــرارداد واگ ــین آالت، ق ــرح، ماش ــرای ط ــل اج ــا مح ــی ب ــق بانک وثای
ــن  ــادن و تضامی ــرداری مع ــره ب ــه به ــی، پروان ــا و نواحــی صنعت شــهرک ه
صنــدوق هــای تخصصــی ارایــه مــی گــردد، بــه دســتور بانــک مرکــزی ایــن 
نــوع وثایــق بــه ســبد پذیــرش و تودیــع فعــاالن اقتصــادی اضافــه گردیــد. 
ــن دســتورالعمل نشــان مــی دهــد کــه سیاســت  ــات ای ــه بررســی جزئی البت
گــذار ماموریــت هــای دیگــری بــرای شــبکه بانکــی نیــز تعبیــه کــرده اســت. 
بنــا بــر ایــن ابالغیــه، بانــک هــا ملــزم بــه ارزیابــی مجــدد وثایــق و ترهیــن 
ــی،  ــی در بررس ــبکه بانک ــارات ش ــن اختی ــدند و همچنی ــا ش ــترک آنه مش

تصویــب و پرداخــت تســهیالت در اســتان هــا بــه لحــاظ منابــع و مصــارف 
ــر ســقف تســهیالت فعلــی، افزایــش پیــدا کــرده  ــه میــزان دو براب بانکــی ب
ــه  ــکان وثیق ــز ام ــوردار نی ــر برخ ــق کمت ــرای مناط ــرح ب ــن ط ــت. در ای اس
ــبکه  ــده اســت. ش ــتایی میســر ش ــن مســکونی روس ــناد اماک ــرار دادن اس ق
ــارد  ــزار میلی ــی ســال ۹۷ در حــدود 5۳5 ه ــاه ابتدای بانکــی کشــور در ۱0 م
تومــان انــواع تســهیالت، در قالــب بیــش از ۷ میلیــون و 800 فقــره وام بــه 
اشــخاص حقیقــی و حقوقــی پرداخــت کــرده اســت. بخــش خدمــات و پــس 
از آن صنعــت بیشــترین ســهم را از وام هــای پرداختــی بــه خــود اختصــاص 

ــد. داده ان

حذف 4 صفر تقویت شد
    پــس از گذشــت بیــش از یــک دهــه از بحــث حــذف صفــر 
ــت.  ــده اس ــر ش ــک ت ــت نزدی ــه واقعی ــی ب ــر زمان ــش از ه ــدام بی ــن اق ای
انباشــت تــورم هــای در اقتصــاد ایــران از یــک طــرف و عــدم هــم خوانــی 
ــی  ــر، کارآی ــی از ســوی دیگ ــول مل ــد پ ــا واح ــردم ب ــره م ــالت روزم معام
ــه حداقــل رســانده اســت. تحلیلگــران  سیســتم تســویه نقــدی کشــور را ب
معتقدنــد کــه چــه از نظــر تســهیل امــور حســابداری و چــه از نظــر اقتصادی، 
اجــرای ایــن سیاســت ضــروری اســت. تجربــه تاریخــی ایــران نشــان مــی 
ــرای  ــل ب ــد حداق ــی توان ــابداری، م ــر حس ــر از منظ ــذف صف ــه ح ــد ک ده
ــس کل  ــی رئی ــر همت ــد. عبدالناص ــا باش ــدت کارگش ــان م ــک دوره می ی
بانــک مرکــزی عنــوان نمــود پیــش نویــس الیحــه حــذف چهــار صفــر از 
ــا دو روش حــذف صفــر بــه شــکل  پــول ملــی از ســوی بانــک مرکــزی ب
ــم  ــع تقدی ــرح جام ــک ط ــب ی ــی در قال ــالح پول ــرد و اص ــزار مج ــک اب ی

دولــت شــده اســت.



۲4

شایعه ورشکستگی

ــا در  ــک ه ــتگی بان ــایعات ورشکس ــه ش ــت ک ــدی اس    چن
ــراس و  ــره آن ایجــاد ه ــی شــود و ثم ــه ســرعت پخــش م ــول ب ــازار پ ب
التهــاب نــزد ســپرده گــذاران از یــک ســو و از ســوی دیگــر ایجــاد چالــش 
ــًا  ــرای بانــک هــا اســت. ایــن شــایعات غالب ــع ب هایــی نظیــر خــروج مناب
ــت.  ــده اس ــول ش ــازار پ ــش در ب ــث تن ــال باع ــی س ــای پایان ــاه ه در م
ــد  ــادی بای ــه نه ــاری دارد و چ ــه معی ــا چ ــک ه ــتگی بان ــوال ورشکس اص
تعییــن کنــد کــه یــک بانــک در وضعیــت ورشکســتگی قــرار دارد؟  
ــی  ــک مل ــه بان ــود ک ــن ب ــال ۱۳88 ای ــایعات س ــن ش ــم تری ــی از مه یک
ــن  ــان یکــی از مســئوالن ای ــرار دارد. در آن زم در شــرف ورشکســتگی ق
ــتین  ــی نخس ــزان دارای ــر می ــک از نظ ــن بان ــه ای ــرد ک ــالم ک ــک اع بان

ــایعه  ــال ۹۳ ش ــاه س ــن م ــت. در  بهم ــالم اس ــان اس ــران و جه ــک ای بان
ورشکســتگی بانــک اقتصــاد نویــن و خــروج حســن معتمــدی بــه عنــوان 
مدیرعامــل ایــن بانــک از کشــور بــه گــوش رســید. شــایعه ای کــه توســط 
مدیــر روابــط عمومــی ایــن بانــک در آن زمــان تکذیــب شــد، ایــن بانــک 
در ســال ۱۳۹۷ نیــز بــا شــایعه ورشکســتگی روبــه رو شــد کــه مســووالن 
بانــک اقتصــاد نویــن ایــن موضــوع را تکذیــب کردنــد. در اســفندماه ســال 
ــک هــای  ــا بان ــک ســرمایه ب ــی درخصــوص ادغــام بان ۱۳۹5 شــایعه های
دولتــی دیگــر یــا ورشکســتگی آن بــه گــوش رســید. در خــرداد مــاه ســال 
ــر اقتصــاد مطــرح  ــک مه ۱۳۹۶، شــایعه ای درخصــوص ورشکســتگی بان

ــع مشــخصی نداشــتند. ــه همگــی منب شــد، ک

کفایت سرمایه
ــت ســرمایه یکــی از شــاخص هــای ســنجش     نســبت کفای
ســالمت عملکــرد و ثبــات مالــی بانــک هــا و موسســات مالــی اســت کــه 
از تقســیم ســرمایه نظارتــی بــه مجمــوع دارایــی هــای مــوزون شــده بــه 
ضرایــب ریســک بــه دســت مــی آیــد. کــه نشــان دهنــده تــوان پوشــش 
ریســک ناشــی از فعالیــت هــای موسســه یــا بانــک اســت. بانــک مرکــزی 
آذرمــاه بــا انتشــار بخشــنامه ای بــر افزایــش ســرمایه بــرای رفــع مشــکل 
نســبت کفایــت ســرمایه بانــک هــا تاکیــد کــرد. براســاس ایــن بخشــنامه 
بــه بانــک هایــی کــه نســبت کفایــت ســرمایه آنهــا زیــر 8 درصــد اســت 

ــت  ــود وضعیــت و کیفی ــرای بهب ــه ای مشــخص ب تکلیــف شــد کــه برنام
ــد از  ــی ده ــان م ــا نش ــی ه ــد. بررس ــالم کنن ــود اع ــی خ ــرمایه نظارت س
میــان ۱۷ بانــک بورســی کــه اطالعــات آنهــا در دســترس بــوده اســت، 8 
ــد کــه از  ــر ۳ درصــد را ثبــت کــرده ان بانــک نســبت کفایــت ســرمایه زی
میــان آنهــا 5 بانــک نســبت کفایــت ســرمایه منفــی داشــته انــد. بانــک هــا 
و موسســات مالــی کشــور مکلفنــد در صــورت هــای مالــی خــود ســرمایه 
ــا ریســک و نســبت  ــده ب ــوزون ش ــی م ــذ(، دارای ــه ناف ــه و پای نظارتی)پای

کفایــت ســرمایه خــود را منتشــر کننــد.



۲5

مرکــز آمــار در جدیدتریــن گــزارش خــود نــرخ تــورم بهمــن مــاه را معــادل 
ــورم در ســال  ــرخ ت ــا ن ــن مبن ــر ای ــزارش کــرده  اســت. ب 5/ ۲۳ درصــد گ
۹۷ رقمــی مــا بیــن 5/ ۲۶ تــا ۲۷ درصــد خواهــد بــود. شــاخص قیمــت در 
بهمــن مــاه بــا ۲/ ۲ درصــد افزایــش نســبت بــه دی مــاه بــه عــدد ۱/ ۱58 
ــا ۲  ــی اســت کــه رشــد شــاخص قیمــت در دی مــاه ت رســید؛ ایــن در حال

درصــد کاهــش یافتــه بــود. بــه نظــر مــی رســد افزایــش قیمــت برخــی از 
کاالهــای اساســی ماننــد گوشــت مــرغ و قرمــز و همیــن طــور افزایــش نــرخ 
ارز در هفتــه هــای اخیــر علــت رشــد ماهانــه تــورم قیمــت در بهمــن باشــد. 
ایــن رشــد باعــث شــده تــا در دومیــن مــاه زمســتان تــورم نقطــه بــه نقطــه 

بــه حــدود 4۲ درصــد و تــورم ســاالنه بــه عــدد 5/ ۲۳ درصــد برســد.

ادغام بانک های نظامی با بانک سپه

ــن، حکمــت،  ــاری انصــار، قوامی ــک هــا و موسســات اعتب    بان
کوثــر و مهــر در بانــک ســپه ادغــام شــدند، بــا اعــالم بانــک مرکــزی بــه 
طــور رســمی ادغــام نهادهــای مالــی نظامــی در بانــک ســپه رقــم خــورد. 
ــی  ــورای عال ــار و ش ــول و اعتب ــورای پ ــات ش ــر از مصوب ــد متاث ــن فرآین ای
ــک  ــد بان ــاس تأکی ــر اس ــت. ب ــوه اس ــه ق ــران س ــادی س ــی اقتص هماهنگ
مرکــزی حقــوق ذی نفعــان اعــم از ســپرده گــذاران، ســهامداران و کارمنــدان 
متناســب بــا چارچــوب هــا و ضوابــط قانونــی رعایت خواهد شــد. سیاســتگذار 
پولــی اهــداف ایــن کار را متمرکــز کــردن توانمنــدی و ظرفیــت هــای بانــک 
ــه  ــا ارائ ــد و ب ــات، کارآم ــا ثب ــک ب ــک بان ــاد ی ــده و ایج ــام ش ــای ادغ ه
خدمــات بهتــر عنــوان کــرده اســت. ایــن موضــوع مــی توانــد چالــش هایــی 
را هــم در بــر داشــته باشــد و بهتــر اســت تمامــی زوایــای آن در نظــر گرفتــه 
ــتند و  ــتری هس ــون مش ــوع دارای ۲4 میلی ــا در مجم ــک ه ــن بان ــود. ای ش

4800 شــعبه فعــال دارنــد، بــرای ادغــام ایــن تعــداد مشــتری و شــعبه نیــاز 
بــه زیرســاخت IT بــرای یکپارچگــی حــدود 5000 شــعبه اســت، و از ســوی 
دیگــر هــر بانــک دارای شــرکت هــای زیــر مجموعــه ماننــد دارایــی هــای 
منجمــد، ســهامداری بیمــه هــا، صرافــی هــا و شــرکت هــای متعلقــه کــه 
بــا ادغــام یــک بانــک بــا همــه شــرکت هــای زیرمجموعــه آن منتقــل مــی 
شــود، بنابرایــن هــم احتمــال تجمیــع ایــن شــرکت هــا وجــود دارد و هــم 
احتمــال واگــذاری ســهام آنهــا بــه غیــر، ایــن موضوعــی اســت کــه بانــک 

مرکــزی نیــز بایــد درخصــوص وضعیــت آن تعییــن تکلیــف کنــد.

مراجع
بانک مرکزی ایران
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    زمســتان ســرد فصــل گــرم طــال بــود، هــر گــرم طــالی ۲4 
ــه قیمــت 4 میلیــون 5۷ هــزار ریــال معاملــه  عیــار در اولیــن روز دی مــاه ب
شــد ایــن رقــم کمتریــن رقــم هــر گــرم طــال در کل زمســتان بــود بیشــترین 
شــیب هــای قیمتــی در ایــن فصــل متعلــق بــه 4 دی مــاه بــود کــه در یــک 
روز از کانــال 4۱80 بــه کانــال 45۱0 میلیــون ریــال رشــد نشــان داد، و از ۲5 
بهمــن مــاه نیــز طــی یــک هفتــه از کانــال 5000 بــه 585۳ افزایــش نشــان 

رفتار زمستانه اونس
گروه اقتصادی

طالی 24 عیار

    ذخیــره طــا در ســال 20۱8 از ســوی نهادهــای پولــی طــی گزارشــی بــه باالتریــن ســطح از ســال ۱۹۶۷ 

میــادی تاکنــون رســید، تقاضــای جهانــی نیــز بــا ۴ درصــد افزایــش مواجــه شــد. ۴۳۴۵ تــن حجــم طــای خریــداری 
شــده در ایــن ســال اســت کــه ایــن رقــم در ســال 20۱۷ میــادی حــدود ۱8۵ تــن بــود. در ســال 20۱8 تقاضــای بانــک 
هــای مرکــزی نزدیــک بــه ۶۵0 تــن بــود کــه آن را مــی تــوان یکــی از عوامــل رشــد قیمــت در ایــن ســال محســوب 
ــت  ــه و قزاقســتان شــتاب مثب ــن، لهســتان، ترکی ــای روســیه، چی ــزی کشــور ه ــای مرک ــک ه ــر طــای بان ــرد. ذخای ک
بیشــتری نســبت بــه کشــورهای دیگــر دارد، بــزرگ  تریــن صنــدوق ســرمایه گــذاری طــا در جهــان )گلدتراســت( ذخایــر 

طــای خــود را بــه باالتریــن رقــم از مــاه ژوئــن ســال گذشــته رســاند.

داد، بیشــترین رقــم هــر گــرم طــالی ۲4 عیــار در فصــل زمســتان متعلــق 
بــود بــه اولیــن روز از مــاه اســفند، جایــی کــه هــر گــرم طــال بــه ارزش 5 

میلیــون و 85۳ ریــال معاملــه گردیــد.
در آخریــن روز از دی هــر گــرم طــالی ۲4 عیــار قیمــت 4 میلیــون 8۲۳ ریــال 
ارزش گــزاری شــد کــه ایــن رقــم باالتریــن رقــم در دی مــاه بــود، و بــا یــک 
جهــش قابــل مالحظــه در اول بهمــن قیمــت بــه 4 میلیــون ۹۲8 هــزار ریــال 
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رســید، کمتریــن قیمــت در بهمــن نیــز مربــوط بــه ســیزدهمین روز از ایــن 
مــاه بــود، جایــی کــه هــر گــرم طــال ۲4 عیــار بــه قیمــت 4 میلیــون ۷40 
ــا  ــت و ت ــت گرف ــی را بدس ــیر افزایش ــس از آن مس ــید و پ ــال رس ــزار ری ه

آخریــن روز ایــن مــاه بــه رقــم 5 میلیــون ۶۲8 هــزار ریــال رســید.
همانطــور کــه اشــاره شــد اولیــن روز اســفند مــاه باالتریــن رقــم معامالتــی در 

ایــن مــاه بــود ولــی پاییــن تریــن رقــم در ایــن مــاه مربــوط بــه ســیزدهمین 
روز از ایــن مــاه اســت کــه قیمــت 5 میلیــون و ۳5۶ هــزار ریــال را داشــت 
و در نهایــت نیــز در پایــان ایــن مــاه و در روز ۲8 اســفند هــر گــرم طــالی 
ــه  ــال ب ــزار ری ــون و ۷۳۱ ه ــه 5 میلی ــت ب ــا قیم ــال ۱۳۹۷ را ب ــار س ۲4 عی

پایــان رســاند.

سکه بهار آزادی
ــت  ــا قیم ــی ب ــرده فروش ــه صــورت خ ــار آزادی ب ــکه به     س
ــن  ــه ای ــود، ک ــاز نم ــتان را آغ ــل زمس ــان فص ــزار توم ــون ۳50 ه ۳ میلی
ــر  ــن روز از مه ــان چهارمی ــزار توم ــون ۳۶0 ه ــم 5 میلی ــر رق ــم در براب رق
رقــم بســیار پایینــی بــه شــمار مــی آمــد. فعــاالن ایــن حــوزه دلیــل کاهــش 
قیمــت ســکه را ناشــی از کاهــش نــرخ ارز عنــوان مــی نمودنــد، بــه عبارتــی 
دیگــر بازهــم ســکه همــگام بــا دالر رشــد کــرد و افزایــش 4/ 0 درصــدی 
ــه رشــد 8/ 0 درصــدی ســکه در نیمــه دی مــاه منجــر شــد.  بهــای دالر ب
بــا تعطیلــی بازارهــای جهانــی و ثبــات قیمــت جهانــی طــال، نــرخ ارز تنهــا 
عامــل موثــر بــر قیمــت ســکه محســوب مــی شــد. در دی مــاه بــه  دلیــل 
ــی،  ــفرهای خارج ــش س ــالدی، افزای ــو می ــال ن ــای س ــی فاکتوره همزمان
موعــد تســویه حســاب هــای بیــن المللــی شــرکت هــای تجــاری و رشــد 

تقاضــای ارز دانشــجویی افزایــش درخواســت دالر و افزایــش قیمــت تجربــه 
ــن  ــه کمتری ــاه ب ــتمین روز از دی م ــان در هش ــک نوس ــا ی ــکه ب ــد. س ش
رقــم در ایــن فصــل یعنــی بــه ۳ میلیــون ۳۲۷ هــزار تومــان رســید و از آن 
بــه بعــد در مســیر افزایشــی قــرار گرفــت، در پــی افــت ملمــوس شــاخص 
دالر و افزایــش ریســک هــای ســرمایه گــذاری، طــال در موقعیــت جــذاب 
قــرار گرفــت و بــا تقویــت ســمت تقاضــا بــه مــدار صعــودی بازگشــت. بــا 
رشــد بهــای طــالی جهانــی ارزش ذاتــی ســکه افزایــش یافتــه و قیمــت آن 
صعــودی شــد. در آخریــن روز از دی مــاه ســکه بــه بهــای ۳ میلیــون 8۹۲ 

هــزار تومــان معاملــه گردیــد.
اولیــن روز بهمــن نیــز نســبت بــه روز قبــل نیــز افزایــش قیمــت را شــاهد 
ــای  ــت به ــور و بازگش ــاخص ارزی کش ــودی ش ــد صع ــداوم رون ــم، ت بودی
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اونــس طــال بــه مــدار صعــودی، ســکه را در افزایــش قیمــت یــاری کردنــد. 
ــی در  ــاد جهان ــد اقتص ــاض رش ــادی و انقب ــای اقتص ــک ه ــش ریس افزای
ــراز  ــت و اب ــکاس یاف ــول در داووس انع ــی پ ــن الملل ــدوق بی ــت صن نشس
ــی،  ــتباه مال ــای اش ــذاری ه ــت گ ــه سیاس ــدی در زمین ــای ج ــی ه نگران
تقاضــا بــرای طــال بــه عنــوان پناهــگاه امــن ســرمایه را بهبــود بخشــید و 

ــت.  ــش یاف ــز زرد افزای قیمــت فل
ــن روز آن و بیشــترین قیمــت  ــه اولی ــق ب ــن قیمــت در بهمــن متعل کمتری
ســکه بــه آخریــن روز از ایــن مــاه تعلــق داشــت در ســی امیــن رو از بهمــن 
ــزار  ــون ۳۲۳ ه ــی 4 میلی ــرده فروش ــار آزادی در خ ــکه به ــر س ــت ه قیم
تومــان معاملــه گردیــد. تقویــت تقاضــای احتیاطــی در بــازار ارز  و طــالی 

ــه  ــد روزان ــترین رش ــا بیش ــید ت ــتاب بخش ــکه  ش ــود س ــه صع ــی ب جهان
ــان  ــروز همزم ــود. دی ــت ش ــاه ثب ــت و دوم دی م ــکه از بیس ــت س قیم
ــه  ــم زد. ب ــی خــود را رق ــن رشــد متوال ــای ارز، ســکه پنجمی ــا رشــد به ب
نظــر مــی رســد ورود تقاضــای احتیاطــی بــه بازارهــای ارز و طــال عامــل 
اصلــی شــتاب گیــری رشــد دالر و ســکه شــده اســت. عــالوه بــر تقویــت 
تقاضــای ارز مســافرتی ایجــاد فضــای روانــی پــس از تعویــق در  رونمایــی 
ــکه را  ــا س ــرخ ارز و متعاقب ــا )SPV( ن ــران و اروپ ــن ای ــی بی ــته مال از بس
صعــودی کــرد. افزایــش توامــان بهــای جهانــی اونــس طــال و رشــد ادامــه 
دار شــاخص ارزی کشــور عامــل اصلــی اوج گیــری ســکه در بهمــن مــاه 

محســوب مــی شــد.

رفتار زمستانه اونس
   هــر اونــس طــالی جهانــی در طــول بهمــن بیــش از ۶/ ۳ 
درصــد افزایــش قیمــت داشــت و ضمــن بــاال بــردن ارزش ذاتــی ســکه از 

صعــود بیشــتر قیمــت در ایــن بــازار حمایــت کــرد.
ــی  ــک نوســان کوچــک ول ــا ی مســیر قیمــت ســکه در اســفند مســیری ب
خطــی بــود ســکه در اســفند مــاه در کانــال 4400 کار خــود را آغــاز کــرد 
و در بیشــتر روز هــای ایــن مــاه در پاییــن تریــن ســطح بــه کانــال 4۳00 
ــزار  ــون و ۷۱8 ه ــرز 4 میلی ــا م ــانی ت ــه اول نوس ــا در هفت ــید و تنه رس

تومــان داشــت کــه ایــن رقــم باالتریــن رقــم در کل فصــل زمســتان بــود.
اونــس نیــز فصــل افزایشــی را پشــت ســر گذاشــت، هــر اونــس در اولیــن 
روز از دی بــه قیمــت ۱۲55 دالر معاملــه گردیــد، کــه ایــن رقــم کمتریــن 
رقــم اونــس در طــول کل زمســتان بــود، اونــس در ســیزدهمین روز از دی 
مــاه بــه مــرز۱۲۹۳ دالر رســید و در آخریــن روز از دی بــا ۱۲ دالر کاهــش 
ــد رشــد اونــس را  رقــم ۱۲8۱ دالر را نشــان داد، مهــم تریــن دالیــل رون
ــه ای،  ــگ تعرف ــی، بازگشــت جن ــاض رشــد اقتصــاد جهان ــوان انقب ــی ت م
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تقابــل کاخ ســفید بــا سیاســت هــای فــدرال رزرو در جهــت توقــف رشــد 
ــکا،  ــرخ بهــره دالر و کاهــش ســوددهی اوراق ۱0 ســاله و ۲ ســاله آمری ن
و عملکــرد نامناســب اقتصــادی چیــن و آمریــکا عنــوان نمــود. البتــه ایــن 
رونــد زیــاد طــول نکشــید و ۲0 دی رونــد مناســب گفــت وگــوی تجــاری 
میــان پکــن و واشــنگتن و رشــد شــاخص دالر باعــث عقــب نشــینی بهــای 
ــه ســطح ۱۳00  ــیدن ب ــر از رس ــار دیگ ــک  ب ــز زرد ی ــا فل ــدند ت ــال ش ط
ــی  ــرد و در پ ــدا ک ــه پی ــن حرکــت زیگزاگــی ادام ــد. ای ــاکام بمان دالری ن
انتشــار عملکــرد نامطلــوب صــادرات و واردات چیــن در دســامبر، افــق رشــد 
اقتصــاد جهانــی مکــدر شــد و قیمــت طــال صعــودی شــد. امــا بــا حمایــت 
ــارد  ــی 8۶ میلی ــورد تاریخ ــق رک ــا تزری ــور ب ــن کش ــاد ای ــت ازاقتص دول
دالری، بازارهــای جهانــی بــه مــدار مثبــت بازگشــتند و از موقعیــت جــذاب 
طــال کاســته شــد. طــرح خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا در پارلمــان ایــن 
کشــور بــا رای مخالــف اکثریــت نماینــدگان روبــه رو  شــد و ارزش پونــد 

و یــورو در برابــر دالر ریــزش کــرد.
ــد افزایشــی اونــس در مــاه بهمــن نیــز ادامــه پیــدا کــرد و ســناریوی  رون
ــنبه  ــامگاه دوش ــاالنه ش ــت س ــیه نشس ــرد، در حاش ــرار ک ــاه را تک دی م
صنــدوق بیــن المللــی پــول اعــالم شــد پیــش بینــی ایــن نهــاد از چشــم 

انــداز رشــد اقتصــاد جهانــی تیــره تــر شــده اســت و ایــن نهــاد بــا بازنگــری 
پارامترهــای موثــر، رشــد اقتصــاد جهانــی را در ســال جــاری کمتــر از پیــش 
ــیه  ــت روس ــط دول ــال توس ــه دار ط ــد ادام ــرد. خری ــی ک ــا ارزیاب ــی ه بین
ــا  ــیه ب ــرد. روس ــت ک ــال حمای ــای ط ــد به ــا از رش ــت تقاض ــا تقوی ــز ب نی
پشــت ســر گذاشــتن چیــن، پنجمیــن کشــور دارای ذخایــر طــال در جهــان 
ــه  ــق ب ــس در بهمــن متعل ــن قیمــت اون ــن تری محســوب مــی شــود. پایی
روز چهــارم ایــن مــاه بــود کــه هــر اونــس بــه قیمــت ۱۲80 دالر معاملــه 
ــا عــدد ۱۳۳۹ دالر  ــی ب ــاه در روز پایان ــن م شــد و بیشــترین قیمــت در ای
ــود. رقــم خــورد، ایــن رقــم باالتریــن رقــم در کل فصــل زمســتان نیــز ب

تــداوم کاهــش شــاخص دالر بــا تقویــت ســمت تقاضــا باعــث صعــود فلــز 
زرد بــه کانــال هــای باالتــر قیمتــی شــد. توافــق احتمالــی چیــن و آمریــکا 
تــا ضــرب االجــل یکــم مــارس شــاخص دالر را تحــت فشــار قــرار داد. از 
ــرخ بهــره دالر توســط  ــداوم عــدم رشــد ن ــرای ت ســمت  دیگــر انتظــار ب
فــدرال رزرو از رشــد طــال حمایــت کــرد تــا مســیر اســفند مــاه بــر خــالف 
دی و بهمــن مســیر عمدتــا کاهشــی باشــد ولــی بــا توجــه بــه حضــور هــر 
ــال ۱۳۱۳ نشــان از مســیر افزایشــی  ــان فصــل در کان اونــس طــال در پای

اونــس در فصــل آتــی دارد.

منابع:
donya-e-eqtesad.com  -  yjc.ir -  tgju.org  - بانک مرکزی ایران
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ــروژه  ــاح پ ــاه و در افتت ــن م ــری در بهم ــحاق جهانگی     اس
ــت  ــه ظرفی ــا توجــه ب ــه ب ــان خاطــر نشــان نمــود ک ــوالد بردســیر کرم ف
تولیــد ســاالنه یــک میلیــون تــن فــوالد در ایــن شــهر و همچنیــن توســعه 
ــن  ــون دهمی ــم  اکن ــوالد ه ــر در بخــش ف ــای اخی ــال ه چشــمگیر در س
ــرد: ســال ۲0۱8  ــح ک ــا هســتیم، وی تصری ــوالد در دنی ــزرگ ف ســازنده ب
در تولیــد فــوالد خــام دهمیــن کشــور دنیــا بودیــم و در تولیــد فــوالد بــه 
ــراز  ــری اب ــم. جهانگی ــرار داری ــا ق ــه دوم دنی ــفنجی در رتب ــن اس روش آه

گروه اقتصادی

ایران دهمین تولید کننده بزرگ فوالد جهان است

ــال شــدن صنعــت ســاختمان  ــا فع ــده ب ــدواری کــرد کــه در ســال آین امی
ــن  ــد شــد. انجم ــده ایجــاد خواه ــوالد در ســال آین ــرای ف ــی ب ــازار خوب ب
جهانــی فــوالد پیشــتر عنــوان نمــوده بــود کــه ایــران بــا ۲۲ درصــد رشــد 
ــدگان  ــد در تولیدکنن ــن رش ــه باالتری ــال ۲0۱۷ ب ــوالد در س ــد ف در تولی
عمــده جهــان دســت یافتــه اســت. در حــال حاضــر ۶۲ درصــد فــوالد خــام 

ــران اســت.  ــه جمهــوری اســالمی ای ــق ب ــز  متعل ــه نی خاورمیان

نگاهی بر بازار داخلی و جهانی فلزات 
در فصل زمستان
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سنگ آهن

ــا  ــاالن، تاجــران ب ــدای ســال میــالدی کارشناســان، فع     ابت
ــن  ــی ای ــیرهای آت ــت مس ــی و مثب ــای منف ــیگنال  ه ــن س ــر گرفت در نظ
ــا ایــن اســتدالل  ــازار را پیــش بینــی مــی نماینــد، سیاســت گــذار نیــز ب ب
ــی  ــا م ــده بازاره ــم زدن حــال و آین ــال رق ــه دنب هــای خــاص خــودش ب
باشــد، بــازار ســنگ آهــن نیــز از ایــن قاعــده خــارج نخواهــد بــود، مســاله 
محیــط زیســت همــواره تولیــد ســنگ آهــن و فــوالد را درگیــر مــی نمایــد، 
سیاســت گــذاران در چنــد ســال اخیــر بیشــتر بــه ســمت حفاظــت از محیــط 
زیســت رفتــه اســت موضوعــی کــه مــی توانــد »ســطح و انــدازه تولیــد« 
ــر  ــن ام ــد. و ای ــرار ده ــود ق ــعاع خ ــت  الش ــد« را تح ــره وری تولی و »به

موجــب ســود کمتــر تولیدکننــدگان فــوالد و ســنگ آ هــن شــده اســت.
در پهنــه آباده-جازموریــان پتانســیل بســیار مناســبی از ســنگ آهــن، کــروم 
ــازمان  ــی س ــط عموم ــر رواب ــر زاده مدی ــی اصغ ــود دارد، عل ــس وج و م
ــه  ــوان نمــود: پهن ــران عن ــی ای ــع معدن توســعه و نوســازی معــادن و صنای
آبــاده جازموریــان بــه مســاحت 45 هــزار کیلومتــر مربــع نشــان از پتانســیل 
ــت و مــس دارد کــه در  ــی شــامل ســنگ آهــن، کرومی ــواد معدن هــای م
ــه  ــی ب ــوان عموم ــق فراخ ــد و از طری ــدی ش ــته بن ــوک دس ــب ۱5 بل قال

ــا بخــش خصوصــی گذاشــته شــد. مشــارکت ب

ــد هــای اقتصــادی مختلــف و اتفاقاتــی کــه طــی هــر ســال  بررســی رون
در حــوزه فــوالد چیــن رخ مــی دهــد، مــی تــوان عنــوان نمــود وضعیــت 
ــا شــیب مالیــم کاهشــی  اقتصــادی چیــن در ســال ۲0۱۹ تقریبــا ثابــت ب
ــه تقاضــا  اســت و قیمــت فــوالد چیــن در ســال ۲0۱۹ بســتگی زیــادی ب
ــی  ــیرهای آت ــده مس ــن کنن ــه تعیی ــی عرض ــه عبارت ــه. ب ــا عرض دارد ت
ــز در  ــن نی ــش از ای ــی پی ــات چین ــود. مقام ــد ب ــوالدی نخواه بازارهــای ف
خصــوص کاهــش تولیــد فــوالد در پــی کاهــش آلودگــی هــوای شــهرهای 
ــد کــه در صورتــی کــه  ــد. کارشناســان معتقدن ایــن کشــور خبــر داده بودن
ــنگتن و  ــن واش ــه بی ــی ک ــال ۲0۱۹ براســاس توافق ــی س ــاه ابتدای ــه م س
پکــن صــورت گرفتــه پیــش بــرود مــی تــوان انتظــار داشــت کــه بــازار بــا 
ــاه  ــوالد در م ــازار ف ــی ب ــه عبارت ــودی مواجــه شــود. ب ــه بهب شــرایط رو ب
ــاال  ــه ب ــط و رو ب ــازاری متوس ــد ب ــی توان ــال ۲0۱۹ م ــی س ــای ابتدای ه
ــوالد  ــازار ف ــال ۲0۱۹ ب ــاه دوم س ــه م ــس از آن و در س ــود، پ ــی ش ارزیاب
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــه رو شــود؛ ب ــا کاهــش روب ــداری ب ممکــن اســت مق
ــطح  ــن در س ــکا و چی ــان آمری ــای می ــق و قرارداده ــه تواف ــت ادام وضعی

ــی مشــخص نیســت. جهان

بازار فلزات در چین
ــن موجــب کاهــش      کاهــش تقاضــای ســنگ آهــن در چی
ــتان  ــن روز زمس ــه در اولی ــوری ک ــه ط ــد ب ــول گردی ــن محص ــت ای قیم
ــترالیا ۹0/ ۶۹ دالر  ــد اس ــوص ۶۲ درص ــن خل ــنگ آه ــت س ــن قیم آخری
ــه دوشــنبه ۶5  ــت شــد کــه نســبت ب ــن خشــک ســی اف آر ثب در هــر ت
ســنت ارزان تــر شــد. وزارت صنعــت ایــن کشــور طــی اطالعیــه ای نــام 
ــه هــای واجــد شــرایط خــارج و  ۱۱ شــرکت فــوالدی را از لیســت کارخان
تولیــدات آنهــا را متوقــف کــرد، و بــه ۱۷ کارخانــه دیگــر نیــز هشــدار داده 
تــا اســتانداردهای زیســت محیطــی و امنیتــی الزمــه را بــه دســت آورنــد. 
ــای آن  ــالش ه ــتای ت ــن را در راس ــت چی ــات دول ــن اقدام ــران ای تحلیلگ
ــد،  ــوان نمودن ــوالد عن ــت ف ــد صنع ــت تولی ــازاد ظرفی ــا م ــه ب ــرای مقابل ب
قیمــت کک متالــورژی در بــازار داخلــی چیــن تــا 58 دالر در هــر تــن افــت 
داشــته اســت. اگــر قیمــت فــوالد در چیــن رشــد چشــمگیر داشــته باشــد 
بایــد منتظــر بهبــود تقاضــای داخلــی کک متالــورژی در ایــن کشــور بــود. 
همچنیــن در بــازار صــادرات چیــن قیمــت صادراتــی کک متالــورژی ۳5۷ 
ــی  ــرم صادرات ــا قیمــت ورق گ ــوب اســت. ام ــن ف ــر ت ــا ۳۶8 دالر در ه ت

ــازار داخلــی در رکــود اســت. ــا توجــه بــه افــت قیمــت ب چیــن ب



۳۲

فوالد ایران

ــاه نخســت  ــوالد در ۱۱ م ــی ف ــزارش انجمــن جهان     طــی گ
ســال ۲0۱8، تولیــد فــوالد خــام ایــران و جهــان نســبت بــه مــدت مشــابه 
ســال گذشــته بــه ترتیــب ۳/ ۱۷ درصــد و ۷/ 4 درصــد افزایــش نشــان مــی 
ــازه زمانــی ایــران ۲۲میلیــون و 5۹0 هزارتــن فــوالد خــام  دهــد، در ایــن ب
ــدازی  ــران، راه ان ــوالد ای ــد ف ــد تولی ــل رش ــن دالی ــم تری ــرد، مه ــد ک تولی
ــور  ــد ۶4کش ــت. تولی ــته اس ــال گذش ــی دو س ــد ط ــای جدی ــه ه کارخان
ــاه نخســت ســال جــاری میــالدی یــک  ــز طــی ۱۱م فوالدســاز جهــان نی
میلیــارد و ۶4۶ میلیــون و ۶۷۱ هزارتــن ثبــت شــد کــه حاکــی از رشــد ۷/ 4 
درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت. همچنیــن میــزان 
تولیــد فوالدســازان جهــان در نوامبــر ۲0۱8، بــا 8/ 5 درصــد افزایــش نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــه ۱48میلیــون و ۶۱۷ هــزار تــن رســید. 
ایــن رقــم در نوامبــر ســال گذشــته ۱40میلیــون و 5۳5 هــزار تــن ثبــت شــد.

ــر  ــدارد، اگ ــرای بررســی وجــود ن ــی ب ــده داده هــای چندان ــرای ســال آین ب
ــی را مــی  ــب قیمت ــان غال ــم جری ــگاه کنی ــازار در روزهــای گذشــته ن ــه ب ب
تــوان تمایــل بــه افــت نــرخ برشــمرد، ایــن رونــد یعنــی میــل بــه کاهــش 
قیمــت هــا، نگاهــی بــه وضعیــت معامــالت شــمش ســلف در بــورس کاال 
در روزهــای اخیــر داده هــای جذابــی را نشــان مــی دهــد. اگــر بــه نوســان 
قیمــت هــا در روزهــای اخیــر توجــه کنیــم شــاهد خواهیــم بــود کــه هــم از 
التهــاب خریــد در بــورس کاال کاســته شــده و هــم از جذابیــت خریــد پیشــین 
در بــازار آزاد خبــری نیســت. ایــن داده بــه ایــن معنــی اســت کــه بــا نزدیــک 
تــر شــدن بــه روزهــای پایانــی ســال اگرچــه فعالیــت هــای تجــاری کاهــش 
ــازار  ــی ب ــری نیســت گوی ــم خب ــی پیشــین ه ــاب قیمت ــی از الته ــه ول یافت

رشــد جــدی قیمــت هــا را بــاور نکــرده اســت

افزایش تقاضای فروآلیاژها

    همانطــور کــه بیــان شــد کاهــش تقاضــا بــرای فــوالد در اروپــا بــه دالیــل فنــی موجــب افزایــش تقاضــای فروآلیاژهــا اســت. فروآلیاژهــا 
دارای درصــد زیــادی از یــک یــا چنــد عنصــر نظیــر منگنــز، سیلیســیوم و آلومینیــوم باشــند. کــه بــر روی خــواص مطلــوب فــوالد نظیــر اســتحکام، 
مقاومــت بــه خوردگــی، خســتگی و انعطــاف پذیــری تأثیــر مــی گــذارد. فروآلیاژهــا را بــه ۲ دســته انبــوه و نجیــب تقســیم مــی کننــد، کــه نــوع نجیــب 
آن بــا عناصــر کمیــاب ســاخته مــی شــود و بســیار گــران هســتند، فروسیلیســیوم، فرومنگنــز، فروکــروم، فروســیلیکومنگنز و فروســیلیکوکروم از انــواع آن 

هســتند. کــه بــا افــزودن تنگســتن، نیــکل، بــور، وانادیــوم و تیتانیــوم بدســت مــی آینــد. کــه تولیــد انبــوه آن بســیار پیچیــده اســت.
تولیــد فروآلیاژهایــی ماننــد فــوالد، بــه شــدت در مســیر تعالــی اســت، گرچــه رونــد کلــی بــه ســمت محــدود کــردن اســتفاده از عناصــر آلیــاژی در 
فوالدهــا پیــش مــی رود تــا تلفــات ناشــی از آلیاژســازی بــه حداقــل برســد، امــا تولیــد فــوالد زنــگ نــزن، رشــد بســیاری مطلوبــی داشــته اســت. 
ســریع تریــن رشــد مربــوط بــه Si-Mnمــی شــود، کــه در بعضــی کاربردهــا جایگزیــن فرومنگنــز شــده و همچنیــن منجــر بــه کنــدی رشــد فروســیلیس 

نیــز گردیــده اســت.
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آلومینیوم

ــاالن  ــکل فع ــن مش ــم مهمتری ــه ک ــاد و عرض ــا زی     تقاض
ایــن نمــاد اســت، کــه ایــن مشــکل نیــز از ســمت سیاســتگذار بــا تعریــف 
ــه وجــود آمــده اســت کــه ثمــره آن حــذف بخــش  الزامــات ارزی و ... ب
ــد  ــودن تولی ــوری ب ــک مح ــوم و ت ــد آلومینی ــوط تولی ــده ای از خط عم
اســت، در 8 ماهــه نخســت ســال ۹۷ عرضــه آلومینیــوم در بــورس کاالی 
ایــران 5۹ هــزار تــن در مقابــل ۲۱0 هــزار تــن تقاضــا بــود. معــاون وزیــر 
صنعــت، معــدن و تجــارت اظهــار کــرد: در نظــر داریــم تولیــد آلومینیــوم 
ــاز  ــی کــه نی ــه 5/ ۱ میلیــون تــن برســانیم در حال را از ۳80 هــزار تــن ب
ــان  ــور اذع ــب پ ــا اســت. غری ــن آلومین ــزار ت ــش از ۶00 ه ــا بی ــروز م ام
ــینیت، ۷00  ــن س ــا از نفلی ــد آلومین ــرح تولی ــدن ط ــی ش ــا عمل ــرد: ب ک
ــش از ۷00 شــغل ایجــاد مــی شــود.  ــون دالر ســرمایه جــذب و بی میلی

ــود، در  ــورها ب ــر کش ــا دیگ ــکا ب ــاری آمری ــگ تج ــی جن ــوم قربان آلومینی
ــوم  ــوالد و آلومینی ــکا روی ف ــذاری آمری ــه گ ــا تعرف ــه ب ــگ ک ــن جن ای
ــا دیگــر کشــورها  ــکا ب ــان آمری ــی می ــه توافقات ــد ک ــاز شــد و هــر چن آغ

انجــام شــد، امــا آثــار ایــن اقدامــات گریبــان بــازار آلومینیــوم را گرفتــه و 
باعــث شــده قیمــت ایــن فلــز در بازارهــای جهانــی بــه زیــر ۲ هــزار دالر 
ــن کشــور  ــه کنگــره ای ــکا ب ــه داری آمری ــن برســد. وزارت خزان در هــر ت
اطــالع داد قصــد دارد تــا ۳0 روز دیگــر بــه تحریــم هــا علیــه تولیدکننــده 
آلومینیــوم روســال و دو شــرکت دیگــر خاتمــه دهــد. وزارت خزانــه داری 
ــرل  ــت و کنت ــل اینکــه تحــت مالکی ــه دلی ــن شــرکت هــا را ب ــکا ای آمری
ــکا  ــم آمری ــود. تصمی ــرده ب ــم ک ــتند، تحری ــرار داش ــکا ق ــگ دریپاس اول
بــرای تحریــم شــرکت روســال، بازارهــای جهانــی را ملتهــب کــرده و بــه 
صعــود چشــمگیر قیمــت هــا منجــر شــده بــود. همچنیــن کارخانــه هــای 
ــد.  ــه بودن ــرار گرفت ــی ق ــر تعطیل ــرض خط ــی در مع ــازی اروپای خودروس
دریپاســکا در روســال 48 درصــد ســهم داشــت روســال حــدود ۶ درصــد 
ــای ذوب  ــه ه ــادن، کارخان ــد و مع ــی کن ــد م ــان را تولی ــوم جه از آلومینی
ــیه و  ــد، روس ــا ایرلن ــه ت ــان از گین ــر جه ــی را در سراس ــگاه های و پاالیش

ــد. ــی کن ــکا اداره م جامائی



۳4

مس
ــی  ــان م ــس نش ــد م ــادرات کات ــار واردات و ص ــی آم     بررس
ــده  ــن صادرکنن ــم تری ــیلی مه ــده و ش ــن وارد کنن ــزرگ تری ــن ب ــد چی ده
ــا،  ــکا، ایتالی ــاالت  متحــده آمری ــان، ای ــد. آلم ــوده ان ــته ب در تابســتان گذش
تایــوان و ترکیــه  نیــز در ردیــف هــای بعــدی بودنــد. چیــن در مــاه مــارس 
ســال جــاری، بــا افزایــش ۳5 درصــدی نســبت بــه مــاه فوریــه، نزدیــک بــه 
۳50 هــزار تــن کاتــد مــس وارد کشــورش نمــود و آلمــان در مــاه جــوالی 
ســال جــاری، بــا کاهــش ۱0 درصــدی نســبت بــه مــاه فوریــه بــه 5۱،800 
ــه دوره مشــابه از ســال گذشــته،  تــن رســید. ایــن میــزان واردات نســبت ب
افــت ۱8 درصــدی را نشــان مــی دهــد. واردات کاتــد مــس آمریــکا نیــز در 
مــاه جــوالی، بــا کاهــش ۱0 درصــدی نســبت بــه مــاه ژوئــن، حــدودا 5۹ 
ــن رشــد ۱5  ــا 4۳ هــزار ت ــاه ب ــن م ــا در همی ــن شــد. واردات ایتالی هــزار ت
درصــدی، واردات تایــوان بــا افزایــش ۱5 درصــدی نســبت بــه مــاه ژوئــن 
بــه 40،۳00 تــن رســید. و ترکیــه نیــز بــا ۳5 درصــد رشــد نســبت بــه مــاه 

قبــل از جــوالی بــه ۳5،۷00 تــن رســید.
ــب کشــورهای  ــه ترتی ــز ب ــس نی ــد م ــده کات ــن کشــورهای صادرکنن برتری
شــیلی بــا اختــالف بســیار بــاال نســبت بــه کشــورهای دیگــر و در پــی آن 
ژاپــن، روســیه، اســترالیا، چیــن و قزاقســتان بودنــد. شــیلی بــا ۲۹۹ هــزار تــن 
ــه جــوالی ســال  ــن کاهــش ۱۲ درصــدی و نســبت ب ــه مــاه ژوئ نســبت ب
ــا ۱4  ــاه، ب ــن م ــن در همی ــت. ژاپ ــدی داش ــا ۶ درص ــد تقریب ــته، رش گذش

درصــد کاهــش نســبت بــه مــاه ژوئــن در ســطح 4۶،۳00 تــن قــرار گرفــت. 
روســیه، اســترالیا و چیــن نیــز بــه ترتیــب بــا 5۷ هــزار تــن، 4۶ هــزارو 800 
تــن و ۲۲ هــزار و ۶00 تــن، رشــد 8۲ درصــدی، رشــد ۹۲ درصــدی و رشــد 
۱8 درصــدی را نســبت بــه مــاه هــای جــوالی، ژوئــن و فوریــه شــان دادنــد.

بــا توجــه بــه گــزارش شــرکت ملــی مــس ایــران در ۹ ماهــه اول ســال ۹۷ 
رشــد ۱۲ درصــدی کاتــد مــس رقــم خــورد، ایــن گــزارش حاکــی از رشــد 
۱8 و ۱۲ درصــدی آنــد و کاتــد مــس نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
ــی  ــوی معدن ــس محت ــن م ــزار ت ــوع ۲۲8 ه ــرکت در مجم ــن ش ــت. ای اس
تولیــد کــرده اســت کــه در مقایســه بــا برنامــه ۲۱۹ تنــی از رشــد 4 درصــدی 
برخــوردار بــوده اســت. شــرکت مــس در ایــن بــازه زمانــی، درمجمــوع ۱4۳ 
میلیــون و 8۲4 هــزار تــن ســنگ معــدن اســتخراج کــرده اســت کــه نســبت 
بــه برنامــه ۱۳۱ میلیــون و ۷04 هــزار تنــی امســال ۹ درصــد رشــد داشــته 
اســت. شــرکت مــس در ۹  مــاه نخســت امســال، 40 میلیــون و ۷54 هــزار 
تــن ســنگ ســولفور برداشــت کــرده اســت کــه 4 درصــد از برنامــه در نظــر 
گرفتــه بــرای برداشــت ســنگ ســولفور بــه میــزان ۳۹ میلیــون و ۱۱5 هــزار 
تــن جلوتــر اســت. همچنیــن ایــن شــرکت بــا تولیــد 8۹۷ هــزار و ۲58 تــن 
کنســانتره مــس نســبت بــه برنامــه تعریــف  شــده 8۶۳ هــزار و ۲۲۹ تنــی، 

رشــد 4 درصــدی را نشــان مــی دهــد.
مدیرعامــل شــرکت ملــی صنایــع مــس ایــران معتقــد اســت صنعــت مــس 
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ایــران صنعــت ســبز کشــور اســت. بــه گفتــه محمدرضــا بنــی اســدی مــس 
ــبز  ــت س ــک صنع ــه ی ــولفوریک ب ــید س ــه اس ــرداری از کارخان ــره ب ــا به ب
ــت و  ــط زیس ــادی، محی ــای اقتص ــت ه ــن فعالی ــوازن بی ــده و ت ــل ش تبدی

ــد. ــرار گردی فعالیــت اجتماعــی در شــرکت مــس برق
 مــس ســونگون بــه باشــگاه میلیــارد تنــی هــا پیوســت، مدیــر امــور ســهام 
و ســرمایه گــذاری شــرکت ملــی مــس بــا اعــالم ایــن مطلــب عنــوان نمــود 
ــم  ــع عظی ــن مجتم ــد در ای ــری تولی ــت ۲ براب ــش ظرفی ــورت افزای در ص
ــار اقتصــادی معــدن از  ــی مــس، ضمــن کاهــش منطقــی حداقــل عی معدن
۱8/ 0 درصــد بــه ۱4/ 0 درصــد، هزینــه هــای تولیــد نیــز بــا کاهــش حــدود 
ــع  ــل توجهــی تقلیــل خواهــد یافــت کــه مناف ــزان قاب ــه می ۲۳ درصــدی ب
اقتصــادی آن نصیــب ســهامداران شــرکت بــه ویــژه حــدود 50 میلیــون نفــر 
از ســهامداران ســهام عدالــت کــه عمومــا از اقشــار کــم درآمــد جامعــه مــی 

باشــند، خواهــد شــد.
ــه روش تانــک بایولیچینــگ در  ۲0 اســفند مــاه ۱۳۹۷ تولیــد کاتــد مــس ب
ــگ  ــه هلدین ــر مجموع ــان از شــرکت هــای زی ــک مــس ایرانی مجتمــع باب
میدکــو آغــاز شــد. مدیــر عامــل میدکــو نیــز دربــاره ایــن موفقیــت کــه بــرای 
اولیــن بــار در دنیــا توســط نیروهــای متخصــص میدکــو، در مجتمــع بابــک 
مــس ایرانیــان بــه دســت آمــده، آن را یــک تغییــر بــزرگ تکنولوژیــک در 
ــا  ــوان نمــود. مجتمــع بابــک مــس ب ســطح جهــان و در صنعــت مــس عن
ــه مســی در  ظرفیــت تولیــد 50 هــزار تــن کاتــد مــس و ۱۲ هــزار تــن لول
ســال فعالیــت مــی کنــد. در روش تانــک بایولیچینــگ بــا اســتفاده از نــوع 
خاصــی از باکتــری هــای غیرمضــر محصــول نهایــی اســتحصال مــی شــود. 

ــان  ــط متخصص ــت توس ــط زیس ــا محی ــازگار ب ــوژی س ــن تکنول ــش ای دان
ــدازی  ــاد و راه ان ــتمر ایج ــالش مس ــش و ت ــال پژوه ــی 5 س ــی ط ایران
ــه  ــوان ب ــی ت ــگ م ــک بایولیچین ــی روش تان ــای اصل ــده اســت. از مزای ش
حــذف کــوره هــای ذوب و در نتیجــه کاهــش قابــل مالحظــه آالیندگــی و 
همچنیــن صرفــه جویــی در مصــرف آب و منابــع انــرژی در راســتای حمایــت 

از محیــط زیســت و مســوولیت هــای اجتماعــی اشــاره کــرد.

نوســان قیمــت هــا در بــازار جهانــی مــس و عقــب  نشــینی از اوج نــرخ در 
هفتــه ی پایانــی اســفند مــاه و تعدیــل قیمــت  هــا بــرای برخــی از فعــاالن 
ــی  ــای جهان ــریع در بازاره ــاز س ــر ف ــد از تغیی ــم و امی ــی بی ــه معن ــازار ب ب
خواهــد بــود. قیمــت نقــدی مــس در بــورس فلــزات لنــدن در پایــان اســفند 
مــاه بــه نزدیکــی ۶ هــزار و 4۱0 دالر در هــر تــن رســید کــه اگرچــه قیمــت 
ــی  ــرخ های ــه نســبت روزهــای اوج و ن ــی ب ــه شــمار مــی رود، ول ــی ب باالی
نزدیــک بــه ۶ هــزار و 5۷0 دالر یــک عقبگــرد نســبی را نشــان مــی دهــد. 
ایــن در حالــی اســت کــه بهــای مــس ســلف ۳ ماهــه در همیــن بــورس ۶ 

هــزار و 400 دالر در هــر تــن قیمــت گــذاری شــده اســت. 
گلدمــن ســاکس میانگیــن قیمــت مــس را ۶450 دالر در هــر تــن در ســال 
۲0۱۹ پیــش بینــی کــرد کــه تقریبــا بــا میانگیــن قیمــت ســال ۲0۱8 برابــر 
اســت. بــرای اینکــه قیمــت مــس بــه 5 هــزار دالر در هــر تــن ســقوط کنــد، 
الزم اســت کــه دالر آمریــکا 5 درصــد گــران تــر شــود و نفــت برنــت بــه 4۲ 

دالر در هــر بشــکه کاهــش پیــدا کنــد.



۳۶

سرب

ــدن در ســال  ــزات لن ــورس فل     موجــودی انبارهــای ســرب ب
۲0۱8، کاهــش ۲4 درصــدی را تجربــه کــرده بــود ایــن رقــم کمتریــن میزان 
پــس از ســال ۲008 بــود، طــی ۲ ســال اخیــر میانگیــن موجــودی شــمش 
ســرب در انبارهــای بــورس فلــزات لنــدن در مجمــوع رونــد کاهشــی داشــته 
ــال ۲0۱8  ــای س ــاه ه ــب م ــودی در اغل ــی موج ــد کاهش ــن رون ــت. ای اس
تــداوم داشــت، بــا وجــود راه انــدازی معــادن جدیــد در جهــان، محدودیــت 
هــای زیســت محیطــی نیــز تعطیلــی واحدهــای تولیــدی را در پــی داشــت. 
رونــد قیمتــی شــمش ســرب در بــورس فلــزات لنــدن در ســال ۲0۱8 پــر از 
نوســان هــای منفــی و مثبــت بــود امــا در مجمــوع 5/ ۲4 درصــد کاهــش 
را نشــان داد و از میانگیــن قیمتــی ۲ هــزار و 58۹ دالر بــه ازای هــر تــن در 
مــاه ژانویــه ۲0۱8، بــه یــک هــزار و ۹55 دالر بــر تــن در مــاه فوریــه ۲0۱8 
رســید. کاهــش تمایــل ســرمایه گــذاران روی بازارهــای ریســکی، همچــون 

کامودیتــی هــا را بایــد مهــم تریــن عامــل ایــن کاهــش قیمــت دانســت. 
مجتمــع معدنــی ســرب نخلــک موفــق بــه ثبــت رکــورد تولیــد ۶ هــزار و4۷۲ 
تــن کنســانتره در ۱0 مــاه ســال ۹۷ شــد. ایــن مجتمــع نســبت بــه مــدت 
مشــابه ســال گذشــته شــاهد افزایــش ۲۳۹ درصــدی تولیــد بــوده اســت. در 

ــی اســتخراج و  ــاده معدن ــن م ــزار و ۷۷0 ت ــدود 5۶ ه ــال ۹۷ ح ــاه س ۱0 م
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد ۱۷۲ درصــدی را در پــی داشــته 
ــی  ــن مجتمــع را م ــد در ای ــرخ تولی ــش ن ــل افزای ــن دالی اســت. مهــم تری
ــون اساســی  ــی اصــل 44 قان ــه اجــرای سیاســت هــای کل ــوان مرتبــط ب ت
ــاف،  ــدت اکتش ــد م ــری بلن ــپاری و راهب ــرون س ــوان ب ــا عن ــدی را ب فرآین
اســتخراج و فــرآوری معــادن و نیــز فــروش کنســانتره عنــوان نمــود، ایــن 
مجتمــع در ســال ۹5 بــه ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی واگــذار گردیــد. 
بخــش خصوصــی توانســت بــا حجــم ســرمایه گــذاری قابــل توجــه باعــث 
ــاده  ــرآوری م ــتخراج، ف ــاف، اس ــرب و اکتش ــانتره س ــد کنس ــش تولی افزای

معدنــی و تولیــد کنســانتره نیــز باشــد. 
امــا موسســه وود مکنــزی اعــالم کــرد تولیــد جهانــی ســرب بــدون در نظــر 
گرفتــن چیــن در ســال ۲0۱۹ میــالدی ۱0 درصــد افزایــش خواهــد داشــت. 
ــوان نمــود کــه در ســال ۲0۱۹ میــالدی ۲50 هــزار تــن  ایــن موسســه عن
ــد  ــش تولی ــل آن را افزای ــم داشــت، و دالی ــد ســرب را خواهی ــش تولی افزای
معــادن گلنکــور در اســترالیا، آغــاز بــه کار دوبــاره معــدن روی لیــدی لورتــا 

در کوئینزلنــد عنــوان نمــود.
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بودجه 98 تنش ها و چالش ها
گروه اقتصادی

ــی  ــارد تومان ــزار میلی ــقف ۴0۷ و ۴۴۷ ه ــا دو س ــاه ب ــه ۹8 در ۱۵ آذر م ــده بودج ــروز ش ــخه ب ــن نس     اولی
ــه،  ــارد تومــان صرفه جویــی را در نظــر گرفت ــت 2۶ هــزار میلی ــه گردیــد، در بودجــه ارایــه شــده دول به روزرســانی و ارای
ــود. البتــه دولــت در صــورت کســب منابــع باالتــر از پیــش بینــی  کــه عمــده آن در تملــک دارایی هــای مالــی خواهــد ب
ســقف بودجــه را بــه ســمت ســقف دوم تغییــر خواهــد داد. شــکاف ۴0 هــزار میلیــاردی وابســته بــه تحقــق منابــع نفتــی و 
صنــدوق توســعه ملــی اســت. شــرایط تحریمــی و مشــکات ایجــاد شــده، در اقتصــاد ایــران ســبب شــد تــا بودجــه ۹8 
مســیر متفاوتــی را طــی کنــد. بودجــه ۹8 در ۱۵ آذر مــاه آمــاده تحویــل بــه مجلــس شــد، ولــی بــا توجــه بــه تعطیلــی دو 
هفتــه ای مجلــس رونمایــی از آن صــورت نپذیرفــت، محمدباقــر نوبخــت، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ۱۵آذر مــاه، در 

یــک نشســت خبــری بخشــی از الیحــه بودجــه ۹8 را اکــران کــرده بــود.
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ــودی،  ــرایط رک ــی ش ــت، پیش بین ــروش نف ــش ف     کاه
تأثیــر نوســانات اقتصــادی بــر الگــوی مصــرف، انقبــاض منابــع دولــت 
را قابــل پیــش بینــی نمــوده اســت. اشــتباه در سیاســت های بودجــه ای 
ــته  ــراه داش ــه هم ــی ب ــار مخرب ــد آث ــی می توان ــن شــرایط بحران در ای
ــا  ــه ای ترمیمــی ی ــر دوگان ــد اث ــه در ســال ۱۳۹8 می توان باشــد. بودج
ــر اقتصــاد داشــته باشــد. رویکــرد انقباضــی عامــل تشــدید  مخــرب ب
رکــود و در ســوی مقابــل نیــز انبســاط بودجــه ای در شــرایط تنگنــای 
ــود  ــرخ صع ــر ن ــی، ب ــه پول ــر پای ــار ب ــا فش ــد ب ــدی، می توان درآم
قیمت هــا بیفزایــد. از ایــن رو تدویــن بودجــه نیازمنــد تعییــن شــاخص 
ــر  ــه ای ب ــت های بودج ــر سیاس ــت از اث ــی درس ــح و پیش بین صحی
ــود  ــی رک ــر جهان ــه از منظ ــن بودج ــتباه در تدوی ــت. اش ــاد اس اقتص
عمیــق دهــه ۱۹۳0 در اثــر سیاســت های انقباضــی »هربــرت هوفــر«، 
بحــران بدهــی در ایتالیــا و هندوســتان و فالکــت اقتصــادی ناشــی از 
ــال، درس  رویکــرد پوپولیستی-سوسیالیســتی »چاوزیســت ها« در ونزوئ
هــای بزرگــی بــرای اقتصــاد دانــان بــه همــراه داشــته اســت. نمونــه 
مخالــف آن نیــز کشــورهایی ماننــد ترکیــه و هنــد هســتند کــه در اوج 
ــا  ــب ب ــی متناس ــت  مال ــح از سیاس ــا درک صحی ــادی ب ــران اقتص بح
ــرای کاهــش عمــق بحــران و  ــی ب ــوان اهرم شــرایط از بودجــه به عن

ــد. ــتفاده کردن ــت اس ــی دول ــای مال ــار و رویه ه اصــالح رفت

تنش ها و چالش ها

بودجه 98
ــه  ــع بودج ــا مناب ــور ب ــال ۱۳۹8 کل کش ــه س ــه بودج     الیح
)اعــم از منابــع عمومــی و اختصاصــی( بالــغ بــر 4۷8۶ هــزار میلیــارد ریــال 
ــتگذار  ــی سیاس ــای اصل ــد. رویکرده ــالمی ش ــورای اس ــس ش ــم مجل تقدی
ــت  ــالمت و عدال ــاخص های س ــای ش ــور، ارتق ــادی کش ــات اقتص ــظ ثب حف
ــار  ــردم، مه ــت م ــن معیش ــا و تامی ــا تحریم ه ــه ب ــه فعاالن ــی، مقابل اجتماع
تــورم و صیانــت از تولیــد و اشــتغال اســت. منابــع عمومــی کشــور بالــغ بــر 
ــال اســت کــه 5۱  درصــد آن از محــل درآمدهــای  ــارد ری 40۷۷ هــزار میلی
ــای  ــل از واگــذاری دارایی ه ــع حاص ــل مناب ــی، ۳۶  درصــد از مح عموم
ــای  ــذاری دارایی ه ــل از واگ ــع حاص ــل مناب ــد از مح ــرمایه ای و ۱۳ درص س
مالــی محقــق خواهــد شــد. مصــارف عمومــی کشــور نیــز در تــراز بــا منابــع 
عمومــی کشــور بالــغ بــر 40۷۷ هــزار میلیــارد ریــال اســت کــه ۷۹  درصد آن 
ســهم اعتبــارات هزینــه ای، ۱5 درصــد ســهم اعتبــارات تملــک دارایی هــای 
ــت.  ــی اس ــای مال ــک دارایی ه ــارات تمل ــهم اعتب ــد س ــرمایه ای و ۶ درص س
ــیه  ــه روس ــه تجرب ــاره ب ــا اش ــی ب ــس در گزارش ــای مجل ــز پژوهش ه مرک
ــش از ۲0 درصــد را موجــب  ــوق بی ــش حق ــول، افزای ــاپ پ ــال از چ و ونزوئ

ــول  ــه چــاپ پ ــور ب ــت را مجب ــه دول کســری بودجــه در کشــور دانســته ک
می کنــد. چــاپ پــول مهم تریــن نقــش را در دامــن زدن بــه تــورم و 

ــد مــردم داشــته اســت. کاســتن از قــدرت خری
مهمترین اصالحات بودجه ۹8 را می توان: 

• کاهش 5/۳ میلیارد دالری درآمد های ارزی 
ــش  ــد، افزای ــت از تولی ــی و حمای ــتغال زای ــه، اش ــداری بودج ــرد پای • رویک
نقــش بخــش خصوصــی  بــا کوچک ســازی دولــت، اصــالح نظــام یارانه هــا 

و قیمت گــذاری
ــای  ــدوق ه ــش صن ــت پوش ــای تح ــی بنگاه ه ــی و بازده ــش کارای • افزای

بازنشــتگی
• آمــوزش رایــگان  ۱0 درصــد از دانش آمــوزان تحــت پوشــش وزارت 
ــوزش  ــش ادارات آم ــات و کاه ــد خدم ــورت خری ــرورش به ص ــوزش و پ آم

ــد ــه ۶۲ واح ــرورش ب پ
• انحــالل یــا ادغــام مراکــز پژوهشــی دســتگاه هــای اجرایــی حداکثــر یــک 

. حد ا و
• تخصیــص اعتبــار بــه پروژه هایــی غیرحاکمیتــی کــه پیشــرفت فیزیکــی 
کمتــر از 50  درصــد دارنــد طــی ســال های ۱۳۹8 و ۱۳۹۹ ممنــوع اســت.

ــروش  ــه از محــل ف ــی ک ــتگاه اجرای ــد اختصاصــی دس • 50  درصــد درآم
ــود. ــز می ش ــه واری ــه خزان ــد ب ــتگاه نباش ــات آن دس کاال و خدم

• ممنوعیــت ایجــاد مراکــز آمــوزش عالــی و واحدهــای کوچــک آمــوزش 
ــا  ــام ی ــتانی ادغ ــزرگ اس ــگاه های ب ــی از دانش ــتان در یک ــی در اس عال

ــوند. ــع ش مجتم
ــه وزارت  ــی ب ــه دســتگاه اجرای • منتقــل شــدن دانشــگاه هــای وابســته ب

علــوم
• ممنوعیت ایجاد واحد های اداری جدید در شهرســتان ها

• حذف و ادغام نهاد یا ســازمان های موازی
ویژگی های کلیدی بودجه نیز شــامل موارد ذیل می باشد
• حمایت از معیشــت عمومی، سالمت و عدالت اجتماعی

ــی در  ــش خصوص ــش بخ ــش نق ــتغال و افزای ــد و اش ــت از تولی • حمای
ــور ــاد کش اقتص

• توجــه به حوزه علم و فرهنگ
• افزایش شــفافیت و انضباط بودجه ای

• افزایش پایداری بودجه در مقابل تحریم ها و شــوک ها
ــه ســه دســته درآمدهــای مالیاتــی، نفتــی  ــع عمومــی ب به طــور کلــی مناب
و اســتقراض تقســیم می شــود. در اصطــالح بودجــه ای، دریافت هــا از 
محــل نفــت و امثــال آن بــه دلیــل آنکــه از محــل فــروش ســرمایه ملــی 
تامیــن می شــود نــه درآمــد، بلکــه واگــذاری دارایــی ســرمایه ای محســوب 
ــه  ــی دارد: هزین ــز ســه بخــش کل ــت نی ــی دول می شــوند. مصــارف عموم

ــون. ــی و بازپرداخــت دی ــاری، عمران ــای ج ــه هزینه ه ــروف ب مع
قیمــت هــر بشــکه نفــت خــام و میعانــات گازی حــدود 54 دالر، متوســط 
ــک  ــدود ی ــت ح ــادرات نف ــان، ص ــزار توم ــدود ۶ ه ــری دالر ح ــرخ براب ن
ــدود 4/ ۳  ــی ح ــزار بشــکه در روز و صــادرات گاز طبیع ــون و ۶۳5 ه میلی

ــرض شــده اســت.  ــارد دالر ف میلی
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متوســط نــرخ برابــری دالر از میانگیــن دالر 4۲00 تومانــی بــرای کاالهــای 
اساســی و 8 هــزار تومــان بــرای ســایر کاالهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت. 
ــعه  ــدوق توس ــه، صن ــه بودج ــت و گاز ب ــروش نف ــای حاصــل از ف درآمده

ــرد.  ــق می گی ــی گاز تعل ــرکت مل ــت و ش ــی نف ــرکت مل ــی، ش مل
براســاس محاســبات انجــام شــده در گــزارش مذکــور، کل منابــع حاصــل 
از نفــت در ســال ۹8، حــدود ۳5/5 میلیــارد دالر اســت کــه ســهم بودجــه 
ــهم  ــان، س ــارد توم ــزار میلی ــادل ۱4۲ ه ــارد دالر مع ــی ۲۳/۷5 میلی عموم
ــت 4/۶5  ــرکت نف ــهم ش ــارد دالر، س ــی ۶/5۹ میلی ــعه مل ــدوق توس صن
ــل  ــه قاب ــارد دالر اســت. نکت ــارد دالر و ســهم شــرکت گاز 0/5۱میلی میلی
ــه ازای هــر دالر کاهــش قیمــت نفــت در ســال  توجــه ایــن اســت کــه ب
ــد  ــدا خواه ــان بودجــه کاهــش پی ــارد توم ــزار میلی ــش از ۲/4 ه ــده بی آین
کــرد. برایــن اســاس وابســتگی بــه نفــت در الیحــه بودجــه ۹8، حــدود ۳5 
ــه نفــت در عملکــرد ســال ۹5  ــود. کمتریــن وابســتگی ب درصــد خواهــد ب

ــا حــدود ۲۷/۳ درصــد اتفــاق افتــاده اســت.  ب
مرکــز پژوهش هــای مجلــس پیش بینــی تــورم متوســط بیــش از ۳0 
درصــد و تــورم نقطــه بــه نقطــه بــاالی 40 درصــد را بــرای ســال آینــده 
دارد. ایــن مرکــز تصریــح کــرد کــه افزایــش حقــوق ســال آینــده ناکافــی 
و راهــکار دولــت را خلــق پــول بــا کمــک بانــک مرکــزی عنــوان نمــود. 
ســهم هــر ایرانــی از بودجــه ســال آینــده 455 هــزار تومــان در مــاه مــی 
باشــد و هــر ایرانــی حــدود ۶00 تومــان خــرج مجلــس شــورای اســالمی 
می کنــد، و هــر ایرانــی به طــور متوســط در مــاه ۱54 هــزار تومــان 
ــت  ــات دریاف ــاه خدم ــان در م ــزار توم ــر آن 455 ه ــه براب ــات و س مالی

می کنــد. 

بودجه 98 از بهارستان
 عبور کرد

ــاق  ــن اتف ــر ای ــه نظ ــورد و ب ــم خ ــاطی رق ــه ۹8 انبس     بودج
صحیــح تــر از بودجــه انقباضــی اســت، میــزان منابــع عمومــی دولــت از ۷/ 
40۷ هــزار میلیــارد تومــان بــه 5/ 448 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش داشــت. 
رشــد ۱0 درصــدی در درآمدهــای مالیاتــی و در درآمدهــای حاصــل از نفــت 
ــا اعمــال  ــی و تحقــق آن ب ــا درآمــد هــای مالیات ــرار گرفــت. ام مــد نظــر ق
ــود را دارد.  ــاص خ ــای خ ــودی پیامده ــرایط رک ــا در ش ــه بنگاه ه ــار ب فش
درآمدهــای نفتــی حــدود ۱0 هــزار میلیــارد تومــان افزایــش داشــته اســت کــه 
از دو منظــر مــی تــوان آن را دیــد: اول افزایــش نــرخ تســعیر درآمدهــای نفتــی 
و دوم افزایــش میــزان فــروش نفــت. دولــت بایــد حــدود ۲ میلیــون بشــکه 
در روز نفــت بفروشــد تــا بتوانــد بــه رقــم ریالــی منــدرج در بودجــه در زمینــه 
درآمــد نفتــی برســد بــا در نظــر گرفتــن پرداخــت ســهم شــرکت ملــی نفــت 
و صنــدوق توســعه ملــی، کــه ایــن موضــوع چنــدان محتمــل نیســت، پیــش 
بینــی مــی شــود کــه دولــت بــه بازنگــری در نــرخ ارز میانگیــن بودجــه دســت 
بزنــد و نــرخ میانگیــن بــه نــرخ ســامانه نیمــا نزدیــک شــود. بودجــه ۹8 بــا 
عبــور از پاســتور و بهارســتان بــا تغییراتــی وارد شــورای نگهبــان شــد. مهــم 
تریــن تغییــرات در بودجــه را مــی توان بازگذاشــتن دســت دولت در اســتفاده از 
درآمدهــای ارزی، نحــوه حمایــت از معیشــت مــردم برشــمرد، بــر عهــده دولت 
ــرای واردات کاالهــای اساســی  ــارد دالر ب ــا از ۱4 میلی ــه ی گذاشــته شــده ک
ــاوت  ــاند و مابه التف ــروش رس ــه ف ــا ب ــازار نیم ــا آن را در ب ــد ی ــتفاده کن اس
ریالــی آن را بــه مــردم بپــردازد. کــه در حالــت دوم، بــازار ارز ملتهــب خواهــد 
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شــد، بــه ایــن دلیــل کــه تــوان ســمت عرضــه را در بــازار افزایشــی می کنــد. 
افــزوده شــدن حجــم تســهیالت تکلیفــی، یکــی از معضــالت نظــام بانکــی 
ــا  ــود، ام ــل می ش ــی تحمی ــام بانک ــر نظ ــه ب ــت ک ــتوری اس ــهیالت دس تس

مجلــس، تصمیــم بــه حجیم تــر شــدن ایــن تســهیالت گرفتــه اســت.
ــر کــرد، یعنــی حــدودا 4۱ هــزار  بهارســتان بودجــه ۹8 را ۱0 درصــد بزرگ ت
ــش  ــه افزای ــوال اینجاســت ک ــود، س ــه نم ــه اضاف ــه بودج ــان ب ــارد توم میلی
ــر؟ درآمدهــای  ــا خی ــد ی ــق یاب ــد در عمــل تحق ــی می توان درآمدهــای مالیات
ــر ۱5۳/5  ــان در براب ــارد توم ــزار میلی ــش از ۱۷۲ ه ــال ۹۷ بی ــی در س مالیات
هــزار میلیــارد الیحــه بودجــه بــود. افزایــش ۱۲ درصــدی حاصــل از وصــول 
مالیــات اگــر ناموفــق باشــد تبدیــل بــه کســری بودجــه خواهــد شــد، کــه این 
موضــوع درکنــار پیــش بینــی افزایــش درآمدهــای نفتــی جــای تعمــق دارد. 
عمــده ایــن افزایــش در عرضــه نفــت خــام بــا قیمــت بــورس انــرژی دیــده 
ــان  ــارد توم ــزار میلی ــل ۱/ ۹ ه ــن مح ــد از ای ــت می توان ــه دول ــود ک می ش
کســب درآمــد کنــد. صــادرات حامل هــای انــرژی نیــز معــادل 840 میلیــارد 
تومــان آورده خواهــد داشــت. کــه در صــورت عــدم تحقــق ایــن ارقــام دولــت 
ــرای آن هــا  ــد؛ چــرا کــه ب ــی شــده را محقــق کن ــد درآمدهــای پیش بین بای
ــری  ــه کس ــر ب ــد منج ــت و می توان ــده اس ــه ش ــر گرفت ــی در نظ هزینه های
ــان از  ــرخ ارز  5544 توم ــت اول، ن ــه در حال ــه بودج ــود. در الیح ــه ش بودج
میانگیــن دو نــرخ 4۲00 تومــان کــه دولــت بایــد ۱4 میلیــارد دالر از درآمدهای 
ارزی را صــرف واردات کاالهــای اساســی می کــرد و نــرخ دوم نــرخ ارز نیمایــی 
ــه  ــا توج ــت. ب ــرخ می فروخ ــا آن ن ــای ارزی را ب ــی درآمده ــت مابق ــه دول ک
ــت  ــروش نف ــزان ف ــوان می ــی می ت ــد نفت ــارد درآم ــزار میلی ــه ۱5۲/5 ه ب
ــر ایــن  ــرآورد کــرد. در حالــت اول، فــرض ب ــرخ ارز را ب پیش بینــی شــده و ن
ــع نفتــی ســال آتــی، بــدون در نظــر گرفتــن ســهم  اســت کــه تمامــی مناب
شــرکت ملــی نفــت و صنــدوق توســعه ملــی، همیــن مقــدار باشــد. در ایــن 
ــد در  ــت بای ــت )54 دالر(، دول ــر بشــکه نف ــت ه ــه قیم ــه ب ــا توج ــت، ب حال
حــدود یــک میلیــون و 400 هــزار بشــکه در روز، نفــت بفروشــد کــه بــا توجــه 
بــه شــرایط تحریمــی، محــل تردیــد بســیاری دارد. در حالــت دوم، اگــر فــرض 
شــود کــه دولــت ســهم صنــدوق توســعه ملــی )۲0 درصــد از فــروش نفــت( 
و شــرکت ملــی نفــت و گاز)5/ ۱4 درصــد از فــروش نفــت( را پرداخــت کنــد، 
در ایــن حالــت مجمــوع منابــع نفتــی بایــد بــه 8/ ۲۳۲ هــزار میلیــارد تومــان 
برســد. ایــن عــدد بــه ایــن معنــی اســت کــه بــرای حفــظ نــرخ ارز میانگیــن 
5544 تومــان، دولــت بایــد روزانــه بیــش از ۲ میلیــون بشــکه نفــت بــا قیمــت 
54 دالر بــرای هــر بشــکه بفروشــد. همانطــور کــه بیــان شــد نکتــه ای حایــز 
اهمیــت ایــن اســت کــه بهارســتان بــه دولتی هــا ایــن اختیــار را داده کــه ۱4 
ــت از  ــرد، صــرف حمای ــم می گی ــه تصمی ــر شــکلی ک ــه ه ــارد دالر را ب میلی

ــد. ــرای تولیــد داخــل کن معیشــت مــردم و تامیــن مابه التفــاوت ارز ب
ــت  ــه ای در تبصــره ۱۶ الیحــه بودجــه دول افزایــش حجــم تســهیالت دیکت
ــی  ــون تومان ــد اول، وام ازدواج  ۱5 میلی ــه در بن ــهیالتی ک ــزء تس ــا ۳ ج ب
بــرای هــر یــک از زوجیــن بنــد دوم تســهیالت قرض الحســنه بــه مددجویــان 
ــه تســهیالت  ــوط ب ــز مرب ــد ســوم نی ــداد و ســازمان بهزیســتی و بن کمیته ام
ــه  ــک ب ــه و کم ــور دی ــه ام ــیدگی ب ــی رس ــتاد مردم ــه س ــنه ب قرض الحس
ــد  ــان، بن ــون توم ــه ۳0 میلی ــد ۱ را از ۱5 ب ــه بهارســتان بن ــود ک ــان ب زندانی

ــد  ــاندند. بن ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــه 5 ه ــان ب ــارد توم ــزار میلی ۲ از  ۲ ه
ســوم رقــم اختصاصــی بــه ســتاد دیــه نیــز از ۱00 میلیــارد تومــان بــه ۲00 
میلیــارد تومــان رســید. اینجــا پایــان کار نبــود و بندهــای جدیــدی نیــز بــه 
تبصــره ۱۶ افــزوده شــد. در جهــت بهبــود معیشــت کارکنــان ارتــش جمهوری 
ــر  ــنه در نظ ــهیالت قرض الحس ــان تس ــارد توم ــران، ۱۲00 میلی ــالمی ای اس
گرفتــه شــد. تکلیــف بعــدی مربــوط بــه بانــک مســکن اســت کــه موظــف 
شــد بــا اســتفاده از منابــع حاصلــه از اقســاط مســکن مهــر، بــه تعــداد 40 هزار 
فقــره تســهیالت مســکن بــه بازنشســتگانی کــه حداقــل 5 ســال از بازنشســته 
شــدن آنهــا گذشــته و در ۱0 ســال گذشــته، خــود و همسرشــان فاقــد واحــد 
مســکونی بــوده و از تســهیالت خریــد یــا ســاخت مســکن اســتفاده نکرده انــد، 
ــا نــرخ ســود ۹،۷و 4 درصــد پرداخــت کنــد.  بــدون نیــاز بــه ســپرده گذاری ب
ــداد  ــه تع ــرای پرداخــت ب ــان تســهیالت ب ــارد توم ــن 5 هــزار میلی و همچنی
۱00 هــزار فقــره ایجــاد نیــروگاه خورشــیدی در روســتاها و مناطــق محــروم 
بــه ازای هــر نفــر، 50 میلیــون تومــان بــا بازپرداخــت ۶0 ماهــه و نــرخ ســود 

4 درصــد اقــدام کنــد.
ــود.  تبصــره ۲۱ به دنبــال حــذف مــوازی کاری و اصــالح ســاختاری بودجــه ب
کــه بهارســتان از دســتورالعمل بودجــه ۹8 آن را حــذف نمــود در بنــد »ز« بــه 
ــا،  ــام نهاده ــا ادغ ــه شناســایی، حــذف ی ــا نســبت ب ــی داد ت ــت اجــازه م دول
ــورت  ــه به ص ــی ک ــتگاه های اجرای ــوازی در دس ــای م ــازمان ها و فعالیت ه س
مســتقیم یــا غیرمســتقیم از بودجــه عمومــی اســتفاده می کننــد، اقــدام کنــد. 
ــه روش  ــی حــذف شــده و اصــالح ســاختار بودجــه ب ــه کل ــد ب ــن بن کــه ای
دیگــری واگــذار شــده اســت. در واقــع بــه نظــر بایــد اصــالح ســاختار بودجــه 

را در قوانینــی خــارج از خــود بودجــه یافــت.
ســقف معافیــت مالیاتــی نیــز افزایــش داشــت، ســقف معافیت هــای مالیاتــی 
موضــوع مــاده 84 قانــون مالیات هــای مســتقیم کــه ســقف معافیــت مالیاتــی 
ــی شــود. ســقف  ــن م ــد در بودجه هــای ســنواتی تعیی ــا هــر ســاله بای آن ه
ــود  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــم ۶/ ۲۷ ه ــال ۹۷ رق ــی در س ــای مالیات معافیت ه
کــه بــه ۳۳ هــزار میلیــارد تومــان ارتقــا یافــت. معافیــت مالیاتــی اشــخاص 
ــارد  ــون مالیات هــای مســتقیم ۲۱/۶ هــزار میلی موضــوع مــواد 5۷ و ۱0۱ قان
ــارد  ــزار میلی ــه 8/ ۲5 ه ــز ب ــدد نی ــن ع ــه ای ــود ک ــه ب ــان در نظــر گرفت توم
تومــان صعــود کــرد. ایــن معافیــت مالیاتــی بــرای کســانی اســت کــه هیــچ 
ــد، در  ــه می کنن ــی ارائ ــا در موعــد مقــرر اظهارنامــه مالیات ــد ی درآمــدی ندارن
نتیجــه درآمدهــای مالیاتــی دولــت در ایــن دو جنــاح بــا عقبگــرد مواجــه شــده 
اســت. نــرخ مالیــات بــر درآمــد کارکنــان دولتــی و غیردولتــی توســط دولــت 
بدیــن شــکل طراحــی شــده بــود کــه میــزان حقــوق تــا ســقف معافیــت از 
ــرخ  ــا ن ــر، ب ــا 5 براب مالیــات، از پرداخــت مالیــات معــاف اســت و مــازاد آن ت
ــد.  ــذ می ش ــات اخ ــرخ ۲0 درصــد مالی ــا ن ــر ب ــر 5 براب ــازاد ب ۱0 درصــد و م
امــا بهارســتان مصــوب کردنــد کــه حقوق هــای زیــر ۲ میلیــون و ۷50 هــزار 
ــر از ایــن،  ــغ باالت ــرای مبال تومــان از پرداخــت مالیــات معــاف باشــند. امــا ب
5 پلــه را تعییــن کردنــد کــه در باالتریــن حــد آن، بــرای حقــوق بــاالی ۱۶ 

ــه ۳5 درصــد می رســد. ــات ب ــرخ مالی ــان، ن ــون و 500 هــزار توم میلی
مراجع:

بانــک مرکزی ایران
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ــان  ــر نوس ــای پ ــال ه ــی از س ــد یک ــال ۹۷ را بای      س
آمــده،  بدســت  هــای  داده  اســاس  بــر  کــرد،  عنــوان  بــورس 
چشــمگیرترین مســیر هــای افزایشــی و کاهشــی روزانــه شــاخص کل 
ــا ورود  ــان ب ــال ۹۷ رخ داد، و همزم ــته در س ــه گذش ــهام در دو ده س
حجــم انبــوه نقدینگــی، رکــورد حجــم و ارزش معامــالت خــرد نیــز در 
هــم شکســته اســت. در ایــن شــماره بارهــا ذکــر شــده اســت کــه ایــن 
موضــوع نیــز بــه سیاســت هــای پولــی گــره خــورده اســت. تصمیمــات 
ترامــپ درخصــوص برجــام و خــارج شــدن آمریــکا از برجــام و اجــرای 
مجــدد تحریــم هــا در کنــار جنــگ تجــاری چیــن و آمریــکا، اقتصــاد 
جهــان و ایــران را در چالــش هــای عمیقــی وارد نمــود. شــاخص بورس 
ــن شــرایط  تهــران در ســال جــاری بیشــترین دریافــت منفــی را از ای
پیچیــده سیاســی و اقتصــادی داشــته اســت، نــرخ بازدهــی بــورس در 

ــه عــدد 8۳ درصــد رســید. انتهــای اســفند ۹۷ ب

بررسی نوسانات بازار سرمایه در سال 97
گروه اقتصادی

ــه  ــاه شــروع ب ــن م ــع بازارهــای ارز و طــال از فروردی ــه تب ــز ب ــورس نی ب
ــه  ــدی را زد، ب ــای جدی ــود و رکورده ــد نم ــا شــیب تن مســیر افزایشــی ب
ــن و  ــدم تعیی ــه ع ــال ۹۶ از جمل ــان س ــی در پای ــی بالتکلیف ــل فن دالی
تکلیــف برجــام و نارضایتــی اجتماعــی ســمت تقاضــا بــازار هــراس 
عجیبــی نشــان مــی داد،ترکیــب ایــن عوامــل در آن مقطــع زمانــی ضمــن 
تحمیــل عــدم قطعیت هــای اقتصــادی بــه دارنــدگان پس اندازهــای 
ــر ارز و  ــن نظی ــای ام ــای دارایی ه ــرای تقاض ــدیدی ب ــل ش ــی، می ریال
ــن  ــده گذاشــت. ای ــل رشــد فزاین ــا را روی ری ــد آورد و قیمت ه طــال پدی
ــازار مســکن هــم خودنمایــی کــرد. پــس  ــا ســرعت کمتــری در ب ــد ب رون
ــان  ــن زم ــود، در ای ــذاران ب ــرمایه گ ــر س ــد آخ ــورس مقص ــکن ب از مس
ــه  ــن بهان ــه ای ــا ب ــود ت ــم خ ــت ارز رق ــی تثبی ــتباه تاریخ )۹۷/۱/۲۱( اش
ــازار  ــی، خاصــه ب مهــار رشــد افسارگســیخته قیمت هــا در بازارهــای دارای
ــم بخــورد. ــخ رق ــن نوســان تاری ارز و ســکه شــدیدترین و ســهمگین تری
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در ایــن زمــان هــر دالر آمریــکا در کانــال ۶ هــزار توامــان قــرار داشــت و 
در دســت ســفته بــازان و معاملــه گــران بــازار بــود، اقــدام بعــدی سیاســت 
گــذار محدویــت معامالتــی در بــازار آتــی ســکه بــه بهانــه ســیگنال دهــی 
منفــی و التهــاب آفرینــی بــه اقتصــاد بــود، فوالدســازان نیــز ملــزم شــدند 
تــا محصــوالت خــود را متناســب بــا نیازهــای داخلــی در بــورس کاال و بــا 
ــا  ــات ت ــن تصمیم ــات ای ــانند. تبع ــروش برس ــه ف ــتوری ب ــای دس قیمت ه
چندیــن مــاه در قالــب تقاضــای کاذب بــرای ارزهــا و ســکه های ارزان تــر 
ــی و خدماتی)ســفر  ــت کاالی ــن شــکل گیری ران ــازار و همچنی از قیمــت ب
خارجــی( پدیــدار شــد. سیاســتگذار در مــدت کوتاهــی دســت بــه اقدامــات 
ــر  ــی ه ــتگذار در پ ــود، و سیاس ــکار ب ــی ان ــت در پ ــا دول ــتباهی زد ام اش
ــر  ــا ب ــت ب ــت و در نهای ــتر گرف ــه بیش ــوب فاصل ــرایط مطل ــم از ش تصمی
ــور را  ــاد کش ــزرگ اقتص ــاس ب ــاب آن در مقی ــام ارزی بازت ــم زدن نظ ه

متالطــم نمــود.
ــام،  ــکا از برج ــروج آمری ــازاد آن خ ــتباهات تاریخــی و م ــن اش ــس از ای پ
ریســک حضــور در بــازار ســهام را بیــش از پیــش افــزود و عمــاًل ســرمایه 
ــدود  ــان ح ــتند و همزم ــروج داش ــه خ ــل ب ــم تمای ــم ک ــای کوچــک ک ه
ــهام  ــالت س ــان معام ــرد از جری ــرمایه های خ ــان از س ــارد توم ۳۲0 میلی
خــارج شــد، و بدیــن شــکل از ارزش ســهام بــورس تهــران کاســته شــد، 
ــرد  ــن دوره عقبگ ــا در ای ــش نااطمینانی ه ــا افزای ــهام ب ــی س ــر اصل نماگ
ــه  ــا پیــش از خــروج رســمی آمریــکا از توافــق هســته ای ب ــی را ت 4 کانال
ثبــت رســاند و از ســطوح بــاالی ۹۶ هــزار واحــد در اولیــن روز کاری ســال 
بــه کمتریــن ارتفــاع یــک ســال اخیــر، یعنــی ســطح ۹۲ هــزار واحــد در 
ــرمایه  ــت س ــه ماهی ــه ب ــا توج ــورس ب ــا ب ــید. ام ــت رس ــه اردیبهش میان
ــد  ــد و رون ــدودی برگردان ــا ح ــود را ت ــی خ ــادل روان ــود تع ــذاری خ گ

ــهام  ــاالن س ــرد. فع ــر ک ــالت تغیی ــود ارزش معام ــا بهب ــوام ب ــا ت قیمت ه
بــه دلیــل ابعــاد نامشــخص ایــن رویــداد، بــه ارزندگــی ســهم ها توجهــی 
ــوالت  ــر تح ــتر ناظ ــرایط، بیش ــود ش ــال بهب ــه دنب ــد و ب ــان نمی دادن نش
ــات کاذب در بازارهــای ارز و  ــد. امــا پــس از فروکــش کــردن هیجان بودن
ســهام، تقویــت تقاضــا بــرای ســهم های اصطالحــا بنیــادی رقــم خــورد، 
ــز وارد دوران  ــکه نی ــای ارز و س ــودی و بازاره ــهام صع ــاخص کل س ش
کوتاهــی از اســتراحت شــدند تــا اینکــه تابســتان پرماجــرای بازارهــا فــرا 

رســید.
ــرای اقتصــاد اســت،  ــدی ب ــان کــه تهدی ــات اقتصــادی همچن ــن جریان ای
حــاوی یــک نکتــه ظریــف نیــز هســت آن نکتــه نیــز ایــن مــورد اســت 
ــم هــای سیاســتگذار ناکارآمــد  ــار تصمی ــی در کن کــه سیاســت هــای پول
ــتان  ــتگذار تابس ــاری سیاس ــه به ــت، در مداخل ــش زا اس ــس تن ــه عک و ب
ــر  ــا تلنگ ــه ب ــی ک ــول نقدینگ ــد، و غ ــا گردی ــت فرس ــرم و طاق ــیار گ بس
کاهــش نــرخ ســود بانکــی از خــواب بیــدار شــده بــود دیگــر بــه خــواب 
ــهام  ــال و س ــای ارز، ط ــن بازاره ــود بی ــی س ــت و در پ ــی رف ــی نم بانک
ــای  ــی زد، در روزه ــم م ــا را رق ــودی بازاره ــهمگین صع ــای س ــوج ه م
ــد و  ــه در آم ــه ب ــن ماه ــوت چندی ــران از رخ ــورس ته ــرداد ب ــی خ پایان
ــا  ــرداد ت ــت ویکم خ ــه کاری-از بیس ــا ۱0 جلس ــی تنه ــاخص کل ط ش
چهــارم تیرمــاه- بازدهــی خیره کننــده ۲0 درصــدی را بــه نمایــش 
ــهام  ــاخص کل س ــران، ش ــورس ته ــه ب ــازه ب ــای ت گذاشــت. ورود پول ه
ــه رقــم بی ســابقه ۱۱5 هــزار واحــدی رســاند  ــی ب را در ایــن مقطــع زمان
ــت  ــان دس ــارد توم ــازه ۹۲0 میلی ــورد ت ــه رک ــرد ب ــالت خ و ارزش معام
ــازار ســهام طــی  یافــت. ایــن مــوج را می تــوان اولیــن رالــی پرســرعت ب

ــال ۹۷ دانســت.  س
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ــه  ــًا ب ــر مســیر نقدینگــی تقریب ــل تغیی ــه دلی ــاه نوســانات ب ــل تیرم در اوای
ــه  ــد رو ب ــدن رون ــی ش ــل کاهش ــن عام ــم تری ــید، مه ــد رس ــر درص صف
ــوان  ــا عن ــاری در دنی ــای تج ــش ه ــوان تن ــی ت ــهام را م ــازار س ــد ب رش
نمــود در پایــان تیــر اصــالح نســبی از اوج ۱۱5 هــزار واحــدی بــه ارتفــاع 
۱08 هــزار واحــدی در پایــان تیرمــاه نقــش قابــل توجهــی داشــت. حتــی 
برگــزاری پرتــردد مجامــع ســاالنه شــرکت ها بــرای تقســیم ســود و 
انتشــار گزارش هــای فصلــی عملکــرد بنگاه هــای بورســی در ســایه 
ــرای  ــطه گران ب ــوم واس ــت. هج ــرار گرف ــی ق ــای جهان ــک بازاره ریس
خریــد محصــوالت پایــه در بــورس در ســایه چند نرخــی بــودن ارز و 
دســتورالعمل وزارت صمــت مبنــی بــر تعییــن قیمــت عرضــه محصــوالت 
ــرخ تســعیر ارز رســمی  ــورس کاال براســاس ن ــزی و پتروپاالیشــی در ب فل
ــازوکارهای  ــت، س ــقف رقاب ــت در س ــال محدودی ــزی و اعم ــک مرک بان
ــرر  ــه ض ــی را ب ــی مخرب ــای رانت ــل و فض ــورس کاال را مخت ــی ب عملیات
ــق بررســی های ســایت تحلیلــی  تولیدکننــدگان واقعــی ایجــاد کــرد. مطاب
ــورس کاال رانــت ۲ هــزار  ــورس«، تنهــا در معامــالت تیرمــاه ب »دنیــای ب
و ۳00 میلیــارد تومانــی در بــورس کاالی ایــران بــه وجــود آمــد. و نمادهــا 
ــدند.  ــه ش ــی مواج ــای طوالن ــف ه ــرد در ص ــای خ ــرمایه ه ــیل س ــا س ب
ایــن مســیر بدیــن گونــه پیــش رفــت تــا در نهــم مهرمــاه ارزش معامــالت 

بــه رقــم بــی ســابقه ۲ هــزار میلیــارد تومــان برســد و تاریخــی تریــن روز 
بــورس رقــم بخــورد، در ایــن زمــان حــدود 5 هــزار و ۶00 میلیــارد تومــان 
پــول از ســوی ســهامداران حقیقــی بــه جریــان ســهام پیوســت، در نیمــه 
ــه ۳  ــم ب ــن رق ــازار، ای ــرد از ب ــا خــروج تدریجــی ســرمایه خ دوم ســال ب
هــزار و 450 میلیــارد تومــان تنــزل یافــت. بــه بیــان دیگــر، در نیمــه دوم 
ــارد تومــان ســهم از ســرمایه های خــرد  ســال حــدود ۲ هــزار و ۱50 میلی
ــه انجــام  ــان معامــالت خــارج شــد. در ایــن ســال ۲۱ عرضــه اولی از جری
شــد کــه ۱5 شــرکت از کل ایــن تعــداد در فرابــورس و ۶ نمــاد در بــورس 
تهــران عرضــه شــد.۱۳ صنعــت بورســی در ســال ۹۷ بازدهــی بــاالی ۱00 
ــا  ــط 50 ت ــی متوس ــروه بازده ــت و ۱0 گ ــش گذاش ــه نمای ــدی را ب درص
ــع بورســی  ــن صنای ــوان پربازده تری ــاندند. عن ــت رس ــه ثب ۱00 درصــد را ب
نیــز بــه گروه هــای کوچــک زراعــت، محصــوالت چوبــی، اســتخراج ســایر 
ــا ۱۷۷  ــای ۱۶8 ت ــه بازدهی ه ــت ک ــق گرف ــی تعل ــروه معدن ــادن و گ مع
ــش  ــرس از کاه ــرایط را ت ــن ش ــران ای ــد. تحلیلگ ــم زدن ــدی را رق درص
ــه ســمت  ــال از مهم تریــن عوامــل حرکــت ســرمایه ها ب پیوســته ارزش ری
ــه  ــهم ها ب ــی س ــه ارزندگ ــه ب ــدون توج ــواردی ب ــه در م ــود ک ــهام ب س
ــان معامــالت پیوســت کــه به زعــم بســیاری از تحلیلگــران قیمــت را  جری

ــاب مواجــه ســاخت. ــا حب در طیفــی از نمادهــا ب
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ــود و  ــش نم ــهام فروک ــد س ــب خری ــی ت ــه آرام ــد ب ــه بع ــخ ب از آن تاری
ــم  ــت تحری ــی معافی ــت، و در پ ــه گرف ــاخص کل از دوران اوج فاصل ش
هــای نفتــی بــرای تعــدادی از مشــتریان ایــران و ســقوط بهــای جهانــی 
نفــت و ثبــت یکــی از طوالنی تریــن دوره هــای نزولــی ایــن بــازار ســبب 
شــد نــه تنهــا بهــای نفــت، بلکــه قیمــت ســایر مــواد خــام نیــز در مســیر 
ــی  ــدید نااطمینان ــب تش ــا موج ــن رویداده ــد ای ــرار بگیرد.برآین ــی ق نزول
ــورس  ــالت ب ــان معام ــرد از جری ــرمایه های خ ــروج س ــازار و خ ــی ب اهال
تهــران شــد. ثمــره ایــن جریــان کاهــش شــاخص کل ســهام در ابتــدای 
ــر  ــن ت ــز( ۲۱ درصــد پایی ــی کــه در یــک فصــل )پایی ــود جای زمســتان ب
ــود، ایــن نوســان نیــز جــزء باالتریــن نوســانات  از قلــه تاریخــی ســهام ب
ــر در  ــد و تغیی ــم نش ــا خت ــن ج ــی کار بدی ــت. ول ــازار اس ــن ب ــخ ای تاری
ســاختار ســرمایه پذیــری ســهام نیــز پدیــد آمــد، ســرمایه گــذاران بــرای 
ســفته بــازی و کســب ســود بیشــتر شــروع بــه ابتیــاع ســهم هــای مســتعد 
ــه  ــی ب ــا غیرتحلیل ــدازه و غالب ــش از ان ــی بی ــفته بازی و وزن ده ــرای س ب
ــی  را  ــا و خودروی ــع بانک ه ــتازی صنای ــد و پیش ــا کردن ــورم دارایی ه ت
رقــم زدنــد. از ابتــدای آذر تــا نیمــه اســفند شــاخص در محــدوده ۱55 تــا 
۱۶5 هــزار تومــان نوســان داشــت. پــس از پشــت ســر گذاشــتن تنــش و 
ــت  ــری مثب ــاهد جهت گی ــفند ش ــای اس ــازار در انته ــن ب ــای ای ــش ه چال

ــی  ــرای ۹ روز کاری متوال ــاخص کل ب ــته ش ــد پیوس ــران و رش معامله گ
بودیــم. ســهامداران خــرد بــا حضــور پررنــگ تــر در ســمت تقاضــا، طــی 
ــود  ــت خ ــزان مالکی ــر می ــان ب ــارد توم ــدود ۲00 میلی ــت روز کاری ح هف
ــاه،  ــار م ــدود چه ــس از ح ــران را پ ــورس ته ــاخص کل ب ــد و ش افزودن
ــورس  ــی ب ــیدند. بازده ــا بخش ــد ارتق ــزار واح ــرز ۱۷5 ه ــاالی م ــه ب ب
تهــران در آخریــن مــاه ســال ۹۷ بــه ۱۲ درصــد رســید و بدیــن صــورت 
ــازار ثبــت  ــن ب ــه ای ــورس تهــران در کارنام ــخ ب ــن اســفند تاری طالیی تری

شــود.
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ــید،  ــال ۶5 رس ــطح از س ــن س ــه باالتری ــی دالر ب      بازده
شــاخص ارزی در آخریــن روز کاری ســال ۹۷ روی عــدد ۱۳ هــزار و 
ــال  ــود را در ۳۳ س ــال خ ــانی ترین س ــا نوس ــت، ت ــرار گرف ــان ق 50 توم
ــه  ــه  ب ــی نقط ــفند بازده ــم در ۲8 اس ــن رق ــا ای ــد، ب ــه کن ــته تجرب گذش
نقطــه دالر در مقایســه بــا آخریــن روز کاری ســال ۹۶ بــا ۹۷ بــه حــدود 
۱۶۷ درصــد و متوســط قیمتــی ایــن ارز در ســال ۹۷ بــه حــدود ۱0 هــزار 
ــل،  ــن ســال قب ــا میانگی ــم ب ــن رق ــان رســید و در مقایســه ای و 5۱5 توم
ــز  ــفندماه نی ــکه در اس ــد س ــت. رش ــد دالر اس ــد رش ــانگر ۱۶0 درص نش
ــال های ۱۳۷۳، ۱۳۷4  ــان داد. در س ــد را نش ــاالی ۱80 درص ــی ب بازده
و ۱۳۹0شــوک های 48، 5۳ و ۱00 درصــدی را تجربــه کــرده بــود و 
طــی یــک دوره ۱۶ ســاله یعنــی از ســال ۱۳۷5 تــا ۱۳۹0 هرگــز بازدهــی 

فراز و نشیب های زمستانی بازار ارز
گروه اقتصادی

بــاالی ۳5 درصــد ثبــت نشــده بــود. دالر در مقایســه بــا ســایر ارزهــا نیــز 
رشــد بیشــتری را تجربــه کــرد. پــس از دالر درهــم امــارات قــرار گرفــت. 
یکــی از مهم تریــن عوامــل رشــد دالر را مــی تــوان ورود تقاضــای 
ــک  ــوان ی ــه دالر به عن ــی ب ــرایط نااطمینان ــوال در ش ــه معم ــی ک احتیاط
ــه صــورت ســنتی دالر  ــران ب ــوان نمــود. در ای ــن می نگــرد، عن ارز مطمئ
ــد.  ــمار می رون ــذاران به ش ــرمایه گ ــرای س ــن ب ــای ام ــکه مکان ه و س
ــای  ــوان ارزه ــوئیس به عن ــک س ــن و فران ــن ژاپ ــی ی ــای جهان در بازاره
پناهــگاه شــناخته می شــوند. تحلیلگــران معتقدنــد کــه مهــم تریــن 
ــه  ــود، ک ــان ب ــزار و ۲00 توم ــدد 4 ه ــتن دالر در ع ــه داش ــل، نگ عام
موجــب هــدر رفــت منابــع ارزی بــرای حمایــت از ایــن تصمیــم شــد و در 

ــورد. ــم خ ــرخ ارز رق ــابقه در ن ــای بی س ــم جهش ه ــت ه نهای
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ــی محــرک دالر  ــای جهان ــد بازاره ــز رش ــی نی از منظــر جهان
ــی از  ــه شــاخص دالر در بازارهــای جهان ــی ک ــه صورت شــد ب
ــدی در طــول  ــاالی ســطح ۹۶ واح ــه ب ــدی ب ــال ۹0 واح کان
ــازار  ــه ب ــن نشســت کمیت یــک ســال حرکــت نمــود، در آخری
آمریــکا بــر تــداوم رونــد انقباضــی در سیاســت پولــی متکــی بر 
نــرخ بهــره تــا ســال ۲0۲0 میــالدی تأییــد شــد. امــا نارســایی 
ریســک های  بازارهــای ســهام،  ســنگین  ریــزش  تــورم، 
ــکا و  ــان آمری ــاری می ــگ تج ــورو و جن ــه ی ــادی منطق اقتص
چیــن سیاســت انقبــاض تدریجــی فــدرال رزرو را بــه سیاســت 

ــل کــرد.  ــرخ بهــره تبدی ــه و توقــف رشــد ن صبوران
ــار  ــدگان اخط ــه صادرکنن ــه ای ب ــزی در اطالعی ــک مرک بان
ارزی داد، در ایــن اطالعیــه بــر تســریع بازگشــت ارز حاصــل از 
صــادرات تاکیــد داشــت. مطابــق ایــن اطالعیــه، صادرکنندگان 
مکلــف بــه بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات خــود حداکثــر 
ــه  ــه چرخ ــد از صــادرات ب ــاه بع ــه م ــی س ــدت زمان ظــرف م
اقتصــادی کشــور هســتند. منازعــه و اختــالف پیرامــون 
پیمان ســپاری ارزی میــان بخش خصوصــی و سیاســت گذار 
پولــی و تجــاری هنــوز پایــان نیافتــه. بــر ایــن اســاس مقــرر 
ــک  ــران، بان ــی ای ــاق بازرگان ــور ات ــا حض ــه ای ب ــد جلس ش
مرکــزی و وزارت صنعــت،  معــدن و تجــارت برگــزار شــود تــا 

ــان داده شــود. ــن مناقشــات پای ــه ای ب
ســازمان برنامــه بودجــه بعــد از بانــک مرکــزی دومیــن نهــاد 
دولتــی اســت کــه در خصــوص نوســانات ارز در ســال گذشــته 
گزارشــی را منتشــر نمــود، در ایــن گــزارش  سرمنشــأ جهــش 
ارزی عوامــل سیاســتی، بیرونــی و انتظــاری در اتفاقــات بــازار 
ــرخ ســود بانکــی،  ــی همچــون کاهــش ن ــار اقدامات ارز، در کن
ــه  ــی ب ــق ارز 4۲00 تومان ــی، تزری ــای خارج ــدید تهدیده تش
بــرای واردات کاالهــای  ارزان  ارز  آزاد و اختصــاص  بــازار 
غیرضــروری عنــوان شــد، اقتصــاد ایــران در یــک دهــه 
گذشــته از ایــن جریــان دو بــار گزیــده شــد، آغــاز ایــن جهــش 
ــود، در ایــن گــزارش  مــورد نظــر ســازمان برنامــه و بودجــه ب
ــاق درس هــای  ــن اتف ــوان از ای ــی ت ــوان شــد کــه م ــز عن نی
بزرگــی گرفــت، ایــن ســازمان یــک نهــاد تلفیقــی اســت کــه 
براســاس ماموریتــش کــه گــزارش عملکــرد داده هــا اســت. در 
ــر برداشــته و عــالوه  ــدم جلوت ــن گــزارش ســازمان یــک ق ای
بــر روایــت آمــار، تحلیــل هــای کارشناســی را نیــز ارایــه داد. 
ــزی در ســال ۹۶ متوســط  ــک مرک ــای بان ــر اســاس داده ه ب
قیمــت دالر ۳4۲5 تومــان در بــازار اصلــی و در بــازار آزاد 
404۶ تومــان بــود یعنــی شــکاف ۶۲۱ تومانــی بیــن دو نــرخ. 
ــانات ارزی از  ــکل نوس ــه مش ــت ک ــد اس ــازمان معتق ــن س ای
ــی  ــود بانک ــرخ س ــش ن ــر کاه ــه خاط ــهریورماه ب ــدای ش ابت
ــش  ــدف کاه ــا ه ــم ب ــن تصمی ــد. ای ــاز ش ــه ۱5 درصــد آغ ب
ــه  ــد گرفت ــش تولی ــژه در بخ ــی به وی ــن مال ــای تامی هزینه ه

شــده بــود. واکنــش هــای ســرمایه گــذاران نســبت بــه ایــن کنــش انتقــال ســپرده ها از 
ــی  ــود. بخش ــپرده ب ــروج س ــاله و خ ــاب های یک س ــه حس ــدت ب ــاب های کوتاه م حس
از نقدینگــی  بــه ســایر بازارهــا از جملــه بــازار ارز، ســکه و مســکن، و همســویی آن بــا 

ــم زد. ــم را رق ــان و تالط ــام، نوس ــکا از برج ــروج آمری خ
ــازار آزاد و  ــه ب ــت ب ــر قیم ــق ارز زی ــت و تزری ــق تثبی ــزی از طری ــک مرک ــه بان مداخل
ــزوده 5  ــر ارزش اف ــات ب ــرح مالی ــرای ط ــار اج ــفته بازی در کن ــای س ــش تقاض افزای
ــز  ــر رشــد قیمــت در پایی درصــدی از تراکنــش هــای بانکــی در امــارات از عوامــل موث
ســال گذشــته به حســاب می آینــد. محاســبه نــرخ ارز حقیقــی بــر مبنــای روش برابــری 
ــکالت  ــی از مش ــان دهنده یک ــه ۱۳8۱، نش ــال پای ــاس س ــد)PPP(  براس ــدرت خری ق
ریشــه ای بــازار ارز در ســال های اخیــر اســت کــه از نظــر کارشناســان ســازمان برنامــه، 
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ــازار ارز در ســال ۹۶ داشــته اســت.  نقــش پررنگــی در وقــوع نوســانات ب
ــا ۱۳۹5،  ــال های ۱۳۹۲ ت ــه  س ــرخ ارز در فاصل ــب ن ــل مناس ــدم تعدی ع
باعــث شــد تــا بخشــی از تــورم انباشــت  شــده در ســال ۹۶ تخلیــه شــود. 
ــز  ــر چی ــی و اســمی، بیشــتر از ه ــرخ ارز حقیق ــف جهــت ن ــت مخال حرک
نشــان دهنده ایــن اســت کــه مزیــت صادراتــی، در اقتصــاد ایــران رو بــه 

ــش. ــال افزای ــت واردات درح ــل مزی ــوده و در مقاب ــش ب کاه
کاهــش نــرخ حقیقــی بیانگــر آن اســت کــه تقاضــای وارداتــی بــرای نــرخ 
ارز همــواره درحــال افزایــش بــوده تــا اینکــه بــه نقطــه انفجــار نزدیــک 
ــوان  ــی ت ــکالت م ــایی مش ــا شناس ــت ب ــد اس ــازمان معتق ــن س ــود. ای ش
ــوان  ــه عن ــه و بودج ــازمان برنام ــه داد، س ــز ارای ــبی نی ــای مناس راهکاره
ــه  ــب الیح ــدم تصوی ــفته بازی، ع ــب س ــی موج ــای احتیاط ــرد تقاض ک
ــر شــدن شــبکه  ــی تروریســم ، محدودت ــا پولشــویی، تامیــن مال ــارزه ب مب
نقــل و انتقــاالت ارزی، کاهــش درآمدهــای ارزی ناشــی از تحریــم نفــت، 
ــه  ــد قابل توج ــادرات، رش ــل از ص ــت ارز حاص ــدم بازگش ــا ع ــر ی تاخی
ــظ ارزش  ــای حف ــود روش ه ــور و کمب ــرمایه از کش ــروج س ــای خ تقاض
ــادی  ــرایط اقتص ــن ش ــم ای ــل مه ــه از عوام ــاد جامع ــرای آح ــی ب دارای

اســت.
تخصیــص دالر 4۲00 تومانــی پرحاشــیه ترین تصمیــم ســال ۹۷ طــی ۳0 
ــری و هــم از جهــت  ــد تصمیم گی ــود، هــم از جهــت رون ســال گذشــته ب

ــه  مــاه آمارهــای تجــارت خارجــی  ــد مــاه ب تحقــق اهــداف. مقایســه رون
ــور  ــه صــادرات کش ــد ک ــان می ده ــته نش ــال گذش ــه س ــران نســبت ب ای
بــه لحــاظ ارزشــی رونــد صعــودی را ثبــت کــرده اســت، امــا بــه محــض 
صــادرات،  بــرای  مختلــف  دســتورالعمل های  و  بخشــنامه ها  صــدور 
ــا  ــد ب ــه بع ــان ب ــاه آب ــور از م ــده و صــادرات کش ــف ش ــد متوق ــن رون ای
ــر خــود  ــز اث ــن حــال، نوســان ارزی نی ــه رو شــده اســت. در عی افــت روب
ــرخ  ــش ن ــا افزای ــه ب ــت. به طوری ک ــان داده اس ــور نش ــر واردات کش را ب
ــود  ــادی خ ــه اقتص ــروری صرف ــالم غیرض ــال جاری، واردات اق ارز در س
ــه  ــدا ب ــرخ ارز در ابت ــش ن ــه افزای ــع اگرچ را از دســت داده اســت. در واق
ــاه هــم  ــا در دی م ــوده، ام ــه ضــرر واردات ب صــادرات کمــک کــرده و ب
ــض  ــی نب ــوک های مقررات ــل ش ــه دلی ــم ب ــانات ارزی و ه ــل نوس به دلی
تجــارت کنــد شــد. مــازاد تــراز تجــارت خارجــی کشــور تــا پایــان دی مــاه 
ــه دی  ــی ب ــاه منته ــید. در ۱0 م ــون دالر رس ــه ۶۷8 میلی ــال جاری ب س
ســال ۹۷، حجــم صــادرات غیرنفتــی ایــران بــه ۹4 میلیــون و 8۷5 هــزار 
تــن رســیده اســت کــه ارزش آن رقمــی برابــر ۳۶ میلیــارد و ۳50 میلیــون 
ــان دی  ــا پای ــه ت ــود ک ــاهده می ش ــب مش ــن ترتی ــه ای ــود. ب دالر می ش
مــاه ســال جاری صــادرات ایــران نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 
افزایــش بیــش از ۲ درصــدی از نظــر ارزش دالری و افــت 5/ 4 درصــدی 

ــه لحــاظ وزنــی داشــته اســت. ب
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ــرد طــرح پرداخــت علی الحســاب  ــالم ک ــه ای اع ــزی در بیانی ــک مرک بان
ــا  ــی ه ــرد پرداخت ــاس عملک ــروش ارز براس ــد و ف ــات خری ــود و مالی س
ــوع  ــن موض ــه ای ــد ک ــران معتقدن ــل گ ــت. تحلی ــد گرف ــورت خواه ص
ــن  ــت. ای ــت اس ــع در دول ــود مناب ــای کمب ــری از دغدغه ه ــکانس دیگ س
طــرح موجــب ایجــاد یــک مناقشــه دالری در تیــم اقتصــادی دولــت شــده 
ــف آن، باعــث ایجــاد  اســت. مناقشــه ای کــه در صــورت عــدم تعیین تکلی
پیامدهایــی بــرای بــازار ارزخواهــد شــد. بانــک مرکــزی به دنبــال تصویــب 
ــد و  ــات خری ــود و مالی ــاب س ــت علی الحس ــی پرداخ ــک  فوریت ــرح ی ط
فــروش ارز بــود، در الیحــه بودجــه ۹۷، دولــت پیش بینــی کــرده بــود کــه 
ــت  ــه اس ــر گرفت ــه در نظ ــه در بودج ــی ک ــاوت ارز ۳500 تومان از مابه التف
ــه  ــت را ب ــروش نف ــزی ارز حاصــل از ف ــک مرک ــه بان ــی ک ــر میزان ــا ه ت
ــات از  ــود و مالی ــان س ــارد توم ــزار میلی ــدود ۱0 ه ــاند ح ــروش می رس ف

ــد. ــت کن ــک مرکــزی دریاف بان
ــاوت قیمــت ارز  ــد مابه التف ــه بای ــد اســت ک ــه معتق ــه بودج ــازمان برنام س
کمــک حــال دولــت باشــد، در بودجــه ۹۷، دالر معــادل ۳500 تومــان بــود، 
ــرده  ــر ک ــان تغیی ــه 4۲00 توم ــن ارز ب ــال ۹۷ ای ــاه س ــن م ــه از دومی ک
اســت. از حــدود ۳۱ میلیــارد دالر واردات انجــام شــده، حــدود ۱0 میلیــارد 
دالر بــرای دارو و کاالهــای اساســی هزینــه شــده اســت و ۷ میلیــارد دالر 
آن نیــز توســط صادرکننــدگان بــه ســامانه نیمــا برگشــته اســت. در نتیجــه 
حــدود ۱4 میلیــارد دالر احتمــاال بــا ارز نیمایــی بــه فــروش رســیده اســت. 
تفــاوت ارز نیمایــی را 8500 تومــان در نظــر بگیریــم، بــر اســاس ادعــای 
ســازمان برنامــه و بودجــه حــدود 4۲ تــا ۷0 هــزار میلیــارد تومــان بانــک 
مرکــزی درآمــد کســب کــرده اســت. بررســی ترازنامــه بانــک مرکــزی از 
ســال ۹0 تــا ۹5 نشــان می دهــد کــه حتــی در نوســانات ارزی ســال ۹0 و 

۹۱ نیــز بانــک مرکــزی ســود چندانــی نداشــته اســت.
دالر در آخریــن روز بهمن مــاه تنهــا ۳0 تومــان رشــد کــرد، فرصــت 
ــارد دالری از  ــذ وام 5 میلی ــوز اخ ــد مج ــران، تمدی ــه ای ــاره FATF ب دوب
روســیه، شناســایی ســود برخــی نوســان گیران در مــرز ۱۳ هــزار تومانــی، 
احتیــاط معامله گــران در خریــد ارز پــس از برخوردهــای امنیتــی و کاهــش 
افزایــش نــرخ حوالــه درهــم، در کاهــش نوســان بــازار ارز در روز انتهایــی 
ــن  ــی ای ــزان بازده ــش می ــن کاه ــود ای ــا وج ــد. ب ــل بودن ــاه دخی بهمن م
ــار  ــز آم ــای مرک ــد. داده ه ــت ش ــد ثب ــاالی ۱۲ درص ــاه ب ــن م ارز در ای
نشــان می دهــد در بهمـــن مـــاه، تــــورم نقطـــه ای پردرآمدتریــن دهـــک 
جامعــه ۲/ 44درصــد، در مقابــل کم  درآمدترین دهکـ، ۲/ 4۲ درصـــد بـــوده 
اس. ایــن در حالــی اســت کــه دولــت مدعــی اســت بــرای کاهــش فشــار 
ــی از  ــب ارز دولت ــارد دالر در قال ــدود ۱۲ میلی ــد ح ــای کم درآم از  خانواره

ــص داده اســت. ــرای واردات کاالهــای اساســی تخصی ــدای امســال ب ابت
در پانزدهمیــن روز از اســفند مــاه دالر در محــدوده ۱۳ هــزار و 450 
ــالل در  ــد، اخت ــاور دارن ــران ب ــی از معامله گ ــت، برخ ــرار داش ــان ق توم
میــزان عرضــه ارز و نــوع فــروش آن باعــث افزایــش نوســان شــده اســت، 
حــال آنکــه عــده دیگــری تغییــرات قیمتــی حوالــه درهــم را در نوســانات 
بــازار داخلــی موثــر دانســته اند. نوســانات دالر در روزهــای پایانانــی ســال 
شــکل سینوســی پیــدا کــرده اســت و قیمــت از هــر مســیری بــاال مــی رود، 

ــد. ــت می کن ــوس حرک ــت معک ــرعت در جه ــه س ب
ــده ای  ــد و آموزن ــازار ارز و عــوارض آن درس هــای بســیار مفی تحــوالت ب
بــرای همــگان بــه ارمغــان آورد. بــا اتــکا بــه ایــن تجربــه بــا ارزش و البتــه 
ــب در  ــت گذاری مناس ــرای سیاس ــتواری ب ــن و اس ــای متق ــران، گام ه گ
ســال آینــده برداشــت. مشــروط بــه اجتنــاب از تکــرار خطاهــای گذشــته، 
ــی،  ــل ارز ترجیح ــذف کام ــر، ح ــد مگ ــد ش ــر نخواه ــز میس ــر نی ــن ام ای
ــه  ــه کلی ــم آن ب ــکل ارزی و تعمی ــازار متش ــل ب ــریع و کام ــدازی س راه ان
مبــادالت ارزی اعــم از اســکناس و حوالــه، اجتنــاب جــدی و کامــل دولــت 
ــه  ــه ب ــا توج ــازار. ب ــرخ ارز در ب ــت ن ــت و مدیری ــزی از تثبی ــک مرک و بان
افزایــش اختیــارات بانــک مرکــزی و همچنیــن بــا اقدامــات مناســب ایــن 
بانــک در ماه هــای اخیــر از جملــه تقویــت ذخایــر ارزی، افزایــش شــفافیت 
ــالح  ــرایط اص ــر ش ــال حاض ــکل ارزی، در ح ــازار متش ــکیل ب ــازار و تش ب
ــدازه  ــه ان ــرای پیشــبرد آن سیاســت ها، ب سیاســت ارزی و ضمانــت اجــرا ب

کافــی فراهــم شــده اســت. 
ــاخص آزادی  ــران در ش ــه ای ــزر رتب ــه فری ــزارش موسس ــن گ ــی آخری ط
ــا ۱۹ پلــه صعــود در رتبــه ۱۳0 قــرار گرفــت، بهبــود جایــگاه  اقتصــادی ب
ــن  ــرای حضــور ســرمایه گذاران خارجــی اســت، ای ــی ب ــران نشــانه مثبت ای
موسســه موانــع آزادی اقتصــادی در ایــران را در پنــج رکــن »آزادی تجــارت 
ــوق مالکیــت«،  ــی و حق ــی«، »سیســتم حقوق ــی«، »شــفافیت پول بین الملل
»انــدازه دولــت« و »مقــررات« )شــامل مقــررات حــوزه کســب وکار، 
مقــررات بــازار کار و مقــررات بــازار اعتبــاری( شناســایی کــرد. امــا بــرای 
ــد  ــادی بای ــاخص آزادی اقتص ــران در ش ــوب ای ــگاه مطل ــه جای ــیدن ب رس
ــتن  ــرای شکس ــی ب ــای عملیات ــه راهکاره ــامل ارائ ــی ش ــدام اصل دو اق
قفل هــای اقتصــاد ایــران و انعــکاس اطالعــات صحیــح از وضعیــت 
ــرار  ــت گذاران ق ــتور کار سیاس ــی، در دس ــای بین الملل ــه نهاده ــور ب کش

ــرد.  گی
ــی را  ــش متوال ــن افزای ــفند، دالر دومی ــن روز از اس ــت و چهارمی در بیس
ــارات ارزی  ــت انتظ ــر جه ــران از تغیی ــی از معامله گ ــا برخ ــرد ت ــه ک تجرب
ــش  ــن افزای ــت دومی ــتند، ثب ــاد داش ــان اعتق ــد. کارشناس ــخن بگوین س
ــر  ــی، تغیی ــزار تومان ــال ۱۳ ه ــه در کان ــان روزان ــن نوس ــی، دومی متوال
ــه  ــازه ای از جمل ــس ب ــی از حب ــور مقطع ــی و عب ــی هفتگ ــت بازده عالم
عالمت هــای تغییــر انتظــارات در بــازار هســتند کــه جهــت بــردار 

ــد. ــانه می رون ــر نش ــداد باالت ــوی اع ــه س ــاری را ب انتظ

مراجع
بانک مرکزی ایران- ســازمان بورس و اوراق بهادار

دنیای اقتصــاد- اتحادیه طال و جواهر
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    مــدل ســازی اطالعــات ســاختمان  بــه عنــوان یــک 
ــت. در  ــده اس ــرح گردی ــاز مط ــاخت و س ــت س ــد در صنع ــوژی جدی تکنول
تعریفــی محققــان بــی.آی.ام را چنیــن تعریــف مــی کنند:«بــی.آی.ام نســخه 
ــق و  ــه دقی ــوم هندس ــامل عل ــت و ش ــروژه اس ــی از پ ــای الکتریک ی المثن
اطالعــات مرتبطــی مــی باشــد کــه بــرای ســاخت، تولیــد و انجــام فعالیــت 
 ,Benedict D & David J( ».ــت ــاز اس ــورد نی ــروژه م ــدارکات در پ ــای ت ه

)۲0۱۲
ــت  ــی.آی.ام طبیع ــه »ب ــود ک ــی ش ــد م ــن قی ــری  چنی ــف دیگ در تعری
مســتقل ســازه،الیه معمــاری امــور مکانیکی،الکتریکــی و لولــه کشــی را بــه 
وســیله قــراردادن اجــزای یــک پــروژه در کنــار یکدیگــر تشــریح مــی کنــد«.

بــر طبــق گــزارش Auto desk)۲008( بــی.آی.ام وظیفــه ی خلــق، مدیریــت 

مدل سازی اطالعات ساختمان
روشنک میرحسینی

تعاریف، کاربردها، مزایا و نقش آن
 در آینده صنعت ساخت و ساز

ــک  ــات را در ی ــن اطالع ــده دارد و همچنی ــر عه ــت را ب ــت هدای و در نهای
ــهیل  ــات، تس ــردن اطالع ــیم ک ــور تقس ــه منظ ــی ب ــدی اطالعات ــته بن دس
دسترســی ذینفعــان پــروژه و ایجــاد یکپارچگــی بیشــتر در انجــام فعالیــت هــا 
قــرار مــی دهــد. عــالوه بــر آن بــی.آی.ام پیوســتگی اطالعــات را بــه وســیله 
مرتبــط کــردن آنهــا در یــک بســتر اطالعانــی تضمیــن مــی کنــد، برایــن 
اســاس تمــام تغییــرات اعمالــی بــه صــورت خــودکار بــه روز شــده و بــا تمــام 
ــات را  ــی.آی.ام اطالع ــرآن ب ــالوه ب ــوند. ع ــی ش ــگ م ــا هماهن ــش ه بخ
ضبــط و نگهــداری کــرده و قابلیــت دسترســی بــرای دفعــات بعــدی توســط 
ــری دیگــر را فراهــم مــی ســازد.  ــه هــای کارب ــا و برنام ســایر ســازمان ه
همچنیــن بــی.آی.ام مــی توانــد بــه عنــوان پــل ارتباطــی قــوی بیــن قوانیــن 

)۲0۱4 ,Kraatz, Sanchez, & Hampson ( .ــه شــود ــف در نظــر گرفت مختل

مقدمه
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ــی از کاراکترهــای عملکــردی و فیزیکــی یــک ســاختمان  ــه دیجیتال ۱. ارائ
بــه همــان صــورت کــه در واقعیــت وجــود دارد.

منابــع دانشــی گوناگــون را بــه منظــور ایجــاد اطالعــات پیرامــون ســاختمان 
هــا تقســیم بنــدی مــی کنــد.

ــات  ــه حی ــول چرخ ــری در ط ــم گی ــرای تصمی ــخگو را ب ــتر پاس ــک بس ی
ــد. ــی ده ــکل م ــان آن ش ــا پای ــاز ت ــروژه از آغ پ

ــه  ــات ســاختمان ب ــری اطالع ــرای ایجــاد و بکارگی ــدی تجــاری ب ۲. فرآین
ــات آن  ــول حی ــروژه در ط ــرداری از پ ــره ب ــاخت و به ــی، س ــور طراح منظ

اســت.
بــه ذینفعــان پــروژه اجــازه مــی دهــد تــا از طریــق قابلیــت همــکاری بیــن 
ــات یکســان و مشــترک دسترســی  ــه اطالع ــان ب ــک زم ــا، در ی ــگاه ه پای

داشــته باشــند.
۳. یــک ســازمان دهنــده و کنتــرل کننــده فرآینــد هــای تجــاری، از 
طریــق اســتفاده از اطالعــات در یــک الگــوی دیجیتالــی، در جهــت تقســیم 
ــت. )  ــروژه اس ــک پ ــر ی ــه عم ــول چرخ ــام ط ــات در تم ــدی اطالع بن

)۲0۱۳  ,KARATHODOROS & BRYNJÓLFSSON

ایــده ي اولیــه ی بــي .آي .ام بــه ایــده ابتدایــيCAD در ســال هــاي دهــه 
۱۹80 بــر مــي گرددکــه توســط پژوهشــگران بــه صــورت اجمالــی توضیــح 
داده شــده و در اســتفاده از نــرم افــزار هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. 
در ایــن زمــان، بــي .آي. ام بــه معنــاي مــدل ۳ بعــدي گرافیکــي ســاختمان 
معنــا مــي داد کــه بــه وســیله اطالعــات ســطح بــاالي اضافــي غنــي ســازي 
شــده بــود )اطالعــات بــا گرافیــک همــکاري مــي کردنــد(. تعریــف جدیــد 

ــد و در  ــر ش ــالدي ظاه ــا ۲000 می ــای ۱۹۹0 ت ــال ه ــي . آي . ام در س ب
 Single Building:هــا )مــدل منفــرد ســاختمانSBM ایــن زمــان تعــدادي از
Model(، کــه ایــده هــای پیشــنهاد شــده توســط کمپانــی هــای نــرم افــزاری 

متفــاوت CAD ماننــدRevit,Autodesk,Graphisoft,Bentley مــی باشــند، در 
 ,Migilinskas, Popov, Juocevicius, & Ustinovichius( .بــازار تحقــق یافتنــد

.)۲0۱۳
در طــی ســال هــاي گذشــته، تــالش هایــی پیوســته و مــداوم بــراي ارائــه 
ــي  ــدي، وحت ــدي، 5بع ــدل 4بع ــا م ــنتي ب ــدي س ــي .آي . ام ۳ بع ــدل ب م
ــت  ــاس مدیری ــه براس ــت ک ــورت گرف ــاختمان ص ــت س ــدي در صنع ۶بع
ــي  ــف خاص ــتا تعری ــن راس ــد. در ای ــعه یافتن ــول توس ــر محص ــه عم چرخ
ــروژه  ــت پ ــا »مدیری ــاختمان« ی ــر س ــه ي عم ــت چرخ ــوان« مدیری ــا عن ب
ی یکپارچــه نظــري« مطــرح شــد. و نکتــه حائــز اهمیــت ایــن اســت کــه 
اســتفاده از بــي .آي ام نیازمنــد توســعه فــوری ابزارهــاي قابــل اعتمــاد بــراي 
تبــادل اطالعــات در زمــان واحــد مــی باشــد تــا از ایــن طریــق هماهنگــي 
هــای مســتقیم و موثــر فراهــم شــده  و فرایندهــا مــورد پایــش قــرار گیرنــد.

  .)۲0۱۳  ,Migilinskas, Popov, Juocevicius, & Ustinovichius(
ــي .آي .ام  ــتفاده از ب ــي در اس ــوغ اندک ــطح بل ــوز س ــاختمان هن ــت س صنع
را نشــان مــي دهــد چــرا کــه تغییــرات کافــي در مــدل تجــاري ســنتي بــا 
ــط  ــه توس ــی ک ــت. در پژوهش ــوده اس ــراه نب ــد هم ــاي جدی ــي ابزاره معرف
ــه  ــورت گرفت ــي .آي .ام ص ــرش ب ــه پذی ــه McGrow Hill در زمین موسس
ــراي اســتفاده از بــي  اســت، عــدم وجــود نیــاز کافــي از ســوي مشــتریان ب
 Porwal &(  .آي .ام بــه عنــوان عامــل اصلــي شناســایي شــده اســت.

.  )۲0۱۳  ,Hewage

تعاریف بی.آی.ام
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کاربرد روز افزون فزاينده هاي مدل سازي اطالعات 
ساختمان در صنعت ساخت و دنيا

ــر  ــاي زی ــزارش ه ــده از گ ــتخراج ش ــات اس ــار و اطالع     آم
نشــان مــي دهــد کــه اســتفاده از مــدل ســازي اطالعــات ســاختمان در ســال 
ــدم  ــش اســت و در صــورت ع ــه افزای ــه شــدت رو ب ــا ب ــر در دنی ــاي اخی ه
توجــه بــه ضــرورت اســتفاده از ایــن مــدل هــا در کشــور عــالوه بــر محــروم 
شــدن از مزایــاي ایجــاد شــده، ســازمان هــای داخلــی متخصــص در صنعــت 
ــا ســازمان هــاي متخصــص خارجــي از  ــان مشــترک خــود را ب ســاخت، زب

دســت خواهنــد داد.
• اســتفاده از مــدل ســازي اطالعــات ســاختمان در ســال ۲00۷ ، ۲8% بــوده 

کــه در ســال ۲00۹ بــه 48% رســیده اســت.
• 4۳% از کاربــران در ســطح پیشــرفته قــرار دارنــد کــه ایــن مقــدار نســبت بــه 

ســال ۲00۷، ســه برابــر بیشــتر شــده اســت.
• نیمــي از پیمانــکاران از مــدل ســازي اطالعــات ســاختمان یــا ابــزار مرتبــط 

بــا آن اســتفاده مــي کننــد )4برابــر بیشــتر از ســال ۲00۷(.
• دو ســوم حرفــه اي هایــي کــه از مــدل ســازي اطالعات ســاختمان اســتفاده 

مــي کننــد در بیــش از ۶0%پــروژه هــاي خــود آن را بــه کار مــي گیرند.

• یــک ســوم از همــه کاربــران مــدل ســازي اطالعــات ســاختمان در ســال 
ــات   ــازي اطالع ــدل س ــود از م ــاي خ ــروژه ه ــش از ۶0% از پ ۲00۹ ، در بی

ســاختمان اســتفاده مــي کردنــد.
• 4۲% از کســاني کــه از مــدل ســازي اطالعــات ســاختمان اســتفاده نمــي 
ــده  ــد مــدل ســازي اطالعــات ســاختمان در 5 ســال آین ــده دارن ــد عقی کنن

ــادي در صنعــت ســاخت و ســاز خواهــد داشــت. ــت بســیار زی اهمی
• تقریبــا نیمــي از کســاني کــه از مــدل ســازي اطالعــات ســاختمان اســتفاده 
نکــرده انــد ایــن آمادگــی را دارنــد کــه از ارزش بالقــوه آن ســود برنــد )قلــی 

زاده, ۱۳۹۲(.
- ارزش مدل سازي اطالعات ساختمان براي ذي نفعان اصلي پروژه

در نمودارهــای ۱ و ۲ نشــان داده شــده اســت کــه از نظــر افــراد شــاغل در 
صنعــت ســاخت، مــدل ســازي اطالعــات ســاختمان در کــدام یــک از فازهاي 
ــروژه ارزش بیشــتري ایجــاد مــي  ــل پ ــک از عوام ــدام ی ــراي ک ــروژه و ب پ

کنــد.
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ــاخت  ــناد س ــي و اس ــعه طراح ــي در توس ــاران ارزش باالی ــوم معم • دو س
ــد. ــي بینن م

• ۷0 درصــد پیمانــکاران ارزش باالیــي در ســاخت ســاختمان و نصــب 
ــد. ــي کنن ــه م ــزات تجرب تجهی

• تقریبــا نیمــي از مهندســان ارزش بــاال را در فــاز اســناد ســاخت مــي بیننــد. 
ــد مــدل ســازي اطالعــات  ــده دارن ــي کــه 40 درصــد از آن هــا عقی در حال
ــد بســیار  ــي توان ــزات م ــاز توســعه طراحــي و نصــب تجهی ســاختمان در ف

ســودمند باشــد.
• بــا پیشــرفت مــدل ســازي اطالعــات ســاختمان و قابلیــت هایــش، ظرفیت 

آن در فــاز هــاي پایانــي پــروژه بیشــتر مشــخص مــي شــود.
ــا 4۳  ــکاران ب ــه پیمان ــاختمان ) از جمل ــت  س ــادي در صنع ــاي  زی • گروه
درصــد و کارفرمایــان بــا 4۱ درصــد( معتقدنــد کــه معمــاران بیشــترین ارزش 

را تجربــه مــي کننــد.
ــترین ارزش را  ــازه بیش ــان س ــد مهندس ــکاران معتقدن ــد از پیمان •  4۷ درص

بــه دســت مــي آورنــد.
• کارفرمایــان )5۲ درصــد( بیــش از همــه معتقدنــد کــه مدیــران ســاخت و 

پیمانــکاران عمومــي بیشــترین ارزش را کســب مــي کننــد.

• پیمانــکاران 5۶ درصــد بســیار بیــش از بقیــه معتقدنــد کــه نصــب کننــدگان 
ــري مــدل ســازي اطالعــات ســاختمان   ــي از بکارگی ــزات ارزش باالی تجهی

بــه دســت مــي آورنــد.
ــازي  ــدل س ــادي از م ــد ارزش زی ــان معتقدن ــي از کارفرمای ــش از نیم • بی
ــزان  ــه می ــا ب ــروه ه ــه گ ــا بقی ــد ام ــي کنن ــاختمان کســب م ــات س اطالع

کمتــر از ۳0 درصــد ایــن اعتقــاد را دارنــد. دلیــل ایــن موضــوع شــاید ایــن 
باشــد کــه گــروه هــاي دیگــر انتظــار دارنــد کارفرمایــان ارزش هــاي بســیار 
بیشــتري در فــاز بهــره بــرداري و نگــه داري از تســهیالت  بــه دســت آورنــد 

ــی زاده, ۱۳۹۲(. )قل
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ــود  ــاختمان در بهب ــات س ــازي اطالع ــدل س ــان ارزش م ــت زم ــا گذش ب
ــته  ــش از گذش ــاختماني بی ــات س ــاخت تاسیس ــه س ــوط ب ــاي مرب فراینده
نمایــان مــي شــود. نمــودار  ۳نشــان مــي دهــد بــه کارگیــري مــدل ســازي 
ــه نتایجــي در بخــش  ــاي ســاختماني چ ــروژه ه ــات ســاختمان در پ اطالع

ــي آورد. ــار م ــه ب ــف ب هــاي مختل
ــاختمان در  ــات س ــازی اطالع ــده مدلس ــی ش ــش بین ــودار ۳-ارزش پی نم

ــی زاده،۱۳۹۲( ــال ۲0۱4)قل ــروژه در س ــام پ ــف انج ــای مختل ــوزه ه ح
• پیمانکاران در مجموع از همه گروه ها خوش بین ترند.

ــر( دارای  ــي بهت ــا طراح ــي ب ــد )پروژهای ــکاران معتقدن ــد پیمان • ۶8درص
باالتریــن ارزش مــدل ســازي اطالعــات ســاختمان در ســال ۲0۱4 خواهنــد 

بــود.
ــاي  ــش ســاخته  ســازي( داراي مزای ــد )پی ــکاران معتقدن • ۶۲ درصــد پیمان

ــود. ــد ب ــادي در ســال ۲0۱۲ خواهن زی
• افزایــش پیــش بینــي پذیــري در پــروژه هــا مــي توانــد دعــاوي مشــاجرات 
آینــده را کاهــش دهــد. ۶4 درصــد پیمانــکاران عقیــده دارنــد ایــن فاکتــور 

ارزش باالیــي در ســال ۲0۱4 خواهنــد داشــت )قلــی زاده, ۱۳۹۲(. 

نقش مدل سازي اطالعات ساختمان در آينده صنعت 
ساخت و ساز
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    مســکن در پایــان پاییــز رکــورد ۲۲ ســاله را شکســت 
ــدای  ــران در ابت ــه تحلیلگ ــد ک ــته ش ــرایطی شکس ــورد در ش ــن رک ای
فصــل زمســتان اعتقــاد بــه برگشــت از ایــن رکــورد داشــتند. نســبت 
ــه  ــکونی ب ــد مس ــع واح ــر مرب ــر مت ــت ه ــن قیم ــل از میانگی حاص
 – R ــه ــان –P ب ــع آپارتم ــر مترمرب ــاالنه ه ــای س ــاره به ــط اج متوس
شــاخصی اســت کــه براســاس آن، وجــود یــا عــدم حبــاب در قیمــت 
خریــد و فــروش مســکن در یــک شــهر قابــل تشــخیص مــی شــود. 
ایــن شــاخص عــدد 8/ ۲۱ را نشــان مــی دهــد کــه باالتریــن نســبت 
ــه عــدد ســال 8۶ اســت. در دوره  ــک ب ــون و نزدی ــا کن از ســال ۷5 ت
ــا ۲۲ در نوســان  ــه ۱4 ت ــن نســبت معمــوال در دامن ــف ای هــای مختل
بــوده اســت. ایــن شــاخص از ســطح حداقلــی 5/ ۱۳ در پاییــز ۹۶ بــه 
۲/ ۱۶ در اســفند ۹۶ و ســپس 8/ ۱8 در تابســتان و در نهایــت بــه مــرز 
۲۲ درصــد در پایــان پاییــز رســید. اجــاره بهــا نیــز رشــد ۳0 درصــدی 

ــود. ــه مــدت مشــابه نشــان داده ب را نســبت ب

آینده شهر تهران و مسکن در سال 98
گروه اقتصادی

آینده شهر تهرانمسکن و شهر
آینــده گســترش شــهر تهــران بــا ســه طــرح بررســی گردید، حــدود 50 ســال 
ــران شــهری  ــد مدی اســت کــه توســعه شــهری در محــور افقــی مــورد تأیی
نیســت امــا بــا توجــه بــه آســیب هــای بلنــد مرتبه ســازی در ســالیان گذشــته 
ــب  ــوق شــهروندی و تخری ــع حق ــری از تضیی ــا هــدف جلوگی ــن طــرح ب ای
محیــط زیســت بــه واســطه تغییــر کاربــری در قالــب گســترش عمودی شــهر 
ــر  عنــوان شــد. کارشناســان حــوزه شــهر در دهــه هــای گذشــته همــواره ب
ــهر  ــری ش ــت پذی ــش جمعی ــذاری و افزای ــد بارگ ــت در رون ــاد محدودی ایج
تهــران تاکیــد داشــته اســت چراکــه ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه شــهر تهران 
گنجایــش جمعیــت پذیــری و ســکونت بیــش از حــد مشــخص را نــدارد. از 

ایــن رو ســه طــرح بــه مدیــران شــهری پیشــنهاد گردیــد:
۱- رشــد و گســترش افقــی شــهر: در ایــن طــرح محــدوده شــهر افزایــش 

پیــدا خواهــد کــرد. 
۲- رشــد و گســترش عمــودی شــهر: در ایــن طــرح افزایــش تراکــم 
ــود.  ــد ب ــتور کار خواه ــه  در دس ــازهای بلندمرتب ــاخت وس ــاختمانی و س س
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ــای  ــه معن ــهر ب ــی ش ــرد بازآفرین ــوع رویک ــا دو ن ــاماندهی از درون ب ۳- س
ــش  ــان افزای ــف جری ــا توق ــود ب ــای موج ــاختمان ه ــازی س ــب و نوس تخری
بلندمرتبــه ســازی یــا جانمایــی مشــخص بــرای ســاخت وســازهای بلندمرتبــه 

در محــدوده شــهری.
ــدوده  ــترش مح ــش گس ــن چال ــم تری ــران مه ــهر ته ــی ش ــع جغرافیای موان
شــهری تهــران اســت، تهــران از ســمت شــمال محدودیــت ارتفاعــی در تــراز 
ــر را دارد، محدودیــت زیســت محیطــی در جهــت شــرق و  ــاالی ۱800 مت ب
شــمال غــرب بــه دلیــل وجــود پــارک هــای ملــی و باغــات کــن، در غــرب 
پایتخــت اســتقرار صنایــع، پیوســتگی نقــاط جمعیتــی و همچنیــن محدودیــت 
ســاخت و ســاز بــه عنــوان دیــوار بــاد، در جنــوب پایتخــت نزدیکی بــه کویر و 
نقــاط شهرســتانی محدودیــت هایــی را بــرای گســترش در محور افقــی ایجاد 
کــرده اســت. البتــه مــی تــوان گفــت کــه گســترش تهــران در تمامــی محــور 
هــای ممکــن صــورت پذیرفتــه در حــال حاضــر در شــمال غــرب کــه شــهر 
تهــران بــه کــرج متصــل شــده، در جنــوب بــه نزدیکــی فــرودگاه رســیده و 
در شــرق نیــز بــه دماونــد، مدیــران شــهری بــه دنبــال پــروژه هــای کمربنــد 
ــه  ــی ب ــر طبیع ــدف ایجــاد بادشــکن و فیلت ــا ه ــوال ب ــبز در شــهرها معم س
منظــور مقابلــه بــا پدیــده گــرد و غبــار، شــن هــای روان، بادهــای موســمی 
و ایجــاد اکوسیســتم طبیعــی پیــش بینــی مــی شــوند. و مهــم تــر از مــوارد 
مطــرح شــده فضاهــای ســبز شــهری کمــک بــه تولیــد اکســیژن مــی کنــد 
کــه الزمــه هــر محیــط زیســت اســت. گســترش حاشــیه نشــینی و ایجــاد 
ــزرگ، در  محــدوده هــای جدیــد و گســترش فقــر در حاشــیه شــهر هــای ب
عیــن حــال از دیــدگاه کارشناســان حــوزه برنامــه ریــزی شــهری، وضعیــت 
کنونــی زیرســاخت هــای خدمــات رســان همچــون آب و فاضالب، بــرق و گاز 
و هزینــه بــاالی انتقــال بــه نواحــی جدیــد دلیــل دیگــری بــرای توجیــه پذیــر 

نبــودن گســترش شــهر تهــران در محــور افقــی اســت. 
رکــود بــر معامــالت خریــد مســکن در اثــر گرانــی و عــدم توانایــی خریــد، 
منجــر بــه انتقــال بخشــی از تقاضــا بــه ســمت اجــاره شــد. رشــد اجــاره بهــا 
از ســال ۹۶ رو بــه افزایــش گذاشــت، امــا طــی مــاه هــای اخیــر شــیب رشــد 
نقطــه ای، از ۳0 درصــد هــم عبــور کــرد. ایــن رکــود مــی توانــد »کاهــش 
عرضــه آپارتمــان اجــاره ای« و »افزایــش تقاضــای اجــاره نشــینی« را ســبب 
ــش  ــران، پی ــا در شــهر ته ــاره به ــا ۳0 ســال گذشــته اج شــود. بررســی ه
ــد. اگــر  ــرای آینــده اجــاره مســکن رقــم مــی زن بینــی هــای متفاوتــی را ب
بهــای ملــک ماننــد گذشــته رقــم مــی خــورد، وضعیــت تــورم اجــاره مســکن 
ــش رو  ــا در شــرایط پی ــود؛ ام ــد ب ــق انتظــار خواه ــی و مطاب ــدی منطق رون
مــی تــوان بــا بــر هــم خــوردن تعــادل، کاهــش عرضــه واحدهــای اجــاری 

و افزایــش قیمــت اجــاره پیــش بینــی مــی شــود.
ــی  ــق وام بانک ــی را از طری ــار کاف ــته اعتب ــوده نتوانس ــکن فرس ــوز مس هن

بدســت آور بــا اینکــه صــدور پروانــه ســاخت ۶0 هــزار واحــد مســکونی بــا 
هــدف بازآفرینــی بافــت فرســوده شــهری در کل کشــور صــادر شــده اســت 
هنــوز ایــن طــرح منتظــر دریافــت تســهیالت بانکــی اســت. معــاون وزیــر راه 
و شهرســازی هوشــنگ عشــایری در نشســتی عنــوان نمــود یکــی از اهــداف 
ــی شــهری ســاخت مســکن اســت کــه در انتظــار دریافــت  ــی بازآفرین اصل
تســهیالت بانکــی اســت و در صــورت تامیــن تســهیالت عملیــات اجرایــی 
ــازمان  ــا س ــی ب ــزود: رایزن ــد. وی اف ــد ش ــروع خواه ــد ش ــداد واح ــن تع ای
برنامــه وبودجــه و صنــدوق توســعه ملــی در حــال انجــام اســت ولــی نیــاز 
بــه ســرعت بیشــتری دارد، وی تصریــح کــرد: یکــی دیگــر از مــوارد پیــش 
ــروژه هــای  ــرای نوســازی محــالت هــدف ســاخت وســاز پ ــی شــده ب بین
زیربنایــی و روبنایــی اســت. تصریــح کــرد: در ایــن زمینــه شــرکت بازآفرینــی 
شــهری بــرای نوســازی و بازآفرینــی محــالت از اهــرم بودجــه اســتفاده مــی 
کنــد تــا دســتگاه هــای متولــی بــه ســاخت وســاز در ایــن محــالت بپردازنــد 
و در ایــن مــورد نیــز در حــال تامیــن منابــع و تزریــق بــه پــروژه هــای فعــال 

هســتیم.
در دی مــاه تعــداد معامــالت آپارتمــان هــای مســکونی شــهر تهــران بــه ۶/۷ 
ــه مــاه قبــل و مــاه مشــابه ســال قبــل  هــزار معاملــه رســید کــه نســبت ب
ــداد معامــالت در  ــه ترتیــب ۱/4 و ۶4/۶ درصــد کاهــش را نشــان داد، تع ب
بهمــن نیــز بــه ۹/۳ هــزار معاملــه رســید کــه بــه ترتیــب ۳۹ و 4۹/۲ درصــد 
کاهــش را نشــان داد. متوســط قیمــت در دی مــاه نیــز ۹8 و در بهمــن ۹۹/۷ 
میلیــون ریــال بــود کــه در دی نســبت بــه مــاه قبــل و مــاه مشــابه ســال 
قبــل بــه ترتیــب ۲/5 و ۹8 درصــد و ایــن رقــم در بهمــن مــاه ۱/۷ و 85/۱ 

درصــد افزایــش را نشــان داد.
ــه  ــزار واحــد مســکونی ب ــاه از ۹۳4۳ ه ــاه از ۶۷۲۱ و در بهمــن م در دی م
ترتیــب 4۳/5 و 44/۳ درصــد ســهم متعلــق بــه واحــد هــای مســکونی تــا 5 
ســال ســاخت بــود و منطقــه 5 نیــز بــه ترتیــب بــا ۱۲/4 و ۱۳/۹ بیشــترین 
ــی  ــاص داد. فراوان ــود اختص ــه خ ــران ب ــه ته ــق ۲۲ گان ــهم را از مناط س
ــه  ــود ب ــق ب ــا ۷۱/۳ درصــد متعل ــاه ب ــز در دی م معامــالت انجــام شــده نی
ــه ۷۱/۷ در همیــن منطقــه رســید. منطقــه ۱0 کــه ایــن رقــم در بهمــن ب

بیشــترین قیمــت معاملــه شــده در دی مــاه نیــز متعلــق بــود بــه منطقــه ۱ بــا 
ارزش ۲۳۱/۱ میلیــون ریــال، کــه ایــن رقــم در بهمــن مــاه ۲۱8/۱ میلیــون 
ریــال بــرای منطقــه ۱ بــود. کمتریــن رقــم نیــز متعلــق بــود بــه منطقــه ۱8 
ــم 45/۳  ــه رق ــن ب ــال و در بهم ــون ری ــم 4۲ میلی ــه رق ــاه ب ــه در دی م ک
ــه  ــداد معامــالت مســکن در ۱۱ ماهــه نخســت ب ــال رســید. تع ــون ری میلی
۱۱4 هــزار واحــد مســکونی رســید کــه نســبت بــه ســال قبــل کاهــش ۳۲/5 
ــود  ــن مــدت ۷۹/۶ ب ــن قیمــت در ای درصــدی را نشــان مــی دهــد. میانگی

کــه نســبت بــه ســال گذشــته رشــد ۶8/8 درصــدی را نشــان مــی دهــد.
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    ۲ هــزار و ۹۲ درخــت در ۱۲ منطقــه پایتخــت، بــرای 
ــط  ــهری از محی ــت ش ــی مدیری ــت نهای ــا موافق ــاغ« ب ــرج ب ــداث »ب اح
ــدور  ــران در ازای ص ــهرداری ته ــود. ش ــی ش ــذف م ــران ح ــت ته زیس
ــار از ذخایــر ســبز شــهر -کــه در حالــت  ــه ســاختمانی روی ۱۶ هکت پروان
ــهر و  ــی ش ــع آت ــع مناف ــه نف ــاز ب ــاخت و س ــوع س ــر ن ــد از ه ــه بای بهین
ــه  ــد بودج ــک درص ــر از ی ــدی کمت ــوند- درآم ــت ش ــهروندان محافظ ش

ــت. ــرده اس ــب ک ــت کس ــاالنه اداره پایتخ س
ــوارض  ــد ع ــرار دارن ــدن ق ــرج ش ــت ب ــه در نوب ــی ک ــی باغات تصاویرهوای
ــی  ــه معن ــان ب ــارد توم ــن ۱۷0 میلی ــور میانگی ــه ط ــه ب ــر قطع ــاخت ه س
ــت.  ــات اس ــه باغ ــع از عرص ــر مترمرب ــان در ه ــون توم ــک میلی ــای ی به
ــا تصویــب یــک دســتورالعمل در  ــاغ از اواســط دهــه 80 ب ــرج ب ســاخت ب

ــه  ــرای ۲۳5 قطع ــا ۹5 ب پارلمــان شــهری پایتخــت، در ســال هــای ۹۲ ت
ــری و  ــر کارب ــار در ســطح شــهر، مجــوز تغیی ــا مســاحت ۱۱0 هکت ــاغ ب ب
ســاخت وســاز بلندمرتبــه صــادر شــده اســت. ایــن جریــان در حالــی رقــم 
مــی خــورد کــه دیــده بانــی آلودگــی هــوا مســتقر در ســویس بــا بررســی 
کیفیــت آســمان ۳ هــزار شــهر در در ۷۳ کشــور دنیــا و ایــران در گزارشــی 
عنــوان نمــود: قــروه، واقــع در اســتان کردســتان، تبریــز، ســنندج و نهاونــد 
پــاک تریــن آســمان اندیمشــک، مشــهد، اصفهــان و تهــران آلــوده تریــن 
ــن  ــاس »میانگی ــدی براس ــه بن ــن رتب ــند. ای ــی باش ــران م ــهرهای ای ش
ــال  ــوا در س ــرون در ه ــر از 5/ ۲ میک ــر کمت ــا قط ــق ب ــت ذرات معل غلظ
ــان  ــوده جه ــت آل ــومین پایتخ ــت و س ــران بیس ــد، ته ــام ش ۲0۱8« انج

معرفــی شــده اســت.

1۶ هکتار زمین سبز تهران تغییر کاربری داده شد.
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طرح ترافیک

ــردد از  ــب عــوارض ت ــرد و تصوی     حــذف تدریجــی زوج و ف
ــده  ــال آین ــک در س ــرح ترافی ــوارض ط ــب ع ــن ترتی ــه ای ــراه، ب ۱0 بزرگ
ــک و  ــرح ترافی ــدوده ط ــه اول مح ــامل حلق ــوب ش ــدوده مص از دو مح
ــرح  ــن ط ــد. در ای ــد ش ــت خواه ــرد دریاف ــدوده زوج و ف ــه دوم مح حلق
ــد.  ــب ش ــت تصوی ــک پایتخ ــراه پرترافی ــردد در ۱0 بزرگ ــوارض ت ــذ ع اخ
ــوع  ــان ورود و ن ــب زم ــر حس ــردد ب ــی ت ــای متقاض ــوارض خودروه ع
ــی از۲0  ــه فن ــف معاین ــب تخفی ــود. ضری ــی ش ــن م ــی تعیی ــه فن معاین
ــش  ــد افزای ــز ۱5 درص ــردد نی ــوارض ت ــه ع ــد و پای ــه ۲5 درص ــد ب درص
یافــت. تغییــر شــایان ذکــر بعــدی نیــز تفــاوت در میــزان عــوارض ورود بــه 
محــدوده طــرح ترافیــک بــرای ســه گــروه، خودروهایــی کــه در ســاعات 
ــاعات اوج  ــده و در س ــک ش ــرح ترافی ــدوده ط ــی وارد مح اوج صبحگاه
ــه  ــد روزان ترافیــک عصرگاهــی از محــدوده مذکــور خــارج مــی شــوند بای
ــه  ــرای ســفرهایی ک ــد. ب ــوارض پرداخــت کنن ــان ع ــزار و 8۱۲ توم ۳8 ه

ــوارض ۲5  ــای ع ــک انجــام شــود، به ــک ســر آن در ســاعات پی ــط ی فق
هــزار و 8۷5 تومــان و بــرای ســفرهایی کــه کامــال در ســاعات غیــر پیــک 
ــزار و ۱۱۲  ــم ۱8 ه ــن رق ــود، ای ــی ش ــام م ــا ۱۶ انج ــاعت ۱0 ت ــن س بی
ــی در ســال  ــم عــوارض پرداخت ــب رق ــن ترتی ــه ای ــود. ب ــان خواهــد ب توم
ــر  ــه اگ ــد دارد. البت ــاری رش ــال ج ــه س ــبت ب ــد نس ــط ۷/ ۷ درص ۹8 فق
ــد،  ــردد در ایــن دو حلقــه مرکــزی شــهر را دارن خودروهایــی کــه قصــد ت
ــوع  ــا از ن ــی آنه ــه فن ــند و معاین ــته باش ــر نداش ــی برت ــه فن ــی معاین گواه
ــود.  ــد ب ــتر خواه ــد بیش ــا ۲5 درص ــی آنه ــام پرداخت ــد، ارق ــی باش معمول
محــدوده دوم طــرح ترافیــک نیــز محــدوده فعلــی زوج و فــرد خواهــد بــود. 
در ســال آینــده، بــرای اولیــن بــار تــردد در ۱0 بزرگــراه مهــم شــهر تهــران 
کــه عبارتنــد از نــواب صفــوی، امــام علــی )ع(، مــدرس، چمــران، همــت، 
ــت  ــمول دریاف ــم مش ــتان و حکی ــالت، کردس ــیرازی، رس ــت، صیادش بعث

ــک شــد. ــای طــرح ترافی ــادل نصــف به ــوارض مع ع
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    وضعیــت متغیرهــای ایــن بــازار بــه گونــه رقــم خــورد کــه پیــش بینــی مــی شــود ســال آینــده زیــر ذره بیــن گــروه هــای 
مختلــف باشــد. ایــن بــازار در ســالی کــه گذشــت از یکســو بــا خیــز تاریخــی قیمــت آپارتمــان هــا در شــهر تهــران مواجــه شــد و از 
ســوی دیگــر افــت رکــورد ســاز حجــم معامــالت خریــد آپارتمــان را تجربــه کــرد. ابهــام در شــرایط و وضعیــت سیاســی و اقتصــادی، 
ــازار معامــالت مســکن از بابــت  ــا نگرانــی در میــان طیــف هــای مختلــف فعــال در ب ــود تــوام ب کــه منجــر بــه ایجــاد فضــای غبارآل
ــا تاخیــر و  ــازار ب ــازار مســکن و تحــوالت آمــاری ایــن ب چشــم انــداز قیمتــی مســکن در ســال ۹8 شــده اســت. انعــکاس تحــوالت ب
ــرای فــروش واحدهــای مســکونی در ســال آینــده از مهــم تریــن  ــر محاســبات ســازنده هــا ب تاثیــر جهــش پاییــزی قیمــت زمیــن ب
عوامــی هســتند کــه بــا یــک نــگاه واقــع بینانــه مــی تــوان انتظــار کاهــش اندکــی در قیمــت مســکن را داشــت و در خوشــبینانه تریــن 

حالــت نیــز رونــد خطــی باشــد.
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تبلیغات
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Advertising
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بــرج مســکونی آســمان آبــی   در زمینــی بــه مســاحت ۹۹۱ 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 ۱۶ طبقــه مــی باشــد کــه از ۱2 طبقــه مســکونی و ۱ طبقــه همکــف )شــامل 

ــگ برخــوردار اســت. ــه پارکین بخــش هــای تجــاری( و ۳ 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
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     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   ۴000متر 

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  ۳228۶  مت ــن پ ای

ــاری و   ــع تج ــر مرب ــکونی  ۵۷0  مت ــد مس دارای  ۱28  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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