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همتــی 4 عامــل افزایــش کنــرل بــر ریــال و مامنعــت از خــروج رسمایــه، توجــه بــه نیروهــای بــازار، ایجــاد ســاختار انگیزشــی 

بــرای برگشــت ارز صادرکننــدگان و حضــور دایمــی و هدفمنــد بــه عنــوان بازارســاز در بــازار ارز را مهــم تریــن بازیگــران نوســان 

گیــر ارز عنــوان منــود، و خاطــر نشــان کــرد: بــدون تلــف کــردن ذخایــر ارزی نوســانات بــازار فردوســی مدیریــت شــده اســت، و 

عنــوان منــود تحلیلگــران معتقــد بودنــد بــا راهکارهــای افزایــش نــرخ ســود ســپرده هــای بانکــی، جراحــی نظــام بانکــی و جیــره 

ــروز مشــکالت بیشــری  ــن راهکارهــا را موجــب ب ــا بانــک مرکــزی ای ــق آمــد، ام ــر مشــکالت فای ــوان ب ــرخ ارز مــی ت ــدی ن بن

مــی دیــد، از همیــن رو بــه افزایــش کنــرل بــر ریــال و مامنعــت از خــروج رسمایــه، توجــه بــه نیروهــای بــازار، ایجــاد ســاختار 

انگیزشــی بــرای برگشــت ارز صادرکننــدگان و حضــور دایمــی و هدفمنــد بــه عنــوان بازارســاز روی آورد. 

راهــردی کــه از نظــر همتــی، بهریــن راهــی بــود کــه ایــن نهــاد انتخــاب کــرد تــا بــدون تلــف کــردن ذخایــر ارزی، بــازار بــه 

ثبــات برســد. همتــی معتقــد اســت کــه جهــش ارزی در ســال گذشــته ناشــی از تحریــک انتظــارات پیرامــون تحریــم هــای بیــن 

املللــی اســت، و از ســوی دیگــر کنــرل ایــن جریــان بــا سیاســت ارایــه ارز 4200 تومانــی رقــم خــورده اســت. وی معتقــد اســت 

عواملــی چــون جــدال لفظــی ترامــپ مبنــی بــر بــه صفــر رســاندن فــروش نفــت ایــران، جنــگ رســانه ای دشــمن و تهدیــد نظــام 

بانکــداری ایــران نیــز در تشــدید شــوک خارجــی موثــر بودنــد. همتــی ایــن موضوعــات را در گفــت و گــو بــا املانیتــور عنــوان 

منــود.

گروه اقتصادیراهبرد ارزی از نگاه همتی

برریس بازار ارز در پاییـز 1398
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مدیریت منطقه آزاد توسط واحد ارزی

در پــی دســتور عبدالنــارص همتــی رییــس کل بانــک مرکــزی یــک اداره مجــزا بــرای ارتبــاط مســتقیم فعــاالن مناطــق 

آزاد تشــکیل و بــا اداره واحــد ارزی مدیریــت خواهــد شــد. وی افــزود بــا ایجــاد یــک متولــی بــرای فعــاالن اقتصــادی 

مناطــق آزاد در بانــک مرکــزی تحــت یــک اداره در واحــد ارزی و توامــان بــا ایجــاد یــک ســامانه ارزی در دبیرخانــه 

شــورای مناطــق آزاد بــرای تخصیــص ارز بــرای تجــار مناطــق آزاد، بــدون دخالــت وزارت صمــت و توســط دبیرخانــه 

مناطــق آزاد و تــالش بــرای کاهــش رسمایــه اولیــه آف شــور بانــک و تســهیل تاســیس ایــن بانــک هــا و بــردن ایــن 

طــرح بــه شــورای پــول و اعتبــار ســه گامــی اســت کــه طــرح ریــزی و اجــرا مــی شــود. مهــم تریــن مشــکل مناطــق 

آزاد از نــگاه همتــی عــدم داشــن متولــی ارزی اســت، و بــا ایــن ســازو کار تعریــف شــده از ایــن پــس فعــاالن ایــن 

ــا ایــن اداره در متــاس باشــند. او همچنیــن از راه انــدازی  ــه طــور مســتقیم ب ــرای رفــع مشــکالت خــود ب مناطــق ب

ســامانه ارزی در دبیرخانــه شــورای مناطــق آزاد خــرداد و افــزود: صادرکنندگانــی کــه تامیــن ارز کــرده انــد نبایــد از 

طریــق وزارت صمــت در صــف دریافــت ارز دولتــی مباننــد و مــی تواننــد از طریــق ایــن ســامانه ارز مــورد نیــاز مــواد 

اولیــه خــود را تامیــن کننــد.

طــی بررســی هــای صــورت گرفتــه مناطــق آزاد ۲۵ هــزار واحــد تجــاری دارد و در آن ۱۰۰ هــزار نفــر اشــتغال دارنــد، 

کیــش در ســال گذشــته بــا 320 میلیــون دالر صــادرات رقــم قابــل توجهــی ارز وارد ایــران منــود. از ایــن رو همتــی 

پیشــنهاد داد تــا همیــن ارز رصف گــره گشــایی از واحدهــای تولیــدی بــرای واردات مــواد اولیــه و مشــکالت تجــار 

هزینــه شــود.
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از دالرهـای
 صـــادراتی
 چـه خبــــر

در خصــوص بازگشــت دالرهــای صادراتــی روایــات متعــددی از ســمت مســولین نــر 

ــازه 18  ــی را در ب ــر اقتصــاد بازگشــت ارز صادرات شــده اســت، فرهــاد دژپســند، وزی

ماهــه حــدود ۴۵ درصــد اعــالم کــرد، امــا رییــس کل بانــک مرکــزی میــزان بازگشــت ارز 

صادراتــی را ۷۱ درصــد اعــالم کــرد و نکتــه جــذاب ماجــرا اینجاســت کــه محمــد الهوتی 

ــی  ــوع ارز صادرات ــه موض ــری ب ــه دیگ ــران از زاوی ــادرات ای ــیون ص ــس کنفدراس ریی

پرداخــت و عنــوان منــود از ابتــدای فروردیــن ۹۸ تــا ۸ آبــان ۹۸ براســاس گــزارش ســامانه 

نیــام در مجمــوع ۱۰ میلیــارد و 344 میلیــون یــورو فــروش ارز صادراتــی بــوده کــه در 

مجمــوع بالــغ بــر 8 میلیــارد و 381 میلیــون یــورو تامیــن ارزی واردات از ایــن محــل 

انجــام شــده اســت. همچنیــن او میانگیــن نــرخ فــروش یــورو در ایــن ســامانه را 11 

هــزار و 831 تومــان و میانگیــن نــرخ خریــد یــورو را هــم 11 هــزار و ۸۸۹ تومــان اعــالم 

کــرد. براســاس آمــار  ارایــه شــده از ســوی ایــن فعــال بخــش خصوصــی، میانگیــن نــرخ 

خریــد دالر در بــازار ثانویــه 10 هــزار و 702 تومــان و میانگیــن نــرخ فــروش دالر نیــز 

10 هــزار و 594 تومــان بــوده اســت. آمارهــای ارایــه شــده از عملکــرد صادرکننــدگان و 

واردکننــدگان در ســامانه نیــام نشــان مــی دهــد، کــه عرضــه ارز در ایــن ســامانه بیشــر 

ــامانه  ــن س ــری در ای ــدون مش ــورو ب ــارد ی ــم میلی ــک و نی ــدود ی ــت و ح از تقاضاس

وجــود دارد. کــه بــه دلیــل افزایــش تقاضــا بــرای واردات در مقابــل صــادرات و کاهــش 

صــف در ســامانه نیــام بــود.

سیاســتگذار فعالیــت هــای داخلــی صادرکننــدگان، از جملــه اســرداد مالیــات 

ــدگان را  ــرای صادرکنن ــی ب ــزه و مشــوق صادرات ارزش افــزوده و پرداخــت جای

ــر  ــه بازگشــت ارز صادراتــی منــوده اســت. امــا فرهــاد دژپســند وزی منــوط ب

ــا بانــک  اقتصــاد و رییــس شــورای گفــت و گــوی دولــت قــول مســاعد داد ت

مرکــزی و ســازمان امــور مالیاتــی ظــرف دو هفتــه آینــده بررســی هــای الزم را 

صــورت داده و اســرداد مالیــات ارزش افــزوده صادرکننــدگان ترسیــع شــود. از 

ســوی دیگــر، درخصــوص پرداخــت مشــوق هــای صادراتــی بــا رشط برگشــت 

ارز حاصــل از صــادرات در ایــن نشســت عنــوان شــد کــه ایــن رویــه موجــب 

شــده تــا بخشــی از منابــع و رسمایــه در گــردش صادرکننــدگان در دولــت بلوکه 

شــود. ایــن درحالــی اســت کــه در رشایــط کنونــی اقتصــاد کشــور، صادرکنندگان 

بــه نقدینگــی نیــاز دارنــد. در نشســت شــورای گفــت وگــوی دولــت و بخــش 

خصوصــی مشــکالت و پیشــنهادها، در مــورد نحــوه اجــرای جــزء یــک بنــد )ج( 

تبــره ۸ قانــون بودجــه ســال ۹۸ بــا موضــوع اســرداد مالیــات ارزش افــزوده 

پــس از بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات و دســتورالعمل اجرایــی مــاده ۱۸۶ 

قانــون مالیــات هــای مســتقیم مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت.

ــح  ــه تری ــز در نشســتی ب ــی رییــس کنفدراســیون صــادرات نی محمــد الهوت

مشــکالت مالیاتــی صادرکننــدگان پرداخــت، او گفــت: بــه موجــب جــز )۱( بنــد 

ــت  ــر و معافی ــرخ صف ــه ن ــال ۱۳۹۸ هرگون ــون بودجــه س ــره )۸( قان )ج( تب

هــای مالیاتــی بــرای درآمدهــای حاصــل از صــادرات کاال و خدمــات از جملــه 

کاالهــای غیرنفتــی، محصــوالت بخــش کشــاورزی و موادخــام، همچنیــن 

اســرداد مالیــات و عــوارض موضــوع مــاده )۱۳( قانــون مالیــات ارزش افــزوده، 

در مــواردی کــه ارز حاصــل از صــادرات طبــق مقــررات اعالمــی بانــک مرکــزی 

ــای  ــال ه ــرد س ــرای عملک ــود، ب ــده نش ــور برگردان ــادی کش ــه اقتص ــه چرخ ب

۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابــل اعــامل نیســت. مــدت زمــان اســرداد مالیــات و عــوارض 

ارزش افــزوده موضــوع مــاده )۳۴( قانــون رفــع موانــع تولیــد از طــرف ســازمان 

امــور مالیاتــی کشــور یــک مــاه از تاریــخ ورود ارز بــه چرخــه اقتصــادی کشــور 

ــت 120 روزه 50  ــن مهل ــده در ای ــر صــادر کنن منظــور شــده اســت. حــال اگ

درصــد از تعهــد خــود را پرداخــت کــرده باشــد ســازمان امــور مالیاتــی بررســی 

و برحســب آن، مالیــات ارزش افــزوده را پرداخــت کنــد، ایــن عملکــرد قطعــی 

مــی شــود و اگــر در ســه مــاه بعــد، ارزی کــه بابــت ســال ۹۷ بدهــکار اســت 

را برگردانــد، دیگــر اســردادی بــه آن تعلــق منــی گیــرد، زیــرا مالیــات قطعــی 

شــده اســت. 

امــا بازپرداخــت تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی بــا مشــکالتی مواجــه 

اســت، در ایــن راســتا مشــکالت مرتبــط بــا نحــوه بازگردانــدن تســهیالت 

ــش  ــاالن بخ ــتور کار فع ــی« در دس ــعه مل ــدوق توس ــده از »صن ارزی اخذش

خصوصــی و مناینــدگان دســتگاه هــای دولتــی قــرار گرفــت. مناینــدگان بخــش 

خصوصــی در جلســه کارگــروه تخصصــی شــورای گفــت وگــوی دولــت و بخــش 

ــد: کــه نوســانات شــدید ارزی رخ داده طــی حــدود  ــح کردن خصوصــی، تری

ــگاه  ــان بن ــی از صاحب ــل توجه ــداد قاب ــه تع ــد ک ــبب ش ــته س ــال گذش دو س

هــای اقتصــادی بــرای بازپرداخــت اقســاط تســهیالت ارزی خــود بــه صنــدوق 

ــی  ــم هــا عامل ــاد آن هــا، تحری ــه اعتق ــی دچــار مشــکل شــوند. ب توســعه مل

ــه کاهــش  ــت منجــر ب ــرار داد و در نهای ــر ق ــود کــه صــادرات را تحــت تاثی ب

درآمــد ارزی واحدهــای تولیــدی شــد. در ایــن چارچــوب و بــه دنبــال مکاتبــات 

ــا  ــه ب ــت ک ــده اس ــرر ش ــت، مق ــس و دول ــدگان مجل ــا مناین ــه ب ــورت گرفت ص

کمــک وزارت صمــت و حــذف سیاســت ممنوعیــت صادراتــی برخــی سیاســت 

ــرد.  ــی مــورد بازنگــری قــرار گی هــای قبل
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بانک مرکــزی
شفـاف سازی

می کند
براســاس گــزارش بانــک مرکــزی و مبنــی بــر شــفاف ســازی تخصیــص منابــع ارزی، وضعیــت عرضــه و تقاضــای دالرهــای ۴۲۰۰ تومانــی، در ۵ مــاه نخســت ســال 

۱۳۹۷ انتشــار یافــت. در مجمــوع و براســاس ثبــت ســفارش هــای صــورت گرفتــه توســط ســه وزارتخانــه »صنعــت، معــدن و تجــارت«، »جهــاد کشــاورزی« و 

»بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی« بــه میــزان ۱۹/۳ میلیــارد دالر بــا نــرخ ۴۲۰۰ تومــان تامیــن ارز شــده اســت. کــه ســهم منابــع بانــک مرکــزی ۹۰ درصــد 

بــوده و تنهــا ۱۰ درصــد از دالرهــای ترجیحــی از منابــع ارز حاصــل از صــادرات غیرنفتــی تامیــن شــده اســت. همچنیــن در ســمت عرضــه، از مجمــوع ۱۹/۳ 

میلیــارد دالر، نیمــی از منابــع رصف واردات »مــواد اولیــه، تجهیــزات و ماشــین آالت مــورد نیــاز بــر اســاس ثبــت ســفارش وزارت صنعــت« شــده اســت. حــدود 

۳۸ درصــد بــا هــدف واردات کاالهــای اساســی، رضوری و دارو تامیــن شــده و مابقــی ایــن منابــع نیــز بــه مصــارف درمانــی، دانشــجویی و خدماتــی اختصــاص 

یافتــه اســت.
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کدام بخش بیشترین تاثیر را از تغییرات ارز دارد

ــر  ــران طــی ســال هــای اخی ــرخ ارز در اقتصــاد ای نوســانات و جهــش هــای ن

معضــالت متعــددی را ایجــاد کــرده اســت. و در ایــن بحــران هــا شــاهد کاهــش 

ارزش پــول و تغییــرات شــدید در قیمــت هــا هســتیم، قیمــت هــای داخلــی 

ــر  ــی بیش ــت های ــه قیم ــد؟ چ ــی گیرن ــر م ــای ارزی تاثی ــوک ه ــه از ش چگون

تحــت تاثیــر نــرخ ارز قــرار مــی گیرنــد؟ علــت تاثیرپذیــری متفــاوت از نــرخ ارز 

چیســت؟ اصــوال آیــا مــی تــوان ریشــه تفــاوت اثرگــذاری نــرخ ارز بــر قیمــت 

هــا را در ویژگــی هــای متفــاوت بنــگاه هــای تولیــد کننــده دانســت؟  از ایــن 

رو بررســی و تحلیــل داده هــای اقتصــادی اهمیــت بیشــری خواهنــد یافــت. 

بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش هــا، ویژگــی هایــی مختلفــی ماننــد درجــه واردات 

محــوری و صــادرات محــوری، نــوع کاربــرد محصــول )رسمایــه ای، مرفــی و 

واســطه ای( محدودیــت مالــی، ســن و انــدازه بنــگاه، نــوع و تعــدد ارزهــای 

خارجــی اســتفاده شــده در مبــادالت تجــاری و مالکیــت بنــگاه در نظــر گرفتــه 

ــه ای  ــه گون ــد ب ــی توانن ــی هــا م ــن ویژگ ــا ای ــه آی و بررســی شــده اســت، ک

باعــث شــوند کــه اثــرات نــرخ ارز بــر روی قیمــت کاالهــا متفــاوت باشــد یــا 

خیــر؟

پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی ایــران طــی یــک پژوهشــی رسعــت 

و شــدت اثــر تغییــرات نــرخ ارز بــر قیمــت کاالهــای اساســی را بررســی منــود، 

ــذاری، اثرتجمعــی،  ــان، بیشــرین اثرگ ــر همزم ــن پژوهــش ۵ شــاخص اث در ای

ــذاری، و رشــد قیمــت هــا بعــد از شــوک ارزی را مــورد  ــه بیشــرین اثرگ وقف

ــد  ــه دارن ــی ک ــه ماهیت ــه ب ــا توج ــا ب ــاخص ه ــن ش ــت. ای ــرار گرف ــی ق بررس

بــه دو گــروه طبقــه بنــدی شــده انــد. شــاخص هــای »بیشــرین اثرگــذاری«، 

»اثرتجمعــی« و »رشــد قیمــت هــا بعــد از شــوک ارزی ۹۰« در واقــع شــدت و 

انــدازه عکــس العمــل قیمــت هــا بــه تغییــرات ارزی را انــدازه گیــری مــی کننــد 

و »اثرهمزمــان« و »وقفــه بیشــرین اثرگــذاری« رسعــت عکــس العمــل قیمتــی 

ــم کاالی  ــی ۲۳۶۹ قل ــای قیمت ــش از داده ه ــن پژوه ــی ای ــنجند. ط ــی س را م

۳۵۵ رشکــت بورســی و فرابورســی در کنــار ۷۳۴ قلــم کاال و خدمــات تشــکیل 

دهنــده شــاخص قیمــت تولیــد کننــده اســتفاده شــده اســت. 

نتایــج نشــان از آن دارد کــه محصــوالت صنعتــی و در رتبــه اول و پــس از آن 

ــن  ــد و کمری ــرخ ارز دارن ــرات ن ــری را از تغیی ــل بیشــرین اثرپذی حمــل و نق

اثرپذیــری مربــوط بــه بخــش هــای خدمــات بــه جــز حمــل و نقــل بوده اســت. 

بیشــرین رسعــت شــوک ارزی در کاالهــای کشــاورزی و صنعــت منعکــس شــد. 

بخــش کشــاورزی بــه طــور متوســط بعــد از ۲ فصــل و بخــش صنعــت نیــز ۲/۶ 

فصــل بیشــرین اثــر تغییــرات نــرخ ارز را بــه خــود مــی بیننــد، در بیــن صنایــع 

بــا بیشــرین تاثیرپذیــری مــی تــوان بــه تولیــد کاغــذ، ماشــین آالت و تجهیــزات 

و الیــاف مصنوعــی اشــاره کــرد، در حالــی کــه تولیــد ســایر محصــوالت غذایــی، 

ــایر  ــه س ــب کمــری نســبت ب ــه مرات ــری ب ــر پذی ــرخ و پارچــه تاثی چــاپ و ن

صنایــع داشــتند. پــس از بخــش صنعــت، بخــش حمــل و نقــل و ارتباطــات بــا 

ــی  ــن در حال ــرخ ارز دارد، ای ــری را از ن ــر تجمعــی ۰/۷۴ بیشــرین تاثیرپذی اث

اســت کــه ایــن بخــش بــا وقفــه ۴/۶ دوره ای بیشــرین زمــان تاثیرپذیــری نــرخ 

ارز را دارد. ایــن پژوهــش بــه ویژگــی هــای رشکــت هــا در اثرپذیــری نــرخ ارز 

نیــز پرداخــت و نتیجــه ایــن پژوهــش نشــان مــی دهــد کــه واردات محــوری، 

بیشــر بــودن مصــارف ارزی نســبت بــه منابــع و اســتفاده از دالر بــه عنــوان 

نــرخ ارز معیــار در خریدهــای وارداتــی باعــث افزایــش اثرپذیــری رشکــت ها از 

نــرخ ارز مــی شــود. در مقابــل ویژگــی هایــی ماننــد مالکیــت دولتــی، انــدازه 

رشکــت هــا و معیــار قــراردادن دالر بــرای فــروش هــای صادراتــی، اثرپذیــری از 

نــرخ ارز را کاهــش مــی دهنــد. 



9

پاسخ مثبت جهانگیری
به تقـاضـــــــای ارزی

معــاون اول ریاســت جمهــوری بــا تعریــف ماموریــت هــای جدیــد تیــم 

اقتصــادی بــرای کنــرل بــازار در جلســه ای بــا حضــور وزرای »صنعــت، معــدن 

و تجــارت«، »تعــاون، کار و رفــاه اجتامعــی« و »دادگســری« بــر تشــدید 

سیاســت هــای کنرلــی و نظارتــی بــرای جلوگیــری از بــار روانــی قیمــت بنزیــن 

بــر بــازار کاال و خدمــات تاکیــد منــود. اســحاق جهانگیــری، از وضعیــت ذخایــر 

ــن  ــزی در بهری ــک مرک ــه بان ــود ک ــوان من ــر داد و عن ــزی خ ــک مرک ارزی بان

رشایــط خــود بــه لحــاظ ذخایــر ارزی و اسکناســی قــرار دارد و ســامانه نیــام نیز 

مــی توانــد بــه کلیــه تقاضاهــا پاســخ دهــد. وی اضافــه منــود مطابــق ماموریــت 

ــدی را  ــای تولی ــد ه ــت از واح ــه حامی ــت ک ــف اس ــزی موظ ــک مرک اول، بان

دســتور کار قــرار دهــد. بــر اســاس ماموریــت دوم نیــز اصنــاف کشــور بایــد در 

فرآینــد تنظیــم بــازار و کنــرل قیمــت هــا حضــور داشــته باشــند، و ماموریــت 

ــان  ــا هــدف کنــرل جری ــد ب ســوم معــاون اول، ســامانه هــای الکرونیکــی بای

کاال بــه رسعــت تکمیــل شــوند تــا امــکان رصــد کاالهــا بــه طــور دقیــق فراهــم 

آیــد. جهانگیــری بــا تاکیــد بــر موضــوع قــدرت خریــد مــردم، عنــوان منــود از 

اوایــل ســال ۹۷ بــا شــوک دوم اقتصــادی پــس از ســال 92 مواجــه شــدیم و تورم 

ســیر صعــودی گرفــت کــه بایــد تــالش کنیــم بــا راهکارهــای اقتصــادی از قدرت 

خریــد مــردم حامیــت کنیــم. وی خاطــر نشــان کــرد امــروز نــه تنهــا در حــد 

نیازهــای ســال جــاری بلکــه بــرای مــاه هــای ابتدایــی ســال ۱۳۹۹ نیــز کاال در 

انبارهــا وجــود دارد.

جنگ تجاری آمریکا و چین
 16 ماهه شد

واســیلی رسبریاکــوف، تحلیلگــر معامــالت ارزی در بانــک »یــو بــی اس« گفــت: 

ســیگنال هــای مختلفــی در بــازار دریافــت شــد امــا در نهایــت میــل دالر بــه 

افزایــش بــود. بــا توجــه بــه چشــم انــداز اقتصــاد جهانــی فکــر مــی کنــم دالر 

ارزشــی بیشــر از ارزش ذاتــی خــود دارد. چیــن و آمریــکا درگیــر یــک جنــگ 

تجــاری طوالنــی مــدت بــوده انــد کــه اکنــون وارد شــانزدهمین مــاه خود شــده 

اســت و از آن بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن دالیــل کاهــش رشــد اقتصــادی 

ــان ایــن جنــگ  ــا جایــی کــه بانــک جهانــی، زی ــام بــرده مــی شــود ت جهــان ن

بــرای اقتصــاد جهانــی طــی دو ســال آینــده را حــدود ۷۰۰ میلیــارد دالر بــرآورد 

ــرالیا  ــی اس ــک مل ــالت ارزی در بان ــر معام ــل، تحلیلگ ــت. ری آتری ــرده اس ک

گفــت: اخبــار متضــاد باعــث شــده اســت تــا بــازار حــدس هــای مختلفــی بزنــد 

و کســی منــی دانــد کــه قــرار اســت در نهایــت چــه اتفاقــی بیفتــد. 
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فدرال رزرو و کاهش نرخ بهره

فــدرال رزرو بــرای دومیــن بــار نــرخ بهــره را کاهــش داد، پیــر شــیف رییــس یــورو پاســیفیک کپیتــال هشــدار داد فــدرال رزرو بــا پاییــن نگــه داشــن نــرخ بهــره 

ــا ۷۰  ــا تزریــق ۵۰ ت حبابــی بزرگــر از ســال 2008 را تولیــد خواهــد منــود و بحرانــی شــدیدتر از ۲۰۰۸ را در ایــن کشــور شــاهد خواهیــم بــود. فــدرال رزرو ب

میلیــارد دالر پــول بــه سیســتم بانکــی آمریــکا بــرای جلوگیــری از بــاال رفــن نــرخ بهــره اقــدام منــود. ایــن تحلیلگــر معتقــد اســت چــاپ پــول بــدون پشــتوانه و 

تزریــق آن بــه اقتصــاد راه صحیحــی نیســت، شــیف عنــوان داشــت آن چــه بازارهــا واقعــا بــه آن نیــاز دارنــد ایــن اســت کــه از اوقــات دردنــاک رکــود عبــور کننــد 

و بعــد از آن نــرخ بهــره را بــاال برنــد. ایــن چیــزی اســت کــه واقعــا بــازار بــه آن نیــاز دارد. بــا ایــن دســتور فــدرال رزرو در راســتای افزایــش ذخایــر خــود گام 

بــر مــی دارد کــه ممکــن اســت بــر شــاخص دالر فشــار وارد کنــد، بــه رغــم کاهــش نــرخ بهــره از ســوی فــدرال رزرو دالر در برابــر ســبد شــش گانــه ارز هــای 

معتــر بیــن املللــی عقــب نشــینی کــرده اســت.

امــا اینجــا پایــان کار نبــود و فــدرال رزرو بــرای ســومین بــار در ســال جــاری 

نــرخ بهــره هــدف را کاهــش داد، ســومین کاهــش ۰/۲۵ درصــدی نــرخ بهــره 

هــدف ایــن نــرخ را بــه بــازه ۱/۵ تــا ۱/۷۵ درصــدی مــی رســاند. فــدرال رزرو 

در بیانیــه ای اعــالم منــود کــه دیگــر خــری از کاهــش نــرخ بهــره نیســت، مگــر 

ــش  ــش هــای پی ــن چال ــم تری ــت شــدیدی در اقتصــاد رخ دهــد. مه ــه اف آنک

روی اقتصــاد آمریــکا از نــگاه ریاســت فــدرال رزرو کنــدی رشــد اقتصــاد بیــن 

املللــی اســت کــه مــی توانــد بــر شــاخص هــا و بخــش هــای مختلــف اقتصــاد 

ایــاالت متحــده اثــر بگــذارد. و دومیــن آن جنــگ تجــاری میــان واشــنگن و پکن 

و عامــل ســوم برگزیــت اســت. هرچنــد احتــامل وقــوع برگزیــت بــدون توافــق 

ــن بخشــی  ــا چی ــاری ب ــق تج ــد تواف ــا هامنن ــه اســت، ام ــش یافت بســیار کاه

ــن اقــدام شــاخص  ــا هســتند. پــس از ای ــده و پوی ــان زن از ریســک هــا همچن

S&P ۵۰۰ پــس از اعــالم نتیجــه نشســت ۰/۳ درصــد باالتــر رفــت. بــازار ســهام 

آمریــکا مجــددا رونــد صعــودی خــود را آغــاز کــرد. نــرخ بــازده اوراق ده ســاله 

خزانــه از ۱/۸۳ بــه ۱/۸۰ کاســته شــد کــه بیشــرین افــت در یــک مــاه اخیــر 

ــاورد  محســوب مــی شــود. امــا رشــد وال اســریت بیــش از یــک روز دوام نی

ــان ایــاالت  و هــامن دغدغــه فــدرال رزرو درخصــوص تنــش هــای تجــاری می

ــا  ــه واقع ــد. آن چ ــریت ش ــیر وال اس ــر مس ــه تغیی ــر ب ــن منج ــده و چی متح

ــاه جــوالی  ــره از م ــرخ به ــه ای ن ــه کاهــش ســه مرتب ــدرال رزرو را ناچــار ب ف

تــا مــاه اکتــر کــرد، افــت در رسمایــه گــذاری در کســب و کارهــا بــود کــه بــا 

اثــرات منفــی جنــگ تجــاری آمریــکا و چیــن تشــدید شــده بــود و دلیــل دیگــر 

آن هــا نیــز اگــر مســاله برگزیــت و رشــد اقتصــادی جهــان را کنــار بگذاریــم، 

نارســایی تــورم بــه نــرخ هــدف ۲ درصــدی اســت.
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ثبات ارز در مهر ماه

در روزهــای ابتدایــی مــاه مهــر دیگــر خــری از آن نوســانات ارزی کــه در یــک 

ســال نیــم گذشــته تجربــه کــرده بودیــم نبــود، و بــازار نیــز در هفتــه نخســت 

ایــن مــاه تحــت تاثیــر ســفر روحانــی بــه نیویــورک بــود کــه کاهــش معامــالت 

را رقــم زد فعــاالن بــازار معتقــد بودنــد کــه ممکــن اســت خــری غیرمنتظــره 

ــن  ــد. در چنی ــم بزن ــارات را بره ــان انتظ ــه جری ــود ک ــر ش ــورک منت از نیوی

ــع  ــت مجم ــیه نشس ــی در حاش ــه مذاکرات ــراس آنک ــداران از ه ــی خری رشایط

ــی بیشــر شــود، از  ــن امللل ــرد و گشــایش هــای بی ــل صــورت بگی ســازمان مل

انجــام معاملــه رصف نظــر کردنــد و فروشــندگان نیــز بــر همیــن مــدار حرکــت 

ــا  ــی ب ــیر نزول ــک مس ــاد ی ــه ایج ــر ب ــازار منج ــکوت در ب ــن س ــد، و ای منودن

رسعــت بســیار پاییــن و کاهــش تــوام احتیــاط بــرای معاملــه گــران بــود.

در اولیــن روز از مهــر دالر در بــازار آزاد بــه قیمــت 11 هــزار 340 هــزار 

تومــان معاملــه شــد. ایــن دومیــن مــاه متوالــی اســت کــه دالر در کانــال 11 

هــزار تومــان قــرار گرفتــه اســت، در مــاه مهــر باالتریــن رقمــی کــه بــرای دالر 

ــن مــاه  ــخ هشــتمین روز از ای پرداخــت شــد 11 هــزار 500 تومــان و در تاری

و تنهــا بــرای یــک روز بــود و در ادامــه کمریــن رقــم بــا ثبــت 11 هــزار 260 

تومــان رقــم خــورد. کــه نشــان از ثبــات قیمــت در ایــن مــاه داشــت. فعــاالن 

ایــن موضــوع را نشــان از آن مــی دانســتند کــه کنــرل بــازار آزاد هــم چنــان 

در دســت بازارســاز اســت و معاملــه گــران بهــر اســت از رفتارهــای هیجانــی 

بپرهیزنــد. در ایــن مــاه ســکه نیــز رونــدی مشــابه بــا دالر را تجربــه مــی کــرد، 

و در ســطح ۴ میلیــون تومانــی حرکــت کــرد.

ــرار  ــت ق ــزار رو دویس ــال 11 ه ــرخ دالر در کان ــان ن ــن روز آب اولی

داشــت و بــه تدریــج مســیر کاهشــی را تــا 4 آبــان طــی کــرد و بــه 

ــوان  ــی ت ــی را م ــن کــف قیمت ــان رســید، ای ــم 11 هــزار 130 توم رق

ــهریور  ــخ 5 ش ــود، دالر در تاری ــوان من ــاله عن ــک س ــی ی ــف قیمت ک

ــس از  ــا پ ــود. ام ــیده ب ــان رس ــزار 100 توم ــم 11 ه ــه رق ــال 97 ب س

ــه  ــد، ب ــاز ش ــی دالر آغ ــیر افزایش ــاه مس ــن م ــه اول ای ــت ده گذش

گفتــه فعــاالن، یکــی از محــرک هــای قیمــت دالر در ایــن بــازه نــرخ 

حوالــه درهــم بــود، درهــم ۳ هــزار و ۹۰ تومــان در 11 آبــان معاملــه 

شــد کــه ۵ تومــان باالتــر از روز پیشــین بــود. دالر از نهمیــن روز آبــان 

رونــد افزایشــی آرام خــود را دنبــال کــرد و از کانــال 11 هــزار 100 بــه 

کانــال 11 هــزار 400 در بیســت و ســومین روز از آبــان رســید، امــا در 

روز 24 آبــان رشایــط بــازار بــه نوعــی دیگــر رقــم خــورد دالر کــه از 

شــهریور مســیر کاهشــی را دنبــال کــرده بــود بــه یــک بــاره در مســیر 

افزایشــی شــدیدی پــا گذاشــت، و بــا 500 تومــان افزایــش کانــال 11 

ــه کــرد و در ادامــه طــی دو روز خــود را  هــزار 900 تومــان را تجرب

بــه مــرز روانــی 12 هــزار تومــان رســاند. 

فعــاالن ایــن بــازار معتقــد بودنــد کــه یکــی از متغیرهایی کــه معامله 

گــران را در موقعیــت دشــواری قــرار مــی دهــد، اظهــارات رییــس کل 

بانــک مرکــزی مبنــی بــر خریــدار بــودن ایــن نهــاد در بــازار اســت. در 

واقــع ایــن اظهــار نظــر تصمیــم گیــری را بــرای معاملــه گــران دشــوار 

ــر  ــا تغیی ــاره ب ــه یکب ــاز ب ــت بازارس ــن اس ــه ممک ــرا ک ــد، چ ــی کن م

موقعیــت و پاییــن آوردن قیمــت از بــاال، آن هــا را دچــار رضر کنــد. 

بــه رغــم ایــن تردیــد، افزایشــی هــای بــازار پــس از افزایــش قیمــت 

بنزیــن بیــش از هــر زمانــی امیــد بــه شکســته شــدن مــرز ۱۲ هــزار 

تومانــی پــس از حــدود ۱۰۰ روز داشــتند. در ایــن خصــوص مــی تــوان 

ســه دلیــل تقاضــای فصلــی، مــوج تقاضــای جدیــد و جریــان اقتصــاد 

کالن را عنــوان منــود. مســیر افزایشــی تــا بیســت و هفتــم آبــان ادامــه 

داشــت و دالر بــه ارزش 12 هــزار و 150 تومــان معاملــه شــد، ولــی 

ســه روز پایانــی ایــن مــاه رونــد کاهشــی را بــرای ارز شــاهد بودیــم.

مسیر افزایشی ارز
 در آبان رقم خورد
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کاهش سهام و افزایش دالر در خالء اطالعات در آذر
ــم  ــی رق ــال اینرنت ــه خ ــه ب ــا توج ــا ب ــات بازاره ــت اطالع ــدم دریاف ــی ع در پ

خــورده بــازار ســهام شــاهد رونــد کاهشــی بــود ولــی مســیر ارز ایــن مــاه را 

از هــامن هفتــه اول افزایشــی آغــاز منــود در اولیــن روز از ایــن مــاه دالر در 

ــه رسعــت  ــی در ادامــه ب ــرار داشــت ول ــال 11 هــزار و هفتصــد تومــان ق کان

خــود را تــا 13 هــزار و 840 تومــان نیــز رســاند، فعــاالن، تحلیلگــران و دالالن 

ــدن  ــع ش ــاط و قط ــدم ارتب ــت دالر را ع ــش قیم ــی افزای ــل اصل ــی دلی همگ

جریــان اطــالع رســانی قلمــداد منودنــد. متقاضیــان بــا توجــه بــه عــدم دسرســی 

بــه کانــال هــای قیمــت گــذاری منــی توانســتند تشــخیص دهنــد، کــه قیمــت 

پیشــنهادی فروشــنده هــا چــه میــزان اســت. و کمــر دالل خــردی در خیابــان 

ــر  ــه ب ــاند ک ــروش برس ــه ف ــود را ب ــی دالر خ ــا قیمت ــود ب ــارض ب ــی ح فردوس

تابلــوی رصافــی هــا نقــش بســته بــود. جالــب اســت کــه رصافــی هــا نیــز در 

قیمــت هــای درج شــده فــروش خاصــی نداشــتند. 

ــم،  ــا هفده ــخ دوم آذر ت ــی از تاری ــد، یعن ــی دالر 15 روزه ش ــیر افزایش مس

افزایــش بــا شــیب بســیار تنــد رقــم خــورد، ولــی پــس از آن نــرخ دالر در بــازار 

ــا افــت 700 تومانــی در بیســتم آذر بــه ســطح ۱3 هــزار و 1۰۰  آزاد تهــران ب

ــه رقــم  تومانــی بازگشــت، در تــداوم ایــن حرکــت در بیســت و چهــارم آذر ب

12 هــزار 500 تومــان نیــز رســید ایــن جریــان باعــث شــد تــا ســکه متــام بهــار 

آزادی نیــز از کانــال ۴ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومانــی عقــب نشــینی کنــد. یــا بــه 

عبارتــی دیگــر ســقوط 1200 تومانــی دالر در 5 روز یکــی از بــی ســابقه تریــن 

ــه گــران  ــن ســقوط بســیاری از معامل ــود، ای افــت هــای دالر از اردیبهشــت ب

ــدود  ــتند، مح ــاور داش ــاالن، ب ــی فع ــرد. برخ ــار رضر ک ــازان را دچ ــفته ب و س

ــزی یکــی از عوامــل مهمــی  ــک مرک ــش هــای بانکــی توســط بان ــردن تراکن ک

بــود کــه منجــر بــه تغییــر مســیر دالر شــد. از بیســتم آذر مــاه، تراکنــش هــای 

کلیــه ســامانه هــای بیــن بانکــی بــه ازای هــر شــخص در ۲۴ ســاعت از درگاه 

هــای غیــر حضــوری بــه ۱ میلیــارد ریــال محــدود شــد، برخــی بازیگــران ارزی 

ــازار  ــد در ب ــی نتوانن ــه راحت ــاق موجــب شــد دالالن ب ــن اتف ــاور داشــتند ای ب

مداخلــه کننــد. عــده ای نیــز بــر افزایــش هزینــه معاملــه در بــازار بــه دلیــل 

برخوردهــای امنیتــی بــا معاملــه گــران اشــاره مــی کردنــد. برخــی از فعــاالن 

بــاور داشــتند بــه واســطه شــوک بنزینــی و اعراضاتــی کــه پیرامــون آن صــورت 

گرفــت، برخــی افــراد نســبت بــه رسمایــه ریالــی خــود نگــران شــدند و ســعی 

ــد. از  ــل کنن ــن تبدی ــای ام ــی ه ــایر دارای ــا س ــکه ی ــه دالر، س ــد آن را ب کردن

ــا حــدی از ایــن هیجــان  ــازار ت ــر شــدن رشایــط، ب ــا آرام ت نظــر ایــن گــروه، ب

عبــور کــرد و در نتیجــه بــازار بــه وضعیــت عــادی خــود بازگشــت. گروهــی از 

معاملــه گــران، افزایــش فعالیــت خالــی فروشــان ارزی را در افــت قیمــت دالر 

موثــر مــی دانســتند. 
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امتداد
 دالر 4200 تومانی

 تا 1399

کاالهــای  واردات  بــرای  را  تومانــی   ۴۲۰۰ ارز 

اساســی و دارو در ســال ۱۳۹۹ ادامــه خواهــد 

داشــت، طــی بیانیــه ای برهــان حقیقــت جــو 

ســخنگوی دولــت از ایــن مهــم خــرداد. حــال 

ســوال اینگونــه مطــرح مــی گــردد: کــه بــا توجــه 

بــه کاهــش درآمدهــای نفتــی و بــه تبــع آن 

ــر از  ــی متاث ــای مالیات ــی درآمده ــش احتامل کاه

رکــود حاکــم بــر اقتصــاد و افزایــش ۱۵ درصــدی 

احتــامل  دولتــی  شــاغالن  دســتمزد  و  حقــوق 

ــده  ــال آین ــه در س ــرسی بودج ــم ک ــی رود حج م

بســیار زیــاد )و شــاید بــی ســابقه( باشــد. بــا 

ــم  ــوان گفــت، تصمی ــوق مــی ت ــوارد ف بررســی م

رسیــع دولــت در مــورد تــداوم سیاســت ارز ۴۲۰۰ 

ــود  ــهم خ ــی س ــا متام ــاص تقریب ــی و اختص تومان

از درآمدهــای نفتــی بــه ایــن امــر شــبیه بــه یــک 

ــت. ــده اس ــامی پیچی مع

دولــت در 14 ســال گذشــته حــدود 300 میلیــارد 

دالر منابــع ارزی را بــه بدنــه اقتصــادی کشــور در 

قالــب مداخلــه ارزی وارد منــود، حــال ایــن ســوال 

مطــرح مــی شــود که بــا این حجــم مداخلــه ارزی 

ــت؟  ــده اس ــل ش ــور ح ــاد کش ــکل اقتص ــا مش آی

ــد  ــر رش ــدوداً 13 براب ــازه ح ــن ب ــرخ ارز در ای ن

ــن موضــوع  ــر ای ــق ت منــوده اســت، بررســی دقی

ــادی از تزریــق در  حاکــی از آن اســت، حجــم زی

دو دوره متالطــم بــازار ارز کــه در ابتــدا و میانــه 

دهــه۹۰ رخ داد، انجــام شــده اســت. در ایــن دو 

ــازار حــدود ۲۰۰  مقطــع مجموعــا بــرای کنــرل ب

میلیــارد دالر تزریــق شــد، امــا ایــن سیاســت هــا 

ــی  ــود. حت ــرخ ارز ش ــش ن ــع جه ــت مان نتوانس

اگــر در دوره هــای محــدودی هامننــد دهــه 

ــد،  ــت ارز ش ــت قیم ــث تثبی ــی باع ۸۰ ، ارزپاش

ــری )در  ــا ۴ براب ــش ۳ ی ــک جه ــا ی ــت ب در نهای

ســال هــای ۹۱ و ۹۷(، ایــن تثبیــت قیمــت جــران 

شــد. ایــن آمارهــا یــک نتیجــه بیشــر نــدارد، آن 

ــرخ ارز و  ــن ن ــودن سیاســت تعیی ــردود ب هــم م

ــازار اســت. ــه منظــور کنــرل ب ارزپاشــی ب
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ــدود ۲۸۴  ــوع ح ــای ۹۱ و ۹۲( در مجم ــال ه ــز س ــه ج ــا ۱۳۹۶ )ب از ۱۳۸۲ ت

ــادرات  ــزان کل ص ــه می ــی ک ــت. جای ــده اس ــق ش ــازار تزری ــارد دالر در ب میلی

کاالهــا در اقتصــاد ایــران حــدود ۱۱۰۰ میلیــارد دالر یعنــی در ایــن ۱۳ ســال، 

حــدود ۲۶ درصــد از منابــع ارزی حاصــل از صــادرات کشــور در بــازار ارز بــه 

منظــور کنــرل نــرخ ارز، عرضــه شــده اســت. حــال مجمــوع کل واردات کاالهــا 

ــدار  ــن مق ــد ای ــدود ۳۶ درص ــه ح ــت، ک ــوده اس ــارد دالر ب ــدود ۷۸۰ میلی ح

ــوداگری و  ــای س ــا نیازه ــای ارزی )عمدت ــش نیازه ــور پوش ــه منظ ــازار ب در ب

احتیاطــی( عرضــه شــده اســت. اول اینکــه بانــک مرکــزی بــه جــای مترکــز بــر 

ــت، و دوم  ــوده اس ــه من ــن کار هزین ــرای ای ــیاری را ب ــان بس ــتگذاری زم سیاس

اینکــه حــدود ۲۶ درصــد از ارز حاصــل از کل صــادرات کاالهــا از ســوی بانــک 

ــاه  ــل در کوت ــرخ ارز حداق ــر ن ــارت دیگ ــه عب ــت، ب ــده اس ــه ش ــزی عرض مرک

مــدت نتیجــه انتخــاب سیاســت گــذار بــوده و بازیگــران دیگــر نقــش ناچیــزی 

ــازار داشــته انــد. در ب

ــه اســت. ــق ارزی صــورت گرفت تزری

منابع

ــه  ــت و  ارای ــرخ ثاب ــن ن ــا تعیی ــرخ ارز ب ــار ن ــتگذار مه ــی سیاس ــدف اصل ه

ــم  ــی ه ــه موفقیت ــن کار ب ــت در ای ــا دول ــا آی ــود ام ــدگان ب ــه وارد کنن ارز ب

دســت یافــت؟ آمارهــا نشــان مــی دهــد: قیمــت دالر در اســفندماه ســال ۱۳۸۷ 

)ابتــدای دوره اول( حــدود ۹۹۰ تومــان بــود کــه در پایــان ایــن دوره بــا 290 

ــدود  ــازه ح ــن ب ــید. در ای ــان رس ــه ۳۵۸۰ توم ــفند 91 ب ــد در اس ــد رش درص

۱۹۰ میلیــارد دالر ارزپاشــی صــورت گرفــت، در دوره دوم، دالر از نــرخ ۳۰۲۶ 

ــه ۴۰۴۵  ــش ب ــد افزای ــا 35 درص ــن دوره ب ــان ای ــد و در پای ــان رشوع ش توم

تومــان رســید، در ایــن بــازه نیــز حــدود ۳۴ میلیــارد دالر ارزپاشــی رقــم خــورد. 

ــال  ــه طــی 13 س ــود ک ــان من ــن صــورت بی ــه ای ــوان ب ــی ت ــی م ــت کل در حال

284 میلیــارد دالر ارز رصف کنــرل بــازار شــده اســت، امــا در بــازه 13 ســاله، 

شــاخص قیمــت مــرف کننــده 9 برابــر شــده، بنابرایــن طــی ایــن زمــان مــورد 

ــده  ــزوده ش ــا اف ــر ارزی م ــه ذخای ــارد دالر ب ــال ۲۲ میلی ــر س ــی، در ه بررس

اســت، ایــن موضــوع یعنــی اینکــه در هــر روز کاری بــه میــزان ۷۵ میلیــون دالر 
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بــازار نفــت پــس از حمــالت پهبــادی بــه تاسیســات نفتــی عربســتان در پایــان نوســانات بــه بیشــرین افزایــش قیمــت هفتگــی 

در هشــت مــاه گذشــته رســید. در هفتــه اول مهــر شــاخص نفــت خــام برنــت ۶/۷ درصــد یــا بیــش از ۴ دالر در هــر بشــکه 

افزایــش یافــت کــه بیشــرین ســطح از ژانویــه بــه ایــن ســو یعنــی طــی ۸ مــاه گذشــته بــه شــامر مــی رود. در کنــار تردیــدی کــه 

بــه واســطه اختــالل عرضــه از ســمت بــزرگ تریــن صادرکننــده نفــت خــام بــرای بــازار ایجــاد شــده، ســایه تهدیدهــای ســمت 

ــر نفــت عربســتان در نشســتی اعــالم  ــازار اســت. وزی ــر رس ب ــان ب ــکا و چیــن همچن ــز در پــی جنــگ تجــاری آمری تقاضــا نی

منــود: ۳۰ درصــد از تولیــد میــدان نفتــی خریــص ۲۴ ســاعت پــس وقــوع حمــالت از رس گرفتــه شــد. امــا بــرای بازگشــت کامــل 

تولیــدات بــه ســطح ۱/۲ میلیــون بشــکه ای، تــا پایــان ســپتامر زمــان نیــاز خواهــد بــود. تاسیســات بقیــق کــه بــه عنــوان قلــب 

صنعــت نفــت عربســتان و دنیــا شــناخته مــی شــود تــا پیــش از وقــوع حمــالت قــادر بــه فــرآوری و آمــاده ســازی ۴/۹ میلیــون 

بشــکه نفــت خــام در روز بــود. بــه گــزارش بلومــرگ، میــزان چشــمگیری از نفــت تولیــد شــده توســط عربســتان بــرای ایــن کــه 

قابلیــت اســتفاده پیــدا کنــد، بــه تاسیســات بقیــق نیــاز دارد تــا فــرآورش شــود. اســتیو هانکــه، اقتصــاددان و نویســنده نریــه 

فوربــس مــی گویــد بــا وجــود قــرار داشــن نفــت در محــدوده امــن، منــی تــوان ایــن موضــوع را در نظــر نگرفــت کــه قیمــت هــا 

در حــال حــارض بــه شــکل معنــاداری در ســطوحی باالتــر از قبــل از حملــه بــه تاسیســات غــول نفتــی عربســتان، آرامکــو قــرار 

دارنــد. در پــی حمــالت پهبــادی بــه تأسیســات نفتــی عربســتان برخــی از کشــورها برنــده و برخــی از کشــورها بازنــده شــدند.

گروه انـرژینفـــت

در سه ماه سومتحلیل  نوسانات بازارانرژی      
  سال    98
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1  7/1  1   5/0 8  3/0 15    15/0 
2  2/1  2  5/0 9  2/0 16  10/0 
3  03/1  3  5/0 10  2/0 17  06/0 
4   3/0  4  5/0 11  2/0 18  05/0 
5  22/0  5   5/0 12  16/0 19  05/0 
 04/0  اا 20 15/0  13 4/0  6  18/0  6
7  1/0  7  33/0 14  15/0    

وزیــر نفــت ایــران پــس از کنــار گذاشــن رشکــت ســی ان پــی ســی آی 

چیــن از پــروژه توســعه فــاز ۱۱ پــارس جنوبــی، توضیحاتــی در رابطــه 

بــا چگونگــی خــروج دو رشکــت خارجــی حــارض در ایــن پــروژه ارایــه 

ــاله  ــور ۲۰ س ــدن حض ــدود ش ــا مح ــه ب ــود ک ــوان من ــه عن داد. زنگن

توتــال و ســی ان پــی ســی آی چیــن در پــروژه توســعه آخریــن فــاز 

باقــی مانــده از پــارس جنوبــی بــه حــدود یــک ســال، حــاال رشکــت 

پروپــارس تنهــا رشکــت باقــی مانــده از کنرسســیومی اســت کــه 

ــروژه  ــار پ ــرای نخســتین ب ــاز ۱۱، ب ــر توســعه ف ــود عــالوه ب ــرار ب ق

فشــارافزایی در پــارس جنوبــی را اجرایــی کننــد. وی افــزود هــر چنــد 

ســال یــک بــار رضبــات کشــنده ای بــه صنعــت نفــت ایــران وارد مــی 

شــود. تاکنــون ســعی کــرده ایــم از ایــن رضبــات زنــده بیــرون بیاییــم 

و ایــن مشــکل را حــل کنیــم. بــه هــر حــال تحریــم هــا بــزرگ تریــن 

رضبــات را بــه صنعــت نفــت وارد مــی کننــد و جایــگاه جهانــی مــا 

را کاهــش مــی دهنــد. آخریــن اطالعــات از انــرژی آمریــکا حکایــت 

ــور دارد.  ــن کش ــیل در ای ــت ش ــد نف ــد تولی ــت رش ــش رسع از کاه

ســطح تولیــد نفــت خــام آمریــکا در جــوالی بــه طــور میانگیــن ۱۱/۸ 

میلیــون بشــکه در روز بــود کــه نشــان از کاهــش ۳۰۰ هــزار بشــکه 

ــرگ  ــر بلوم ــی، تحلیلگ ــان ل ــن دارد. جولی ــاه ژوئ ــه م ــبت ب ای نس

معتقــد اســت، جهــش بــزرگ تولیــد نفــت شــیل رو بــه پایــان اســت 

امــا همزمــان بــا ورود صنعــت شــیل بــه دوران بزرگســالی، احتــامال 

ــه دوره  ــل ک ــن دلی ــه ای ــود. ب ــد ب ــر در راه خواه ــش دیگ ــک جه ی

ســوم رونــق تولیــد شــیل، صحنــه بازیگــری بــزرگان نفتــی و خــروج 

رشکــت هــای کوچــک یــا ادغــام آن هــا بــا رشکــت هــای بــزرگ تــر 

ــد  ــی رود رون ــار م ــزارش،EIA انتظ ــن گ ــاس ای ــود. براس ــد ب خواه

نزولــی قیمــت نفــت در نیمــه نخســت ســال آینــده میــالدی، باعــث 

کنــد شــدن رشــد تولیــدات شــیل شــود.
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بورس انرژی
ــدی، در  ــد 430 درص ــان و رش ــون توم ــا 4/5 تریلی ــرژی ب ــورس ان ب

غیــاب نفــت، بزرگریــن رکــورد تاریــخ بــورس را رقــم زد، ارزش 

معامــالت بــورس انــرژی در شــهریور مــاه بــه 4 هــزار و 494 

هــزار میلیــارد تومــان رســید. اهمیــت ایــن رشــد از آنجــا برجســته 

ــخ  ــه در تاری ــالت ماهان ــرین ارزش معام ــه بیش ــود ک ــی ش ــر م ت

بــورس انــرژی، بــه آبــان مــاه ســال گذشــته بــاز مــی گــردد، کــه بــا 

ــارد  ــزار و ۱۹۵ میلی ــم ۲ ه ــن رق ــام، ای ــت خ ــتد نف ــرم داد و س اه

ــش  ــی رکــورد شــهریورماه امســال بی ــود، یعن ــت شــده ب ــان ثب توم

ــالت در  ــم معام ــت. حج ــازار اس ــن ب ــی ای ــورد قبل ــر رک از دو براب

شــهریورماه ســال جــاری بــه بیــش از ۹۰۰ هــزار تــن رســید کــه در 

ــرین  ــت. بیش ــد داش ــد رش ــل از آن ۳۹۶ درص ــاه قب ــا م ــه ب مقایس

ــه اســفندماه ســال  ــز ب ــرژی نی ــورس ان رکــورد حجــم داد و ســتد ب

۹۶ بــا حجــم ۳۹۴ هــزار تــن بازمــی گــردد. مهــم تریــن دلیــل رشــد 

حجــم و ارزش معامــالت بــورس انــرژی بــه عرضــه هــای صادراتــی 

فــرآورده هــای نفتــی بــا محوریــت بنزیــن و گازوئیــل رقــم خــورد، 

محمولــه هــای ۵۰ هــزار تنــی گازوئیــل و بنزیــن تاکنــون بــه معنــی 

یــک تغییــر فــاز بســیار بــزرگ بــرای بــورس انــرژی ایــران بــوده و 

کابــوس عــدم معاملــه نفــت خــام را بــه صــورت کلــی بــه حاشــیه 

رانــده اســت. گــران تریــن کاالیــی کــه در شــهریورماه در ایــن بــازار 

مــورد داد و ســتد قــرار گرفتــه بنزیــن اکتــان ۹۵ اســت، و پــس از آن 

بنزیــن بــا اکتــان پاییــن تــر، ســپس گازوئیــل در ایــن ردیــف قــرار 

مــی گیــرد. مرحلــه دوم تأمیــن مالــی نفتــی در بــورس انــرژی طــی 

دو روز ســوم و هفتــم مهرمــاه و از طریــق عرضــه اولیــه ۲۵۰۰ 

میلیــارد تومــان اوراق ســلف مــوازی اســتاندارد نفــت خــام ســبک 

داخلــی توســط وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، بــه منایندگــی از 

ــنفت  ــای »س ــاد ه ــق من ــران از طری ــالمی ای ــوری اس ــت جمه دول

۲۹۹۱، ســنفت ۲۹۹۲، ســنفت ۲۹۹۳، ســنفت ۲۹۹۴، ســنفت ۲۹۹۵، 

ســنفت ۲۹۹۶ وســنفت ۲۹۹۷« بــه عمــوم رسمایــه گــذاران در بــازار 

مشــتقه بــورس انــرژی ایــران عرضــه شــد. مجمــوع قــرارداد هــای 

ــر ۳  ــغ ب ــی بال ــبک داخل ــام س ــت خ ــتاندارد نف ــوازی اس ــلف م س

میلیــون و ۴۹۷ هــزار و ۵۶۲ قــرارداد اســت کــه بــه قیمــت اســمی 

هــر قــرارداد ۷۱۴ هــزار و ۷۸۳ تومــان و بــه روش حــراج ناپیوســته 

عرضــه عمومــی شــد.

ــم و ارزش  ــورد حج ــم خ ــی رق ــال کاهش ــد کام ــاه رون ــا در مهرم ام

معامــالت در بــازار فیزیکــی بــرای دومین مــاه پیاپــی، ارزش معامالت 

جذابــی را بــدون نفــت بــه ثبــت رســید. ارزش معامــالت مهرمــاه در 

مقایســه بــا مــاه قبــل از آن ۴۶/۵۵ درصــد کاهــش داشــت ولــی در 

مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل، رشــدی ۴۲/۸۲ درصــدی را بــه 

ــا در  ــرآورده ه ــالت ف ــم معام ــن حج ــاص داد. همچنی ــود اختص خ

مهرمــاه ۴۹۱ هــزار و ۷۲۹ تــن بــود کــه در مقایســه بــا مــاه قبــل از 

آن افــت ۶/ ۴۶ درصــدی داشــت ولــی در مقایســه بــا مــدت مشــابه 

ســال قبــل ۵۸/۱۷ درصــد افزایــش را نشــان مــی دهــد.
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جنگ تجاری آمریکا و چین ادامه دارد

واشــنگن طــی آخریــن اقــدام خــود بــه دلیــل »انتقــال 

ــاالت  ــای ای ــم ه ــض تحری ــران« و نق ــت از ای ــه نف آگاهان

نقــل  و  حمــل  رشکــت  تعــدادی  ایــران،  علیــه  متحــده 

دریایــی نفــت و همچنیــن افــرادی از چیــن را مشــمول 

تحریــم  منــود. ایــن دور از تحریــم هــای آمریــکا علیــه 

ــن  ــزرگ تری ــن و ب ــم تری ــی از مه ــی یک ــای چین ــت ه رشک

تحریــم هــای واشــنگن بعــد از تحریــم خریــد نفــت ایــران 

اســت. نتیجــه ایــن اقــدام را مــی تــوان از دســت دادن 

تعــداد زیــادی تانکــر نفتــی، متالشــی شــدن بــازار نفتکــش 

هــا و افزایــش شــدید قیمــت حمــل و نقــل دریایــی نفــت 

ارزیابــی منــود. فایننشــال تایمــز تعــداد نفتکــش هــای 

مشــمول تحریــم هــا را ۴۰ تــا ۵۰ فرونــد بــرآورد کــرده 

اســت. ایــن موسســه همچنــان معتقــد اســت کــه ایــن 

ــن  ــت چی ــد نف ــع خری ــد مان ــی توان ــال من ــا فع ــم ه تحری

از ایــران شــود. کنکــورد، کشــتیرانی کونلــون، هلدینــگ 

ــی و مدیریــت کشــتی  ــون، کشــتیرانی کاســکو و ملوان کونل

چینــی  هــای  رشکــت   ،۸۸ پگاســوس  رشکــت  و  کاســکو 

هســتند کــه مــورد تحریــم قــرار گرفتــه انــد. کاســکو بــزرگ 

تریــن رشکــت کشــتیرانی جهــان اســت کــه بــه گــزارش 

ــار دارد.  ــتی در اختی ــزار کش ــش از ه ــز بی ــال تایم فایننش

ــکا منابــع کشــتیرانی اعــالم کــرده  در پــی ایــن اقــدام آمری

ــیا  ــه شــامل آس ــه ب ــت خاورمیان ــل نف ــه حم ــه هزین ــد ک ان

۱۹ درصــد بــرای رسرســید اکتــر افزایــش یافتــه کــه معــادل 

۶۰۰ هــزار دالر بــرای هــر ســوپر تانکــر اســت. هزینــه 

ــه ســواحل  ــه ب ــزرگ نفــت خاورمیان ــه ب ــل هــر محمول حم

ــد. ــی ده ــان م ــش را نش ــد افزای ــد ۲۸ درص ــی هن غرب

صنــدوق بیــن املللــی پــول در پــی انتشــار گــزارش چشــم انــداز اقتصــادی جهــان در خصــوص 

ــان مــدت اقتصادهــای صادرکننــده نفــت ایــن منطقــه  خاورمیانــه و شــامل آفریقــا رشــد می

ــن  ــا در نظــر گرف ــان را ب ــر نوســانات قیمــت نفــت، رشــد نامطمــن اقتصــاد جه تحــت تاثی

افزایــش نــا اطمینانــی هــای مالــی و تشــدید تنــش هــای ژئوپلیتیــک تحلیــل و بررســی منــود. 

ایــن صنــدوق معتقــد اســت بــرای قطــع وابســتگی بــه درآمدهــای نفتــی و دســتیابی بــه نــرخ 

رشــد اقتصــادی پایدارتــر، بایــد یکپارچگــی مالــی در اقتصادهــای منطقــه از رس گرفتــه شــود، 

بــه خصــوص از طریــق تقویــت چارچــوب مالــی میــان مــدت دولــت هــا. همزمــان، اصالحــات 

ســاختاری در کنــار توســعه بیشــر مالــی نیــز مــی توانــد منجــر بــه تقویــت رسمایــه گــذاری 

مســتقیم خارجــی و رسمایــه گــذاری داخلــی و همچنیــن تنــوع بیشــر در اقتصادهــای ایــن 

ــک  ــا کم ــد اقتصاده ــوه رش ــای بالق ــره وری و ارتق ــود به ــه بهب ــه ب ــری ک ــود، ام ــه ش منطق

خواهــد کــرد. صنــدوق بیــن املللــی پــول اعــالم کــرد تحــت تاثیــر تحریــم هــای آمریــکا، دولــت 

ایــران امســال را بــا کــرسی بودجــه 4/5 درصــدی و ســال آینــده را بــا کــرسی ۵/۱ درصــدی بــه 

پایــان خواهــد رســاند. آی ام اف نیــز بــا تحلیــل ایــن گــزارش عنــوان منــود کــه ایــران در ســال 

۲۰۲۰ بــرای رســیدن بــه تــراز مالــی خــود نیــاز بــه فــروش نفــت بــه قیمــت ۱۹۵ دالر دارد. 

بعــد از ایــران، کشــور عربســتان در ســال آینــده نیــاز بــه گــران تریــن نفــت )معــادل بــا ۸۴ 

دالر( بــرای تــراز کــردن بودجــه خــود دارد.
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پتروشیمی

تقاضــای جهانــی نفــت در ســال ۲۰۱۸ معــادل 

و  اســت  بــوده  روز  در  بشــکه  میلیــون   ۹۸/۷

نفــت در  پاالیشــی  انتظــار مــی رود ظرفیــت 

ــه ۱۰۵/۶  ــه ترتیــب ب ســال هــای ۲۰۲۵ و ۲۰۴۰ ب

ــون بشــکه در روز برســد. در ســال  و ۱۱۰/۶ میلی

۲۰۱۸ ســهم حــوزه پروشــیمی در تقاضــای جهانــی 

نفــت، معــادل ۱۳/۴ میلیــون بشــکه در روز یعنــی 

ــن حــال آن چــه  ــا ای ــوده اســت. ب ۱۳/۶ درصــد ب

ــای  ــال ه ــت در س ــای نف ــداز تقاض ــم ان در چش

آینــده مشــهود اســت، رشــد قابــل مالحظــه ســهم 

صنعــت پروشــیمی از ایــن بــازار اســت، بــه گونــه 

ــدود  ــا ۲۰۲۵ ح ــای ۲۰۱۸ ت ــال ه ــی س ــه ط ای ک

۲۵ درصــد و طــی ســال هــای ۲۰۲۵ تــا ۲۰۴۰ 

حــدود ۵۰ درصــد از افزایــش تقاضــای نفــت خــام، 

ــن ســهم  ســهم صنعــت پروشــیمی اســت، کــه ای

قابــل تامــل اســت، و بــه عبارتــی گویــای افزایــش 

ســهم تولیــد اتــان، گاز مایــع و نفتــا در قیــاس بــا 

ــل( در  ــن و گازوئی ــوختی )بنزی ــای س ــرآورده ه ف

ــی  ــار م ــوع، انتظ ــت. در مجم ــا اس ــگاه ه پاالیش

رود ســهم صنعــت پروشــیمی از تقاضــای جهانــی 

نفــت از ۱۳/۶ درصــد ســال ۲۰۱۸ بــه ۱۵/۹ درصــد 

ــد. ــش یاب ــال ۲۰۴۰ افزای در س

امــا در ایــران بررســی ۶ ماهــه اول ســال 98 ایــن بــازار بــا در نظــر 

گرفــن دوره ۷ ســاله حاکــی از آن اســت بازارهــا در حــال بازگشــت 

ــا  ــا ایــن تفــاوت کــه اکنــون ب بــه حالــت تعادلــی خــود هســتند ب

یــک رشــد در ســطح عمومــی قیمــت هــا نیــز روبــه رو شــده انــد 

ــا  ــازار جــذب شــده و تقریب ــن رشــد در ســطح صنعــت و ب ــه ای ک

ــه  ــی مجموع ــای مال ــاب ه ــورد حس ــه خ ــد ب ــای جدی ــت ه قیم

ــه اســت. ثبــت  ــدگان رفت ــع مرتبــط و مــرف کنن صنعــت و صنای

ــت  ــورد، ثب ــم خ ــر رق ــه اول مه ــا در هفت ــازار پلیمره ــورد در ب رک

باالتریــن رشــد شــاخص قیمــت پلیمرهــا بعــد از ۱۰ هفتــه و ثبــت 

ــاه دو رکــوردی  ــن حجــم معامــالت هفتگــی بعــد از ۴/۵ م باالتری

هســتند کــه امیدهــا را بــه ایــن بــازار برگردانــد. امــا قیمــت هــای 

ــالم  ــرخ اع ــش ن ــا کاه ــورس کاال ب ــی در ب ــازه زمان ــن ب ــه در ای پای

شــد کــه یــک نگرانــی محــدود را در بــازار ایجــاد کــرد. بــر مبنــای 

ــا رشــد ۱/۳۷ درصــدی همــراه شــد  ــازار ب ــن ب اطالعــات رســمی ای

کــه دلیــل اصلــی آن را بایــد در رشــد قیمــت هــای جهانــی، افزایــش 

نــرخ دالر نیامیــی و حتــی رقابــت بــرای خریــد در بــورس کاال 

جســت وجــو کــرد. 
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اس پــی گلوبــال بــا اســتناد بــه صحبــت هــای وزیــر نفــت 

ایــران عنــوان کــرد: در آینــده نزدیــک ایــران بــا جایگزینــی 

ــود  ــای ارزی خ ــام درآمده ــت خ ــای نف ــه ج ــیمی ب پروش

را جــران کنــد. زنگنــه مدعــی شــده بــود پروشــیمی 

ــران از صــادرات شــده  ــن عامــل درآمــد ارزی ای ــزرگ تری ب

ــیمی  ــور پروش ــت و ام ــر نف ــاون وزی ــدی مع ــت. محم اس

ــران قصــد  ــی پروشــیمی گفــت ای و مدیرعامــل رشکــت مل

دارد رسمایــه گــذاری در صنعــت پروشــیمی داخلــی بــرای 

جــران خســارت هــای ناشــی از تحریــم هــای نفتــی را تــا 

رقمــی در حــدود ۴۰ میلیــارد دالر ظــرف ۶ ســال آینــده رقم 

ــه ۳/۸  ــن ۲۰۱۷ ب ــران در ژوئ ــت ای ــد نف ــزان تولی ــد. می زن

میلیــون بشــکه در روز رســید، در اوایــل ســپتامر براســاس 

ــون بشــکه در روز  ــه ۲/۳ میلی ــم ب ــن رق ــس ای بررســی پالت

ــران صــادرات محصــوالت پروشــیمی را از  ــود، ای رســیده ب

طریــق مبادلــه کاالیــی بــرای جــران کاهــش فــروش نفــت 

بــه دلیــل تحریــم هــای آمریــکا تقویــت کــرده اســت. بــه 

ــن  ــون ت ــی پروشــیمی، ســاالنه ۳۱ میلی ــزارش رشکــت مل گ

محصــوالت پروشــیمی تولیــد مــی شــود کــه از ایــن میــزان 

ــی  ــی م ــش بین ــود. پی ــی ش ــادر م ــن آن ص ــون ت ۲۲ میلی

شــود تولیــد پروشــیمی ایــران تــا ســال ۲۰۲۱ بــه رقــم ۱۰۰ 

ــا  میلیــون تــن در ســال برســد. فوربــس نیــز در گزارشــی ب

اشــاره بــه همــکاری هــای اقتصــادی چیــن بــا ایــران، پکــن 

را یکــی از منابــع اصلــی تامیــن مالــی طــرح هــای توســعه 

صنعــت پروشــیمی اعــالم کــرد. و افــزود بــا تشــدید تنــش 

ــرای تقویــت همــکاری  ــا واشــنگن فرصــت ب هــای پکــن ب

هــای اقتصــادی ایــران بــا چیــن افزایــش پیــدا کــرده اســت.
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قیمت خرید برق پاک

بخشــنامه خریــد تضمینــی بــرق نیــروگاه هــای پــاک تریــح شــد ایــن 

بخشــنامه بــا هــدف حداکرثســازی رضیــب تحقــق مزایــای تولیــد بــرق از 

ــت  ــره صنع ــری در زنجی ــت پذی ــش رقاب ــن افزای ــر، همچنی ــع تجدیدپذی مناب

ــی  ــروگاه هــای غیردولت ــی نی ــد تضمین ــد خری ــر، ضوابــط جدی ــرق تجدیدپذی ب

ــع مشــکالت زیســت محیطــی  ــرای رف ــد. ب ــالغ گردی ــاک را اب ــر و پ تجدیدپذی

اســتان هــای ســاحلی و کالن شــهرها نــرخ پایــه خریــد تضمینــی بــرق در ایــن 

ــت. ۳۸۴  ــده اس ــن ش ــر تعیی ــوده دو براب ــت ت ــای زیس ــاوری ه ــهرها از فن ش

مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر درون کشــور در حــال احــداث اســت و ظرفیــت 

ــگاوات رســیده اســت. حجــم  ــه ۸۴۱ م ــو هــم ب ــرژی هــای ن نصــب شــده ان

ــارد  ــزار میلی ــش از ۱۲۴ ه ــه بی ــش ب ــن بخ ــی در ای ــذاری غیردولت ــه گ رسمای

ــح  ــف تری ــه هــا در هشــت ردی ــن اســاس تعرف ــر ای ــال رســیده اســت. ب ری

ــوده هــا تعلــق دارد، قیمــت هــا در ســه  ــه زیســت ت شــد: ردیــف اول کــه ب

بخــش »لندفیــل«، »ســایر فرآیندهــای زیســتی )بیوشــیمیایی( از جملــه هاضــم 

بیهــوازی« و »کلیــه فرآیندهــای حرارتــی )ترموشــیمیایی( از جملــه زبالــه 

ســوزی، گازی ســازی و پیرولیــز« آورده شــده اســت. مطابــق بــا دســتورالعمل 

ابــالغ شــده، »لندفیــل« بــا نــرخ پایــه خریــد تضمینــی بــرق )ریــال بــر کیلووات 

ــه  ــیمیایی( از جمل ــتی )بیوش ــای زیس ــایر فرآینده ــال، »س ــاعت( ۴۰۵۰ ری س

هاضــم بیهــوازی« ۵۲۵۰ ریــال و »کلیــه فرآیندهــای حرارتــی )ترموشــیمیایی( 

از جملــه زبالــه ســوزی، گازی ســازی و پیرولیــز« ۵۵۵۰ ریــال در نظــر گرفتــه 

شــده اســت.
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 ردیــف دوم ایــن ابالغیــه بــه مــزارع بــادی )بــا ظرفیــت ۱۰مــگاوات و کمــر( 

تعلــق دارد. بــر ایــن اســاس، نــرخ پایــه خریــد تضمینــی بــرق تــازه مصــوب 

ــرای  ــر، ب ــگاوات و کم ــت ۱۰ م ــا ظرفی ــادی ب ــه ب ــرق مزرع ــرای ب ــده ب ش

ــف ســوم  ــن شــده اســت. در ردی ــال تعیی ــووات ســاعت ۵۴۶۰ ری هــر کیل

ــگاوات و  ــت ۱۰ م ــا ظرفی ــیدی )ب ــه خورش ــد مزرع ــه خری ــرخ پای ــم ن ه

ــده  ــه ش ــر گرفت ــال در نظ ــاعت ۶۳۷۰ ری ــووات س ــر کیل ــرای ه ــر( ب کم

اســت. زمیــن گرمایــی )شــامل حفــاری و تجهیــزات( کــه در ردیــف چهــارم 

ایــن ابالغیــه جامنایــی شــده انــد هــم از ایــن پــس بــرق تولیــدی شــان بــا 

ــداری مــی شــود. ردیــف  ــال در هــر کیلــووات ســاعت خری نــرخ ۶۳۷۰ ری

پنجــم نیــز بــه نــرخ خریــد تضمینــی تولیــد بــرق از بازیافــت تلفــات 

ــرای  ــاس، ب ــن اس ــر ای ــاص دارد. ب ــی اختص ــای صنعت ــی در فرآینده حرارت

هــر کیلــووات ســاعت بــرق تولیــد شــده در ایــن نــوع نیــروگاه هــا ۳۷۷۰ 

ــت ۱۰  ــه ظرفی ــی کوچــک )ب ــروگاه هــای آب ــال پرداخــت مــی شــود. نی ری

مــگاوات و کمــر( هــم در ردیــف ششــم ایــن ابالغیــه طبقــه بنــدی شــده 

ــه  ــک ک ــی کوچ ــای آب ــروگاه ه ــد نی ــه خری ــرخ پای ــاس ن ــن اس ــر ای ــد، ب ان

روی رودخانــه هــا )رودخانــه ای یــا جریانــی( قــرار گرفتــه انــد ۴۹۴۰ 

ریــال و نــرخ نیــرو گاه هــای آبــی کوچــک کــه روی خطــوط لولــه انتقــال 

ــای ســد و خطــوط انتقــال(  آب و فاضــالب و تاسیســات جانبــی ســدها )پ

ــاعت  ــووات س ــر کیل ــال در ازای ه ــت ۴۲۲۵ ری ــا قیم ــد ب ــده ان ــب ش نص

ــم  ــف هفت ــه در ردی ــل هــای ســوختی ک ــی شــود. ســامانه پی ــداری م خری

ــووات  ــال در کیل ــه ۶۴۳۲ ری ــرخ پای ــا ن ــم ب ــد ه ــتاده ان ــه ایس ــن مصوب ای

ــه  ــم ک ــتم ه ــف هش ــود. ردی ــی ش ــداری م ــدگان خری ــاعت از تولیدکنن س

ــر  ــال در ه ــت ۲۰۸۰ ری ــا قیم ــق دارد ب ــاطی تعل ــای انبس ــن ه ــه توربی ب

ــد. ــی رون ــروش م ــووات ســاعت ف کیل

نشســت مشــرک سیاســت گــذاران نیــرو بــا فعــاالن بخــش خصوصــی بــا طــرح 

چالــش هــا و راهردهــا آغــاز و بــا قــول مســاعد مدیــران بــرای حــل مشــکالت 

صنعتگــران حــوزه بــرق خامتــه یافــت. در ایــن نشســت فعــاالن صنعــت بــرق 

ــود  ــه«، »کمب ــای یکجانب ــش را »قرارداده ــن بخ ــکالت ای ــت مش در گام نخس

ــواد  ــن م ــروژه هــا«، »مشــکل تامی ــازار«، »توقــف پ ــود در ب نقدینگــی«، »رک

اولیــه و فلــزات« و »کاهــش صــادرات« برشــمردند، تحلیلگــران و فعــاالن ایــن 

ــه ســاختار صنعــت  ــگاه ب ــوع ن ــرق ن ــش هــای ب ــه ابرچال ــد ک بخــش معتقدن

بــرق اســت، و راهــکار بــرون رفــت آن را تغییــر نــوع نــگاه بــه بــرق از یــک 

ــا و  ــن راهرده ــم تری ــت. مه ــادی اس ــک کاالی اقتص ــه ی ــی ب ــت دولت خدم

راهکارهــای ایجــاد رونــق تولیــد و بازگشــت صنعــت بــرق روی ریــل توســعه، 

در پنــج راهــرد »اصــالح اقتصــاد انــرژی«، »ایجــاد ســهولت در کســب وکار«، 

»تحریــک تقاضــا«، »توســعه صــادرات و تبدیــل کــردن ایــران بــه هــاب انــرژی 

منطقــه« و »انجــام پــروژه هــا در قالــب مشــارکت دولــت و بخــش خصوصــی« 

میــرس مــی گــردد. 

ــک  ــه ســومین مال ــران را در رتب ــارد بشــکه در خوزســتان ای ــا ابعــاد 53 میلی ب

بــزرگ نفــت جهــان قــرار داد. ایــران پیــش از ایــن در رتبــه چهــارم قــرار داشــت 

درآمــد حاصــل از افزایــش رضیــب بازیافــت یــک درصــدی ایــن میــدان نفتــی 

را ۳۲ میلیــارد دالر در ســال تخمیــن زده مــی شــود. ایــن خــر بــه رسعــت بــه 

تیــر رســانه هــای بیــن املللــی تبدیــل شــد تــا آنجــا کــه بــر خــر عرضــه اولیــه 

آرامکــو کــه همچنــان دغدغــه رســانه هــای بیــن املللــی بــود، ســایه انداخــت. 

امــا وزیــر نفــت عنــوان کــرد بیــش از ۳۱ میلیــارد بشــکه از ایــن حجــم پیــش 

از ایــن در قالــب میــدان هــای ســپهر، جفیــر، منصــوری، آب تیمــور، سوســنگرد 

و دارخویــن کشــف شــده بــود و حــدود ۲۲ میلیــارد بشــکه آن بــه الیــه نفتــی 

مربــوط مــی شــود کــه اخیــرا کشــف شــده اســت. بــه گفتــه زنگنــه، »عملیــات 

اکتشــاف ایــن میــدان بــا پیرفتــه تریــن روش هــای اکتشــافی بــه عنــوان یــک 

اکتشــاف فناورانــه و کار جدیــد اکتشــافی بــا ســه حلقــه چــاه از ســال 95 آغــاز 

شــد و بــا توجــه بــه اینکــه حــدود 31 میلیــارد بشــکه اکتشــاف هــای پیشــین 

ــزوده  ــت درجــای کشــور اف ــر نف ــه ذخای ــارد بشــکه ب ــوده، حــدود 22 میلی ب

شــده اســت. تولیــد روزانــه نفــت ایــران پیــش از انقــالب اســالمی ایــران، بــه 

رکــورد حــدود ۶ میلیــون بشــکه در روز دســت یافتــه بــود و چنــد ســال پــس از 

انقــالب نیــز در ایــن محــدوده حفــظ شــد امــا بــه مــرور بــه دالیــل یــاد شــده 

وارد رونــد نزولــی شــد.
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ــا  ــم ب ــی عظی ــدان نفت ــک می ــور از کشــف ی ــی رییــس جمه حســن روحان

ابعــاد 53 میلیــارد بشــکه در خوزســتان ایــران را در رتبــه ســومین مالــک 

بــزرگ نفــت جهــان قــرار داد. ایــران پیــش از ایــن در رتبــه چهــارم قــرار 

ــن  ــک درصــدی ای ــب بازیافــت ی داشــت درآمــد حاصــل از افزایــش رضی

ــن  ــن زده مــی شــود. ای ــارد دالر در ســال تخمی ــی را ۳۲ میلی ــدان نفت می

خــر بــه رسعــت بــه تیــر رســانه هــای بیــن املللــی تبدیــل شــد تــا آنجــا 

ــای  ــانه ه ــه رس ــان دغدغ ــه همچن ــو ک ــه آرامک ــه اولی ــر عرض ــر خ ــه ب ک

بیــن املللــی بــود، ســایه انداخــت. امــا وزیــر نفــت عنــوان کــرد بیــش از 

ــای  ــدان ه ــب می ــن در قال ــش از ای ــم پی ــن حج ــکه از ای ــارد بش ۳۱ میلی

تیمــور، سوســنگرد و دارخویــن کشــف  ســپهر، جفیــر، منصــوری، آب 

شــده بــود و حــدود ۲۲ میلیــارد بشــکه آن بــه الیــه نفتــی مربــوط 

ــات  ــه، »عملی ــه زنگن ــه گفت ــت. ب ــده اس ــف ش ــرا کش ــه اخی ــود ک ــی ش م

اکتشــاف ایــن میــدان بــا پیرفتــه تریــن روش هــای اکتشــافی بــه عنــوان 

ــاه از  ــه چ ــه حلق ــا س ــافی ب ــد اکتش ــه و کار جدی ــاف فناوران ــک اکتش ی

ــکه  ــارد بش ــدود 31 میلی ــه ح ــه اینک ــه ب ــا توج ــد و ب ــاز ش ــال 95 آغ س

اکتشــاف هــای پیشــین بــوده، حــدود 22 میلیــارد بشــکه بــه ذخایــر 

ــران  ــت ای ــه نف ــد روزان ــزوده شــده اســت. تولی ــت درجــای کشــور اف نف

ــکه  ــون بش ــدود ۶ میلی ــورد ح ــه رک ــران، ب ــالمی ای ــالب اس ــش از انق پی

ــن  ــز در ای ــالب نی ــس از انق ــال پ ــد س ــود و چن ــه ب ــت یافت در روز دس

ــد  ــده وارد رون ــاد ش ــل ی ــه دالی ــرور ب ــه م ــا ب ــد ام ــظ ش ــدوده حف مح

ــی شــد. نزول

ــا نزدیکــی »امیدیــه«  ایــن میــدان نفتــی از »بســتان« آغــاز مــی شــود و ت

ــه  ــاب کلی ــا احتس ــی ب ــدان نفت ــن می ــعت ای ــد. وس ــی کن ــدا م ــه پی ادام

ــز  ــت آن نی ــع و ضخام ــر مرب ــوان شــد ۲۴۰۰ کیلوم ــه عن ــی ک ــدان های می

۸۰ مــر تخمیــن زده شــده اســت. ایــن میــدان هــا بعــد از بزرگریــن 

میــدان نفتــی ایــران »میــدان نفتــی اهــواز« بــا ذخیــره بیــش از ۶۵ 

ــا  ــی گچســاران ت ــدان نفت ــرار دارد. و می ــگاه دوم ق ــارد بشــکه در جای میلی

پیــش از کشــف اخیــر، بــا ذخیــره درجــای ۹/ ۵۲ میلیــارد بشــکه بــه عنــوان 

ــوع  ــا موض ــوند. ام ــی ش ــناخته م ــور ش ــزرگ کش ــی ب ــدان نفت ــومین می س

ــروش آن اســت  ــت و ف ــب بازیاف ــی رضی ــزرگ نفت ــدان ب ــن می ــم در ای مه

کــه در رشایــط تحریــم کاری دشــوار خواهــد بــود. مدیــر اکتشــاف رشکــت 

ــت  ــی نف ــت مل ــه رشک ــان اینک ــا بی ــم، ب ــن مراس ــران در ای ــت ای ــی نف مل

ایــران در متــام ســال هــای پــس از انقــالب بــه جــز ۶ ســال کــه کشــور در 

ــت:  ــته اســت، گف ــدی داش ــال کشــف جدی ــوده، هــر س ــگ ب بحبوحــه جن

در اطلــس اکتشــافات میــدان هــای نفــت و گاز ایــران، همــه اکتشــاف هــا 

در ایــن چهــار دهــه بازتــاب داده شــده اســت. وی افــزود: در ایــن مــدت 

ــدان گازی  ــی و ۳۷ می ــدان نفت ــر ۳۶ می ــدان مشــتمل ب ــوع ۷۳ می در مجم

کشــف شــده اســت کــه از ایــن میــان، ۲۶ میــدان مــرزی و مشــرک بــوده 

ــار  ــور در چه ــده در کش ــت ش ــت برداش ــام نف ــدی، مت ــه هن ــه گفت ــد. ب ان

ــن شــده و در حــوزه  ــا اکتشــاف هــای انجــام شــده جایگزی ــر ب دهــه اخی

ــر گازی  ــم ذخای ــه حج ــوری ک ــه ط ــت. ب ــر اس ــب به ــه مرات ــط ب گاز رشای

ــر گاز برداشــت شــده اســت. کشــف شــده حــدود ۸ براب
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پیش بینی بازار نفت
ــامر،  ــخ ۵ و ۶ دس ــه در تاری ــک ک ــمی ۱۷۷ اوپ ــت رس ــای نشس رویداده

ــکا  ــره در آمری ــرخ به ــد ن ــه طــی آن رون ــدرال رزرو ک ــزاری نشســت ف برگ

مشــخص مــی شــود، گــزارش ماهانــه اوپــک، نشســت مربــوط بــه مذاکــرات 

تجــاری چیــن و آمریــکا و آمــار مربــوط بــه شــاخص خریــد مدیــران 

ــن  ــم تری ــود از مه ــی ش ــر م ــامر منت ــانزدهم دس ــز در ش ــکا نی در آمری

عواملــی هســتند کــه دســامر متفاوتــی بــرای نفــت را رقــم خواهنــد 

ــن  ــس بی ــک، آژان ــر اوپ ــزارش ســازمان هــا معت ــه گ زد. انتشــار ســه ماهان

املللــی انــرژی و اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا کــه اولیــن تحلیل هــای 

ــداز  ــم ان ــدند، چش ــی ش ــوب م ــالس محس ــک پ ــق اوپ ــد از تواف ــر بع معت

ــت  ــر از نف ــره و پ ــته تی ــد گذش ــت را مانن ــازار نف ــش روی ب ــاه هــای پی م

ــر  ــاه نوام ــود در م ــد خ ــطح تولی ــه س ــک ب ــر اوپ ــد. اگ ــی کردن ــش بین پی

ــازاد شــدید عرضــه  ــا م ــازار در نیمــه اول ســال ۲۰۲۰ ب ــه مــی داد، ب ادام

ــرژی  ــات ان ــک و اداره اطالع ــزارش اوپ ــاس گ ــا براس ــد. ام ــی ش ــه م مواج

ــک  ــت اوپ ــرای نف ــا ب ــد و تقاض ــزان تولی ــل اول ۲۰۲۰ می ــکا در فص آمری

ــد. ــد ش ــه رس خواه ــامال رس ب احت

اوپــک بــر ایــن بــاور اســت کــه میــزان تقاضــا بــرای نفــت ایــن ســازمان در 

ــی  ــوده اســت. درحال ــون بشــکه در روز ب ســال ۲۰۱۹ حــدود ۳۰/۷۱ میلی

ــدای ســال حــدود ۷/ ۲۹  ــد ایــن ســازمان در ۱۱ مــاه ابت کــه متوســط تولی

میلیــون بشــکه در روز بــوده اســت. از ایــن رو ایــن آمــار اوپــک حاکــی از 

ــون بشــکه در روز کــرسی  ــک میلی ــه در ســال ۲۰۱۹ حــدود ی آن اســت ک

عرضــه از ســوی ایــن ســازمان وجــود داشــته اســت. بخــش مهمــی از ایــن 

کــرسی عرضــه بــه دلیــل افــت تولیــد اوپــک در ســه مــاه ســوم بــه دنبــال 

حملــه بــه تاسیســات نفتــی عربســتان و افــت تولیــد ایــن کشــور رخ داده 

ــوان رشــد تقاضــای  ــازار نفــت را مــی ت اســت. مهــم تریــن تهدیــد هــای ب

ضعیــف نفــت خــام، انتخابــات آمریــکا و سیاســت هــای انــرژی، سیاســت 

ــر  ــار بخــش نفــت و گاز زی ــی، اعتب ــرات آب و هوای ــا تغیی ــارزه ب هــای مب

ــت  ــود. در نهای ــوان من ــر عن ــاک ت ــوخت پ ــرای س ــار ب ــن اعتب ــوال، تامی س

تحلیلگــران ایــن حــوزه معتقدنــد بــا توجــه بــه فشــارهای مثبــت و منفــی 

ایــن بــازار 3 ماهــه اول ســال 2019 رشایــط ایــن بــازار دســتخوش تحولــی 

ــی و  ــم افزایش ــرات ک ــا تغیی ــام ب ــت خ ــرخ نف ــد و ن ــد ش ــم نخواه عظی

ــه کار خــود ادامــه خواهــد داد. کاهشــی ب

بع منا

پایگاه اطالع رســانی وزارت نفت

صنــدوق بین املللی پول

گزارش های اپک

فایننشــال تایمز

اس پی گلوبال

فوربس نریه 
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یکــی از طــرح هــای شــهرداری تهــران بــرای بهبــود وضعیــت ترافیــک منطقــه یــک در تقاطــع بزرگــراه چمــران بــا خیابــان ولنجــک رقــم خــورد جایــی کــه پیــش 

از ایــن بــار ترافیکــی شــدید آن مــورد توجــه منتقــدان شــهرداری و بــاب اعــراض مــردم بــود، حناچــی شــهردار تهــران در جریــان بازدیــد از پــروژه زیرگــذر گیشــا، 

در مواجــه بــا ســواالت خرنــگاران درخصــوص ترافیــک ســنگین ناشــی از بهــره بــرداری ایــن پــروژه گفــت: از زمــان رشوع ایــن پــروژه بــا حجــم بــاالی خودروهــا 

و تأثیــر ترافیکــی شــدید در خیابــان مقــدس اردبیلــی )زعفرانیــه( مواجــه شــده ایــم، کــه همــکاران مــا در تالشــند کــه ایــن مشــکل را حــل کننــد. ایــن طــرح قــرار 

بــود بــه تخلیــه بــار ترافیــک خیابــان ولنجــک در ســاعات پیــک کمــک کنــد. امــا آن طــور کــه مســئوالن شــهرداری منطقــه یــک اعــالم کــرده انــد، ۹۰ درصــد از 

عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه و پیوســت همــراه آن یعنــی طــرح تعریــض بانــد جنوبــی بلــوار رشــید الدیــن فضــل اللــه از بهمــن ســال گذشــته بــه بعــد صــورت 

گرفــت. امــا حاصــل ایــن همــه تــالش در ۳۰ شــهریور افتتــاح شــد تــا بــه واســطه آن، از میــزان ترافیــک در روزهــای رشوع ســال تحصیلــی جدیــد کاســته شــود. 

امــا برخــالف انتظــار مســووالن شــهری، ایــن پــل نــه تنهــا ترافیــک زدا نبــود، بلکــه بــه یــک معــر تولیــد ترافیــک نیــز تبدیــل شــد. 

مسکن و شهر
شهر و شهرسازی

تقاطع غیر همسطح بزرگراه چمران

گروه اجتمـاعی
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بودجه عمرانی

ــا  ــن اســت کــه چــرا شــهرداری ب ــن جــا مطــرح مــی شــود ای حــال ســوالی کــه در ای

متدهــای روز دنیــا عمــل منــی کنــد و بــا توســعه نــاوگان عمومــی بــه دنبــال کاهــش 

ــدگان  ــتفاده کنن ــم اس ــرد تکری ــال رویک ــه دنب ــس ب ــتند، و برعک ــک نیس ــم ترافی حج

خودروهــای شــخصی هســتند، و بدیــن ترتیــب منابــع شــهر بــه جــای توســعه حمــل و 

نقــل عمومــی بــه ویــژه مــرو بــه اجــرای پــروژه هــای بزرگراهــی کــه مــرف کننــده 

اصلــی آن اســتفاده کننــدگان از خــودروی شــخصی هســتند، اختصــاص داده مــی شــود. 

در یــک تجربــه بیــن املللــی در شــهر ملبــورن بــا حــذف طــول شــبکه بزرگــراه هــا در 

میــان محلــه هــا معابــر عمومــی را بــرای تــردد دوچرخــه و عبــور آزاد فراهــم منودنــد 

در ایــن طــرح کــه بــا نــام محلــه هــای 20 دقیقــه موفــق شــدند نفــوذ خودروهــا را در 

محــالت محــدود و مدیریــت مناینــد. در طــرح »محلــه هــای ۲۰ دقیقــه ای«، خیابــان 

ــود،  ــی ش ــل م ــبز« تبدی ــر س ــه »معاب ــهری ب ــای ش ــوک ه ــل بل ــی حدفاص ــای اصل ه

هرمحلــه از چندیــن بلــوک شــهری و هــر بلــوک از چندیــن پــالک ســاختامنی تشــکیل 

شــده اســت، بــه طــوری کــه مقامــات شــهری ملبــورن، بــا ایــن طــرح، »ابربلــوک هــای 

شــهری« بــا ویژگــی دسرســی رسیــع اهالــی محلــه بــه مراکــز کار و خریــد و تفریــح 

ایجــاد کــرده انــد. شــهرهای پیشــگام روش هــای نــو آورانــه بــرای مدیریــت ترافیــک، 

ــل  ــاده روی، دوچرخــه ســواری و حمــل ونق ــع پی ــه نف آزادســازی فضاهــای شــهری ب

عمومــی را در دســتور کار قــرار دادنــد. برنامــه ریــزان ایــن شــهر در حــال تبدیــل معابــر 

ــی  ــه عموم ــایل نقلی ــی وس ــاده روی و اســتفاده ترکیب ــه هــای پی ــه محل ــی ب خودروی

هســتند. شــگفتی ایــن تحــول کــه تحــت مــدل »ســوپربلوک« )بلــوک هــای شــهری( 

اجــرا مــی شــود نــه تنهــا بــه خاطــر برنامــه ریــزی شــهری، بلکــه روش زندگــی متفــاوت 

ــود ســالمت و  ــا هــدف بهب ــا ب ــان ه ــه خیاب ــی ک ــک اســت، جای ــرن بیســت وی در ق

ارتباطــات از خودروهــا بــه نفــع عابریــن پیــاده پــس گرفتــه می شــوند. در ســال ۲۰۱۶، 

اولیــن مــدل »ســوپربلوک«، متشــکل از چنــد بلــوک ســاختامنی کــه از ویژگــی هــای 

ســاختاری بارســلونا اســت، در محلــه پابلنــو بــه اجــرا درآمــد. 

در نیمســال نخســت حــدود نزدیــک بــه 30 هــزار میلیــارد تومــان رصف اعتبــارات عمرانــی شــد، بررســی هــا نشــان مــی دهــد 

بودجــه عمرانــی بــاالی ۱۰۰ درصــد در 6 مــاه نخســت هزینــه شــده اســت. رقــم مصــوب بودجــه عمرانــی در ســال ۱۳۹۸ 

پــس از اصــالح بــه میــزان ۴۳ هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه میــزان عملکــرد پرداخــت هــای عمرانــی مطابــق گــزارش رســمی 

خزانــه در ۶ مــاه نخســت ســال ۲۸ هــزار و ۹۵۰ میلیــارد تومــان بــوده کــه رشــد 130 درصــدی را در پرداخــت نشــان مــی 

دهــد. مهــم تریــن منبــع مــورد اســتفاده بــرای پرداخــت هــای عمرانــی در غیــاب درآمدهــای نفتــی، انتشــار اوراق مالــی بوده 

اســت. نوبخــت رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه، عملکــرد دولــت در زمینــه اشــتغال زایــی را متعالــی ارزیابــی منــود و عنــوان 

کــرد همچنیــن عنــوان منــود کــه در ســال گذشــته بــرای ایجــاد ۹۸۸ هــزار شــغل برنامــه ریــزی کردیــم و در هــر اســتان یــک 

برنامــه اشــتغال ایجــاد شــد. و نتیجــه آن ۸۴۳ هــزار نفــر بــه شــاغالن افــزوده شــد و ۴۵۵ هــزار نفــر از جمعیــت بیــکاران 

کاهــش یافــت، هزینــه ایــن بخــش ۱۸۰۰ میلیــارد تومــان از بودجــه عمومــی، ۷۷۰۰ میلیــارد تومــان در قالــب تســهیالت بانکی 

در قالــب تبــره ۱۸ بودجــه و ۱/۵ میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملــی بــرای اشــتغال روســتایی کــه ۱/۲۵ میلیــارد دالر 

)معــادل ۱۳ هــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومــان( بــرای اشــتغال روســتایی و عشــایری بــوده اســت.
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تمرکز جمعیتی عامل اصلی ترافیک تهران

تجزیه تهـران
 طرح اصـالحی
 یا انحــــرافی

ــزی  ــه ری ــدم برنام ــران ع ــهر ته ــی ش ــکالت ترافیک ــن مش ــم تری ــی از مه یک

ــه  ــه ب ــا توج ــت، ب ــهر اس ــن ش ــی از ای ــز زدای ــا مترک ــی و ی ــم زدای ــرای تراک ب

رشایــط بســیار همــوار بــرای زندگــی در تهــران و قابــل دســرس بــودن مراکــز 

دانشــگاهی، درمانــی، آموزشــی و درآمــدی بســیاری از هموطنــان را ترغیــب به 

زیســن در ایــن شــهر مــی منایــد، البتــه ایــن جریــان در بســیاری از پایتخــت 

هــای بــزرگ جهــان نیــز رقــم خــورده اســت. از ایــن رو در ســال 1394 شــورایی 

بــا عنــوان شــورای ســاماندهی مرکــز سیاســی و اداری کشــور و ســاماندهی و 

ــن شــورا در دو  ــه کار منــود. مثــره فعالیــت ای ــی از تهــران رشوع ب مترکــز زدای

ــاره ریشــه و ابعــاد مشــکالت  ســال گذشــته مطالعــات جامعــی بــود کــه درب

کلیــدی شــهر تهــران رقــم خــورد و کمیــت و کیفیــت دو راه حــل فرضــی بــرای 

ــا »ســاماندهی« و در عیــن حــال تجربــه  حــل چالــش هــا شــامل »انتقــال« ی

ــم  ــرای تصمی ــات را ب ــن مطالع ــه ای ــام و نتیج ــت انج ــال پایتخ ــی انتق جهان

گیــری نهایــی بــه مقامــات عالــی کشــور و شناســایی نحــوه مواجهــه بــا پرونــده 

حــل مشــکالت شــهر تهــران ارائــه دهــد. نکتــه حایــز اهمیــت در ایــن بررســی، 

ــران،  ــی در اداره شــهر ته ــت فعل ــه وضعی ــار رویکــرد: ادام ــوان شــدن چه عن

ســاماندهی یــا تراکــم زدایــی، مترکززدایــی از پایتخــت و انتقــال مرکزیــت 

سیاســی- اداری از شــهر تهــران اســت. در نخســتین گام مقــرر شــد کــه یــک 

نســخه ترکیبــی از دو رویکــرد میانــی یعنــی تراکــم زدایــی و مترکززدایــی بــه 

جــای »انتقــال پایتخــت« در دســتور کار قــرار گیــرد. یکــی از عوامــل مصــوب 

شــده عــدم طراحــی و ایجــاد جاذبــه هــای شــهری در تهــران بــه دو منظــور 

جــذب مهاجــر و فرصــت شــغلی و عامــل دیگــر پیگیــری بــرای صــدور مجــوز 

شــکل گیــری موسســات یــا کارخانــه هــای صنعتــی اســت کــه فضــای اشــتغال 

ــکاری را کاهــش مــی  ــرخ بی ــد و ن ــی کن ــاط شــهری را ایجــاد م ــد در نق جدی

دهــد.

ــد و  ــول، قواع ــاس اص ــهری، آن را براس ــق ش ــا مناط ــی ی ــه نواح ــوط ب ــور مرب ــر ام ــه به ــر چ ــور اداره ه ــه منظ ــت ب دول

معیارهــای علمــی و عملــی بــه واحدهــای اداری- سیاســی کوچــک تــر تقســیم کــرده، تــا از ایــن طریــق بتواننــد ترتیبــات الزم 

را بــرای اســتقرار بنیــان هــای کشــورداری و بســط و نهادینــه ســازی حاکمیــت فراهــم کننــد. طــرح تجزیــه تهــران در متامــی 

ســال هــای گذشــته همــواره بــر روی میــز تصمیــم گیــری بــوده اســت، جدایــش اســتان قــم، قزویــن و الــرز از اســتان تهــران 

در ایــن ســال هــا رقــم خــورد طــرح تشــکیل اســتان ســی و دوم تحــت عنــوان اســتان تهــران جنوبــی در هیــات رئیســه مجلس 

اعــالم وصــول شــد. ســه شهرســتان در اســتان تهــران و ســه شهرســتان در اســتان مرکــزی، یــک اســتان جدیــد بــه مرکزیــت 

ــم، بهارســتان و اسالمشــهر و ســه شهرســتان اســتان مرکــزی شــامل  ــاط کری ــد. رب ــد در کشــور ایجــاد کنن ــد پرن شــهر جدی

ســاوه، زرندیــه و تفــرش، اســتان جدیــد تشــکیل خواهــد شــد. مطابــق بــا آمــار رسشــامری ســال ۹۵، جمعیــت ۶ شهرســتانی 

کــه قــرار اســت در پهنــه اســتان جدیــد قــرار گیرنــد حــدود یــک میلیــون و ۷۰۰ هــزار نفــر بــرآورد مــی شــود. اگــر چــه 

مطابــق بــا طــرح تهیــه شــده، عنــوان اســتان جدیــد »تهــران جنوبــی« انتخــاب شــده امــا برخــالف عنــوان آن، در صــورت 

تشــکیل ایــن اســتان بــه لحــاظ جغرافیایــی بــه شــکل دقیــق بیــن غــرب و جنــوب غــرب تهــران قــرار گرفتــه اســت. درحالــی 

کــه هیــچ اظهارنظــر و اطالعــات رســمی دربــاره هــدف طراحــان ایــن طــرح اعــالم نشــد. مخاطــرات ایــن طــرح را مــی تــوان 

تشــدید مهاجــرت بــه اســتان تهــران، ایجــاد تفــاوت و تفرقــه میــان دلواپســی هــای مدیــران محلــی و اســتانی در مجموعــه 

شــهری تهــران و ســیال بــودن کنونــی جمعیــت میــان دو اســتان تهــران و الــرز بــه ســه اســتان تبدیــل و تشــدید مــی شــود.
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حباب مسکن در مقیاس جهانی 

سیاســت گــذاری هــا و متهیــدات اداره امــور از طریــق »تقســیامت کشــوری« 

کــه مشــتمل بــر ۳۱ اســتان )و ۴۳۴ شهرســتان( اســت، بــه قلمروهــای رسزمینــی 

اصابــت مــی کنــد. بنابرایــن تقســیامت کشــوری مهــم ترین مبنــا بــرای توزیع و 

تخصیــص اعتبــارات و امکانــات در کشــور و بســری بــرای ســازماندهی و قــوام 

یافــن نظــم اجتامعــی در یــک جامعــه محســوب مــی شــود. امــام متأســفانه 

نظــام تقســیامت کشــور مــا بــدون اصــول، مبانــی و معیارهــای مشــخص، در 

طــی زمــان بــه صورتــی ارگانیــک و مبتنــی بــر مصلحــت اندیشــی هــا و چانــه 

زنــی هــای سیاســی شــکل گرفتــه و همیــن امــر ریشــه بســیاری از نارســایی هــا 

و عــدم رضایــت منــدی از عملکــرد حاکمیــت بــوده اســت.

در حــال حــارض رتبــه تهــران در مقایســه بــا ابرشــهرها پاییــن تریــن 

ــا کیفیــت زندگــی،  ســطح اســت، نتایــج بررســی وضعیــت 13 ابــر شــهر ب

ــالف وقــت شــهروندان  ــرای ســنجش آن، ات ــه ب حرکــت در شــهر اســت ک

در ترافیــک ســفرهای روزانــه بــرآورد مــی شــود. تهــران دومیــن ابرشــهر 

پرازدحــام و چهارمیــن آســامن پرآلــوده را در بیــن ســایر ابرشــهرها بــاالی 

رس خــود دارنــد. پارامرهــای ســکونتی تهــران در رشایطــی ســطوح فــوق 

ــاکن در  ــت س ــه جمعی ــد ک ــی کن ــه م ــی را تجرب ــن و بحران ــاده پایی الع

ایــن کالن شــهر حتــی از میانگیــن جمعیــت اعضــای لیــگ ابرشــهرها 

کمــر اســت. 

 R ــه ــا بررســی شــاخص P ب ــی اس« ســوییس ب ــو ب ــه گــذاری بانــک »ی بخــش تحقیقــات رسمای

ــه دســت یافــت کــه  ــن نکت ــه ای ــازار مســکن 24 کالن شــهر جهــان ب ــه اجــاره« در ب »قیمــت ب

ــاب در  ــای تشــکیل حب ــه معن ــه کــه ایــن وضعیــت ب ــر رفت عــدد ایــن شــاخص از عــدد 30 فرات

ــی  ــده ط ــث ش ــا باع ــاره به ــکن و اج ــت مس ــن قیم ــرده بی ــکاف گس ــت، ش ــالک اس ــازار ام ب

مــاه هــای اخیــر رونــد افزایــش قیمــت در شــهرهای مختلــف جهــان متوقــف بیشــرین حبــاب 

مســکن مربــوط بــه شــهر مونیــخ اســت. در ایــن شــهر بــزرگ، نســبت قیمــت بــه اجــاره، عــدد 

ــگ  ــو، هن ــکن تورنت ــازار مس ــد. ب ــی ده ــان م ــی را نش ــاب ملک ــن حب ــه پرخطرتری ــت ک ۳۷ اس

کنــگ، آمســردام و حتــی پاریــس بــا یــک رده پاییــن تــر، در ردیــف »محــدوده خطــر حبــاب« 

قــرار داشــتند. بــا ایــن حــال، فاصلــه قیمــت مســکن و اجــاره بهــا در شــیکاگو و دبــی، کمریــن 

میــزان گــزارش شــده کــه بــه معنــای حبــاب منفــی در ایــن دو شــهر اســت. مــدت طبیعــی خانــه 

ــال  ــا ۲۱ س ــاخص ت ــن ش ــان ای ــهر جه ــن ش ــا در بدتری ــال اســت، ام ــر ۱۰ س ــز زی دار شــدن نی

بــرآورد شــده اســت. طوالنــی تریــن صــف خریــد خانــه را در جهــان هنــگ کنــگ دارد، جایــی 

کــه خریــد یــک خانــه ۶۰ مــری توســط یــک نیــروی کار حرفــه ای ۲۱ ســال طــول مــی کشــد.



30

ــر  ــکن در بیش ــش مس ــت بخ ــی مثب ــان از بازده ــای نش ــی ه بررس

ــز  ــن قیمــت مســکن نی ــه در باالتری ــه شــکلی ک ــان دارد ب نقــاط جه

ــل  ــه دلی ــش س ــن بخ ــران ای ــد، تحلیلگ ــده ان ــرر نش ــداران مت خری

عمــده را بــرای ایــن موضــوع عنــوان منــوده انــد رشــد اقتصــادی ناشــی 

ــد  ــوار ثرومتن ــداد خان ــش تع ــوژی، دوم افزای ــای تکنول ــت ه از پیرف

تقاضایــی ادامــه دار بــرای مــکان هــای ایــده آل، و در نهایــت ارزش 

ــه ۱۹۹۰  ــط ده ــی از اواس ــره واقع ــای به ــرخ ه ــش ن ــالک از کاه ام

ــر قیمــت  ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــع شــده اســت. ی ــون منتف ــالدی تاکن می

هــای مســکن در بهریــن حالــت راکــد مانــده اســت، بــه عنــوان مثــال 

ــا میــالن، تحــت تاثیــر ضعــف توســعه اقتصــادی در  شــهر شــیکاگو ی

ســطوحی مشــابه بــا ۲۰ ســال قبــل قــرار دارنــد. در دبــی نیــز تــداوم 

افزایــش عرضــه موجــب شــده اســت قیمــت هــای فعلــی تنهــا اندکــی 

ــر ۲۰۰۰ قــرار داشــته باشــد، در حالــی کــه جمعیــت  ــر از مقادی باالت

ایــن شــهر بیشــرین رشــد را در میــان ۲۴ شــهر مــورد بررســی داشــته 

اســت. بنابرایــن رونــد کلــی تشــدید شــهری شــدن و همچنیــن تقویــت 

ــرای رشــد و  ــی ب ــد تضمین ــده آل منــی توان ــرای شــهرهای ای تقاضــا ب

ســود ناشــی از قیمــت هــا باشــد. امــا از ســوی دیگــر منــره شــاخص در 

چهــار شــهر ســنگاپور، بوســتون، میــالن و دبــی کمــر از ۵/ ۰ اســت، 

ــه  ــازار مســکن در آن هــا عادالن ــه قیمــت هــای ب ــی ک ــن معن ــه ای ب

ــهرهای  ــده کالن ش ــی در عم ــت کل ــی در حال ــتند. ول ــی هس و واقع

جهــان خریــد یــک آپارمتــان ۶۰ مــری فراتــر از بودجــه میانگیــن 

درآمــد ســاالنه مردمــی اســت کــه در مشــاغل بــا مهــارت بــاال کار مــی 

ــدن، ســنگاپور،  ــس، لن ــگ، پاری ــگ کن ــر هن ــد. در شــهرهایی نظی کنن

ــه درآمــد« بیــش از  ــه ب ــز نســبت »قیمــت خان ــورک نی ــو و نیوی توکی

ــر شــیکاگو، بوســتون، لــس  ــر شــده اســت، در شــهرهایی نظی ۱۰ براب

آنجلــس و میــالن، مســکن در تــوان خریــد شــهروندان اصــالح قیمــت 

هــا را نامحتمــل تــر کــرده اســت. امــا در شــهرهای فرانکفــورت، 

زوریــخ، ژنــو و ســان فرانسیســکو نیــز بــه ســادگی صــورت مــی گیــرد. 

در هنــگ کنــگ یــک نیــروی کاری حرفــه بــرای خریــد خانــه 60 مــری 

بایــد 21 ســال کار کنــد ایــن شــهر طوالنــی تریــن صــف خریــد مســکن 

را دارد، متوســط مــدت زمــان انتظــار بــرای خانــه دار شــدن در ایــن 

شــهر حــدود ۱۷ ســال اســت. بــه ایــن ترتیــب هنــگ کنــگ بدتریــن 

ــت.  ــه دوم اس ــران در رتب ــت و ته ــا اس ــی ه ــه اول ــرای خان ــهر ب ش

ــا ۱۱  ــو ب ــا ۱۲ و توکی ــا ۱۴، ســنگاپور ب ــدن ب ــال، لن ــا ۱۵ س ــس ب پاری

ســال طوالنــی تریــن ســال هــای خریــد خانــه را در جهــان دارنــد. در 

انتهــای ایــن جــدول شــهرهای آمریکایــی ماننــد شــیکاگو بــرای خانــه 

دار شــدن تنهــا دســتمزد ۳ ســال و در لــس آنجلــس و بوســتون تنهــا 

دســتمزد ۴ ســال بــرای خانــه دار شــدن کافــی اســت. زوریــخ، مونیــخ 

و هنــگ کنــگ نیــز باالتریــن نســبت قیمــت بــه اجــاره را در جهــان 

دارنــد. 
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طــرح زوج و فــرد از درب منــزل راهــکاری نویــن در عرصــه مدیریــت شــهری یــا مدیریــت ترافیــک 

ــاال ذکــر  ــا شــاید مدیریــت اســتفاده از خــودرو هــای شــخصی اســت، هــامن طــور کــه در ب و ی

شــد، دولــت متامــی رسمایــه خــود را هزینــه مــی کنــد کــه بــرای اشــخاصی کــه از خــودرو هــای 

شــخصی اســتفاده مــی کننــد رشایطــی را فراهــم منایــد کــه کمــر در خیابــان هــای شــهر معطــل 

مبانــد. هــوای قابــل تنفــس در شــهرهای بــزرگ ایــران طــی روزهایــی وضعیــت »قرمــز« و بــرای 

ــه خــود گرفــت و رشایــط کــم ســابقه ای  مناطقــی از شــهر حتــی حالــت »بنفــش« )فراقرمــز( ب

را بــرای شــهروندان رقــم زد. در تهــران در روزهایــی شــاخص آلودگــی در تهــران بــاالی 150 قــرار 

ــر ســوزش چشــم، درد ســینه و افزایــش  ــا شــهروندان نشــانه هــای نظی ــه ب گرفــت. طــی مصاحب

رضبــان قلــب بــه همــراه تنفــس ســخت در ایــن روزهــا بــرای غالــب شــهروندان تهرانــی رخ داده 

بــود. کارشناســان ایــن بخــش معتقتنــد کــم کاری مجموعــه دولــت و شــهرداری و عــدم سیاســت 

میــان مــدت و بلندمــدت مشــخص از پیــش تعییــن شــده بــرای کاهــش آلودگــی هــوا در تهــران 

ــوده  ــر هــوای آل ــدارد و مــدام طــی همــه نیمــه هــای دوم ســال در براب و دیگــر کالن شــهرها ن

غافلگیــر مــی شــود.

آسمان دودی

تصمیامتــی نظیــر تغییــر در ضوابــط ســاعت طــرح ترافیــک در تهــران و 

کاهــش یــک ســاعت از انتهــای مــدت زمــان طــرح ترافیــک یعنــی فــرش قرمــز 

مقرراتــی و عاملــی جدیــد بــرای تشــدید آلودگــی هــوا تهــران. کیفیــت بنزیــن 

ــش  ــد نق ــی توان ــن معجــون م ــی در ای ــدام محــرک آلودگ ــوان اق ــه عن ــز ب نی

داشــته باشــد. امــا هنــوز هیــچ گــزارش رســمی از تنــزل کیفیــت بنزیــن عرضــه 

ــه هــای گذشــته  ــران طــی هفت ــگاه هــای ســوخت در شــهر ته شــده در جای

اعــالم نشــده اســت. در عیــن حــال اخبــار رســمی دربــاره رد ایــن فرضیــه نیــز 

فعــال وجــود نــدارد.

یکــی از عواملــی کــه در آبــان مــاه بــر آلودگــی هــوای تهــران افــزود افزایــش 

تــردد موتورســیکلت هــا بــود، در پــی افزایــش قیمــت بنزیــن و ســختی ســفر 

بــا حمــل و نقــل عمومــی ترجیــح داده انــد از موتــور ســیکلت بــرای مراجعــه 

بــه محــل کار و برگشــت اســتفاده کننــد. بیــش از ســه میلیــون موتــور ســیکلت 

در حــال تــردد در تهــران حداقــل ۱۵ درصــد از ذرات معلــق موجــود در 

آســامن تهــران را تولیــد مــی کننــد و هــر موتــور بــه لحــاظ آالیندگــی معــادل 

۵ خــودرو، ذرات معلــق در هــوا متصاعــد مــی کنــد. امــا منــی تــوان از دلیــل 

اصلــی ایــن اتفــاق چشــم پوشــی کــرد، پایــداری هــوا - نبــود بــارش و بــاد از 

مهــم تریــن دالیــل اصلــی آلودگــی هــوا در پاییــز بودنــد بــه شــکلی کــه در ۳۸ 

روز اول پاییــز امســال، آســامن شــهر تهــران هیــچ روز پــاک نداشــت. در ایــن 

مــدت، ۲۰ روز هــوای شــهر در وضعیــت زرد، ۱۷ روز در وضعیــت نارنجــی و 

یــک روز در وضعیــت قرمــز قــرار گرفــت. اگــر کمیتــه اضطــرار آلودگــی هــوا 

درســت در هــامن روز انتشــار اطالعیــه ســازمان هواشناســی دربــاره آلودگــی 

ــه مــدت حداقــل  ــا تعطیلــی مــدارس از فــردای هــامن روز ب هــوای تهــران، ب

دو روز موافقــت کنــد جلــوی تشــکیل »انبــار ذرات آالینــده در هــوا« را مــی 

گیــرد و همیــن مهــار رونــد رو بــه رشــد آلودگــی مانــع از »انباشــت آلودگــی« 

مــی شــود و در نتیجــه، بــا کاهــش ترددهــای درون شــهری ناشــی از تعطیلــی 

مــدارس، جلــوی افزایــش شــاخص بــه وضعیــت »قرمــز« گرفتــه خواهــد شــد.
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ایمن سازی راهکار یا الزام

مسکن ملی، اجتماعی یا دولتی

در منطقــه 12 تهــران امــالک تجــاری فرســوده بســیاری قــرار دارد کــه بــا توجــه 

بــه گذشــت دو ســال از حادثــه پالســکو هنــوز راهــکاری بــرای پیــش گیــری از 

حادثــه هــای تلــخ از ایــن قبیــل نشــده اســت، جــالل ملکی، ســخنگوی ســازمان 

آتــش نشــانی عنــوان منــود پــس از حادثــه پالســکو طــرح جامــع نظــام بازرســی 

بســیار جــدی تــر از قبــل پیگیــری و از یــک هــزار ســاختامن از جملــه مراکــز 

تجــاری مرکــز شــهر تهــران بازدیــد بــه عمــل آمــد و بــه مراکــز فاقــد ایمنــی 

ــدی  ــدارها را ج ــن هش ــه مالکی ــواردی ک ــد و در م ــالغ ش ــدارهای الزم اب هش

نگرفتنــد بــا دســتور مراجــع قضایــی آن مرکــز پلمــب شــد. البتــه در پروژههــای 

نوســاز نیــز بعضــاً ایــن چنیــن مشــکالتی دیــده شــده اســت، نهادهــا و دســتگاه 

هــای مرتبــط بــا بحــث ایمنــی ســاختامن از جملــه شــهرداری، آتــش نشــانی و 

نظــام مهندســی، همــکاری هــا و پــروژه هــای مشــرکی از جمله نصب سیســتم 

هــای اطفــای حریــق، ایجــاد ایســتگاه هــای کوچــک آتــش نشــانی در نزدیکــی 

مراکــز تجــاری خطرنــاک و صــدور شناســنامه فنی-ملکــی بــرای ســاختامن های 

تجــاری، بــه منظــور ارتقــای ســطح ایمنــی ســاختامن هــا انجــام داده انــد. 

ــی  ــی کاف ــای احتامل ــه ه ــری از حادث ــا جلوگی ــرل ی ــرای کن ــر ب ــه نظ ــه ب ک

ــده از  ــف ش ــات تعری ــای الزام ــی از ضعــف ه ــال یک ــوان مث ــه عن ــت، ب نیس

ســمت سیاســتگذار صــدور شناســنامه فنی-ملکــی بــرای ســاختامن هــای بیــش 

از ۲ هــزار مــر مربــع زیــر اســت. بررســی هــا نشــان مــی دهــد مراجــع صــدور 

ــا ســازمان  ــی را ب ــل کاف ــه ســاختامن )شــهرداری هــا(، همــکاری و تعام پروان

نظــام مهندســی بــه منظــور اجبــاری کــردن دریافــت شناســنامه فنــی ملکــی 

ــد. در  ــا ندارن ــر زیربن ــزار م ــر از ۲ ه ــاحت کم ــا مس ــی ب ــک های ــرای مل ب

صورتــی کــه در مبحــث ۲۲ مقــررات ملــی ســاختامن، متامــی جزئیــات مربــوط 

ــات  ــرق و تاسیس ــات ب ــازه، تاسیس ــامری، س ــم از مع ــاختامن اع ــک س ــه ی ب

مکانیکــی، حداکــرث پنــج ســال پــس از ســاخت بایــد مــورد بازرســی مهندســان 

دارای صالحیــت قــرار گیــرد، امــا ایــن مــورد نیــز الزم االجــرا نیســت. بــه عنــوان 

مثــال ســاختامن عالءالدیــن یکــی از مراکــزی اســت کــه بعــد از حادثــه پالســکو 

نســبت بــه تجهیــز، نوســازی و ایمــن ســازی ســاختامن اقــدام منــود.

ــازار مســکن در متامــی شــهرها در یــک  کانــون التهــاب ب

ــه  ــل ک ــای قب ــال ه ــه س ــی در هم ــته و حت ــال گذش س

ــهرها و  ــایر کالن ش ــپس س ــران و س ــه ته ــوج اول آن ب م

ــوده اســت، سیاســت  ــزرگ ب ــه بعــد شــهرهای ب در مرحل

گــذار را مجبــور بــه طراحــی مســکن ملــی منــود. و ثبــت 

نــام بــرای اجــرای فــاز اول طــرح خانــه ســازی دولتــی از 

شــهرهای کوچــک در آبــان مــاه آغــاز شــد. دولــت بــرای 

ســاخت و واگــذاری خانــه هــای دولتــی وارد مرحلــه 

ــام  ــت ن ــش ثب ــب پی ــن ترتی ــد، بدی ــان ش ــذب متقاضی ج

متقاضیــان ۴۰۰ هــزار واحــد مســکونی دولتــی ســاز آغــاز 

شــد، هــر چنــد در مــاه گذشــته فــاز پایلــوت ایــن طــرح 

بــا ثبــت نــام متقاضیــان اســتان کرمــان آغــاز شــده بــود. 

ــن  ــرح را تامی ــن ط ــرای ای ــدف از اج ــذار ه ــت گ سیاس

ــرر  ــرد. مق ــالم ک ــن مســکن اع ــرای فاقدی مســکن ارزان ب

ــدی  ــروه درآم ــه گ ــرای س ــرح ب ــن ط ــه ای ــت ک ــده اس ش

ــدی متوســط و  ــروه هــای درآم ــا، گ ــم درآمده ــم از ک اع

متوســط رو بــه بــاال اجــرا شــود. هــم اکنــون زمیــن بــرای 

ســاخت واحدهــای مســکونی دولتــی در ۱۰ اســتان کشــور 

تامیــن شــده اســت. متقاضیــان بایــد رشوط تعبیــه شــده 

را داشــته باشــند.
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نگاهی به تجربیات جهانی فرانسه و چین 

1- اولویــت بــا متقاضیانــی که در شــهرهای کوچک بــا جمعیت کمر از 

100 هزار نفر باشــند

2- متقاضیــان از امکانــات یا تســهیالت دولتی و عمومی اســتفاده نکرده 

شند با

3- اثبات ســکونت در شــهر محل تقاضا حداقل به مدت 5 ســال

4- احــراز توانایــی مالی برای دریافت و بازپرداخت تســهیالت 

5- توانایــی تأمیــن هزینه های ســاخت واحد ها توســط متقاضیان

6- الــزام به ســپرده گذاری 30 میلیــون تومانی در بانک

7- عدم ســابقه مالکیت از ســال 1384

8- تعییــن وام 75 میلیــون تومانــی با ســود 18 درصد و دوره بازپرداخت 

10 ساله

9- واریز 125 هزار تومان به حســاب بنیاد مســکن

10- توانایــی پرداخــت اقســاط ماهیانه در حدود ماهی یــک میلیون و 

500 هزار تومان

بــا توجــه بــه رشایــط فعلــی ســاخت و ســاز منهــای زمیــن در کشــور بــرآورد 

ســاخت حــدود 2 الــی 2/5 میلیــون بــرای هــر مــر مربــع خواهــد بــود، در ایــن 

طــرح ســه روش اجــرا وجــود دارد کــه در شــکل اول آن ســاخت و ســاز روی 

زمیــن هــای ۹۹ ســاله بــه منظــور تامیــن مســکن ارزان قیمــت بــرای آن دســته 

از متقاضیانــی خواهــد بــود کــه امــکان پرداخــت هزینــه زمیــن ندارنــد انجــام 

ــار خــود  ــن هــای در اختی خواهــد شــد. در شــکل دوم دولــت بخشــی از زمی

ــدون  ــا ب ــد ام ــه قیمــت روز کارشناســی مــی کن ــن طــرح را ب ــرای اجــرای ای ب

دریافــت بهــای زمیــن هــا آن هــا را بــرای ســاخت بخشــی از ایــن واحدهــا در 

اختیــار مجموعــه ی ســازنده قــرار مــی دهــد تــا ایــن نهادهــا در نقــش کارگــزار 

ــن بعــد از یــک دوره  ــای زمی ــد، و به ــن هــا ســاخت وســاز کنن ــن زمی روی ای

ــد  ــت خواه ــاله دریاف ــاط ۵ س ــب اقس ــان در قال ــاله از متقاضی ــس دو س تنف

شــد، مســیر ســومی کــه سیاســت گــذار تدویــن کــرده مــدل مشــارکتی اســت، 

براســاس ایــن مــدل، ســازنده از محــل تامیــن هزینــه ســاخت و ســاز و انجــام 

عملیــات ســاختامنی و دولــت از محــل تامیــن زمیــن و برخــی از مشــوق هــای 

ســاختامنی، بــا یکدیگــر رشیــک شــده و ســاخت وســاز روی اراضــی دولتــی از 

ســوی ســازنده هــا و انبــوه ســازان انجــام مــی شــود، ایــن واحدهــا کــه بخــش 

کمــری از طــرح اقــدام ملــی را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد پــس از امتــام 

عملیــات ســاختامنی بــا قیمــت روز بــازار بــه متقاضیــان عرضــه مــی شــوند. 

ــای  ــک ه ــی ده ــت متام ــه فرم ــب س ــی در قال ــن تعریف ــا چنی ــتگذار ب سیاس

درآمــدی را بــرای خانــه دار شــدن در نظــر گرفتــه اســت.

سیاســت تامیــن مســکن اجتامعــی در فرانســه بــا قدمتــی طوالنــی دســتخوش 

تحــول گردیــد. در فرانســه براســاس قواعــد جدیــد ســاخت و عرضــه مســکن 

ــکن  ــده مس ــن کنن ــزرگ تامی ــای ب ــت ه ــط رشک ــا توس ــم درآمده ــب ک مناس

ــرای اقشــار کــم درآمــد و اقشــار در  ــه مســکن ب ــه دو منظــور تهی ــی ب حامیت

ــای  ــک ه ــرای ده ــا ب ــاره به ــی از اج ــد نیم ــا مت ــط ب ــدی متوس ــطح درآم س

ــا در نظــر گرفــن اجــاره و مالیــات  ــا درآمــد بیشــر، ب پاییــن، و بــرای افــراد ب

میــرس مــی گــردد. در طــرح هــای جدیــد کشــور فرانســه مــدل کالســیک تامیــن 

مالــی ســاخت مســکن نیــز تغییــر کــرده ضمــن آن کــه، معافیــت هــای مالیاتــی 

ــت. در  ــده اس ــر ش ــنگین ت ــا س ــهرداری ه ــف ش ــر و وظای ــذاب ت ــاخت ج س

ــک  ــت، بان ــته، دول ــن مســکن در فرانســه همچــون گذش ــد تامی ــه جدی برنام

ــه بازوهــای اجرایــی و در عیــن  هــا، شــهرداری، انجمــن هــای محلــی از جمل

حــال بــازوی اصلــی ایــن مــدل تامیــن مســکن، رشکــت هــای رسمایــه گــذاری 

ــوان  ــه عن ــی ب ــازار مســکن هســتند. در فرانســه، رشکت بخــش خصوصــی در ب

»پاریــس هبیتــات«، بــه عنــوان بــزرگ تریــن رشکــت عرضــه مســکن حامیتــی 

شــناخته مــی شــود کــه ترکیبــی از بخــش خصوصــی و شــهرداری اســت. محــرک 

ــن بخــش، دو  ــرای حضــور و فعالیــت رشکــت هــای خصوصــی در ای ــی ب اصل

مشــوق مالیاتــی پیــش بینــی شــده بــرای آن هــا اســت. مشــوق اول، مالیــات 

بــر ســاخت یــا مالیــات بــر درآمــد حاصــل از فعالیــت هــای ســاختامنی اســت 

کــه بــا نــرخ ۱۲ تــا ۲۱ درصــد تخفیــف درنظــر گرفتــه شــده اســت. در صورتــی 

کــه خانــه هــای ســاخته شــده در قالــب مــدل تامیــن مســکن اجتامعــی بــرای 

یــک دوره ۶ ســاله اجــاره داده شــود نــرخ تخفیــف از مالیــات بــر ســاخت بــه 

شــکل حداقلــی معــادل ۱۲ درصــد، در صورتــی کــه بــرای یــک دوره ۱۲ ســاله 

ــه صــورت حداکــرثی معــادل ۲۱ درصــد و  ــف ب ــرخ تخفی اجــاره داده شــود ن

در صورتــی کــه بــه صــورت ۹ ســاله اجــاره داده شــود معــادل ۱۸ درصــد در 

ــت از  ــی دوم، معافی ــن، مشــوق مالیات ــر ای ــالوه ب ــی شــود. ع ــه م ــر گرفت نظ

مالیــات بــر دارایــی امــالک ایــن رشکــت هــا اســت. مطابــق بــا قانــون جدیــد، 

رشکــت هــای اجــاره داری مــروط بــه اجــاره ۱۵ ســاله واحدهــای مســکونی، 

عــالوه بــر آنکــه از معافیــت ۲۰ ســاله مالیــات بــر دارایــی امــالک برخــوردار 

مــی شــوند از ســال یازدهــم هــم امــکان فــروش واحدهــای مســکونی را پیــدا 

مــی کننــد. مســتاجران بــرای واجــد رشایــط شــناخته شــدن جهــت ســکونت در 

ایــن خانــه هــای مســکن حامیتــی براســاس دو فاکتــور درآمــد خانــوار و تعــداد 

ــزان  ــر می ــه ه ــی ک ــن معن ــه ای ــوند. ب ــی ش ــدی م ــت بن ــوار اولوی ــراد خان اف

درآمــد خانــوار کمــر و تعــداد اعضــای خانــوار بیشــر باشــد، در اولویــت باالتــر 

بــرای ســکونت در ایــن واحدهــای مســکونی قــرار مــی گیرنــد.
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در کشــور چیــن نیــز سیاســت بــرای دو دســته تقاضــا طراحــی شــد، در ایــن 

ــای در  ــان ه ــه آپارمت ــی ب ــکن دسرس ــت مس ــدید قیم ــد ش ــز رش ــور نی کش

اســتطاعت خریــد را بــرای بســیاری از خانــه اولــی هــای میــان درآمــدی تقریبــا 

غیرممکــن کــرده، و تقاضــای مســکن بــه ســمت بــازار اجــاره در حرکــت اســت، 

یــک دهــه پیــش قیمــت تنهــا بــا ماهانــه ۱۰۰ دالر مــی شــد آپارمتانــی شایســته 

ــات  ــا قیمــت ســایر کاالهــا و خدم ــم در مقایســه ب ــن رق ــه ای ــرد. ک اجــاره ک

ــط  ــن تســهیل رشای ــود. ای ــر ب ــن ت ــزی پایی ــه طــور شــگفت انگی اجــاره هــا ب

بــرای خانــه دار شــدن موجــب تغییــر در ســبک زندگــی شــد و خریــد خانــه 

مســتقل بــرای ازدواج نســل جــوان یکــی از گزینــه هــای اجتنــاب ناپذیــر شــد، 

از ایــن رو از اوایــل دهــه ۲۰۱۰ امــا بــازار مســکن چیــن دچــار جنــون قیمــت 

شــد امــا در ایــن ســال هــا اجــاره مســکن نشــانی از زندگــی مــدرن و شــیک و 

از لحــاظ مالــی اقدامــی اســراتژیک باشــد بــرای یــک چینــی بــه حســاب مــی 

آیــد. نســل جــوان بــا نگرانــی روزافزونــی مواجــه اســت کــه خریــد خانــه بــا 

قیمــت هــای نجومــی فعلــی، بدهــی هــای هنگفــت و بلندمدتــی را برایشــان 

ــی آورد یکــی  ــد م ــل را پدی ــن موضــوع دو عام ــه ای ــار خواهــد آورد. ک ــه ب ب

افزایــش ســن ازدواج و دوم زمــان طوالنــی بچــه دار شــدن پــس از ازدواج بــه 

دلیــل رســیدن بــه یــک خانــه اجــاره ای، در ایــن کشــور بیــش از ۲۰۰ میلیــون 

نفــر اجــاره نشــین هســتند کــه بــه معنــای اجــاره نشــینی حــدود ۱۵ درصــد از 

جمعیــت ایــن کشــور اســت. در ســال ۲۰۱۷ طرحــی واقــع گرایانــه بــا عنــوان 

»مترکــز بــر هــر دو بخــش اجــاره و فــروش بــازار مســکن« بــرای توســعه بخــش 

اجــاره نوپــا در ایــن کشــور معرفــی شــد. ایــن طــرح بــا هــدف ســاخت مســکن 

اجــاره ای و تشــویق مالــکان بــه اجــاره دادن خانــه هــای خالــی طراحــی شــد. 

ــا،  ــازار اجــاره پوی ــی، ب ــت هــای مالیات ــر معافی ــی نظی ــق مشــوق های از طری

رسمایــه گــذاری هــای عظیــم در بخــش اجــاره از اقدامــات ایــن طــرح اســت.

وام خرید مسکن اما نه ُمسکن خرید

ــته،  ــال گذش ــک س ــکن در ی ــابقه قیمــت مس ــی س ــش ب ــه افزای ــه ب ــا توج ب

ــاالی 20 ســال ســاخت داده شــد،  ــه آپارمتــان هــای ب مجــوز پرداخــت وام ب

در ایــن اقــدام جدیــد بانکــی اســتفاده از »وام اوراق« بــرای خریــد »قدیمــی 

ســاز«ها بــه ۲۵ ســال افزایــش پیــدا مــی کنــد. امــا ایــن تصمیــم نیــز ُمســکن 

خریــد خانــه اولــی هــا نیســت چــون وام ایــن دســته از خریــداران کــامکان 

بــه آپارمتــان هــای بــا عمربنــای بیــش از ۱۵ ســال داده منــی شــود. در ســال 

ــون و  ــران ۴ میلی ــع واحــد مســکونی در ته 96 متوســط قیمــت هــر مرمرب

ــای  ــان ه ــد آپارمت ــازار خری ــایی از ب ــل گش ــر قف ــود اگ ــان ب ــزار توم ۷۰۰ ه

ــی  ــن مال ممنوعــه رقــم مــی خــورد مــی توانســت تقاضــای مرفــی را تامی

و شــارژ کنــد، در آن زمــان خانــه اولــی هــا از جســت وجــوی آپارمتــان 

ــا ۱۵  ــان ســال )۱۰ ت ــه ســمت آپارمتــان هــای می هــای نوســاز و کــم ســن ب

ــا ۱۷۰  ــا در حــال حــارض قیمــت مســکن ب ــد، ام ســاله( شــیفت کــرده بودن

درصــد رشــد بــه ۱۲ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان در هرمرمربــع رســیده کــه 

دیگــر قفــل گشــایی اثرگــذاری نــدارد. بــا نگاهــی بیــن املللــی بــه ایــن نگــرش 

آمریــکا یکــی از قدیمــی تریــن و کاربــردی تریــن بازارهــای رهنــی در جهــان 

ــط پرداخــت تســهیالت  ــن، ضواب ــن در چی ــن کشــور و همچنی را دارد. در ای

خریــد مســکن متناســب بــا دوره هــای رکــود و رونــق و همچنیــن برحســب 

رونــد افــت و خیــز قیمــت مســکن، بــا هــدف »ایجــاد تــور حامیتــی بــرای 

خانــه اولــی هــا«، تغییــر مــی کنــد. تســهیالت خریــد مســکن در ایــن 

ــاختامن  ــت س ــا کیفی ــب ب ــناور متناس ــقف ش ــدل »س ــاس م ــورها براس کش

)عمربنــا( و همچنیــن متناســب بــا اعتبــار مالــی افــراد« پرداخــت مــی شــود. 

ــه پیشــنهادهایی کــه ســال  ــا اســتناد ب ــاره جزئیــات طــرح ب بررســی هــا درب

گذشــته از ســوی شــبکه بانکــی بــه بانــک مرکــزی ارائــه شــده بــود، نشــان 

ــان  ــل بی ــناریو قاب ــه س ــکن در س ــقف وام مس ــش س ــدل افزای ــد م ــی ده م

ــک  ــه »وام اوراق« اختصــاص دارد در ی ــا ب ــدل، رصف ــه هــر ســه م اســت ک

ســناریو، ســقف وام اوراق مســکن از ۶۰ میلیــون فعلــی مــی توانــد بــه ۸۰ 

میلیــون تومــان افزایــش یابــد و بــا ســقف وام خانــه اولــی هــا برابــر شــود. 

ــد مســکن  ــب ســناریوی دوم احتــامل افزایــش ســقف وام اوراق خری در قال

بــه ۱۰۰ میلیــون تومــان اســت. ســناریوی ســوم نیــز متوجــه وام جعالــه بــه 

ــد مســکن اســت. ــوان وام مکمــل خری عن
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مخاطره سقوط آمار زاد و ولد

یکــی از عوامــل حیاتــی در متامــی رشــد هــای یــک جامعــه از منظــر اقتصــادی، علمــی، سیاســی 

ــی از  ــه یک ــی دهــد ک ــا نشــان م ــه اســت، بررســی ه ــک جامع ــاروری ی ــرخ ب ــدال در ن و ... اعت

دالیــل کاهــش نــرخ بــاروری بــه زیــر ســطح جایگزینــی در ایــران جهــش قیمــت مســکن و فشــار 

مالــی ایــن بخــش بــه اقتصــاد خانــواده اســت کارشناســان حــوزه اجتــامع بــر ایــن باورنــد کــه بیــن 

اقتصــاد خانــواده و نــرخ زاد ولــد رابطــه مهمــی وجــود دارد، کــه ایــن موضــوع در ســه کشــور، 

ــد در  ــت زاد و ول ــزان اف ــرین می ــران بیش ــت. در ای ــه اس ــرار گرفت ــنجش ق ــبه و س ــورد محاس م

طــول ســه دهــه گذشــته رقــم خــورد، کارشناســان علــوم جمعیــت اثــر افزایــش قیمــت مســکن بــر 

نــرخ بــاروری و همیــن طــور کاهــش نــرخ رشــد جمعیــت را بــاال مــی بیننــد، بــا اســتناد آخریــن 

ــود  ــر ب ــزار نف ــون و ۵۲۷ ه ــک میلی ــال ۹۵ ی ــد در س ــزان زاد و ول ــی کشــور می ــای جمعیت آماره

کــه ایــن رقــم در ســال ۹۶ بــه یــک میلیــون و۴۸۰ هــزار نفــر و در ســال ۹۷ بــه یــک میلیــون و 

۳۶۶ هــزار نفــر کاهــش یافتــه اســت کــه ایــن موضــوع نشــان دهنــده افــت قابــل توجــه میــزان 

زاد و ولدهــا از ســال ۹۴ تاکنــون اســت، همچنیــن در ســه مــاه اول ســال ۹۸ نیــز میــزان تولــد در 

مقایســه بــا ســه مــاه اول ســال ۹۷ معــادل ۱۳ درصــد کاهــش یافتــه اســت و بــه ۲۹۹ هــزار تولــد 

رســید کــه پیــش بینــی مــی شــود در ســال ۹۸ حــدود ۱۵۰ هــزار نفــر از ســال ۹۷ کمــر خواهــد 

بــود کــه ایــن میــزان افــت در ســه دهــه اخیــر بــی ســابقه بــوده اســت.
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 یکــی دیگــر از شــاخصه هــای جمعیــت حــد جانشــینی یــا ســطح جایگزینــی کــه نــرخ اســتاندارد 

ایــن شــاخص 2/5 فرزنــد بــرای هــر خانــواده اســت آمــار تولــد هــا در ایــران هــم اکنــون نــرخ 

ــا اســتناد بــه بررســی  بــاروری ۲/۱ را نشــان مــی دهــد کــه از ســطح اســتاندارد کمــر اســت. ب

تجــارب جهانــی درخصــوص رابطــه افزایــش قیمــت مســکن و نــرخ بــاروری حاکــی اســت یــک 

ــگ باعــث  ــگ کن ــا ۲۰۰۵ در هن ــی ۱۹۷۱ ت ــه زمان ــش در قیمــت مســکن در فاصل درصــد افزای

کاهــش معنــی دار ۰/۴۵ درصــدی در نــرخ بــاروری کل شــده اســت، همچنیــن نتایــج پژوهشــی 

ــرای  ــاروری« در ســال ۲۰۱۲ ب ــار ب ــوان »قیمــت مســکن، وابســتگی ســاملندان و رفت ــا عن ــه ب ک

ــگ در  ــگ کن ــاملندان در هن ــتگی س ــکن و وابس ــت مس ــد، قیم ــرخ تول ــن ن ــاط بی ــی ارتب بررس

ــش در  ــک درصــد افزای ــی دهــد ی ــا ۲۰۱۰ انجــام شــده اســت نشــان م ــی ۱۹۷۶ ت ــه زمان فاصل

قیمــت مســکن و وابســتگی ســاملندان بــه ترتیــب باعــث کاهــش ۰/۵۲ و ۱/۶۵ درصــدی در نــرخ 

تولــد مــی شــود. در ســال 2013 و در پژوهــش دیگــری در کشــور تایــوان نشــان داد یــک درصــد 

ــاروری شــده  ــرخ ب ــث کاهــش ۰/۹۱ درصــدی در ن ــه مســکن باع ــای هزین ــش در متغیره افزای

ــی  ــه زمان ــا و در فاصل ــت کالیفرنی ــهر ایال ــی در کالن ش ــز در پژوهش ــال ۲۰۱۴ نی ــت. در س اس

۱۹۹۷ تــا ۲۰۰۶ افزایــش قیمــت مســکن باعــث کاهــش نــرخ بــاروری در میــان اجــاره نشــین هــا 

ــارت  ــه عب ــه هــا مــی شــود، ب ــان صاحــب خان ــاروری در می ــرخ ب و همچنیــن باعــث افزایــش ن

ــش ۵  ــش در قیمــت مســکن باعــث افزای ــن مطالعــه، هــزار دالر افزای ــج ای دیگــر براســاس نتای

ــاروری  ــرخ ب ــا و کاهــش ۲/۴ درصــد در ن ــه ه ــان صاحــب خان ــاروری در می ــرخ ب درصــد در ن

در میــان اجــاره نشــین هــا مــی شــود. در خــالف ایــن پژوهــش هــای کارشناســانی هســتند کــه 

ــرای  ــه عنــوان عاملــی اقتصــادی مــی توانــد در تصمیــم برخــی خانوارهــا ب معتقدنــد مســکن ب

زمــان فرزنــد آوری موثــر باشــد امــا رابطــه بیــن افزایــش قیمــت مســکن و کاهــش نــرخ بــاروری 

رابطــه چنــدان نزدیکــی نیســت.
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بهای مسکن

در پایــان تابســتان بــازار مســکن بــرای دومیــن مــاه پیاپــی در مســیر 

کاهشــی قــرار گرفــت و متوســط بهــای قیمــت مســکن از کانــال 13 

میلیــون تومــان بــه کانــال 12 میلیــون برگشــت تعــداد واحدهایــی کــه در 

ــه  ــی ک ــاه های ــه م ــه شــد در هم ــران معامل ــاه ســال 98 در ته شــهریور م

ــه لحــاظ  ــون ب ــت رســیده از ســال ۹۳ تاکن ــه ثب ــالت مســکن ب ــار معام آم

ــس از پشــت رس  ــازار پ ــن ب ــود. ای ــابقه ب ــی س ــه، ب ــروش ماهان ــن ف کمری

گذاشــن دو مــاه پــی در پــی مــرداد و شــهریور در مهرمــاه وارد فــاز انتقــال 

ــارت  ــه عب ــا ب ــه ســمت عرضــه شــده اســت. ی هیجــان از ســمت تقاضــا ب

دیگــر هیجانــی کــه در ســال گذشــته از ســمت تقاضــای مســکن بــه بــازار 

معامــالت ملــک وارد و منجــر بــه افزایــش چنــد مرحلــه ای و جهــش 

ــه نحــو دیگــری در حــال  ــون ب قیمــت واحدهــای مســکونی شــد، هــم اکن

ــانات  ــی نوس ــای مســکونی اســت. در پ ــه واحده ــه ســمت عرض ــال ب انتق

تابســتانه ابتــدا تعــداد معامــالت خریــد مســکن رشوع بــه کاهــش کــرده و 

ســپس در دو مــاه پیاپــی )مــرداد و شــهریور ۹۸( میانگیــن قیمــت مســکن 

ــزان ۳  ــه می ــاه ب ــر م ــران ه ــهر ته ــوع در ش ــن موض ــر ای ــت تاثی ــز تح نی

درصــد کاهــش یافــت. علــت اول خــروج تقاضــای مرفــی از بــازار مســکن 

ــی  ــا م ــد خانواره ــدرت خری ــن قیمــت مســکن و ق ــه بی ــش فاصل ــه افزای ب

ــازار  ــذاران ملکــی از ب ــه گ ــه خــروج رسمای ــوط ب باشــد. و عامــل دوم مرب

ــالت  ــد معام ــی ده ــان م ــکن ۹۸ نش ــازار مس ــال اول ب ــم س ــار نی ــود. آم ب

خریــد در شــهرها ۶۵ درصــد نســبت بــه نیمــه اول ۹۷ کاهــش یافتــه اســت. 

اطالعــات قیمــت هــا نیــز از ایســت میانگیــن قیمــت مســکن در ۳۰ مرکــز 

ــت دارد. ــران حکای ــت از ته ــه تبعی ــتان ب اس
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در ســال 97 شــاخص دسرســی بــه مســکن )نســبت قیمــت خانــه بــه درآمــد 

ــود از »۱۰ ســال« در  ــرار ب ــت ق ــذاری دول ــق هــدف گ ــه مطاب ــوار( ک خان

ســال ۹۶ بــه »۹ســال« کاهــش پیــدا کنــد، تحــت تاثیــر جهــش قیمــت هــا 

ــوان دومیــن  ــه عن ــه »۱۱ ســال« رســید. در بخــش مســکن در ســال ۹۷ ب ب

ــی  ــده حاک ــر ش ــی منت ــه تازگ ــعه ب ــم توس ــه شش ــرای برنام ــال از اج س

ــف  ــی از تکالی ــوان یک ــه عن ــی ب ــکن حامیت ــت در مس ــرد دول ــت عملک اس

ــن پارامــر  ــر« اعــالم شــده اســت. اولی ــی برنامــه ششــم توســعه »صف اصل

تــوان یــا شــاخص دسرســی بــه مســکن ملکــی اســت کــه از 10 ســال 

ــت  ــان قیم ــه نوس ــر دامن ــن متغی ــید. دومی ــال رس ــه 11 س ــال 96 ب در س

ــاس  ــه براس ــود ک ــکن ب ــت مس ــانات قیم ــاالنه نوس ــط س ــا متوس ــکن ی مس

ــا  ــده ب ــف ش ــد تعری ــزان ۱۵ درص ــه می ــرث ب ــعه حداک ــم توس ــه شش برنام

ــر  ــزان معــادل ۳/ ۳۲ درصــد رســید. پارام ــن می ــن حــال در ســال ۹۷ ای ای

ســوم ســهم نظــام بانکــی در تامیــن مالــی مســکن بــود کــه طبــق برنامــه 

ششــم توســعه در ســال ۹۷ بایــد ۳۸ درصــد از هزینــه خریــد مســکن 

خانوارهــا از طریــق تســهیالت بانکــی تامیــن مــی شــد کــه ایــن رقــم نیــز 

ــکن  ــش مس ــعه در بخ ــارم توس ــر چه ــت. پارام ــر نرف ــدی فرات ۱۸/۷ درص

ــکونی ۵۰  ــای مس ــه واحده ــم عرض ــداد کل و حج ــاظ تع ــه لح ــه ب ــود ک ب

درصــد انحــراف دارد. پارامــر پنجــم نوســازی بافــت فرســوده بــود کــه مــی 

ــهم 18 درصــدی را از تعــداد کل ســاخت وســازها بــه خــود  بایســت س

تخصیــص مــی داد کــه ایــن رقــم نیــز معــادل ۱۲ درصــد تحقــق پیــدا کــرد. 

ــود  ــه ازســوی ســازمان برنامــه و بودجــه ب و پارامــر ششــم پرداخــت یاران

کــه براســاس مــاده ۶۱ قانــون برنامــه ششــم توســعه دولــت مکلــف اســت 

ــای  ــویقی و اعط ــی، تش ــی، حقوق ــای حامیت ــت ه ــامل سیاس ــق اع از طری

ــد از  ــل ۱۰ درص ــازی حداق ــا و بهس ــه احی ــبت ب ــه ای نس ــهیالت یاران تس

بافــت هــای فرســوده شــهری بــا رعایــت رسانــه هــای روبنایــی و زیربنایــی 

ــود  ــاوت س ــه التف ــدام و ماب ــا اق ــهرداری ه ــی و ش ــش غیردولت ــط بخ توس

تســهیالت یارانــه ای مــورد نیــاز را همــه ســاله در قوانیــن بودجــه ســنواتی 

ــطح  ــط س ــاخص متوس ــت ش ــه وضعی ــم ب ــر هفت ــد. پارام ــی کن ــش بین پی

ــود  ــی ش ــوط م ــال ۹۷ مرب ــد در س ــر واح ــکونی ه ــص مس ــای ناخال زیربن

کــه در ایــن راســتا حامیــت از ســاخت مســکن مرفــی و افزایــش عرضــه 

مســکن متناســب بــا الگــوی غالــب تقاضا،مطابــق بــا تکلیــف برنامــه 

ــد  ــر واح ــکونی ه ــص مس ــای ناخال ــطح زیربن ــط س ــعه متوس ــم توس شش

ــزان  ــن می ــع کاهــش مــی یافــت، امــا ای ــه ۱۲۰ مرمرب ــد ب در ســال ۹۷ بای

در ســال گذشــته برابــر بــا ۱۵۸ مرمربــع بــوده اســت. در صــورت کاهــش 

ــرای  ــر ب ــب ت ــکونی مناس ــای مس ــه واحده ــل عرض ــه دلی ــاخص ب ــن ش ای

تقاضــای مرفــی امــکان خریــد مســکن بــا مــراژ کمــر بــرای اصلــی تریــن 

ــادی  ــازار ملــک فراهــم شــده و در نتیجــه تقاضــای بخــش زی ــان ب متقاضی

ــد. ــی ش ــش داده م ــکن پوش ــان مس از متقاضی

تعداد و قیمت
 معامالت مسکن

 در پاییز 98

معامــالت خریــد مســکن در تهــران پــس از ۴ مــاه افت 

شــدید پــی در پــی، در اولیــن مــاه پاییــز افزایــش پیــدا 

کــرد. بــر اســاس داده بــه دســت آمــده وضعیــت جدید 

ــامد  ــالت از انج ــازار معام ــد ب ــی ده ــان م ــازار نش ب

کامــل خــارج شــده تعــداد معامــالت مســکن در مهــره 

مــاه 3/4 هــزار واحــد مســکونی رســید کــه ایــن رقــم 

نســبت بــه مــاه قبــل 22/0 درصــد افزایــش و نســبت 

ــش را  ــد کاه ــل 63/7 درص ــال قب ــابه س ــاه مش ــه م ب

نشــان داد، در آبــان تعــداد معامــالت 4/1 هــزار واحــد 

ــاه  ــه م ــز نســبت ب ــم نی ــن رق ــه ای مســکونی رســید ک

ــال  ــابه س ــاه مش ــه م ــبت ب ــد و نس ــل 19/5 درص قب

قبــل کاهــش 40/7 درصــدی را نشــان مــی دهــد، امــا 

معامــالت در آذر مــاه رنــگ و بــوی دیگــری داشــت و 

ــا 9/5 هــزار واحــد رشــد 134/7 درصــدی را نســبت  ب

ــابه  ــاه مش ــم در م ــن رق ــود ای ــت من ــل ثب ــاه قب ــه م ب

ــش را نشــان داد. ــل 40/0 درصــد افزای ســال قب

ــع  ــر مرب ــک م ــروش ي ــد و ف ــت خري ــط قيم متوس

ــق  ــده از طري ــه ش ــکوين معامل ــد مس ــاي واح زيربن

بنــگاه هــاي معامــالت ملکــي شــهر تهــران در مهــر 

مــاه 12 میلیــون 720 هــزار ریــال بــود کــه نســبت 

بــه مــاه قبــل و مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتيــب 

0/4 و 47/7 درصــد افزايــش نشــان داد، متوســط 

ــا 2 درصــد  ــود و ب ــز کاهشــی ب ــان نی قیمــت در آب

ــون  ــم 12 میلی ــا رق ــل ب ــاه قب ــه م کاهــش نســبت ب

460 هــزار تومــان معاملــه شــد کــه نســبت بــه 

مــاه مشــابه ســال قبــل نیــز افزایــش معــادل 35/8 

نیــز  پاییــزی  مــاه  آخریــن  در  منــود.  تجربــه  را 

530 هــزار تومــان  13 میلیــون و  رقمــی معــادل 

ــران  ــای مســکونی ته ــع واحــد ه ــر مرمرب ــرای ه ب

ــه  ــبت ب ــه نس ــز ک ــم نی ــن رق ــه ای ــد ک ــه ش پرداخت

مــاه مشــابه ســال قبــل 41/6 درصــد افزایــش را 

ــی دهــد. نشــان م
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حجم معامالت مسکن بر حسب سال ساخت

توزیع معامالت مسکن بر حسب مناطق 

بــرريس توزيــع تعــداد واحدهــاي مســکوين معاملــه شــده در شــهر تهــران بــه تفکيــک عمــر بنــا در پاییــز ســال جــاری حاکــی از آن اســت کــه از مجمــوع 17002 

معاملــه انجــام شــده واحــد هــای تــا 5 ســال ســاخت بــا 42/16 درصــد بیشــرین ســهم را بــه خــود اختصــاص داده انــد. کــه نســبت بــه مــاه هــای پاییــز ســال 

97 کمــر از یــک درصــد کاهــش را نشــان مــی دهــد.

ــر  ــام شــده ب ــالت مســکن انج ــداد معام ــع تع توزي

حســب مناطــق مختلــف شــهر تهــران در مهــر مــاه 

ســال جــاری حاکــي از آن اســت کــه از ميــان مناطــق 

ــد  ــهم 15/1 درص ــا س ــه 5 ب ــران منطق ــه ته 22 گان

بیشــرین معامــالت را بــه خــود اختصــاص داده 

ــای 9/1  ــد ه ــا درص ــب ب ــه ترتی ــق 2 و 4 ب و مناط

ــد.  ــرار دارن ــدی ق ــای بع ــه ه ــد در رتب و 7/9 درص

توزیــع معامــالت در آبــان مــاه نیــز بــه ترتیــب 

ــا درصــد هــای 17/2، 9/4  ــرای مناطــق 5، 2 و 4 ب ب

و 8/5 رقــم خــورد در آذر مــاه منطقــه 5 مجــدد در 

صــدر بیشــرین معامــالت قــرار گرفــت ولــی مناطــق 

ــب  ــن ترتی ــد بدی ــدی بودن ــه هــای بع 4 و 2 در رتب

ــا 9/4  ــا 16/7 درصــد و منطقــه 4 ب کــه منطقــه 5 ب

ــالت را  ــم معام ــرین حج ــا 9/1 بیش ــه 2 ب و منطق

بــه خــود اختصــاص دادنــد. مناطــق 5، 4، 2، 10، 

14، 7، 8، 15، 11، 1 در مجمــوع در اولیــن مــاه 

ــاه  ــد و در م ــاه دوم 74/7 درص ــد، در م 70/8 درص

ســوم پاییــز 74/1 درصــد از حجــم معامــالت را بــه 

ــاه ســال 1398،  ــر م ــد. در مه خــود اختصــاص دادن
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متوســط قيمــت يــک مــر مربــع زيربنــاي واحــد 

ــگاه هــاي  ــق بن ــه شــده از طري مســکوين معامل

ــون 720  ــران 12 میلی معامــالت ملکــي شــهر ته

ــل و  ــه مــاه قب ــود کــه نســبت ب هــزار تومــان ب

مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتيــب 0/4 و 47/7 

ــن قیمــت  درصــد افزايــش نشــان مــي دهــد. ای

در آبــان مــاه بــا کاهشــی محســوس بــه 12 

ــبت  ــه نس ــید ک ــان رس ــزار توم ــون 460 ه میلی

بــه مــاه قبــل 2/0 درصــد کاهــش و نســبت بــه 

مــاه مشــابه ســال قبــل 35/8 درصــد افزایــش را 

ــاوت  ــاه آذر متف ــش در م ــن کاه ــان داد، ای نش

شــد و در ایــن مــاه هــر یــک مــر مربــع زیربنــای 

مســکونی بــه قیمــت 13 میلیــون 530 هــزار 

ــه  ــبت ب ــم نس ــن رق ــه ای ــورد ک ــم خ ــان رق توم

مــاه قبــل افزایشــی معــادل 8/5 درصــد افزایــش 

و نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل 41/6 

ــان داد. ــش را نش ــد افزای درص
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متوسط قیمت یک متر مربع در مناطق تهران

در میــان مناطــق 22 گانــه شــهرداری تهران، بیشــرین 

متوســط قیمــت یــک مــر مربــع زیربنــای مســکونی 

معاملــه شــده معــادل 26 میلیــون و 970 هــزار 

تومــان بــه منطقــه 1 و کمریــن آن بــا 5 میلیــون 

ــته  ــق داش ــه 18 تعل ــه منطق ــان ب ــزار توم و 520 ه

ــل 43/7 و  ــه مــاه قب ــن رقــم نســبت ب اســت، کــه ای

مــاه مشــابه ســال قبــل 52/7 درصــد افزایــش را نشــان 

ــوس  ــش محس ــا کاه ــاه ب ــان م ــدد در آب ــن ع داد. ای

ــک،  ــه ی ــان در منطق ــون 480 هــزار توم ــه 23 میلی ب

ــان در  ــون و 50 هزارتوم ــوس 6 میلی ــش ملم و افزای

ــن  ــاه ای ــت. در آذر م ــته اس ــق داش ــه 18 تعل منطق

رقــم بــا افزایــش قابــل توجهــی بــه 31 میلیــون و 40 

هــزار تومــان و کمریــن آن بــا 6 میلیــون و 510 هــزار 

ــق داشــت. ــه منطقــه 18 تعل ــان ب توم

تعــداد معامــالت آپارمتــان هــای مســکونی شــهر 

ــدود 49/4  ــه ح ــال 1398 ب ــه س ــه ماه ــران در ن ته

ــا  ــه ب ــه در مقایس ــید ک ــکونی رس ــد مس ــزار واح ه

مــدت مشــابه ســال قبــل 49/5 درصــد کاهــش را 

ــت  ــن قیم ــدت میانگی ــن م ــد. در ای ــی ده ــان م نش

ــت،  ــده اس ــت ش ــان ثب ــزار توم ــون 780 ه 12 میلی

کــه نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل 69/5 درصــد 

ــد. ــی ده ــان م ــش را نش افزای
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توزیع فراوانی تعداد معامالت
 بر حسب قیمت یک متر مربع

توزيــع فــراواين تعــداد واحدهــاي مســکوين معاملــه شــده بــر حســب قيمــت 

يــک مــر مربــع بنــا در مهــر مــاه ســال 98 حاکــي از آن اســت کــه واحدهــاي 

مســکوين در دامنــه قيمتــي 75 تــا 90 میلیــون ریــال بــه ازای هــر مــر مربــع 

بنــا بــا ســهم 11/9 و درصــد بیشــرین ســهم را در معامــالت شــهر تهــران بــه 

خــود اختصــاص دادنــد. در ایــن مــاه واحــد هــای مســکونی در دامنــه قیمتــی 

60 تــا 75 و 90 تــا 105 بــه ترتیــب بــا اختصــاص ســهم 11/0 و 10/4 درصــد در 

رتبــه هــای بعــدی قــرار گرفــت، در ایــن مــاه رونــد معامــالت بــه گونــه ای رقــم 

ــا قیمتــی کمــر از متوســط  خــورد کــه 58/3 درصــد واحــد هــای مســکونی ب

قیمــت هــر مــر مربــع واحــد مســکونی شــهر تهــران 12 میلیــون و 720 هــزار 

تومــان معاملــه شــد.

در آبــان مــاه نیــز واحــد هــای مســکونی در دامنــه قیمتــی 75 تــا 90، 90 تــا 

ــهم  ــرین س ــد بیش ــا 12/0، 11/5 و 10/1 درص ــب ب ــه ترتی ــا 75 ب 105 و 60 ت

ــع معامــالت  ــز توزی ــن مــاه نی ــد، در ای ــه خــود اختصــاص دادن معامــالت را ب

بــه گونــه ای بــود کــه 55/4 درصــد از واحدهــای مســکونی بــا قیمتــی کمــر 

ــان  ــزار توم ــون 460 ه ــه ارزش 12 میلی ــع ب ــر مرمرب ــت ه ــط قیم از متوس

ــه شــد. معامل

در آذر مــاه نیــز واحــد هــای مســکونی در دامنــه قیمتــی 90 تــا 105، 75 تــا 

90 و 105 تــا 120 بــه ترتیــب بــا 12/1، 11/3 و 10/5 بیشــرین ســهم و 59/4 

ــزار  ــون 530 ه ــر از 13 میلی ــی کم ــا قیمت ــکونی ب ــای مس ــد از واحده درص

تومــان معاملــه شــد.
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توزیع فراواني تعداد 
واحدهاي مسکوني معامله 
شده بر حسب سطح زیربنا

هــر واحــد مســکوين در مهــر مــاه ســال 1398 نشــان مــي دهــد، 

بيشــرين ســهم از معامــالت انجــام شــده بــه واحدهــاي مســکوين 

بــا زيربنــاي 50 تــا 60 مرمربــع بــا ســهم 14/2 درصــد اختصــاص 

داشــته اســت. واحدهــاي داراي زيربنــاي 60 تــا 70 و 40 تــا 50 

ــدي  ــاي 13/2 و 11/8 درص ــهم ه ــا س ــب ب ــه ترتي ــع ب ــر مرب م

ــاه،  ــن م ــوع در اي ــد. در مجم ــرار دارن ــدي ق ــاي بع ــه ه در رتب

واحدهــاي مســکوين بــا ســطح زيربنــاي کمــر از 80 مــر مربــع، 

ــاص  ــود اختص ــه خ ــده را ب ــام ش ــالت انج ــد از معام 54/5 درص

دادنــد.

ــا 14/9  ــا 70 مــری ب ــا 60 و 60 ت ــان مــاه واحدهــای 50 ت در آب

درصــد و واحدهــای 40 تــا 50 و 70 تــا 80 مــری بــه ترتیــب بــا 

ــد  ــه خــود اختصــاص دادن ســهم هــای 11/6 و 11/4 درصــد را ب

ــه شــکلی رقــم خــورد کــه واحــد هــای  ــز ب ــن مــاه نی ــط ای رشای

ــه  ــالت را ب ــرین معام ــد بیش ــا 56/5 درص ــع ب ــر مرب ــر 80 م زی

ــد. خــود اختصــاص دادن

در آذر مــاه واحــد هــای 50 تــا 60، 60 تــا70 و 70 تــا 80 مــری 

ــرین  ــد بیش ــای 16، 14/8 و 12/4 درص ــهم ه ــا س ــب ب ــه ترتی ب

ــل  ــز مث ــاه نی ــن م ــد، و در ای ــاص دادن ــود اختص ــه خ ــهم را ب س

ــا واحــد هــای  ــز بیشــرین اســتقبال ب ــاه هــای اول و دوم پایی م

ــد. ــت منودن ــادل 56/7 را ثب ــه درصــدی مع ــود ک ــر ب ــر 80 م زی
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توزیع فراوانی تعداد واحد های 
مسکونی بر حسب ارزش واحد مسکونی

ــا ارزش  ــال 98 واحــد هــای مســکونی ب ــاه س ــر م در مه

300 تــا 450 میلیــون تومــان بــا ســهم 15/6 درصــد و 

ــان و  ــون توم ــا 600 میلی ــا ارزش 450 ت ــی ب ــد های واح

600 تــا 750 میلیــون تومــان بــا درصــد 11/8 و 9/7 

ــه در  ــه شــکلی ک ــد، ب ــرار گرفتن ــه هــای بعــدی ق در رتب

ــر از  ــه ارزش کم ــالت ب ــد از معام ــاه 53/6 درص ــن م ای

900 میلیــون تومــان رقــم خــورد. در آبــان مــاه ســال 98 

توزیــع فراوانــی تعــداد واحــد هــای مســکونی بــر حســب 

ارزش واحــد مســکونی بــا ارزش 300 تــا 450، 450 تــا 

600 و 600 تــا 750 میلیــون تومــان بــه ترتیــب بــا ســهم 

14/9، 12/1 و 10/6 درصــد را بــه خــود اختصــاص دادنــد، 

بــه شــکلی کــه در ایــن مــاه 53/5 درصــد از معامــالت بــه 

ــم خــورد. در آذر  ــان رق ــون توم ارزش کمــر از 900 میلی

مــاه نیــز واحــد مســکونی بــا ارزش 300 تــا 450، 450 تــا 

ــا  600 و 600 تــا 750 میلیــون تومــان ولــی بــه ترتیــب ب

اختصــاص 13/2، 12/4 و 11/2 درصــد بیشــرین ســهم را 

ــد و 51/2 درصــد  ــه خــود اختصــاص دادن از معامــالت ب

ــون  ــر از 900 میلی ــه ارزش کم ــکونی ب ــالت مس از معام

ــه در  ــورت پذیرفت ــای ص ــی ه ــورد. بررس ــم خ ــان رق توم
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اجاره بها

تغییــرات اجــاره بهــا نشــان مــی دهــد کــه نســبت قیمــت بــه اجــاره بهــا در 

زمــان جهــش بــه میــزان حداکــرث ۲۲ برابــر و در پایــان دوره کاهــش و ثبــات 

قیمــت، حداقــل ۱۳ برابــر مــی شــود. ایــن نســبت، بهــار امســال بــه ســطح 

ــکن  ــت مس ــش قیم ــی کاه ــال در پ ــن ح ــا ای ــید. ب ــابقه ۰۴/ ۲۶ رس ــی س ب

ــی دهــد. در  ــدد ۲۵ را نشــان م ــد ع ــا از نســبت جدی در تابســتان برآورده

ــورد زد و  ــه R رک ــا P ب ــاره به ــه اج ــکن ب ــت مس ــبت قیم ــال نس ــار امس به

ــه اجــاره  ــی شــد. نســبت قیمــت ب ــن نســبت در تابســتان نزول ــه ای بالفاصل

ــازه  ــا ابتــدای امســال همــواره در یــک ب بهــا از ابتــدای دهــه ۷۰ شمســی ت

ــرات  ــن تغیی ــوده اســت. ای ــر ب ــا حــدود ۲۲ واحــد متغی ــن ۱۴ ت مشــخص بی

عمومــا همزمــان بــا تخلیــه حبــاب و رشوع کاهــش اســمی یــا واقعــی قیمــت 

ــی  ــرس در رشایط ــرج ک ــش مخ ــا افزای ــه ب ــوری ک ــد، ط ــی ده ــکن رخ م مس

کــه صــورت کــرس یعنــی »قیمــت مســکن« ثابــت مانــده یــا کاهشــی بــوده، 

ــان  ــج همزم ــه تدری ــد و ب ــش یاب ــبت کاه ــدار کل نس ــود مق ــی ش ســبب م

ــا ۱۵  ــی ۱۴ ی ــن یعن ــدار ممک ــن مق ــن تری ــه پایی ــود، ب ــق شــدن رک ــا عمی ب

ــورد ۲۲ ســاله  ــه ۲۱/۸ رســید و رک ــز ســال ۹۷ ب ــن نســبت در پایی برســد. ای

ایــن نســبت را ثبــت کــرد. پیــش از ایــن در ســال ۷۵ ایــن نســبت بــا ثبــت 

مقــدار نزدیــک ۲۵ واحــد، رکــورد دار بــود. ایــن داده هــا نشــان از آن دارد 

کــه رابطــه منطقــی میــان قیمــت مســکن و اجــاره در بهــار امســال بــه دلیــل 

افزایــش نامتعــارف فاصلــه قیمــت و اجــاره بهــا در حــال احیــا مــی باشــد و 

انتظــار مــی رود کــه در مــاه هــای آینــده مقــدار مذکــور بــه زیــر ۲۰ واحــد 

ــد. کاهــش یاب

ــق  ــران و در کل مناط ــهر ته ــاري در ش ــکن اج ــه مس ــاخص کراي ــرريس ش ب

ــادل 34/8 و  ــب مع ــه ترتي ــد رشــد ب ــاه ســال جــاري موي ــر م شــهري در مه

33/2 درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال قبــل مــي باشــد. در آبــان مــاه 

نیــز رشــد بــه ترتيــب 31/4 و 31/7 درصــدی نســبت بــه مــاه مشــابه ســال 

ــود. ــادل 28/2 و 30/1 ب ــم مع ــن رق ــود و باالخــره در آذر ای ــل ب قب
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جهــش قیمــت بنزیــن از منظــر مــردم و تحلیلگــران موجــب افزایــش تــورم و مشــکالت معیشــتی خواهــد شــد، امــا آمارهــا نشــان مــی 

دهــد کــه در ســال ۹۰ کــه بیشــرین افزایــش قیمــت مــوزون بنزیــن رخ داده، نــرخ تــورم میانگیــن کمــر از ۱۰ درصــد رشــد کــرده اســت. 

همــواره در رشایطــی مشــابه بــه ایــن طیــف وســیعی از پیــش بینــی هــای کارشناســانه، منتقدانــه و دلســوزانه مطــرح مــی گــردد. در ایــن 

بــازه زمانــی پیــش بینــی هــای بــه ســمت تــورم افســار گســیخته رقــم مــی خــورد. عیــار پیشــگویی هــا وقتــی عیــان مــی شــود کــه در 

برخــی از دوره هــای اصــالح قیمــت، نــه تنهــا تــورم کل افزایــش نیافتــه، بلکــه رونــدی کاهشــی را نیــز ثبــت کــرده اســت. شــاهد آن ســال 

هــای ۹۳ و ۹۴ اســت کــه بــا وجــود تغییــرات بــاال در قیمــت بنزیــن نــرخ تــورم کل در پایــان ســال نســبت بــه دوره قبــل رشــد کمــری 

داشــته اســت. بررســی قیمــت بنزیــن و مقایســه آن بــا تــورم نشــان از آن دارد کــه ثابــت مانــدن نــرخ بنزیــن تضمینــی بــر کنــرل تــورم 

نبــوده اســت، حتــی افزایــش آن نیــز تاثیــر غیــر قابــل جرانــی را بــر اقتصــاد نداشــته اســت.

افزایش قیمت بنزین

افزایش قیمت بنزین = افزایش تورم؟

گروه اقتصادی
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مــی تــوان گفــت کــه مهــم تریــن مشــکل در آن بخــش 

سیاســت گــذاری رقــم مــی خــورد کــه نــرخ بنزیــن بــرای یــک 

ــی اســت کــه  ــد. ایــن درحال دوره چنــد ســاله ثابــت مــی مان

تــورم بــا شــیب تنــدی تغییــر مــی کنــد. بــه عبارتــی دیگــر نرخ 

بنزیــن بــه واســطه قیمــت گــذاری دســتوری از شــتاب قیمتــی 

باقــی کاالهــا عقــب مانــده و هامننــد وضعیــت فعلــی، یــک 

لیــر بنزیــن از یــک لیــر آب هــم ارزان تــر فروختــه مــی شــود. 

بــا توجــه بــه مکانیــزم قیمــت گــذاری ناصحیــح در تقابــل بــا 

ــزه قاچــاق  ــواره  تشــدیدکننده انگی کشــورهای همســایه هم

ــادل حــدود ۸  ــران مع ــن ای ــوده اســت. قیمــت بنزی ــن ب بنزی

ــی خــرده فروشــی  ــه متوســط جهان ــی ک ــود، در حال ســنت ب

بنزیــن در حــال حــارض بیــش از یــک دالر و قیمــت عمــده آن 

در بازارهــای بیــن املللــی بیــن ۴۰ تــا ۵۰ ســنت بــرای هــر لیــر 

اســت. ایــران بــا ایــن نــرخ بعــد از ونزوئــال ارزان تریــن قیمــت 

ــود. در  ــه خــود اختصــاص داده ب ــان ب ــن کشــورهای جه را بی

نــرخ هــای جدیــد، قیمــت هــر لیــر بنزیــن ســهمیه ای معــادل 

۱۲ ســنت و هــر لیــر بنزیــن غیرســهمیه ای معــادل ۲۵ ســنت 

ــه  ــی فاصل ــرخ هــای جهان ــا متوســط ن ــان ب اســت کــه همچن

زیــادی دارد و ایــران از جایــگاه دوم ارزان تریــن بنزیــن جهــان 

بــه جایــگاه ســوم بعــد از ونزوئــال و ســودان رســیده اســت.

مطالعــه اقتصــاد ایــران نشــان مــی دهــد کــه پیامدهــای حضــور حداکــرثی دولــت در بــازار انــرژی، ۶ عارضــه در»افزایــش مــرف رسانــه و کاهــش کارآیــی در مدیریــت مــرف«، 

»فــرار رسمایــه«، »کاهــش اختیــارات دولــت«، »نابجایــی در رسمایــه گــذاری«، »بــی عدالتــی یارانــه ای« و »افزایــش قاچــاق« در پــی دارد. دولــت هــا طــی ایــن ســال هــا بــه 

دنبــال مدیریــت تورمــی بــا نــرخ گــذاری دســتوری بودنــد امــا از ایــن راه نیــز محقــق نشــده اســت. در نتیجــه یــک بــازی باخــت- باخــت رقــم خــورد. هــر چــه یارانــه قیمتــی 

پرداختــی توســط دولــت بــرای حامــل هــای انــرژی افزایــش یابــد، دســت دولــت بــرای تامیــن مالــی خدمــات عمومــی کشــور بســته خواهــد شــد. بــه عنــوان مثــال از زمانــی کــه 

بودجــه هدفمنــدی یارانــه هــا در کشــور تصویــب شــد، بخــش عظیمــی از درآمــد دولــت )بیــش از ۴۲ هــزار میلیــارد تومــان( رصف اعطــای یارانــه نقــدی مــی شــود. محاســبات 

نشــان مــی دهــد یارانــه پنهــان انــرژی کــه برابــر اســت بــا تفــاوت قیمــت دســتوری بــا قیمــت هــای جهانــی کــه توســط دولــت پرداخــت مــی شــود بیشــر از مقــدار کل بودجــه 

عمومــی دولــت در یــک ســال اســت. 
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ــال  ــدی در س ــهمیه بن ــه س ــن مرحل اولی

1386 رقــم خــورد، قیمــت بنزیــن ســهمیه 

ــرخ آزاد آن  ــان و ن ــه 100 توم ای از 80 ب

بــه 400 تومــان رســید، در ایــن ســال 

ــی  ــورم افزایش ــل ت ــال قب ــه س ــبت ب نس

بــود، نــرخ تــورم بــا 6/5 درصــد افزایــش 

بــه ۱۸/۴ درصــد رســید و در ســال 87 

ــه ۲۱/۸  ــورم ب ــن ت ــر از قیمــت بنزی متاث

درصــد رســید کــه بازهــم نســبت به ســال 

قبلــش، یــک رونــد افزایشــی را نشــان 

مــی داد. بــا ایــن اوصــاف، تشــخیص اثــر 

تورمــی بنزیــن، نیــاز بــه تامــل و بررســی 

ــری دارد. بیش

سهمیه بندی به روایت تاریخ

ــای 100  ــش از به ــا 300 درصــد افزای ــن ب ــاه ســال 89 بنزی در آذر م

تومــان بــه 400 تومــان رســید، ایــن افزایــش بیشــرین افزایــش قیمــت 

ــه 700  ــز از 400 ب ــن آزاد نی ــود، بنزی ــته ب ــال گذش ــن در 40 س بنزی

تومــان رســید، در ایــن ســال نیــز پیــش بینــی هــای درســت از آب در 

ــا توجــه بــه گــزارش مرکــز پژوهــش هــای مجلــس احتــامل  نیامــد ب

رشــد 28 درصــدی تــورم پیــش بینــی شــده بــود کــه بــر اســاس گــزارش 

بانــک مرکــزی تــورم مــرف کننــده بــه ۱۲/۴ درصــد رســید، کــه ایــن 

رقــم نســبت بــه ســال قبــل 1/6 درصــد افزایــش نشــان داد. تــورم در 

ســال 90 نیــز بــه رقــم 21/5 درصــد رســید.

داده هــای بانــک مرکــزی نشــان مــی دهــد کــه در ســال 94 شــاخص 

ــدی  ــد ۱۱/۹ درص ــال ۹۳، رش ــه س ــبت ب ــده نس ــرف کنن ــت م قیم

ــورم  ــت ت ــز اهمی ــه حای ــرد، نکت ــت ک ــه ۱۳۹۵( را ثب ــال پای ــا س )ب

ــت  ــال قیم ــن س ــت، در ای ــال 93 اس ــه س ــبت ب ــال 94 نس ــر س کم

بنزیــن ســهمیه ای 700 تومــان بــود و ایــن بنزیــن از ســبد حامیــت 

ــرین  ــال 94 بیش ــد. در س ــای آزاد ش ــرخ ه ــی ن ــد و متام ــارج ش خ

ــل« و  ــان«، »تحصی ــروه هــای »بهداشــت و درم ــه گ ــق ب رشــد متعل

ــتقیم  ــر مس ــرین تاثی ــه بیش ــی ک ــود، در حال ــل« ب ــتوران و هت »رس

قیمــت بنزیــن بــر بخــش حمــل ونقــل اســت ایــن بخــش در ســال ۹۴ 

نســبت بــه ســال قبلــش، بــا عقبگــرد روبــه رو شــد، بخــش مســکن، 

آب، بــرق و ســایر ســوخت هــا نیــز رشایــط مشــابهی را تجربــه منودند 

و درنهایــت تــورم تولیدکننــده نیــز در ایــن ســال نــرخ ۴/۹ درصــدی 

ــد  ــی دهن ــار نشــان م ــز آم ــن داده هــای مرک ــرد. همچنی ــت ک را ثب

کــه در ســال ۹۴، فاصلــه درآمــد از کل هزینــه هــای خانــوار معــادل 

یــک میلیــون و ۶۵۰ هــزار تومــان بــوده کــه ۲ برابــر ســال ۹۳ اســت. 

بــه عبارتــی پــس انــداز خانــوار در ســال 94 معــادل ۵/۹ درصــد و در 

ســال 93 معــادل ۳ درصــد رقــم خــورد.
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سبد حمایتی یا بسته معیشتی

دومیــن بخشــنامه ســهمیه بنــدی بنزیــن از بامــداد 

روز جمعــه 24 آبــان بــا دو نــرخ 1500 تومــان 

ســهمیه ای،  3000 تومــان آزاد و 3500 تومــان بــرای 

ــش  ــن بخ ــد، در ای ــف گردی ــن تعری ــر بنزی ــر لی ه

نامــه عنــوان شــد کــه ســهمیه بنزیــن هــر خــودروی 

شــخصی ۶۰ لیــر در مــاه اســت و اســتفاده از 

کارت  از  اســتفاده  بــا  رصفــا  ســوخت  ســهمیه 

هوشــمند ســوخت شــخصی شــدنی اســت. همچنین 

ــان ســال جــاری  ــل آب ــه ســهمیه کام اعــالم شــده ک

ــن  ــان ای ــا پای ــه ت ــک هفت ــر از ی ــه کم ــی ک در حال

مــاه زمــان باقــی اســت همزمــان بــا انتشــار اطالعیــه 

ــخصی  ــوخت ش ــی پخــش بــه کارت س ــت مل رشک

همــه خودروهــا واریــز شــده و در صــورت مــرف 

ــهمیه  ــد. س ــی یاب ــال م ــد انتق ــاه بع ــه م ــردن، ب نک

خودروهــای شــخصی بــه مــدت ۶ مــاه قابــل ذخیــره 

اســت. محدودیــت ســوخت گیــری بــا کارت جایــگاه 

ــع شــد. تاکســی  ــه رف ــداد روز جمع ــز از بام هــا نی

ــای  ــی ه ــری، تاکس ــهمیه ۴۰۰ لی ــی س ــای بنزین ه

ــه  ــر گرفت ــری در نظ ــهمیه ۲۰۰ لی ــوز س ــه س دوگان

ــال در  ــده فع ــران رانن ــن کارب ــه بنزی ــت. هزین اس

تاکســی هــای اینرنتــی بــر اســاس کارکــرد ماهانــه، 

ــه التفــاوت آن  ــه قیمــت دولتــی محاســبه و مــا ب ب

ــی شــود. ــز م ــه کارت بانکــی آن هــا واری ب

از روســای قــوا  اقتصــادی، متشــکل  شــورای عالــی هامهنگــی 

ــدی  ــهمیه بن ــل از س ــع حاص ــد مناب ــه ۱۰۰ درص ــرد ک ــب ک تصوی

و اصــالح قیمــت بنزیــن، بــه صــورت حامیــت معیشــتی بیــن 

ــوار  خانوارهــای مــورد نظــر توزیــع شــود. بیــش از ۱۸ میلیــون خان

متشــکل از ۶۰ میلیــون نفــر مشــمول بســته هــای حامیــت معیشــتی 

ــن  ــد ای ــاق دارن ــر آن اتف ــگان ب ــی شــوند. آن چــه هم محســوب م

اســت کــه پرداخــت یارانــه بنزیــن در قالــب روش هــای رایــج 

شــده راه حــل عادالنــه ای نیســت و بــه زیــان اقشــار محــروم و بــه 

خصــوص خانــواده هایــی اســت کــه تــوان خریــد خــودرو را ندارنــد. 

عــالوه بــر ناعادالنــه بــودن ایــن روش هزینــه هایــی بــر دوش دولــت 

مــی گــذارد. بخــش خصوصــی نیــز خواســتار ســهمیه بنــدی عادالنــه 

بــه واســطه اختصــاص دادن ســهمیه بنزیــن بــه خانــوار بــود، بدیــن 

شــکل کــه یارانــه ۲۵۰ هــزار تومانــی نقــدی بــرای حمــل و نقــل بــا 

ــی  ــز م ــه آن واری ــدی ب ــه نق ــه یاران ــی ک ــزم کارت ــتفاده از مکانی اس

شــود، بــه هــر خانــواده پرداخــت شــود. بــه عبارتــی، بــه جــای ایــن 

کــه بنزیــن بــه هــر خــودرو تعلــق گیــرد، بــه خانــوار داده شــود.
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ــرف  ــش م ــذار کاه ــت گ ــگاه سیاس ــدی از ن ــهمیه بن ــر س ــن تاثی ــم تری مه

ــری  ــون لی ــش 19 میلی ــره کاه ــمی منت ــار رس ــزارش آم ــه گ ــود، ب ــن ب بنزی

مــرف بنزیــن در 10 روز نخســت طــرح ســهمیه بنــدی رقــم خــورد. میانگیــن 

ــون  ــه 79 میلی ــدی ب ــن در 10 روز اول طــرح ســهمیه بن ــه بنزی مــرف روزان

ــری  ــون لی ــم کاهــش 20 درصــدی و 19 میلی ــن رق ــه ای ــر در روز رســید ک لی

را نشــان مــی دهــد، ایــن مقــدار مــرف بنزیــن در ســال 95 مشــاهده شــده 

ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــار مناســبی باشــد، ب ــد آم ــار منــی توان ــن آم ــه ای ــود. البت ب

شــک افزایــش قیمــت بنزیــن واکنــش هــای ابتدایــی را بــه ارمغــان مــی آورد، 

بــرای رســیدن بــه یــک عــدد مناســب حداقــل بایــد مــرف یــک فصــل ماننــد 

تابســتان ســال 1399 را بــا 1398 مقایســه کــرد کــه رفتــار مقطعــی بــر آن تاثیــر 

نگذاشــته باشــد. البتــه منــی تــوان بــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره نکــرد کــه افزایــش 

بهــای بنزیــن مدیریــت در مــرف ســوخت را بــرای متامــی بخــش بــه صــورت 

ناخواســته ایجــاد خواهــد کــرد. بــه گــزارش امیــر وکیــل زاده مدیرعامــل رشکــت 

ــم  ــا 15 آذر رق ــان ت ــازه 24 آب ــران در ب ــی ای ــای نفت ــرآورده ه ــش ف ــی پخ مل

ــح  ــر در روز رســید. و تری ــون لی ــه ۲۲ میلی ــن ب ــه بنزی ــی روزان ــه جوی رصف

کــرد کــه رقــم یــاد شــده آشــکارا از کاهــش مــرف روزانــه ۱۹ میلیــون لیــری 

در ۱۰ روز ابتدایــی آغــاز طــرح ســهمیه بنــدی بنزیــن، بیشــر اســت. وی خاطــر 

ــرف  ــت م ــرح مدیری ــرای ط ــا اج ــی ب ــه جوی ــزان رصف ــن می ــرد ای ــان ک نش

ــر  ــتقیام ب ــه مس ــرف را ک ــش م ــن کاه ــوان ای ــی ت ــورد. من ــم خ ــوخت رق س

ــی و  ــی از آلودگ ــت ناش ــای بهداش ــه ه ــش هزین ــوا، کاه ــی ه ــش آلودگ کاه

کاهــش قاچــاق ســوخت تاثیــر مــی گــذارد را نادیــده گرفــت. 

ــزار  ــون و پانصــد ه ــک میلی ــردن حــدود ی ــه ســوز ک ــا اجــرای طــرح دوگان ب

ــوض،  ــهیالت بالع ــی تس ــارد تومان ــتوانه ۶۵۰۰ میلی ــا پش ــی ب ــودروی عموم خ

ــم  ــور رق ــن کش ــرف بنزی ــی در م ــه جوی ــوج دوم رصف ــی رود م ــار م انتظ

ــی  ــرف م ــن م ــر بنزی ــون لی ــه ۱۸ میلی ــی روزان ــای عموم ــورد. خودروه بخ

کننــد و پیــش بینــی مــی شــود بــا دوگانــه ســوز شــدن ایــن خودروهــا حداقــل 

۱۰ میلیــون لیــر از تقاضــای بنزیــن کاهــش یابــد کــه درآمــدی ۸/ ۱ میلیــارد 

دالری در ســال بــه همــراه خواهــد داشــت. مــوج نخســت رصفــه جویــی بــا 

اصــالح قیمــت بنزیــن از ۲۴ آبــان امســال آغــاز شــد و طــی ســه هفتــه کاهــش 

ــن ســوخت را رقــم زد. ــه ای ــون لیــری مــرف روزان ۲۲ میلی
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دهــــــک ها

ــان را اعــالم منــود،  ــه آب ــورم ماهان ــز طــی گزارشــی ت ــران نی ــار ای ــز آم مرک

ــد  ــت، اول رون ــده اس ــت ش ــاه ثب ــن م ــاوت در ای ــال متف ــد کام ــه 2 رون ک

کاهشــی بــرای دهــک هــای بــاال و یــک رونــد افزایشــی بــرای دهــک هــای 

ــورم  ــرین ت ــه بیش ــان از آن دارد ک ــار نش ــز آم ــای مرک ــی ه ــن، بررس پایی

ــز  ــورم نی ــن ت ــود و کمری ــادل ۱/۹ درصــد ب ــه دهــک اول و مع ــوط ب مرب

بــه طبقــات میانــی هزینــه ای و در حــدود ۱/۴ درصــد ثبــت شــده اســت. 

گــزارش مرکــز آمــار حکایــت از یــک تفــاوت در عوامــل بــه وجــود آورنــده 

تــورم و اثرپذیــری از سیاســت بنزینــی در آبــان مــاه در بیــن دهــک هــای 

ــاال  ــی دهــک هــای ب ــش را ســبد مرف ــن واکن ــع تری ــف دارد و رسی مختل

ــورم  ــه از کل ت ــوری ک ــت. ط ــان داده اس ــن نش ــت بنزی ــش قیم ــه افزای ب

ــه  ــق ب ــد متعل ــک درص ــدود ی ــد(، در ح ــم )۱/۷ درص ــک ده ــه ده ماهان

ــت  ــش قیم ــهم افزای ــه س ــی ک ــت. در حال ــوده اس ــل ب ــل و نق ــروه حم گ

بنزیــن در تــورم ماهانــه دهــک اول حــدود ۰/۱۴ درصــد، یعنــی در حــدود 

ــد آن  ــی ده ــان م ــار نش ــز آم ــای مرک ــم. داده ه ــک ده ــم ده ــک هفت ی

چــه تشــدید تــورم در دهــک اول را رقــم زد، افزایــش قیمــت در کاالهــای 

ــوده  ــات و اجــاره بهــای مســکن( ب خوراکــی )مخصوصــا ســبزی هــا، حبوب

اســت.

منابــع:  مرکــز آمــار ایران - وزارت نفت - بورس انرژی
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رویکــرد کلــی بخشــنامه ســال آینــده، بــر چهــار محــور »درآمدزایــی پایــدار«، »هزینــه کــرد کارآ«، »ثبــات در اقتصــاد، توســعه و عدالــت« و »اصالحــات نهــادی نظــام بودجــه 

ریــزی« اســتوار اســت. بــه نظــر مــی رســد بــرای ســال آینــده ردیــف هــای بودجــه ذیــل عنــوان دســتگاه هــای سیاســت گــذار و اجرایــی تنظیــم شــود. بودجــه اصــالح طــرز 

فکــر حاکــم بــر اداره کشــور اســت، اصــالح نظــام بودجــه ریــزی بــدون اصــالح نظــام برنامــه ریــزی هــم امــکان پذیــر نیســت، بودجــه شــاکله مالــی نظــام و تبلــور مدیریــت 

در قالــب پیــش بینــی رفتارهــای سیاســی و مالــی ســال آتــی کشــور اســت، نگرشــی سیاســی بــر اقتصــاد و محتوایــی مالــی بــر حکمرانــی اســت، بودجــه در ظاهــر بــر پــول 

و ضوابــط اداری تعریــف مــی شــود ولــی در باطــن تببییــن کننــده روشــی سیاســی بــرای تخصیــص منابــع اســت. بودجــه ریــزی بــدون بازنگــری در روش هــای حکمرانــی و 

تغییــر مبانــی اقتصــاد سیاســی رقــم نخواهــد خــورد و در صــورت عــدم بــکار گیــری متامــی تــوان و تخصــص بــر بودجــه ریــزی منــی تــوان بــر صحــت عملکــرد دولــت امیــدوار 

بــود. ایــن فرآینــد نیــاز بــه تجربــه و تخصــص بــه صــورت توامــان دارد، تجربــه بــه منظــور برنامــه ریــزی بــا مطالعــه دســتاورد مثبــت و منفــی ســال هــای گذشــته بودجــه 

بنــدی و تخصــص در زمینــه اقتصــاد داخلــی بــا نگــرش سیاســی. بودجــه ریــزی بــا لحــاظ کــردن سیاســت هــای کلــی اصــل ۴۴، ســند چشــم انــداز و سیاســت هــا و قوانیــن 

متعــدد تعریــف شــده.

برنامه بودجه سال 1399
گروه اقتصادی
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افزایش 15 درصدی حقوق در سال 99

ارز در
 بودجه 99

افزایــش حقــوق و دســتمزد و عیــدی ســاالنه کارمنــدان همــواره بــر اســاس تــورم شناســایی و ابــالغ مــی گشــت امــا دولــت ایــن بــار متفــاوت عمــل منــود، یــا بــه عبارتــی 

دیگــر یــک نــوع هدفگــذاری تورمــی بــرای سیاســت گــذار نیــز تعریــف شــده اســت. بــر اســاس ایــن ســند حقــوق ســال 1399 بــا 15 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال 1398 

تعریــف و ابــالغ شــد، همچنیــن بــرای ســال 1400 دســتمزد بــا افزایــش 10 درصــدی نســبت بــه ســال 1399 تعریــف مــی گــردد. بــر ایــن اســاس عیــدی کارمنــدان دولــت بــا 

افزایــش 11/3 درصــدی در ســال 99 رقــم یــک میلیــون 200 هــزار تومــان رقــم خواهــد خــورد. در بخشــنامه بودجــه پیــش بینــی شــده اســت میــزان عیــدی بــرای ســال ۱۴۰۰ 

نیــز افزایــش ۱۰ درصــدی )متناســب بــا رشــد دســتمزد( داشــته باشــد.

ــه و بودجــه  ــازمان برنام ــس س ــر نوبخــت ریی ــد باق محم

بــه دو نــرخ ارز در محاســبات بودجــه اشــاره کــرد، و 

ــرخ ارز  ــا ن ــوان منــود: کاالهــای اساســی در ســال 99 ب عن

۴۲۰۰ تومانــی تامیــن خواهــد شــد، و حتــی نــرخ ارز 

نیامیــی نیــز در محاســبات بــه میــزان ۸ هــزار تــا ۸ هــزار 

ــرخ  ــه شــده اســت. حــدود ن و ۵۰۰ تومــان در نظــر گرفت

ــای 12 و  ــال ه ــازار در کان ــز در ب ــه پایی ــه ماه ارز در س

ــاز مشــکل  ــان ب 13 هــزار تومــان قــرار داشــت. ایــن جری

رانــت حــدود 9 هــزار تومانــی را بــرای کاالهــای اساســی 

ــده درآمدهــای  ــرار اســت در ســال آین ــت حــدود ق و ران

ــن  ــارد دالر برســد، ای ــه حــدود ۲۲/۲ میلی نفتــی دولــت ب

ــعه  ــدوق توس ــهم صن ــد س ــدود ۵/۳۴ درص ــد ح ــم بای رق

ملــی و رشکــت هــای نفتــی کــرس شــود. در ایــن رشایــط 

۵/۱۴ میلیــارد دالر ســهم دولــت خواهــد شــد. اگــر از 

ــان در  ــرخ ۴۲۰۰ توم ــا ن ــارد دالر ب ــم ۵/۱۰ میلی ــن رق ای

نظــر گرفتــه شــود، تنهــا ۴ میلیــارد دالر بایــد نــرخ نیامیــی 

ــن  ــا در نظــر گرف ــه ب ــق شــود. البت ــت تزری از ســوی دول

تأمیــن ارز نیامیــی از صــادرات غیــر نفتــی در نهایــت 

اگــر میانگیــن وزنــی ایــن دو نــرخ در نظــر گرفتــه شــود، 

نــرخ ارز در بودجــه رقمــی معــادل ۵ هــزار و ۳۰۰ تومــان 

خواهــد شــد. رقــم ارز بودجــه در ســال جــاری ۵ هــزار و 

۵۴۰ تومــان عنــوان شــده اســت، بنابرایــن اگــر ایــن نــرخ 

مبنــا قــرار گیــرد، در نتیجــه بــه نظــر مــی رســد ۶ درصــد 

از نــرخ ارز بودجــه در ســال آینــده کاســته خواهــد شــد. 
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نکات مهم در
 بودجه 99

نکاتــی مهمــی کــه در بودجــه 99 

قابــل اشــاره اســت را مــی تــوان 

ــروج  ــوارض خ ــدی ع ــد ۱۸ درص رش

در  خــروج  عــوارض  کــرد  عنــوان 

تومــان  هــزار   ۲۶۴ آینــده  ســال 

تعییــن شــده کــه در مقایســه بــا 

ســال جــاری ۴۰ هــزار تومــان رشــد 

ــار  ــرای ب ــم ب ــن رق ــت. ای ــرده اس ک

ــان  ــزار توم ــزان ۳۹۶ ه ــه می دوم، ب

ــطح ۵۲۸  ــه س ــوم ب ــار س ــرای ب و ب

هــزار تومــان افزایــش مــی یابــد، 

ســقف وام ازدواج تغییــر نکــرد و 

بــرای هــر یــک از زوج هــا در ســال 

۱۳۹۹ بــه میــزان ۳۰ میلیــون تومــان 

ــم در  ــد، گام مه ــه ش ــر گرفت در نظ

عملیــات بــازار بــاز بــود کــه بــر 

اســاس آن دولــت در الیحــه بودجــه 

رشایــط وثیقــه دار شــدن بدهــی 

هــا و اجــرای عملیــات بــازار بــاز 

ــره  ــت. در تب ــرده اس ــح ک را تری

شــده  عنــوان  »م«  بنــد  در  و   ۵

کــه بــه منظــور اجــرای سیاســت 

ــرخ هــای ســود  ــی و مدیریــت ن پول

بلندمــدت  کنــرل  راســتای  )در 

در  و  تــورم  کنــرل  و  نقدینگــی( 

ــاز  ــازار ب ــات ب راســتای اجــرای عملی

ــه،  ــال وثیق ــار در قب ــای اعتب و اعط

ــک مرکــزی اجــازه داده مــی  ــه بان ب

بانــک  بدهــی  تدریــج  بــه  شــود 

)شــامل  اعتبــاری  موسســه  و  هــا 

ــت(  ــه برداش ــاری و اضاف ــط اعتب خ

ــه  ــوی ک ــه نح ــد، ب ــه دار کن را وثیق

ــد  ــل ۵۰ درص ــال حداق ــان س در پای

موسســات  و  هــا  بانــک  بدهــی 

ــق  ــزی توثی ــک مرک ــه بان ــاری ب اعتب

بــه اوراق بدهــی منتــر بــه خزانــه 

ــد. باش

حقــوق کارمنــدان نیــز در ســامانه کارمنــد ایــران ثبــت مــی شــود، بدیــن شــکل کــه تخصیــص اعتبــار حقــوق کارکنــان 

دولــت دارای شناســه دســتگاه هــای اجرایــی، رصفــا براســاس اطالعــات »ســامانه کارمنــد ایــران« صــورت مــی گیــرد، 

ــان رســمی،  ــد، اطالعــات کارکن ــه از بودجــه عمومــی اســتفاده مــی کنن ــی ک ــه دســتگاه هــای اجرای ــن رو کلی از ای

ــا  ــران« ثبــت ی ــد ای ــان اردیبهشــت مــاه ۱۳۹۹ در »ســامانه کارمن ــا پای پیامنــی و قــرارداد کار معیــن و کارگــری را ت

بــه روزرســانی کننــد، طبقــه بنــدی مالیــات بــر درآمــد نیــز بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه ســقف معافیــت مالیاتــی 

ســاالنه ۳۶ میلیــون تومــان اســت. بــه ایــن معنــا کــه افــرادی کــه حقــوق و مزایــای آن هــا زیــر ۳ میلیــون تومــان در 

مــاه باشــد از مالیــات بــر درآمــد معــاف مــی شــوند. معافیــت مالیــات بردرآمــد در ســال جــاری تــا ســقف ۲۷ میلیــون 

و ۶۰۰ تومــان در ســال بــوده اســت کــه حــدود ۳۰ درصــد افزایــش داشــته اســت. براســاس الیحــه بودجــه ۹۹ در ســال 

آینــده بــه صــورت پلکانــی بــا افزایــش درآمــد، مالیــات بردرآمــد نیــز افزایــش پیــدا مــی کنــد، برگشــت ارز حاصــل 

ــات ۱۰ درصــدی از پزشــکان مشــاغل  ــر 2 مــاه دارد، اخــذ مالی ــی براب ــی و مهندســی مهلت از صــادرات خدمــات فن

پزشــکی موظــف بــه نصــب پایانــه فروشــگاهی شــدند، کلیــه مراکــز درمانــی بایــد ۱۰ درصــد از حــق الزحمــه خــود 

را بــه عنــوان علــی الحســاب مالیــات بــه ســازمان مالیاتــی واریــز کننــد، درآمدزایــی از جرایــم رانندگــی و تعویــض 

پــالک ۴۵۰۰ میلیــارد تومانــی را درنظــر گرفتــه شــده کــه ایــن رقــم در بودجــه ســال جــاری ۴۲۰۰ میلیــارد تومــان بــود، 

درآمــد دولــت از محــل بهــره مالکانــه معــادن ۲۸۰۰ میلیــارد تومــان در نظــر گرفتــه شــده کــه ایــن رقــم در بودجــه 

۹۸ بــه میــزان ۱۵۰۰ میلیــارد تومــان بــود.
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نــگاه مدیــران اقتصــادی کشــور در قالــب بخشــنامه بودجــه همــواره بــرای 

ــه از  ــر بودج ــت. اث ــت اس ــز اهمی ــهام حای ــوص س ــه خص ــا ب ــده بازاره آین

ــر  ــر اقتصــاد کشــور و همچنیــن از جنبــه اثرگــذاری مســتقیم ب نــگاه کالن ب

صنایــع مســتقیم را مــی تــوان مــورد بررســی قــرار داد. در مــاه هــای گذشــته 

درحالــی برخــی از شــایعات از احتــامل ارائــه بودجــه بــدون نفــت حکایــت 

ــن  ــک از ای ــچ ی ــت هی ــه دول ــد ک ــی ده ــان م ــه نش ــی بودج ــت. بررس داش

اصالحــات را در پیــش نگرفتــه و بعضــا منابــع گنــگ درآمــدی را جایگزیــن آن 

هــا کــرده اســت. در بخشــنامه بودجــه حــدود ۵۰ هــزار میلیــارد تومــان از 

واگــذاری دارایــی هــای رسمایــه ای بــه واگــذاری امــوال منقــول و غیرمنقــول 

ــیر  ــی تفس ــکال گوناگون ــه اش ــوان ب ــی ت ــه آن را م ــده ک ــاص داده ش اختص

ــاده ۱۱۵  ــاس م ــده براس ــه آم ــه بودج ــره ۱۲ الیح ــد »د« تب ــود. در بن من

بورس از نگاه بودجه

ــود را  ــای خ ــی ه ــه دارای ــار دارد ک ــت اختی ــور دول ــبات کش ــون محاس قان

ــه جــای اصــالح  ــت ب ــه دول ــن موضــوع اینجاســت ک ــه ای ــد. نکت ــذار کن واگ

ســاختاری در حــوزه ارز و حــذف یارانــه هــای پنهــان ارز. بــه عبارتــی دیگــر 

ــف  ــر ضع ــی ب ــی پوشش ــه نوع ــت ب ــی دول ــه کنون ــت بودج ــوان گف ــی ت م

ــذاری  ــق واگ ــه از طری ــد وجــود دارد ک ــن امی ــه ای ــی اســت ک صــادرات نفت

هــای دارایــی هــای منقــول و غیرمنقــول دولــت جــران شــود. البتــه بــه نظــر 

مــی رســد چشــم بــه افزایــش درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت وجــود دارد. 

همچنیــن دولــت پیــش بینــی تامیــن مالــی از طریــق اوراق در کنــار فــروش 

ــرای ســال  ــی ب ــارد تومان ــی هــا را دارد. درآمــد حــدود ۱۲۵ هــزار میلی دارای

ــه  ــر از اصالحی ــی کم ــه اندک ــت ک ــده اس ــی ش ــش بین ــل پی ــن مح ۹۹ از ای

بودجــه ۹۸ اســت.



56

حســن روحانــی رییــس جمهــور ایــران در نطــق پیــش از 

دســتور از کاهــش وابســتگی بودجــه بــه نفــت ســخن گفــت. 

امــا حقیقــت ایــن اســت کــه دولــت ســهم مــازاد مــورد 

ــدوق توســعه  ــی صن ــی مال ــوان دارای ــه عن اســتفاده خــود را ب

ــی  ــت از درآمدهــای نفت ــی دول ــی فــرض کــرده و پیــش بین مل

ــا  ــان اســت، ام ــارد توم ــده حــدود ۷۸ هــزار میلی ــال آین در س

ــارد دالر ارز ۴۲۰۰  ــص ۱۰/۵ میلی ــرض تخصی ــر ف ــدد ب ــن ع ای

ــدید در  ــرآوردی ش ــم ب ــک ک ــه دارای ی ــده ک ــا ش ــی بن تومان

تبدیــل ریالــی درآمــد نفتــی اســت. دولــت در نظــر گرفتــه تــا از 

واگــذاری دارایــی هــای رسمایــه ای در ســال ۹۹، معــادل ۹۸/۸ 

هــزار میلیــارد تومــان بــه دســت آورد. امــا نکتــه اینجاســت کــه 

ســهم درآمدهــای نفتــی در ایــن بیــن معــادل ۴۸ درصــد بــوده 

اســت. درآمدهــای نفتــی در الیحــه بودجــه ۹۹ برابــر بــا ۲/ ۴۸ 

هــزار میلیــارد تومــان قیــد شــده اســت و ســهم غالــب متعلــق 

بــه بنــد »منابــع حاصــل از فــروش و واگــذاری امــوال منقــول 

ــت.  ــول« اس و غیرمنق

ــارد  ــن محــل ۴۹/۵ هــزار میلی ــت، از ای ــی دول ــش بین ــق پی طب

تومــان منابــع بــه خزانــه داری تزریــق مــی شــود کــه بــزرگ تــر 

کاهش وابستگی به نفت

از کل درآمدهــای نفتــی خواهــد بــود. در حقیقــت ۴۸/۲ هــزار 

میلیــارد تومانــی کــه در بودجــه دولــت بــه عنــوان منبــع نفتــی 

ذکــر شــده، ســهم ۴۹/۵ درصــدی دولــت را شــامل مــی شــود. 

پیــش تــر مقامــات دولــت خــر داده بودنــد کــه ۱۰/۵ میلیــارد 

ــی  ــعیر م ــان تس ــرخ ۴۲۰۰ توم ــا ن ــی ب ــای نفت دالر از درآمده

شــود و مابقــی درآمدهــای نفتــی نیــز بــا نــرخ نیامیــی. بــا ایــن 

اوصــاف، ۴۴ هــزار و ۱۰۰ میلیــارد تومــان از درآمدهــای نفتــی 

متعلــق بــه دالر ۴۲۰۰ تومانــی اســت و ۴/۱ هــزار میلیــارد 

تومــان بــا نــرخ نیامیــی تســعیر شــده اســت. نــرخ نیامیــی در 

ــه  ــر گرفت ــه در نظ ــان در بودج ــادل ۸۵۰۰ توم ــبات مع محاس

ــد  ــز درآم ــارد دالر نی ــا ۰/۵ میلی شــده اســت. در نتیجــه تقریب

نفتــی بــا نــرخ نیامیــی اســت. بــر ایــن اســاس در ایــن فصــل، 

کل ســهم دولــت از درآمدهــای نفتــی معــادل ۱۱ میلیــارد دالر 

در نظــر گرفتــه شــده اســت. از ایــن رو، کل درآمدهــای نفتــی 

و گازی در ســال آینــده نزدیــک بــه ۲۲/۲ دالر بــرآورد مــی 

شــود. اگــر قیمــت مفــروض نفــت بــرای ایــن محاســبه، ۵۰ دالر 

بــوده باشــد، دولــت بایــد قــادر باشــد تــا حداقــل روزانــه یــک 

میلیــون بشــکه نفــت در روز بفروشــد.
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تولید و اشتغال در بودجه 99

محمدباقــر نوبخــت، رشــد اقتصــادی ۲ درصــد، اشــتغال زایــی یــک میلیــون 

ــداف  ــدی را از اه ــطح ۳۵ درص ــر س ــه زی ــورم ب ــطح ت ــش س ــری و کاه نف

ــران  ــود ای ــرار ب ــداز ۱۴۰۴ ق ــق ســند چشــم ان ــود، طب ــالم من بودجــه 99 اع

ــدف  ــن ه ــق ای ــود و تحق ــل ش ــه تبدی ــادی در منطق ــدرت اول اقتص ــه ق ب

ــای  ــال ه ــی س ــا ط ــود، ام ــاالنه ب ــد س ــادی ۸ درص ــد اقتص ــه رش ــوط ب من

اخیــر شــکاف عملکــرد اقتصــاد ایــران بــا هــدف باالدســتی عمیــق تــر شــد. 

ــا  ــویم، ام ــی ش ــداز م ــم ان ــند چش ــر س ــال آخ ــده، وارد ۵ س ــال آین در س

ــور ۶ درصــد  ــا ســند مذک ــذاری بودجــه ب ــه هــدف گ ــی فاصل ــه هــر دلیل ب

اســت و پــس از گذشــت ۱۵ ســال، هنــوز بــه اهــداف چشــم انــداز نرســیده 

ــه از  ــی شــده اســت ک ــش بین ــزی انجــام شــده پی ــه ری ــم. براســاس برنام ای

منابــع بودجــه عمومــی کشــور در ســال آینــده ۵ هــزار میلیــارد تومــان بــرای 

ــن  ــرای تامی ــن، ب ــالوه برای ــد. ع ــدا کن ــاص پی ــد اختص ــی و تولی ــتغال زای اش

مالــی برنامــه هــای تولیــد و اشــتغال در ســال ۱۴۰۰، حــدود ۶ هــزار میلیــارد 

تومــان منابــع از بودجــه عمومــی کشــور در نظــر گرفتــه شــده اســت. برایــن 

اســاس رشــد منابــع در نظــر گرفتــه شــده در ســال ۱۴۰۰ بــه نســبت ۱۳۹۹ 

از منابــع بانکــی ۴۷ درصــد، از برداشــت از صنــدوق توســعه ملــی ۵۷ درصــد 

ــن  ــوده اســت. براســاس ای ــع عمومــی بودجــه کشــور ۲۰ درصــد ب و از مناب

ــای  ــت ه ــرای سیاس ــی ب ــه عموم ــل بودج ــال ۱۳۹۹، از مح ــدول، در س ج

فعــال بــازار کار ۱۰۰میلیــارد تومــان و در ســال ۱۴۰۰، حــدود ۲۰۰ میلیــارد 

ــه شــده اســت. تومــان در نظــر گرفت
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ــود،  ــه ب ــازار رسمای ــه ب ــق ب ــی متعل ــرین بازده ــاری بیش ــال ج ــه اول س در 6 ماه

ــی ســکه و ارز  ــر بازدهــی منف ــا بازدهــی ۶۹ درصــدی در براب ــورس ب ــازی ب ــه ت یک

رقــم خــورد. ایــن عملکــرد بــورس از ســال ۸۲ تاکنــون بــی نظیــر بــود. در ایــن بــازه 

ــت شــهریور را در  ــال ۳۰۰ هــزار واحــد وارد شــد و در نهای ــه کان شــاخص ســهام ب

کانــال ۳۰۲ هــزار واحــد بــه پایــان رســاند. و بــه ایــن ترتیــب، جهشــی ۱۲۳ پلــه ای 

را از ابتــدای ســال بــه ثبــت رســاند کــه معــادل رشــد ۶۹ درصــدی ایــن مناگــر طــی ۶ 

مــاه اخیــر اســت. جهشــی در شــاخص هــای هــم وزن نیــز 166 درصــدی رقــم خــورد، 

ــوان  ــران عن ــه گ ــی معامل ــوش بین ــل خ ــی را حاص ــد نامتوازن ــن رش ــران چنی تحلیلگ

کردنــد امــا تــک  ســهم  هــا و گــروه  هایــی بــا حجــم مبنــای کمــر نظیــر ماشــین 

آالت، غذایــی هــا و دارویــی هــا بــه محلــی بــرای جــذب پــول هــای خــرد بورســی 

برریس نوسانات بازار سرمایه
گروه اقتصادی

ــل  ــه عوام ــم زد ک ــی را رق ــهام رشایط ــاالر س ــه ت ــد ب ــای جدی ــدند. تقاض ــل ش تبدی

بنیــادی و متغیرهــای مبتنــی بــر ســود، دیگــر مــورد توجــه قــرار نگرفــت بــه عبارتــی 

دیگــر مبانــی ارزندگــی ســهام بــه طــور ناموجهــی بــه موضــوع افزایــش رسمایــه گــره 

ــی  ــی ط ــهام خودروی ــمگیر س ــق چش ــه رون ــوان ب ــی ت ــال م ــوان مث ــه عن ــورد. ب خ

هفتــه هــای اخیــر اشــاره کــرد کــه بــا وجــود زیــان، بازدهــی متوســط ۱۱۳ درصــدی 

را از ابتــدای ســال نشــان داد. در گــروه ســیامن کــه طــی ایــن مــدت بــه رشــد ۱۵۹ 

درصــدی دســت یافــت، یــا ســودآوری ســهام گــروه هــای دارویــی، غذایــی و قنــدی 

ــا درس هایــی جدیــدی  ــار ماشــین آالت و الســتیک ســازان هــم باعــث شــد ت در کن

ــی  ــای مرف ــه کااله ــی ب ــص دالر  ۴۲۰۰ تومان ــذار از تخصی ــت گ ــار سیاس در اختی

ــود.  رضوری داده ش
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امــا در ایــن میــان صنایــع کشــاورزی، چــرم، زراعــت، انتشــارات و چــاپ بازدهــی بیــش از 300 درصــد را ثبــت منودنــد. البتــه صنایــع دیگــر نیــز از ایــن رشــد بــی نصیــب 

نبودنــد بــه عنــوان مثــال مــی تــوان بــه بازدهــی ۱۹۵ درصــدی گــروه ماشــین آالت، جهــش ۱۸۰ درصــدی شــاخص گــروه غذایــی و ارتقــای ۱۷۸ درصــدی متوســط قیمــت 

ــزات اساســی، پروشــیمی هــا و هلدینــگ هــای وابســته، پاالیشــی هــا و بانــک هــا  ــه هــای فلــزی، فل در ســهام گــروه دارویــی بــورس تهــران اشــاره منــود. امــا گــروه کان

ــد کــه در ادامــه ســیر صعــودی  ــه مهــر مــاه افــت کــرد هــر چن ــا ورود ب ــورس ب ــد. شــتاب ب ــد کــه تنهــا رشــدی معــادل ۳۰ درصــد را ثبــت کردن جــزو گــروه هایــی بودن
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ــر  ــاخص کل در روز دوم مه ــود، ش ــده ب ــته ش ــت آن کاس ــا از رسع ــت ام ــرار داش ق

معــادل ۷۳۵ واحــد را ثبــت کــرد و بــه رکــورد ۳۱۲ هــزار واحــدی دســت یافــت. در 

ســومین روز مهــر نیــز رونــد صعــودی ادامــه پیــدا کــرد و بــا فتــح ۲۰ کانــال جدیــد 

ــد  ــزار واح ــا 330 ه ــیر ت ــن مس ــتاد و ای ــدی ایس ــزار و ۴۰۹ واح ــطح ۳۱۴ ه در س

ــم درصــد کاهــش  ــا نی ــی ب ــورس پــس از 6 صعــود متوال ــز گام برداشــت. مناگــر ب نی

در هفتمیــن روز از مهــر مــاه کاهشــی شــد. نکتــه حایــز اهمیــت در بــورس جــذب 

ــه نشــان  ــروز اســت. ک ــه ام ــا ب ــدای ســال 97 ت ــورس از ابت ــر در ب ــون نف ــک میلی ی

ــاه  ــر م ــه مه ــورس دارد. در نیم ــه ب ــازه ب ــای ت ــول ه ــد و پ ــی جدی از ورود نقدینگ

ــزار  ــر 320 ه ــه زی ــورس ب ــاخص ب ــه ش ــت ک ــه داش ــی ادام ــا جای ــی ت ــد کاهش رون

واحــد برگشــت. شــاخص کل بــورس روز ســه شــنبه بــا ریــزش ۳/۴ درصــدی یکــی از 

شــدیدترین افــت هــای خــود را در ســال جــاری تجربــه کــرد. هجــوم دســته جمعــی 

ســهامداران بــرای فــرار از زیــان، باعــث تنــزل ارزش ســهام ۹۷ درصــد از کل بنــگاه 

هــای بورســی و بازگشــت مناگــر اصلــی ســهام بــه کمریــن مقــدار از ابتــدای پاییــز 

شــد. بــه ایــن ترتیــب، بدتریــن عملکــرد روزانــه بــازار ســهام طــی ۵ مــاه اخیــر بــه 

ثبــت رســید. بــه زعــم کارشناســان، بازدهــی چشــمگیر ســهام از ابتــدای ســال کــه بــا 

ورود بازیگــران جدیــد میــرس شــده بــود، اکنــون بــه شــکل شناســایی ســود و تخلیــه 

ــا رسعــت  ــر ب ــه مه ــا میان ــازار ســهام از ت ــد. ب ــی کن ــی م ــازار خودمنای هیجــان در ب

بــی نظیــری رشــد و در اواخــر مهــر وارد فــاز اصالحــی شــد در نــگاه کلــی، جهــش 

ســودآوری ناشــی از رشــد نــرخ ارز و تــورم در کنــار ورود پرشــتاب پــول هــای تــازه 

ــازار انکارنشــدنی اســت. در ایــن ب

ــورس تهــران در  ــن مــاه شــاخص کل ب ــن روز از ای ــان و نوزدهمی ــه آب در میان

ادامــه رونــد متنــاوب روزهــای گذشــته خــود، عقبگــرد یــک درصــدی داشــت 

و مجــددا بــه کانــال ۳۰۲ هــزار واحــد بازگشــت. امــا در فروکــش مــوج هــای 

تورمــی و نبــود محــرک هایــی همچــون جهــش ارزی و جریــان هــای پرفشــار 

نقدینگــی، رشــد همیشــگی بــورس بــدون یــک دلیــل محکــم و واقعــی تنهــا بــه 

توهمــی مــی مانــد کــه در صــورت نبــود محــرک هــای جدیــد بــرای تغییــر فضا 

از قــدرت تحقــق پایینــی برخــوردار اســت. آن نیــز در دوره ای کــه بســیاری از 

فعــاالن بــازار معتقــد بودنــد بــه مهارتــی رســیده انــد کــه مــی تواننــد همیشــه 

ــادی  ــل غیربنی ــه ســبب عوام ــن ب ــش از ای ــه پی ــران ک ــورس ته ــد. ب ســود کنن

همچــون افزایــش رسمایــه برخــی رشکــت هــا از محــل تجدیــد ارزیابــی دارایــی 

ــرار  ــن موضــوع ق ــورد هجــوم تقاضــا و رشــد قیمــت ســهام هــدف ای ــا م ه

مــی گرفــت، حــاال در رشایــط کــم واکنشــی قــرار گرفتــه و ایــن عوامــل دیگــر 

ســوخت کافــی بــرای صعــود ســهام را فراهــم منــی آورنــد. یکــی از مصیبــت 

ــورس رســیده اســت گــروه هــای  ــه ب ــازه ب ــل کارشناســان ت ــورس تحلی هــای ب
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ضدتحلیلــی کــه نــه تنهــا بــرای فعــاالن کنونــی، بلکــه بــرای عمــوم مــردم و آینــده بــازار ســهام منفعتــی کــه نداشــته بلکــه خطرنــاک هــم هســتند. ایــن تحلیــل 

گــران بــا اطالعــات ناکافــی خــود امــا در لبــاس کارشــناس بــه تشــکیک و کنــدی عملکــرد ســهامدارن مــی پردازنــد و کســب ســود در بــورس را رصفــا متکــی بــر 

رانــت یــا شــانس عنــوان مــی کننــد. توجیــه ناکامــی و ســاده اندیشــی، ریشــه هــای ظهــور و جذابیــت ایــن نــوع ادعاهاســت کــه اگــر تحلیلگــران واقعــی بــه 

مقابلــه بــا آن نپردازنــد تبعــات جــدی نظیــر گریــز عمــوم مــردم از رسمایــه گــذاری در بــورس و بــی توجهــی ســهامداران بــه تحلیــل را در پــی دارد.

هــامن طــور کــه اشــاره شــد رکــورد شــکنی هــای پیاپــی در عرضــه اولــی هــا 

ــای  ــه ه ــارکت در عرض ــورد مش ــال ۹۷ رک ــر س ــتم تی ــت، در بیس ــهود اس مش

اولیــه بــا عرضــه پروشــیمی پــارس و بــا ۱۸۲ هــزار متقاضــی روبــه رو شــد. در 

مهرمــاه ســال گذشــته »داوه« شــاهد اســتقبال ۲۰۵ هــزار نفــری بــود. »زپارس« 

ــاند.  ــر رس ــزار نف ــه ۲۱۲ ه ــری ب ــزار نف ــش ۷ ه ــا افزای ــارکت را ب ــورد مش رک

ــا افزایــش ۲۵ درصــدی مواجــه  ــان مــاه ۹۷ رکــورد را ب »شــبصیر« در نیمــه آب

کــرد و ده روز بعــد »کگهــر« رکــورد مشــارکت را بــه ۳۱۰ هــزار نفــر افزایــش 

داد. تامیــن رسمایــه لوتــوس نیــز در اوایــل بهمــن مــاه بــا اســتقبال ۳۶۰ هــزار 

ــورد مشــارکت  ــاه ســال جــاری بارهــا رک ــر م ــد بورســی همــراه شــد. در تی ک

ــه  ــا عرضــه »نــوری« میــزان مشــارکت ب ــر امــا ب جابــه جــا شــد. در اواخــر تی

ــت  ــه رشک ــه اولی ــن عرض ــر در ای ــزار نف ــد و ۵۸۲ ه ــدی وارد ش ــطوح جدی س

ــار  ــر ب ــورد ه ــی رک ــه متوال ــه اولی ــی ۴ عرض ــخ ط ــن تاری ــد از ای ــد. بع کردن

ــار دیگــر رکــورد مشــارکت در  ــز ب ــر کــرد. در ســومین روز از مهرمــاه نی تغیی

عرضــه هــای اولیــه بــازار ســهام شکســته شــد. بــه طــوری کــه در عرضــه اولیــه 

»بجهــرم« بیــش از ۸۱۸ هــزار نفــر یــا بــه عبارتــی دیگــر حــدود یــک درصــد از 

جمعیــت ایــران مشــارکت کردنــد.

ــب  ــار عق ــهام در کن ــت س ــرده قیم ــود گس ــان صع ــای آب ــن روزه در آخری

نشــینی شــاخص ارزی کشــور نشــان داد کــه فعــاالن ایــن دو بــازار وزن کمــری 

ــان رشــد  ــن روز از آب ــد. در بیســت و هفتمی ــع غیراقتصــادی داده ان ــه وقای ب

همــه جانبــه تقاضــا در غیــاب عرضــه هــای شــدید و هیجانــی، متوســط قیمــت 

ســهام در ۳۷ صنعــت از صنایــع ۳۹ گانــه بورســی را بــه ســطوح مثبــت هدایــت 

ــار  ــک ب ــدی، ی ــد 0/65 درص ــن رش ــاخص کل ضم ــر، ش ــن ام ــی ای ــرد. در پ ک

دیگــر فاصلــه خــود را از کــف ۳۰۲ هــزار واحــدی بیشــر کــرد و بــه کانــال ۳۰۴ 

هــزار واحــد ارتقــا یافــت.

ــی  ــیر افزایش ــاه مس ــر م ــه مه ــبت ب ــری نس ــان کم ــا نوس ــز ب ــاه نی در آذر م

ادامــه پیــدا کــرد تــا دهــه اول آذر بــا یــک شــیب مالیــم شــاخص را بــه 318 

هــزار واحــد رســاند. بــا وجــود انجــام معامــالت در خــالء اطالعاتــی، رســیدن 

قیمــت هــا بــه ســطوح جــذاب بــرای خریــد موجــب ترغیــب رسمایــه گــذاران 

بــه تقاضــای بیشــر ســهام کــرد. و ایــن جریــان کنــار افزایــش قیمــت دالر بعــد 

ــت دالر  ــش قیم ــب افزای ــه موج ــی و ب ــزار تومان ــال ۱۳ ه ــه کان ــاه ب از ۵ م

افزایــش بهــای کاالهــای جهانــی مهــم تریــن محــرک سبزپوشــی ســهام بورســی 

در هفتــه هــای پایانــی بــورس بودنــد. بدیــن ترتیــب شــاخص بــورس در آخریــن 

ــن  ــی تری ــا تاریخ ــتاد ت ــد ایس ــزارو 996 واح ــر روی 353 ه ــاه ب روز از آذر م

شــاخص بــورس از ابتــدا تــا بــه امــروز رقــم بخــورد.

منابع 

سازمان بورس و اوراق بهادار ایران - پایگاه خری بازار رسمایه ایران

رشکت فناوری بورس ایران
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پــس از کــش و قــوس هــای فــراوان در نهایــت مجلــس الیحــه اصــالح قانــون 

پولــی و بانکــی کشــور را تصویــب منــود، و در صــورت موافقــت کلــی مجلــس 

ــال  ــی الزم در س ــات اجرای ــن ترتیب ــه، تامی ــن الیح ــا ای ــان ب ــورای نگهب و ش

جــاری آغــاز شــود. مناینــدگان در نشســت علنــی عــر یکشــنبه، ۷ مهرمــاه 

در جریــان بررســی درخواســت یــک فوریــت بــرای الیحــه اصــالح نظــام پولــی 

و بانکی)حــذف ۴ صفــر از واحــد پــول کشــور( بــا ۱۲۴ رای موافــق، ۷۶ رای 

مخالــف و ۳ رای ممتنــع از مجمــوع ۲۳۰ مناینــده حــارض در جلســه موافقــت 

ــه  ــزی ب ــک مرک ــس کل بان ــی، ریی ــارص همت ــن جلســه، عبدالن ــد. در ای کردن

عنــوان پیشــنهاد دهنــده و مدافــع حضــور داشــت. همتــی مهــم تریــن دلیــل 

حــذف چهــار صفــر را حفــظ خاصیــت ظاهــری پــول دانســت، و تریــح کــرد 

کــه مــردم ریــال را در مبــادالت خــود بــه رســمیت منــی شناســند و نســبت 

ریــال در برابــر پــول هــای رســمی دنیــا بــه شــدت نــازل شــده اســت همتــی 

نوسانات پایزیه بازار پول
گروه اجتمـاعی

ــت  ــان اس ــدود ۸۰۰ توم ــی ح ــکه ۵۰۰ تومان ــد س ــه تولی ــرد هزین ــوان ک عن

ــان  ــدارد و از چرخــه جری ــچ کارکــردی ن ــا هی ــن ســکه تقریب ــی کــه ای درحال

ــی  ــادالت پول ــا حــذف ۴ صفــر وارد چرخــه مب اقتصــادی خــارج شــده امــا ب

خواهــد شــد. بــه گفتــه همتــی، هــر ســال نزدیــک بــه یــک میلیــارد اســکناس 

امحــا مــی شــود و نزدیــک بــه ۹ میلیــارد اســکناس در جریــان اســت کــه اگــر 

چهــار صفــر از پــول ملــی حــذف شــود تعــداد اســکناس هــا بــه ۲/ ۲ میلیــارد 

مــی رســد ایــن یعنــی بــا حــذف چهــار صفــر شــاهد کاهــش حجــم اســکناس 

و هزینــه هــا و وارد شــدن مســکوکات بــه چرخــه کار هســتیم. حــال بــا ایــن 

تفاســیر احتــامال ایــن الیحــه در زمســتان بــه فیلــر شــورای نگهبــان خواهــد 

ــن طــرح در  ــامال ای ــی خواهــد شــد. احت ــاز اجرای ــس از آن وارد ف رســید و پ

ســال ۱۴۰۰ آغــاز شــود و در ســال ۱۴۰۲ بــه طــور کامــل، تومــان جایگزیــن 

ریــال خواهــد شــد.

حذف 4 صفر از 1402 اجرایی می گردد
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اثر حذف دالر 4200 تومانی

حذف 3 دهک باال از دریافت یارانه نقدی

بــر اســاس گــزارش نیمــه نخســت امســال مرکــز آمــار ایــران نشــان مــی دهــد 

کــه در نیمــه نخســت امســال از ۶ خوراکــی کــه در لیســت حذفــی هــا قــرار 

گرفتنــد، نیمــی از آن هــا کمــر از ۵ درصــد افزایــش قیمــت داشــتند و افزایــش 

قیمــت دو کاال در ســطح تغییــرات شــاخص کل بــود. تنهــا کاالیــی کــه بیــش 

از میانگیــن رشــد قیمــت داشــته چــای خارجــی بــوده اســت. از ابتــدای ســال 

ــت ارز  ــات و چــای از لیســت دریاف ــره، حبوب ــز، ک ــروه گوشــت قرم ــار گ چه

۴۲۰۰ تومانــی حــذف شــده انــد، امــا بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه رشــد 

ــا  ــت ه ــط قیم ــد متوس ــر از رش ــا کم ــروه ه ــن گ ــای ای ــت ه ــه قیم ۶ ماه

)تــورم( در ۶ مــاه نخســت ســال جــاری بــوده اســت. امــا برعکــس کاالهــای 

ارز بگیــر ماننــد روغــن مایــع و شــکر افزایــش قیمــت در حــد ۷/۷ درصــد و 

۱/۴ درصــد را رقــم زده انــد، امــا تغییــرات قیمتــی آن هــا در یــک ســال منتهــی 

بــه شــهریور مــاه ســال جــاری ۳۴ درصــد و ۵۰/۷ درصــد اســت. گــروه لبنیــات 

شــاهد افزایــش قیمــت قابــل توجهــی بــوده اســت. قیمــت شــیر پاســتوریزه و 

ماســت پاســتوریزه رشــدی معــادل ۲۲/۱ درصــد را تجربــه منــود و پنیــر ایرانــی 

ــی رخ  ــش در حال ــن افزای ــش قیمــت داشــت. ای ــز حــدود ۱۸ درصــد افزای نی

داده اســت کــه بــه خــوراک دام ارز ۴۲۰۰ تومانــی تعلــق مــی گیــرد.

دولــت مکلــف بــه حــذف یارانــه ســه دهــک بــاال شــد و اولیــن گام ایــن قانــون، در شــهریور ســال 

ــداد و  ــون تع ــی چ ــاخص های ــد ش ــای ثرومتن ــایی خانواره ــث شناس ــد. در بح ــی ش ــاری عملیات ج

ارزش خودروهــا، امــالک و ســفرهای خارجــی مــالک قــرار داده شــده اســت. میرزایــی ســخنگوی 

ســتاد حــذف یارانــه در ایــن خصــوص اعــالم کــرد: ابتــدا بــه دنبــال ایجــاد شناســنامه اجتامعــی ــــ 

اقتصــادی افــراد بودیــم، در ایــن شناســنامه وضعیــت رفاهــی افــراد مبتنــی بــر دارایــی، درآمــد و 

هزینــه مشــخص مــی شــد، بــر ایــن اســاس شــاخصه هایــی مثــل متلــک مســکن، خــودرو، وضعیــت 

تجــاری فــرد، بیمــه تامیــن اجتامعــی، اطالعــات دریافــت حقــوق، صنفــی کــه فــرد در آن مشــغول 

بــه کار اســت و محــل زندگــی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت. ایــن اطالعــات از ســازمان هایــی 

مثــل وزارت کار، ســازمان اداری اســتخدامی، بانــک اطالعــات خــودروی ناجــا، اطالعــات ســفرهای 

ــاف  ــات اصن ــناد، اطالع ــالک و اس ــت ام ــازمان ثب ــت، س ــی، وزارت بهداش ــروی انتظام ــی نی خارج

ــزی  ــک مرک ــی از بان ــای بانک ــا و حســاب ه ــش ه ــات تراکن ــت اطالع از وزارت صمــت و در نهای

دریافــت شــده اســت. 

مرکــز آمــار ایــران طــی گــزارش ســهم دهــک هــا را از یارانــه هــا بررســی منــود طبــق ایــن آمــار 

ــت و  ــد ثب ــه هــای کل در دهــک ثرومتن ــه طــور متوســط ۳۲/۵ درصــد از هزین در ســال ۱۳۹۷، ب

ــده،  ــر ش ــل بیش ــال قب ــه س ــبت ب ــکاف نس ــن ش ــد. ای ــی رس ــتمند م ــک مس ــد در ده ۲/۲۵ درص

ــوردار  ــم برخ ــک ک ــه ده ــهم هزین ــد و س ــزان ۳۱/۳ درص ــه می ــد ب ــک ثرومتن ــه ده ــهم هزین س

جامعــه ۲/۲۹ درصــد بــوده اســت. بــا بررســی ســالیان گذشــته در ســال ۱۳۸۶ ایــن رقــم معــادل 

ــوده اســت. ۱/۹۲ درصــد ب
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پرداخت بیمه خسارات سیل 98

هدفمند سازی یارانه ها

پرداخــت متامــی خســارات ســیل 98 بــه یــک میلیــون و 900 هــزار واحــد مســکونی توســط بیمــه تجــارت نــو صــورت پذیرفــت، کمیتــه امــداد طــی اقدامــی 

ایــن رشکــت را کــه مجــوز فعالیتــش را در اردیبهشــت 95 ثبــت منــوده بــود را بــه عنــوان بیمــه گــر خــود انتخــاب کــرده بــود. نیــام نورالهــی مدیرعامــل بیمــه 

تجــارت نــو عنــوان منــود پــس از وقــوع ســیل تــا حــد امــکان مــکان هــای خســارت دیــده بازدیــد و پرونــده هــای خســارت تکمیــل شــد، در نهایــت 55 هــزار 

فقــره خســارت بــه ارزش 78 میلیــارد و 800 میلیــون تومــان پرداخــت گردیــد. بیمــه تجــارت نــو بــا دارا بــودن ســهامداران بزرگــی چــون بانــک تجــارت، پســت 

بانــک، نفــت و گاز پارســیان و آســتان قــدس رضــوی تنهــا ۵درصــد از پرتفــوی در دایــره ســهامداری اســت و ۹۵ درصــد از حــق بیمــه در بــازار رقابتــی تولیــد شــده 

اســت. وی بــا بیــان اینکــه بیمــه تجــارت نودرحــال آمــاده ســازی واحدهــا بــرای  ارایــه خدمــات و رسویــس هــای ویــژه بــه ســهامداران اســت و بــه همیــن منظــور 

تقویــت ســاختاردر اولویــت مدیریــت جدیــد بــود. نوراللهــی حــق بیمــه تولیــدی ۶ ماهــه اول امســال را مبلــغ ۳۰۰ میلیــارد تومــان اعــالم کــرد و گفــت: بخــش 

اعظــم پرتفــوی مربــوط بــه رشــته مهندســی اســت، شــامل ریســک انتقــال نفــت و گاز مــی شــود، درقــرارداد هــا کشــتی هــم هســت کــه بــه طــور مشــخص 

آدریــان دریــا تحــت پوشــش بیمــه تجــارت نــو قــراردارد و بــرای بیمــه آن پوشــش خــوب اتکایــی گرفتــه شــده، خوشــبختانه مشــکلی کــه برایــش پیــش آمــد بــه 

خیرگذشــت.

عوایــد حاصــل از افزایــش قیمــت ســوخت بــه حــدود ۱۸ میلیــون خانــوار کــه 

حــدود 60 میلیــون نفــر بــرآورد شــده انــد و بیشــر تحــت فشــارند بــه صــورت 

اعتبــاری پرداخــت خواهــد شــد ایــن خــری بــود کــه حســن روحانــی ریاســت 

جمهــوری ایــران در نشســت خــری بــا خرنــگاران اعــالم منــود. و خاطــر نشــان 

ــن مــی  ــت را تامی ــع مل ــه مناف ــاده هســتم در هــر جلســه ای ک ــه آم ــرد ک ک

کنــد حضــور یابــم و ایســتادگی داشــته باشــم و افتخــار مــی کنــم بــرای ملتــم 

ــار  ــی افتخ ــر کس ــرای ه ــدن ب ــی ش ــن راه قربان ــه در ای ــوم و البت ــی ش قربان

اســت. وی تریــح کــرد کــه دولــت در پــی حــذف یارانــه هــای حامــل هــای 

انــرژی نیســت کــه ایــن مقولــه نــه امــکان پذیــر اســت و نــه رشایــط اقتصــادی 

ــس  ــر از ســخنان ریی ــی دهــد. در بخــش دیگ ــا م ــه م ــن اجــازه را ب ــردم ای م

ــاعتی  ــورم س ــت ت ــان توانس ــه ارز 4200 توم ــه عرض ــود ک ــد ب ــور معتق جمه

قیمــت هــا را کنــرل منایــد و ایــن تصمیــم در جلســه ای بــا حضــور 40 اقتصــاد 

دان و کارشــناس اقتصــادی گرفتــه شــد. وی عنــوان منــود کــه از دومیــن مــاه 

ــه از 52  ــه نقط ــه ب ــورم نقط ــدند و ت ــر ش ــت ت ــای درس ــاخص ه ــال 98 ش س

ــا  ــد کاهشــی ت ــت رون ــی هــای دول ــش بین ــه 34 درصــد رســید و پی درصــد ب

پایــان ســال 98 اســت.

داده هــای مرکــز آمــار نشــان مــی دهــد کــه ســال گذشــته حــدود ۴۲/۶ درصــد خانوارهــا، در مــاه کمــر از ۲ میلیــون و ۲۵۰ هــزار تومــان هزینــه کــرده انــد. 

تعــداد ایــن خانوارهــا بــه حــدود ۱۰ میلیــون و ۶۴۰ هــزار مــی رســد. بــا ایــن اوصــاف، جایــگاه هزینــه هــای مربــوط خدمــات حمــل و نقــل بــرای گــروه هــای 

فرودســت چنــدان هــم کمرنــگ نیســت. مثــال در فرودســت تریــن گــروه جامعــه کــه در مــاه کمــر از ۶۲۵ هــزار تومــان هزینــه مــی کننــد، خدمــات حمــل و 

نقــل حــدودا ۱۷ هــزار تومــان در مــاه خــرج داشــته اســت. ایــن عــدد بــه ظاهــر کوچــک اســت، امــا ایــن خانوارهــای کــم درآمــد، ماهانــه بــرای تامیــن هزینــه 

گوشــت حــدود ۴۰ هــزار تومــان هزینــه کــرده یــا در مــاه بــه طــور میانگیــن ۱۷۶ هــزار تومــان از لــوازم شــخصی خــود را بــرای پوشــش هزینــه هــا فروختــه 

اســت. در نتیجــه بــرای ایــن شــدت تنگدســتی، منــی تــوان تنهــا بــا اکتفــا بــه یارانــه هــا، امیــد بــه حــل معضــل داشــت. بنزیــن سوبســیدی نفــع بیشــری بــرای 

خانوارهــای ثرومتنــد جامعــه داشــت در ســال گذشــته مجموعــا ۹/۹ درصــد از خانوارهــای شــهری دهــک اول، اتومبیــل شــخصی داشــته انــد. ایــن عــدد بــرای 

دهــک دوم معــادل ۲۲/۷ درصــد بــوده اســت و در دهــک نهــم هزینــه ای، بیــش از ۷۸ درصــد خانوارهــا از اتومبیــل شــخصی اســتفاده مــی کننــد. طبعــا دهــک 

دهــم بهــره بیشــری هــم از یارانــه بنزینــی مــی بــرد.
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نوبل آکادمی سلطنتی علوم سوئد اهدا شد

معــاون وزیــر رفــاه اعــالم کــرد مــالک دریافــت یـــارانه نقـــدی دوم شــاخص 

هایــی چــون ارزش و تعــداد امــالک و خــودرو، فیــش حقوقــی افــراد، تعــداد 

ســفرهای خارجــی و نــوع شــغل، در اینکــه افــراد کاندیــدای حــذف از 

ــوع  ــوده اســت. و در مجم ــر ب ــر، موث ــا خی ــران شــوند ی ــه بگی لیســت یاران

ــوار،  ــزار خان ــون و ۷۰۰ ه ــب ۱۷ میلی ــر در قال ــون نف ــه ۶۰ میلی ــک ب نزدی

ــرای  ــد. ب ــت کردن ــت معیشــتی را دریاف ــار حامی ــان اعتب ــارد توم ۲۴۲۰ میلی

ــودرو،  ــک و خ ــون مل ــی چ ــه اطالعات ــاالی جامع ــای ب ــک ه ــخیص ده تش

ــه  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــازار ســهام م ــات حســاب هــای بانکــی و ب اطالع

ــال  ــان س ــا پای ــدی( ت ــه نق ــت یاران ــاز پرداخ ــان آغ ــت. از آذر ۱۳۸۹ )زم اس

ــت  ــدی پرداخ ــه نق ــان یاران ــارد توم ــزار میلی ــا ۳۴۸/۳ ه ــه مجموع ۱۳۹۷، ک

ــش  ــل افزای ــان از مح ــارد توم ــزار میلی ــزان، ۲۸۶ ه ــن می ــت. از ای ــده اس ش

قیمــت حامــل هــا )کاالهــا و خدمــات مشــمول قانــون هدفمندســازی( 

ــده، از  ــان باقیامن ــارد توم ــزار میلی ــدود ۶۲ ه ــا ح ــت، ام ــده اس ــن ش تامی

محــل هــای دیگــر همچــون منابــع بودجــه عمومــی دولــت و بانــک مرکــزی 

ــز شــده اســت. ایــن گــزارش نشــان مــی دهــد بانــک مرکــزی در ســال  واری

ــازمان  ــه س ــه ب ــت یاران ــرای پرداخ ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــدود ۸ ه ۸۹ در ح

ــد  ــای بع ــال ه ــغ، در س ــن مبل ــا از ای ــرض داد. ام ــا ق ــه ه ــدی یاران هدفمن

۲۳۰۰ میلیــارد تومــان بازگشــت و ۵۷۰۰ میلیــارد تومــان تســویه نشــده باقــی 

مانــد. ســطوح هزینــه ماهانــه خانوارهــای ۴ نفــره براســاس جــدول منتــر 

ــا ۲ میلیــون و  ــه ت شــده وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتامعــی هزینــه ماهان

ــا ۳  ــان ت ــزار توم ــون و ۳۰۰ ه ــک اول، از ۲ میلی ــان در ده ــزار توم ۳۰۰ ه

میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان دهــک دوم، از ۳ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان 

تــا ۴ میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومــان در دهــک ســوم، از ۴ میلیــون و ۲۰۰ هــزار 

تومــان تــا ۴ میلیــون و ۷۰۰ هــزار تومــان در دهــک چهــارم، از ۴ میلیــون و 

۷۰۰ هــزار تومــان تــا ۵ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان در دهــک پنجــم، از ۵ 

ــون  ــان در دهــک ششــم، از ۶ میلی ــون توم ــا ۶ میلی ــون و ۴۰۰ هــزار ت میلی

تــا ۶ میلیــون و ۸۰۰ هــزار در دهــک هفتــم، از ۶ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تــا 

ــزار در  ــون و ۷۰۰ ه ــا ۹ میلی ــون ت ــتم، از ۸ میلی ــک هش ــون در ده ۸ میلی

دهــک نهــم و از هزینــه ماهانــه باالتــر از ۹ میلیــون و ۷۰۰ هــزار در دهــک 

دهــم طبقــه بنــدی شــده انــد.

طبــق قانــون بودجــه ۹۸، در حــدود ۴۵ درصــد از کل منابــع حاصــل از 

اجــرای قانــون بــه ســازمان هدفمندســازی یارانــه هــا اختصــاص مــی یابــد. 

ــارد  ــادل ۴۶۲ هــزار میلی ــان ســال ۱۳۹۶، مع ــا پای ــا از ســال ۱۳۹۰ ت مجموع

ــی و گاز طبیعــی حاصــل شــد  ــرآورده هــای نفت ــرق و ف ــروش ب ــان از ف توم

ــه هــا رســید. آن چــه ســیر  ــدی یاران ــه ســازمان هدفمن کــه ۵۰ درصــد آن ب

افزایشــی را از منابــع حاصــل از هدفمندســازی یارانــه هــا ثبــت کــرده، ســهم 

ســایر بــوده کــه شــامل هزینــه هــای رشکــت هــا بــوده اســت. ایــن ســهم از 

۲۴ درصــد در ســال ۹۰ بــه ۴۱ درصــد در قانــون بودجــه ۹۸ رســیده اســت.

اســر دوفلــو، آبهیجیــت بانرجــی بــه صــورت مشــرک و مایــکل کریمــر برنــده جایــزه نوبــل شــدند. آبهیجیــت بانرجــی، اســر دوفلــو، هــر دو اســتاد اقتصــاد در 

MIT و مایــکل کریمــر اســتاد اقتصــاد دانشــگاه هــاروارد اســت کــه طــی آزمایــش هــای میدانــی در اقتصــاد توســعه و بــه طــور مشــخص بــرای تشــخیص راه هــای 

موثــر کاهــش فقــر از ســال 2003 بــا تاســیس آزمایشــگاه اقــدام بــرای کاهــش فقــر، صدهــا آزمایــش میدانــی بــرای مطالعــه فقــر در رسارس جهــان انجــام دادنــد. 

اقتصــاد یکــی از علومــی اســت کــه هــر ســال بــه برتریــن محققــان آن جایــزه نوبــل تعلــق مــی گیــرد. در کنــار اقتصــاد، بــه 5 شــاخه دیگــر از جملــه »پزشــکی«، 

»فیزیــک«، »شــیمی«، »ادبیــات« و »صلــح« جایــزه نوبــل تعلــق مــی گیــرد. پژوهــش هــای ایــن ســه اقتصــاددان برجســته درعمــل انقالبــی در اقتصــاد توســعه 

ایجــاد کــرد، بــه طــوری کــه بیشــر پژوهــش هایــی کــه اکنــون در ایــن شــاخه از علــم اقتصــاد بــرای بررســی دالیــل فقــر و چگونگــی کاهــش آن صــورت مــی 

گیــرد بــا رویکــرد آزمایشــگاهی انجــام مــی شــود. پژوهــش هــای ایــن ســه اقتصــاددان برجســته درعمــل انقالبــی در اقتصــاد توســعه ایجــاد کــرد، بــه طــوری کــه 

بیشــر پژوهــش هایــی کــه اکنــون در ایــن شــاخه از علــم اقتصــاد بــرای بررســی دالیــل فقــر و چگونگــی کاهــش آن صــورت مــی گیــرد بــا رویکــرد آزمایشــگاهی 

انجــام مــی شــود. 



66

ــاد  ــم اقتص ــعه، عل ــاد توس ــه اقتص ــگاهی ب ــرد آزمایش ــا آوردن رویک ــا ب آن ه

را از عرصــه نظریــه پــردازی دانشــگاهی بــه عرصــه میــدان وارد کردنــد و بــا 

ــی  ــه طراح ــنجی ب ــاری و اقتصادس ــده آم ــای پیچی ــگاه از روش ه ــش ن چرخ

ــین داده  ــل پس ــت را از تحلی ــخیص علی ــختی تش ــی، س ــای میدان ــش ه آزمای

هــا بــه مرحلــه پیــش از گــردآوری آن هــا منتقــل کردنــد. بــه ایــن ترتیــب در 

ــر  ــزان تاثی ــا ســاده تریــن شــیوه هــای آمــاری می ــوان ب نهایــت عمومــا مــی ت

مداخلــه هــای سیاســتی را ارزیابــی کــرد. بنابرایــن رویکــرد آزمایــش میدانــی 

ــن  ــش از ای ــه پی ــاد ک ــم اقتص ــا را در عل ــردآوری داده ه ــیوه گ ــا ش ــه تنه ن

عمومــا منحــر بــه داده هــای کالن بــود تغییــر داد، بلکــه بــا نزدیــک شــدن 

ــای  ــل ه ــای تحلی ــه ه ــت یافت ــره توانس ــی روزم ــت زندگ ــه واقعی ــا ب داده ه

ــد.  ــک کن ــی نزدی ــای واقع ــای دنی ــی ه ــه پیچیدگ ــری ب ــد به ــا ح ــاری را ت آم

ــر  ــر، ب ــی نگ ــرد، جزی ــگاه خ ــا ن ــعه ب ــاد توس ــگاهی در اقتص ــرد آزمایش رویک

مبنــای شــواهد و گام بــه گام توانســت مترکــز سیاســت گــذاران را بــه ســمت 

ــزان  ــوان می ــر جهــت دهــد کــه مــی ت شناســایی سیاســت هــای کارآیــی تغیی

تاثیرگــذاری آن هــا را ســنجید. بــه ایــن دلیــل مــا اکنــون نتایــج زیــادی در مــورد 

ســازوکارهایی داریــم کــه منجــر بــه فقــر مــی شــوند و مداخــالت مشــخصی 

کــه آن هــا را کاهــش مــی دهنــد. دوفلــو پیــش از ایــن مــدال کالرک را کــه بــه 

بهریــن اقتصــاددان زیــر ۴۰ ســال آمریــکا داده مــی شــود دریافــت کــرده بــود 

کــه عمــوم برنــدگان آن جایــزه نوبــل را نیــز دریافــت مــی کننــد. اســر دوفلــو 

۴۶ ســال، آبهیجیــت بانرجــی ۵۸ ســال و مایــکل کریمــر ۵۴ ســال دارد. بیــش 

ــه امــروز مــرد و کمــر از 10  ــا ب ــل ت ــزه نوب ــدگان جای از 90 درصــد از کل برن

درصــد زن بــوده انــد. ایــن جایــزه بــرای اولیــن بــار در ســال 1901 بــه محققــان 

6 شــاخه از علــم تعلــق گرفتــه اســت بیشــرین جایــزه نوبــل اهــدا شــده بــه 

زنــان در حــوزه صلــح بــوده اســت.

اصالح قانون
 مالیـــــــات

معاونــت پژوهــش، برنامــه ریــزی و امــور بیــن امللــل ســازمان امــور مالیاتــی، مــن پیــش نویــس اصــالح قانــون 

مالیاتــی را ابــالغ کــرد، در ایــن اصالحیــه کــه در قالــب 119 بنــد اجرایــی خواهــد شــد 4 هــدف کلــی را دنبــال 

مــی کنــد، اولیــن هــدف نظــام مالیــات بــر جمــع درآمــد اشــخاص حقیقــی اســت کــه در راســتای ارتقــای عدالــت 

مالیاتــی، بهبــود وضعیــت توزیــع درآمــد و افزایــش شــفافیت اقتصــادی محقــق شــود. دومیــن هــدف ســاماندهی 

معافیــت و مشــوق هــای مالیاتــی بــرای اثربخشــی معافیــت بــر تولیــد و رسمایــه گــذاری اســت. هــدف ســوم، 

معرفــی مالیــات بــر عایــدی دارایــی اســت تــا ابــزاری بــرای دولــت تعبیــه شــود کــه رشــد یکبــاره و غیرمنطقــی 

قیمــت دارایــی هــا را در بــازه هــای زمانــی مشــخص کنــرل و بــا توجــه بــه بازدهــی بــاالی برخــی دارایــی هــا، از 

ایــن ابــزار بــرای ارتقــای عدالــت مالیاتــی اســتفاده شــود. هــدف چهــارم، نیــز رفــع ابهامــات، ایــراد و پیچیدگــی 

مــواد قانونــی و ایجــاد یکپارچگــی در مقــررات اســت. اصالحیــه جدیــد حــدود ۵۰ حکــم مربــوط بــه مالیــات بــر 

اشــخاص حقیقــی، ۱۲ حکــم مربــوط بــه مالیــات بــر عایــدی رسمایــه و ۱۲ حکــم نیــز مربــوط بــه ســاماندهی 

معافیــت هــای مالیاتــی دارد.

بــه گــزارش مرکــز آمــار ایــران ســفره اولیــن دهــک در ســال گذشــته کوچکــر از قبــل 

شــده اســت، میــزان مــرف گوشــت قرمــز بــا 20 درصــد کاهــش بــه حجــم 400 گــرم 

در مــاه رســید، و از محــل فــروش لــوازم زینتــی خانــواده عــددی معــادل 6 میلیــون 

500 هــزار ریــال بــرای پوشــش ســایر هزینــه هــا رقــم خــورده اســت. تــورم دهــک 

اول بــه احتســاب 7 مــاه اول ســال معــادل ۱۰/۷ درصــد و بــرای دهــک ســوم نیــز 

معــادل ۱۱/۸ درصــد ثبــت شــد، کــه تنهــا ۰/۷ درصــد کندتــر از شــاخص کل اســت، 

بــه عبــارت دیگــر قــر کــم برخــوردار همپــای کل جامعــه از تــورم آســیب دیــده 

ــی  ــورم قیمت ــن جامعــه متحمــل ت ــر شــوک تحریمــی، دهــک هــای پایی ــد. در اث ان

ــا ســوم  ــورم ۷ ماهــه دهــک هــای اول ت ــه ت ــی ک ــد. درحال ــل توجهــی شــده ان قاب

ــال  ــی در س ــود ول ــه ب ــر نرفت ــد فرات ــال ۹۵ و ۹۶، از ۳/۹ درص ــه ای در دو س هزین

گذشــته ایــن عــدد بــه بیــش از ۳۰ درصــد جهــش کــرد. امــا ســهم تــورم بــرای گــروه 

ــزان ۰/۵ واحــد درصــد  ــه می ــد ب ــم درآم ــروه هــای ک ــه گ ــد نســبت ب هــای پردرآم

بیشــر از تــورم دهــک کــم درآمــد بــوده اســت. ایــن شــکاف تورمــی بــرای نــرخ تــورم 

نقطــه بــه نقطــه بــه میــزان ۲ واحــد درصــد و بــرای نــرخ تــورم متوســط بــه میــزان 

۲/۲ واحــد درصــد گــزارش شــده اســت.

تغییر در سفره دهک ها
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تـــــــورم

سیاست پولی
ــار  ــزی مه ــای مرک ــک ه ــداف بان ــن اه ــم تری مه

تــورم، ثبــات مالــی و تقویــت رشــد اقتصــادی کــه 

ــورم در اولویــت قــرار دارد. بانــک مرکــزی  مهــار ت

ایــران نیــز در حــال تکمیــل نــاوگان مدیریــت 

ــت  ــای سیاس ــر در فض ــرای تغیی ــی ب ــت پول سیاس

گــذاری پولــی بــه ابزارهــای مــدرن اســت. در 

سیاســت فعلــی ثبــات قیمــت بــا کنــرل نقدینگــی 

و پایــه پولــی حــادث مــی گــردد ولــی در سیاســت 

جدیــد سیاســت گــذار بــه دنبــال رســیدن بــه 

عملیــات بــازار بــاز از طریــق مدیریــت قیمــت 

ــاز در  ــازار ب ــا نــرخ بهــره اســت. عملیــات ب پــول ی

ــت  ــی مزی ــای پول ــت ه ــایر سیاس ــا س ــه ب مقایس

هایــی ماننــد تقویــت بــازار محــوری، تشــکیل 

ــکار عمــل بانــک  ــت ابت ــرخ بهــره، تقوی ــدور ن کری

مرکــزی و تســهیل مدیریــت ذخایــر بانــک مرکــزی 

دارد. کــه ایــن میــرس نخواهــد شــد مگــر بــا رعایــت 

مالحظــات و پیــش نیازهــای بهــره بــرداری موثــر از 

ــتقالل  ــن آن اس ــم تری ــه مه ــاز ک ــازار ب ــات ب عملی

ســاختار  در  پذیــری  انعطــاف  مرکــزی،  بانــک 

ــه  ــی توســعه یافت ــازار مال اقتصــاد کالن و وجــود ب

ــت.  اس

ــا آخــر شــهریور ســال 1398  ــود ت ــده داده ب ــن وع ــش از ای ــزی پی ــک مرک بان

ــزم  ــح مکانی ــه منظــور تری ــه نقطــه اجــرا برســاند. ب ــاز را ب ــازار ب ــات ب عملی

عمــل »عملیــات بــازار بــاز« مــی تــوان فضــای سیاســت پولــی را بــه ســه عامــل 

بانــک مرکــزی، بانــک هــای تجــاری و دولــت تقســیم کــرد. عامــل دولــت در 

ــه پوشــش  ــا انتشــار اوراق خزان ــی بخشــی از مخــارج خــود را ب هــر دوره مال

مــی دهــد. بنابرایــن دولــت عرضــه کننــده »اوراق خزانــه« اســت. بانــک هــای 

تجــاری و بخــش خصوصــی بــه عنــوان عامــل دوم، در ســمت تقاضــای اوراق 

خزانــه دولــت قــرار دارنــد و در صورتــی کــه خریــدار یــا فروشــنده اوراق بانــک 

هــای تجــاری باشــد، ترازنامــه آن هــا متاثــر مــی شــود. 

ــی  ــات مال ــز عملی ــدار اوراق بخــش خصوصــی باشــد نی ــه خری ــی ک در صورت

ــود.  ــی ش ــس م ــل منعک ــای عام ــک ه ــه بان ــه در ترازنام ــه اوراق خزان معامل

بانــک مرکــزی نیــز بــه عنــوان عامــل ســوم مــی توانــد در خــالل عملیــات بــازار 

بــاز و بــه عنــوان یــک عامــل واســطه بــه خریــد و فــروش اوراق خزانــه دولــت 

بپــردازد. خریــد یــا فــروش اوراق خزانــه از ســوی بانــک مرکــزی، در اولیــن گام 

در پایــه پولــی آن منعکــس مــی شــود. عــالوه بــر ایــن، عملیــات بانــک مرکــزی 

منجــر بــه تغییــر نــرخ بهــره مــی شــود. در صورتــی کــه بانــک مرکــزی تصمیــم 

بــه کاهــش نــرخ بهــره و سیاســت پولــی انبســاطی داشــته باشــد، بــه خریــد 

اوراق خزانــه روی مــی آورد.

آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه تــورم در نیــم ســال نخســت ســال جــاری بــه 10/6 درصــد رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه 

ســال قبــل کــه بــه میــزان 21 درصــد بــود نصــف شــده اســت همچنیــن آمارهــا نشــان مــی دهــد نــرخ تــورم ماهانــه در شــهریور 

ســال جــاری بــا ثبــت رقــم ۰/۵ درصــد بــه کمریــن مقــدار طــی یــک ســال و نیــم اخیــر رســیده اســت. شــاخص بهــای مــرف 

کننــده در شــهریور مــاه بــر اســاس ســال پایــه ۱۳۹۰ بــه ســطح ۱۸۱/۷ واحــد رســید.

بررســی شــاخص بهــای مــرف کننــده نشــان مــی دهــد کــه در پایــان ســال جــاری نــرخ تــورم نقطــه بــه نقطــه کاهــش قابــل 

توجهــی را ثبــت خواهــد کــرد. پیــش بینــی مــی شــود در صورتــی کــه اتفــاق غیرمنتظــره ای در فضــای اقتصــاد کالن رخ ندهــد، 

تــورم نقطــه بــه نقطــه تــا پایــان ســال جــاری در ســطح ۱۶ تــا ۲۴ درصــد قــرار خواهــد گرفــت. یــا بــه عبارتــی دیگــر رونــد نــرخ 

تــورم تــا پایــان ســال نزولــی خواهــد بــود. آخریــن پیــش بینــی صنــدوق بیــن املللــی پــول و بانــک جهانــی نــرخ تــورم نقطــه بــه 

نقطــه ایــران در ســال ۲۰۱۹ بــه میــزان ۳۷/۲ درصــد و ۳۱/۱ درصــد پیــش بینــی شــده اســت.
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نــرخ تــورم ماهانــه بــه ســطح ۱/۷ درصــد در مهرمــاه رســید در صورتــی کــه در 

دو مــاه قبــل یعنــی مــرداد و شــهریور بــه ترتیــب 0/6 و 0/5 ثبــت شــده بــود. 

ــورم بخــش اجــاره و ســوخت  ــن ت بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه هــا، همچنی

هــا دالیــل اصلــی بــاال رفــن ســطح تــورم ماهانــه در مهرمــاه بــوده اســت. نــرخ 

تــورم مهرمــاه در ســال قبــل نیــز رقمــی معــادل 7/1 ثبــت شــده بــود، در مهــر 

ــدی در وزن  ــهم 31 درص ــا س ــکن ب ــش مس ــاره در بخ ــه اج ــورم ماهان ــرخ ت ن

کل شــاخص بــه ســطح ۴/۲ درصــد رســید. تــورم ماهانــه بخــش انــرژی نیــز بــا 

افزایــش ۶/۲ درصــدی و نــرخ تــورم ماهانــه آمــوزش ۱۲/۷ درصــد ثبــت شــد.

ــن  ــه نقطــه و متوســط در ای ــه، نقطــه ب ــورم ماهان ــرخ ت ــز ن ــاه نی ــان م در آب

مهرمــاه رونــد نزولــی داشــت امــا نکتــه قابــل توجــه این اســت کــه برخــی گروه 

هــا نظیــر »خوراکــی هــا« و »حمــل و نقــل« بــا افزایــش نرخ تــورم ماهانــه روبه 

رو بودنــد. بررســی هــا حاکــی از آن اســت کــه نوســان فصلــی و کاهــش عرضــه 

ــش قیمــت  ــن افزای ــوده اســت. همچنی ــذار ب ــی اثرگ ــورم خوراک ــش ت ــر افزای ب

خــودروی شــخصی و قیمــت بنزیــن باعــث بــاال رفــن نــرخ تــورم بخــش حمــل 

و نقــل شــده اســت. در مهرمــاه نــرخ تــورم اجــاره، ســوخت و آمــوزش باعــث 

شــده بودنــد کــه تــورم ماهانــه در مهرمــاه بــه رقــم باالتــری نســبت به متوســط 

مــاه هــای قبــل برســند. از ســوی دیگــر، در مهرمــاه نــرخ تــورم خوراکــی هــا 

منفــی ۱/۲ گــزارش شــده و باعــث شــده بــود کــه اثــر آن در تــورم کل کاهشــی 

ــت ۱/۴ درصــد  ــم مثب ــه رق ــا ب ــی ه ــروه خوراک ــورم گ ــاه، ت ــان م باشــد. در آب

رســیده و یکــی از عوامــل بــاال بــودن تــورم آبــان مــاه محســوب مــی شــود. در 

آبــان مــاه تــورم ماهانــه گــروه ســبزیجات بــه میــزان ۷/۷ درصــد ثبــت شــده 

و تــورم ماهانــه لبنیــات و تخــم مــرغ نیــز بــه میــزان ۲/۶ درصــد ثبــت شــده 

اســت. ایــن درحالــی اســت کــه در مهرمــاه نــرخ تــورم ماهانــه گــروه ســبزیجات 

ــزان ۱/۵  ــه می ــرغ ب ــات و تخــم م ــروه لبنی ــی ۶/۴ درصــد و گ ــزان منف ــه می ب

درصــد گــزارش شــده بــود. داده هــای مرکــز آمــار ایــران نشــان مــی دهــد مهــم 

تریــن عاملــی کــه ســبد مرفــی خانوارهــای فقیــر را تحــت تاثیــر قــرار داده، 

گــروه »خوراکــی هــا، آشــامیدنی هــا و دخانیــات« اســت. 

مرکــز پژوهــش هــای مجلــس پــس از بررســی کارنامــه ده ماهــه بانــک مرکــزی 

ــد  ــی جدی ــق نقدینگ ــت خل ــود، مدیری ــی موج ــرل نقدینگ ــوزه کن ــه ح در س

ــه جــز حــوزه ثبــات  ــوان منــود ب و کاهــش حجــم نقدینگــی طــی گزارشــی عن

بخشــی بــه بــازار ارز و طــال، بانــک مرکــزی اقدامــات مثبــت و موثــر دیگــری به 

منظــور مهــار تــورم انجــام نــداده اســت و عــدم برنامــه ریــزی و غفلــت از وضع 

مالیــات بــر عایــدی رسمایــه و مجمــوع درآمــد، اعــامل محدودیــت بــر ترازنامــه 

بانــک هــای ناســامل، کنــرل جریــان تســهیالت کالن، جلوگیــری از ورود بانــک هــا 

بــه مجــاری ســفته بــازی، اصالحــات بانکــی و اصــالح موثــر بودجــه و مدیریــت 

کــرسی آن در عملکــرد سیاســت گــذار مشــهود اســت.
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عدنــان مزارعــی عضــو ارشــد ایــن موسســه پــس از بررســی هــای اقتصــاد ایــران 

مــی گویــد منــی تــوان از تحریــم هــای آمریــکا علیــه ایــران چشــم پوشــی منــود 

ولــی برجــام و تحریــم عوامــل اصلــی مشــکالت اقتصــادی ایــن کشــور نیســت، 

ــا  ــت، ارتباطــات ناســامل بانــک هــا ب ــر تصمیــامت نادرســت دول ــی نظی عوامل

ــررات  ــران در مق ــزی ای ــک مرک ــی بان ــر بخش ــدم اث ــا و ع ــت ه ــی رشک برخ

ــن کشــور منــود دارد بیشــر  ــه از درون ای ــک هــا ک ــر بان ــذاری و نظــارت ب گ

ــران  ــت. ای ــوده اس ــده من ــران را پیچی ــادی ای ــط اقتص ــی رشای ــل بیرون از عوام

از ســال ۱۹۷۹ همــواره تحــت فشــار تحریــم هــای خارجــی بــود امــا ســخت 

تریــن آن هــا مربــوط بــه تحریــم هــای ایــاالت متحــده آمریــکا، ســازمان ملــل 

متحــد و اتحادیــه اروپــا در ســال ۲۰۱۲ بــه دلیــل برنامــه هســته ای ایــران بوده 

اســت. آن تحریــم هــا محدودیــت هایــی را بــر صــادرات نفــت ایــران و بانــک 

ــا نظــام  هــای ایرانــی تحمیــل کــرد کــه در نهایــت منجــر بــه قطــع ارتبــاط ب

بانکــی جهانــی، ایجــاد بحــران ارزی و رکــود شــدید اقتصــادی شــد. واشــنگن 

نقد اقتصاد ایران توسط موسسه بین المللی پترسون

مــی کوشــد تــا انــزوای جهانــی ایــران در متامــی ابعــاد رقــم بخــورد، امــا دالیــل 

داخلــی فراوانــی نیــز بــه کمــک تحریــم هــا آمــده اســت. یکــی از امتیــازات 

اقتصــاد ایــران قــدرت بانــک مرکــزی در دسرســی نامحــدود بــه منابــع نقــدی 

اســت کــه بــه رغــم چالــش هــای نظــام بانکــی ســپرده گــذاران را بــرای بازپــس 

ــر بخشــی از  ــی از ســوی دیگ ــد. ول ــب منــی کن ــن ســپرده هایشــان ترغی گرف

بحــران بانکــی ایــران ریشــه در دخالــت و کنــرل حاکمیــت در بانــک هــا دارد. 

ــی  ــات مال ــاد موسس ــداد زی ــراه تع ــه هم ــکالت ب ــن مش ــر ای ــوی دیگ و از س

ــم  ــوان تحری ــی ت ــان را م ــن جری ــد ســوم ای ــی شــود. بع غیرمجــاز تشــدید م

هــای اعــامل شــده عنــوان کــرد کــه شــامل منــع خریــد و فــروش نفــت ایــران 

بــه میــزان یــک ســوم و محدودیــت دسرســی بانــک مرکــزی بــه ذخایــر بیــن 

املللــی و رســمی آن شــد. و مثــره آن کاهــش در مــازاد حســاب جــاری، رشــد 

اقتصــادی منفــی ۸ درصــد، نــرخ تــورم بیــش از ۳۰ درصــد و افــت شــدید ارزش 

ریــال در برابــر دالر آمریــکا بــه ۰/۱در بــازار آزاد بــود.

منابع 

صندوق بین املللی پول

بانک مرکزی ایران

مرکز آمار ایران
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ــه آمارهــای اقتصــادی  ــا توجــه ب ــه کاهشــی پیــش از آن قــرار گرفــت. ب قیمــت طــال در مهــر مــاه در ادامــه مســیر ســومین هفت

آمریــکا کــه انتظــارات بــرای افزایــش طــال را تحت الشــعاع قــرار داد و ارزش دالر را در نزدیکــی باالتریــن رقــم چنــد هفتــه گذشــته 

نــگاه داشــت، قیمــت طــال مهــار شــد. بــه شــکلی کــه هــر اونــس طــال در بازارهــای جهانــی در اولیــن روز مهــر بــه قیمــت 1523 

دالر فروختــه شــد و بــه رسعــت در دومیــن روز از مهــر مطابــق بــا بیســت و چهارمیــن روز از مــاه ســپتامر بــه رقــم 1531 دالر 

رســید. پــس از ایــن روز در 8 مهــر قیمــت انــس کــف دو ماهــه را بــه ارزش 1473 دالر ملــس کــرد، ولــی هــامن طــور کــه عنــوان 

شــد رشایــط سیاســی چیــن و آمریــکا همــواره ایــن منــاد را دســتخوش تغییــرات اساســی مــی منایــد ایــن نوســان در طــول یــک مــاه 

و نیــم 7 بــار مســیر کاهشــی و 6 بــار رونــد افزایشــی را نشــان داد امــا هــر اونــس در ایــن بــازه از کانــال 1400 و 1500 فــرا نرفــت.

تحلیل بازارجهـاین طال     در فصل گذشته
گروه اقتصادی

اونس جهانی

اصلــی  عامــل  بودنــد:  بــاور  ایــن  بــر  بانــک  اســتاندارد چارتــرد  تحلیلگــران 

افزایــش قیمــت طــال در ســال ۲۰۲۰ میــالدی، رشــد فزاینــده تقاضــا از ســوی 

ــران  ــزات گ ــد فل ــر ارش ــر، تحلیلگ ــود. ســوکی کوپ ــد ب ــذاران خــرد خواه رسمایه گ

ــرای طــال طــی  ــذاری ب ــن رسمایه گ ــکان ام ــت: تقاضــای م ــک گف ــن بان ــا در ای به

ماه هــای اخیــر عامــل مهمــی در رشــد قیمــت ایــن فلــز گــران بهــا بــوده اســت. 

افزایــش ریســک های سیاســی و اقتصــادی موجــب رشــد تقاضــای طــال شــده 

ــن قیمــت طــال در ســه  ــه میانگی ــن اســت ک ــا ای ــی م ــزود: پیش بین اســت. وی اف

ــال ۲۰۲۰  ــم در س ــن رق ــید و ای ــد رس ــه ۱۵۱۰ دالر خواه ــال ب ــی امس ــاه پایان م

ــال  ــال در س ــت ط ــت. قیم ــد یاف ــش خواه ــش از ۱۵۷۰ دالر افزای ــه بی ــالدی ب می

ــکا و  ــگ تجــاری آمری ــه جن ــی از جمل ــل مختلف ــر عوام ــالدی تحــت تاثی ۲۰۱۹ می

چیــن، کاهــش نــرخ بهــره بانکــی و نگرانــی نســبت بــه رشــد اقتصــادی جهــان بــا 

ــزرگ  ــای ب ــای صندوق ه ــش تقاض ــت. افزای ــده اس ــه رو ش ــدی روب ــد ۱۶ درص رش

ــن  ــش قیمــت ای ــرای افزای ــی ب ــل مهم ــز عام ــرای طــال نی ــان ب ــذاری جه رسمایه گ

ــوده اســت. ــز زرد ب فل
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ــان  ــکا نش ــک آمری ــچ و بان ــاى مریل لین ــاىت در بانک ه ــتیتوهاى تحقیق ــزارش انس گ

ــم  ــت، حج ــده اس ــته ش ــال شکس ــد ط ــارد دالری خری ــورد 50 میلی ــه رک ــد ک می ده

ــرخ ۱۵۱۰  ــون در ن ــم اکن ــاىل ه ــاى م ــال در بازاره ــداری ط ــارى خری ــاى ج رسمایه ه

دالری بــه رقمــی بالــغ بــر ۵۰ میلیــارد دالر رســیده اســت. ایــن رقــم نســبت بــه زمــاىن 

کــه در رکــود اقتصــاد جهــاىن طــال بــه نــرخ ۱۹۰۰ دالر رســیده بــود نیــز بیشــر اســت. 

بــا توجــه بــه ورود اکــرث بانک هــاى مرکــزى دنیــا بــه سیاســت هاى داویــش )کبوتــری 

ــن رقــم ممکــن  ــداران ســنگینى دارد و ای ــا انبســاطی(، طــال در ســطح جهــاىن خری ی

اســت بــه مــرور زمــان افزایــش یابــد.

انگلیــس و اتحادیــه اروپــا بــه توافــق نهایــی در خصــوص چگونگــی خــروج انگلیــس 

از اتحادیــه اروپــا نزدیــک شــد و مثــره آن تقویــت ارزش پونــد بــود تــا جایــی کــه هــر 

ــر اســکناس ســبز  ــه باالتریــن ســطح خــود در براب ــا ثبــت رقــم ۱/۲۷۸ دالر ب ــد ب پون

ــازه معامــالت بازارهــای  ــن ب ــون رســید. در ای از مــاه مــی ســال جــاری میــالدی تاکن

ارزی بدیــن شــکل رقــم خــورد کــه هــر یــورو بــه ۱/۱۰ دالر رســید تــا جایــگاه خــود 

را در کانــال ۱/۱۰ دالری تقویــت کنــد. تحلیلگــران بین املللــی پیش بینــی می کنــد 

کــه قیمــت جهانــی هــر اونــس طــال تــا ســه مــاه نخســت ۲۰۲۰ میــالدی بــه ۱۶۵۰ تــا 

۱۷۰۰ دالر خواهــد رســید. قیمــت طــال تــا ســه مــاه نخســت ســال آینــده می توانــد 

بــه ۱۶۵۰ تــا ۱۷۰۰ دالر در هــر اونــس افزایــش یابــد. نوســانات انــس در پــی تحلیــل 

ــار  ــی انتش ــال در پ ــت ط ــرات در قیم ــد و تغیی ــر ش ــاال ذک ــه در ب ــت ک ــای مثب ه

آمارهــای اشــتغال آمریــکا مقاومــت خوبــی از خــود بــروز داد و همچنــان باالتــر از 

۱۵۰۰ دالر بــه ازای هــر اونــس معاملــه شــد. بــه اعتقــاد برخــی از تحلیلگــران فــدرال 

رزرو آمریــکا سیاســت های انبســاط پولــی خــود را ادامــه خواهــد داد و ایــن مســاله 

در نهایــت بــه نفــع قیمــت طــال خواهــد بــود. 

تحلیلگــران بــازار معتقدنــد کــه قیمــت طــال بایــد در رشایــط کنونــی ســطح مقاومتــی 

ــه هــدف ۱۵۰۰ دالری  ــرای رســیدن ب ــد ب ــا بتوان ــا قــدرت بشــکند ت ۱۴۷۵ دالری را ب

 RJO Futures تــالش کنــد. فیلیــپ اســریبل تحلیلگــر ارشــد موسســه رسمایه گــذاری

گفــت: دالیــل کافــی بــرای افزایــش قیمــت طــال وجــود دارد ولــی در رشایــط کنونــی 

طــال قــادر بــه ادامــه رونــد صعــودی نیســت. ایــن یــک مشــکل بــزرگ اســت. فــدرال 

ــای  ــش داده و بانک ه ــره را کاه ــرخ به ــار ن ــه ب ــون س ــال تاکن ــدای امس رزرو از ابت

مرکــزی جهــان نیــز خریــد طــال را افزایــش داده انــد. تنش هــای سیاســی و اعراضــات 

در برخــی کشــورهای جهــان تشــدید شــده اســت. بنابــر ایــن دالیــل بنیــادی کافــی 

بــرای افزایــش تقاضــا و قیمــت طــال وجــود دارد.
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پاالدیوم
پاالدیــوم از طــال پیشــی گرفــت قیمــت ایــن فلــز ســفید رنــگ 

ــه  ــش یافت ــه ۶۰ درصــد افزای ــک ب ــر نزدی ــک ســال اخی طــی ی

ــال هــزار و  ــاالی کان ــه ب ــی مــرز هــزار و ۱۰۰ دالر ب و از حوال

۷۰۰ دالر جهــش کــرده اســت. قیمــت پاالدیــوم در یــک ســال 

ــز ســبقت  گذشــته بیــش از ۶۰۰ دالر رشــد کــرده و از طــال نی

گرفتــه اســت. قیمــت پاالدیــوم حــدود یــک ســال پیــش ۱۱۰۰ 

ــاالی  ــی ب ــون در بازار هــای جهان ــی اکن دالر قیمــت داشــت ول

ــر  ــه دلیــل تقاضــای ب ۱۷۰۰ دالر معاملــه می شــود. پاالدیــوم ب

عرضــه رشــد چشــمگیری را بدســت آورد، یکــی از دالیــل رشــد 

تقاضــا اجبــار دولــت چیــن بــه خودروســازان بــرای اســتفاده از 

ایــن فلــز اســت. بیشــرین مــوارد مــرف پاالدیــوم در اگــزوز 

ــرف  ــارم کل م ــه چه ــدود س ــزی در ح ــت و چی ماشین هاس

ــز ســبب  ــن فل ــن حــوزه مــرف می شــود و ای ــوم در ای پاالدی

ــه دی  ــور ب ــراق موت ــل از اح ــمی حاص ــواد س ــه م ــد ک می ش

اکســید کربــن و بخــار آب تبدیــل شــود. دیگــر مــوارد مــرف 

ایــن فلــز گرانبهــا دســتگاه های الکریکــی، دندان پزشــکی و 

صنایعــی ماننــد جواهرســازی اســت. از کشــورهایی کــه منبــع 

اصلــی پاالدیــوم هســتند، می تــوان بــه روســیه و آفریقــای 

جنوبــی اشــاره کــرد و نکتــه مهــم دیگــر ایــن اســت کــه ایــن 

ــی  ــتخراج فلزات ــد اس ــی از فرآین ــری جانب ــوان عن ــز به عن فل

ــد. ــه دســت می آی ــکل ب ــا نی ــن ی ــد پالتی مانن
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سکه بهار آزادی

روسیه و چین و تداوم خرید طال

هــامن طــور کــه در شــامره هــای پیشــین عنــوان شــد روســیه 

بــا شــتاب قابــل وصفــی در پــی افزایــش ذخایــر طــالی 

ــن کشــور کــه شــامل  ــر ای ــه شــکلی کــه ذخای خــود اســت ب

طــال و دارایی هــای ارز خارجــی آن می شــود از ســیزدهم 

ــه اســت  ــش یافت ــارد دالر افزای ــپتامر ۱/۴ میلی ــا بیســتم س ت

یــا بــه عبارتــی دیگــر در ایــن بــازه بــا افزایــش ۵۳۲ میلیــارد 

ــن  ــد. ای ــی ده ــان م ــد را نش ــد رش ــادل ۰/۳ درص دالری مع

ــر شــمش طــال و ارز خارجــی خــود را  کشــور توانســته ذخای

از اول ژانویــه ســال میــالدی جــاری ۶۴ میلیــارد دالر افزایــش 

دهــد. ذخایــر طــال بــه تنهایــی از ۸۷ میلیــارد دالر تــا حــدود 

ــال ۲۰۱۸  ــیه در س ــت. روس ــه اس ــاال رفت ــارد دالر ب ۱۰۹ میلی

ــود و در حــال حــارض  ــان ب ــدار طــال در جه ــن خری بزرگ تری

چهارمیــن دارنــده بــزرگ ذخایــر ایــن فلــز گــران بهــا اســت. 

چیــن و روســیه ۲ خریــدار بــزرگ طــال امســال ۲۵۱ تــن طــال 

خریــداری کرده انــد.

موسســه اف سی اســتون گــزارش داد: کــه چیــن و روســیه از ابتــدای ســال 

ــن  ــاس ای ــر اس ــد. ب ــداری کرده ان ــال خری ــن ط ــش از ۲۵۱ ت ــون بی ۲۰۱۹ تاکن

گــزارش چیــن در ســال مالــی ۲۰۱۹ بیــش از ۱۰۶ تــن بــه ذخایــر طــالی 

ــت.  ــرده اس ــداری ک ــال خری ــن ط ــز ۱۴۵ ت ــیه نی ــت و روس ــزوده اس ــود اف خ

ــش از ۵۰۰  ــا اوت بی ــه ت ــای ژانوی ــی ماه ه ــز ط ــان نی ــزی جه ــای مرک بانک ه

ــال از  ــد ط ــورد خری ــود رک ــی می ش ــش بین ــد. پی ــداری کرده ان ــال خری ــن ط ت

ــن  ســوی بانک هــای مرکــزی جهــان در ســال ۲۰۱۹ شکســته شــود. پــس از ای

دو کشــور، کشــورهای ترکیــه، لهســتان و قزاقســتان بزرگریــن خریــداران طــال 

در جهــان هســتند. ذخایــر طــالی چیــن در ایــن مــدت تغییــری نداشــت ولــی 

ــارات  ــتان، ام ــتان، ازبکس ــزی رصبس ــای مرک ــوی بانک ه ــال از س ــای ط تقاض

ــز افزایــش داشــته اســت. در بیــن بانک هــای  متحــده عربــی و مغولســتان نی

مرکــزی جهــان تنهــا آملــان و قزاقســتان در مــاه اکتــر بــا کاهــش ذخایــر طــال 

روبــه رو شــده اند. مهــم تریــن دلیــل بــه متایــل بانک هــای مرکــزی بــه خریــد 

فلــز زرد، متنوع ســازی پرتفولیــوی ایــن بانک هــا و توانایــی طــال بــرای بهبــود 

ــت. ــف اس ــک های مختل ریس

ــالی  ــر ط ــزان ذخای ــه می ــود ک ــوان من ــی عن ــی گزارش ــال ط ــی ط ــورای جهان ش

ــه  ــت ک ــده اس ــزارش آم ــن گ ــت. در ای ــی اس ــاالنه افزایش ــازه س ــی در ب جهان

بانک هــای مرکــزی ترکیــه و روســیه، ســهم ذخایــر طــالی خــود را در مــاه اکتــر 

به دلیــل افزایــش ریســک ها در اقتصــاد جهانــی افزایــش دادنــد. بــا توجــه بــه 

مواضــع اخیــر رئیس جمهــوری آمریــکا تغییــر معادلــه طــال و دالر طبیعــی بــه 

ــاال  ــیار ب ــزی بس ــای مرک ــط بانک ه ــال توس ــد ط ــزان خری ــد. می ــی رس ــر م نظ

رفتــه اســت. تازه تریــن آمارهــای شــورای جهانــی طــال نشــان می دهــد میــزان 

ذخایــر رســمی طــالی جهــان تــا اکتــر ۲۰۱۹ میــالدی بــه بیــش از ۳۴۵۰۰ تــن 

رســیده اســت.  از ایــن حجــم، منطقــه یــورو شــامل بانــک مرکــزی اروپــا بیــش 

از ۱۰هــزار و ۷۷۶ تــن ذخایــر جهانــی طــال را در اختیــار دارد کــه معــادل ۵۷/۴ 

درصــد کل ذخایــر ارزی خارجــی اســت.

ــازار  ــد ب ــاه شــد و هامنن ــر م ــان وارد مه ــون 990 هــزار توم ــا 3 میلی ــار آزادی خــرده فروشــی ب ســکه به

ارز رویــه ثابتــی را تــا آبــان دنبــال منــود، پاییــن تریــن قیمتــی کــه بــرای ســکه بهــار آزادی پرداخــت شــد 

در پایــان ایــن مــاه و بــه ارزش 3 میلیــون 915 هــزار تومــان بــود، در ایــن مــاه ســکه همــواره در کانــال 

ــا در  ــت، ام ــان رف ــون توم ــی 4 میلی ــال روان ــه کان ــاه ب ــازه ای کوت ــرار داشــت و در ب ــون و 900 ق 3 میلی

هشــتمین روز از آبــان کمریــن قیمــت بــرای هــر ســکه بهــار آزادی پرداخــت شــد در ایــن روز بهــای ســکه 

بــه کــف قیمتــی 3 میلیــون 815 هــزار تومــان رســید، ولــی ایــن قیمــت تنهــا یــک روز دوام آورد و در 6 

آبــان ســکه بــه کانــال 3 میلیــون 900 بازگشــت.
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ــن روز از  ــه در دوازدهمی ــی ک ــا جای ــت ت ــه یاف ــکه ادام ــودی س ــد صع رون

ــدد  ــی مج ــید، ول ــان رس ــون توم ــی 4 میلی ــرز روان ــه م ــکه ب ــت س ــان قیم آب

ــس  ــت و پ ــه یاف ــون 900 ادام ــال 3 میلی ــا کاهشــی محســوس در کان ــد ب رون

از یــک هفتــه هــر ســکه بــه ارزش 4 میلیــون 235 هــزار تومــان معاملــه شــد، 

ــا رشــدی آرام خــود را از  ــی کــه دالر ب ــود چــرا کــه در حال ــدای راه ب ــن ابت ای

ــا جســارت  ــران ب ــازار ســکه، معامله گ ــرد، در ب مســیر کاهشــی خــارج مــی ک

ــران  ــز گ ــه فل ــل آن ک ــه دلی ــد، البت ــرار گرفتن ــد ق ــت خری ــری در موقعی بیش

بهــای داخلــی در هفتــه گذشــته رشــد بیشــری را نســبت بــه دالر تجربــه کــرد، 

ــازار مربــوط بــود. دو هفتــه  بــه احتیــاط دو هفتــه قبــل معامله گــران ایــن ب

پیــش در پاســخ بــه افزایــش۳/۷ درصــدی دالر، بــه ارزش ســکه تنهــا ۲ درصــد 

ــه ایــن ترتیــب، می تــوان گفــت ســکه در هفتــه ای کــه  افــزوده شــده بــود. ب

گذشــت بخشــی از عقب ماندگــی خــود نســبت بــه دالر را جــران کــرد. ســکه 

در حالــی رشــد بیشــری را نســبت بــه شــاخص ارزی بــه ثبــت رســاند کــه بهــای 

طــالی جهانــی نیــز رونــد افزایشــی خاصــی در طــول هفتــه نداشــت از ایــن رو 

می تــوان گفــت کــه طــالی جهانــی تاثیــر چندانــی بــر رونــد بــازار داخلــی در 

هفتــه ای کــه گذشــت نداشــت.
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ING BANK در گزارشــی اعــالم منــود کــه پیــش 

بینــی مــی شــود کــه قیمــت هــر اونــس در ســه 

ماهــه اول ســال پیــش رو بــه 1500 دالر خواهــد 

ــا 30  ــد کاهشــی 20 ت ــی در ادامــه رون رســید ول

ــن آن را  ــود و میانگی ــه خواهــد من دالری را تجرب

حــدود 1475 دالر عنــوان منــود. حــال بــا در نظــر 

ــی  ــامل سیاســت هــای انبســاطی پول ــن احت گرف

و کاهــش بیشــر نــرخ بهــره توســط فــدرال رزرو 

ــش  ــش تن ــدم کاه ــان ع ــن جری ــتای ای و همراس

هــای تجــاری بیــن آمریــکا و چیــن و بــا در نظــر 

گرفــت تشــدید مخاطــرات در روابــط ایــن دو 

کشــور شــاهد افزایــش قیمــت طــال خواهیــم 

بــود. امــا از ســمت دیگــر رشــد مثبــت صنعــت 

ــای  ــهام در بازاره ــاخص س ــت ش ــن، تقوی در چی

آســیایی و تقویــت شــاخص دالر ســه بــازوی 

ــد کاهشــی شــدن قیمــت طــال هســتند. قدرمتن

منابع

اتحادیه طال و جواهر

بانک مرکزی ایران

دنیای اقتصاد

پیش بینی طال در 2020
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بــازار فلــزات در حالــت کلــی رشایــط خیلــی مطلوبــی را بــرای رسمایــه 

گــذاری نــدارد و رونــد نزولــی حتــی در روزهــای ملتهــب بهــای نفــت خــام 

نیــز همــراه ایــن بــازار اســت، شــاخص بــورس فلــزات لنــدن بــا ۱/۶۹ درصــد 

ــه  ــا مســیر کاهشــی خــود را ادام ــه رو شــد ت ــز روب ــدای پایی کاهــش در ابت

ــد نزولــی  ــا رون داده باشــد. رشــد نســبی قیمــت هــای شــهریور مــاه هــم ب

ــرای  ــواهدی ب ــوارد ش ــن م ــه همی ــد، ک ــه رو ش ــر روب ــای اول مه ــه ه هفت

بهبــود بــازار تلقــی منــی شــود. ایــن در حالــی اســت کــه موجــودی انبارهــای 

فلــزات پایــه کاهشــی اســت و همیــن افــت ذخایــر نیــز منــی توانــد در برابــر 

رونــد نزولــی قیمــت هــا موضــع گیــری کنــد. بــه عنــوان مثــال قیمــت هــای 

ســه ماهــه مــس و آلومینیــوم در بــورس فلــزات لنــدن از قیمــت هــای نقــدی 

آن هــا بیشــر اســت کــه در ادبیــات بــازار بــه کونتانگــو مشــهور بــوده و مــی 

توانــد یــک محــرک قیمتــی مقطعــی بــه شــامر رود. البتــه بهــای ســه ماهــه 

ســلف فلــز روی از قیمــت نقــدی آن کمــر اســت ولــی بــا توجــه بــه پاییــن 

بــودن موجــودی انبارهــای ایــن فلــز پتانســیل ورود ایــن بــازار بــه یــک فــاز 

افزایشــی وجــود دارد. مهــم تریــن دالیــل پیچیدگــی و مبهــم رشایــط کنونــی 

برریس  بازار فلزات   اسایس
گروه اقتصادیصنعت و معدن

ــت را  ــر نیس ــال اخی ــا 15 س ــچ دوره ای در 10 ت ــا هی ــه ب ــل مقایس ــه قاب ک

ــراز و  ــام، ف ــت خ ــازار نف ــاب ب ــد از الته ــی بع ــای جهان ــوان، بازاره ــی ت م

فــرود شــعله هــای جنــگ تجــاری، ســیگنال هــای پولــی از اقتصــاد آمریــکا و 

نوســان نــرخ بهــره و تزریــق پــول بــه ایــن کشــور، بــا انضــامم ســیگنال هــای 

سیاســی عنــوان منــود. 

ــا ۱۹ اکتــر ۱۰/۵ میلیــون تــن ســنگ آهــن بــه بنــادر مهــم  در فاصلــه ۱۳ ت

چیــن رســیده انــد، کــه در مقایســه بــا هفتــه قبــل از آن ۲/۱۸ میلیــون تــن 

کاهــش را نشــان مــی دهنــد. در ایــن بیــن معامــالت آتــی ســنگ آهــن در 

بــورس هــای ایــن کشــور بــا تشــدید نگرانــی هــا دربــاره عرضــه ســنگ آهــن 

ــه ۲۰  ــی ب ــه منته ــت. در هفت ــده اس ــه رو ش ــی روب ــادن برزیل ــط مع توس

ــل و اســرالیا  ــه هــای ســنگ آهــن توســط برزی ــزان عرضــه محمول ــر می اکت

۱/۲ میلیــون تــن در مقایســه بــا هفتــه قبــل از آن کاهــش یافتــه اســت، بــه 

ایــن ترتیــب قیمــت ســنگ آهــن در بــورس کاالی دالیــان چیــن بــرای تحویــل 

در مــاه ژانویــه ۱/۳ درصــد افزایــش یافــت، ایــن درحالــی اســت کــه در بــازار 

نقــدی طــی هفتــه گذشــته قیمــت هــا ۲/۲ درصــد کاهــش یافتــه اســت.
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مرکــز آمــار ایــران شــاخص قیمــت تولیــد کننــده بخــش 

صنعــت در تابســتان ســال جــاری را منتــر کــرد. 

بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در ایــن فصــل ســال 

رقــم شــاخص بــه ســطح ۵۴۶/۴ واحــد رســیده اســت. 

ایــن رقــم نســبت بــه فصــل قبــل، یعنــی تابســتان ســال 

۹۸ تنهــا بــه میــزان ۰/۲ درصــد افزایــش یافتــه اســت. 

ایــن افزایــش نشــان مــی دهــد کــه از رشــد فصلــی تورم 

بخــش صنعــت کاســته شــده اســت. در میــان ۳۱ رشــته 

ــامیدنی  ــی و آش ــوالت غذای ــی، »محص ــت صنعت فعالی

هــا«، »ســاخت مــواد و محصــوالت شــیمیایی«، »ســایر 

محصــوالت کانــی غیرفلــزی«، »محصــوالت از الســتیک 

و پالســتیک« و »محصــوالت فلــزی و فابریکــی« در 

پاییــز قــرار  ابتــدای  رده پرطرفدارتریــن صنایــع در 

گرفتــه انــد. داده هــای جدیــد وزارت صنعــت، معــدن 

و تجــارت بیانگــر آن اســت کــه باالتریــن ســهم پیــش 

ــز  ــی نی ــای صنعت ــروه ه ــذاری در گ ــه گ ــی رسمای بین

ــل از  ــای حاص ــرآورده ه ــروه »کک و ف ــه گ ــق ب متعل

ــه گــذاری  نفــت« اســت کــه ۱۹/۳درصــد از کل رسمای

ــه خــود اختصــاص داده اســت. هــای صنعتــی را ب
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اصالح ساختار زنجیره فوالد

یکــی از مشــکالت اصلــی و اساســی بخــش هــای مختلــف صنعتــی و اقتصــادی 

کشــور عــدم الــزام بــه سیاســت هــای تعریــف شــده یــا عــدم تدویــن سیاســت 

ــراوان و  ــراز و نشــیب هــای ف ــس از ف ــوده اســت، وزارت صمــت پ ــد ب کارآم

ــوالد  ــره ف ــه اصــالح ســاختار زنجی ــت ب ــه در نهای ــه دســتورالعمل و ابالغی ارائ

رســید، حلقــه هایــی کــه هــر چنــد وجــود داشــته امــا بــه دلیــل گــره نخــوردن 

منفعــت حلقــه هــا بــه یکدیگــر بــه زنجیــر تبدیــل نشــده انــد، بــا اعــالم ایــن 

ــادن ســنگ آهــن  ــوالد، از مع ــه هــای ف ــر مجموع ــد، زی ــرر گردی ســاختار مق

ــا تجــاری  ــه یکدیگــر متصــل شــوند ت ــه هــای فــوالد و صــادرات، ب ــا کارخان ت

ســازی و بــازار ســازی ایــن حــوزه بــا مفهومــی تــازه روی ریــل حرکــت کنــد. 

امــا اقتصــاد نشــان داده کــه بــا اجبــار و دســتورات ســلبی میانــه ای نــدارد و 

تــا وقتــی کــه زیرســاخت هــا، قوانیــن و هــزار امــا و اگــر کنــار یکدیگــر ردیــف 

نشــوند، اتحــاد و نتیجــه مطلــوب حاصــل منــی شــود. حســین مــدرس خیابانــی، 

قائــم مقــام بازرگانــی وزیــر صمــت از ایــن ســاختار رومنایــی منــود و عنــوان 

ــوالد، شــامل  ــره ف ــی زنجی ــت صادرات ــش مزی ــی افزای ــن ســاختار در پ ــرد ای ک

ســنگ آهــن، شــمش و مقاطــع فــوالدی اســت، وی تریــح کــرد: کــه بــه دلیــل 

ــوالد، صــدور ســنگ آهــن  ــره ف ــیر زنجی ــز در مس ــذاری غیرمتمرک سیاســت گ

افزایــش یافتــه و در نتیجــه دسرســی تولیدکننــده هــای بــزرگ ایرانــی بــه ایــن 

مــاده اولیــه تولیــد فــوالد کاهــش یافتــه اســت.

ذوب آهــن و فــوالد مبارکــه ذخیــره کافــی مــواد اولیــه را 

ندارنــد و سیاســت گــذار بــا افزایــش عــوارض صــادرات ســنگ 

ــرای  ــه ب ــواد اولی ــر م ــه رسیع ــر چ ــن ه ــی تامی ــن در پ آه

کارخانــه جــات فــوالدی اســت. البتــه بــا کاهــش ارزش ریــال 

ایــن جریــان دور از ذهــن نبــود و در ســال گذشــته نیــز ایــن 

موضــوع پیــش بینــی شــده بــود، امــا در کنــار ایــن موضــوع 

عــدم قیمــت گــذاری مناســب طبــع و نظــر معــدن داران نــه 

تنهــا آن هــا را از بــورس فــراری داده کــه منفعــت خــود را در 

ــه  ــه کارخان ــواد اولی ــن م ــه در تامی ــد و ن ــی بینن ــادرات م ص

ــزوده صــادرات. ــش ارزش اف ــوالد و افزای هــای ف

بــا نگاهــی تاریخــی بــه گذشــته کارخانــه جــات قنــد و شــکر 

ــاورزی و  ــی کش ــر اراض ــود را ب ــز خ ــی مترک ــن رشایط در چنی

مدیریــت آن داشــتند و نوعــی دل گرمــی دو جانبــه بیــن 

کشــاورز و کارخانــه دار ایجــاد شــده بــود، در صــورت کمبــود 

محصــول بــه تولیــد و در صــورت مــازاد تولیــد نیــز بــه 

صــادرات فکــر مــی شــد. امــا طــی دهــه گذشــته ایــن چرخــه 

ــاد و در پــی واردات  ــه مخاطــره افت ــه ب ــا واردات مــواد اولی ب

بــی رویــه، کشــاورزی را از چرخــه صنعــت جــدا منــوده و در 

پــی افزایــش نــرخ ارز و کاهــش ارزش پــول ملــی عدم برگشــت 

بــه بخــش کشــاورزی غیــر ممکــن اســت، بــه نوعــی مــی تــوان 

گفــت: دخالــت دولــت و ســهل کــردن چرخــه تولیــد، زنجیــره 

تولیــد قنــد وشــکر را از هــم گسســت. داســتان زنجیــره تولیــد 

قنــد و شــکر شــباهت خیلــی زیــادی بــه زنجیــره تولیــد فــوالد 

خواهــد داشــت اگــر مداخــالت یــا سیاســت گــذاری ناصحیحی 

تعریــف و تســهیل شــود. امــا متفــاوت از آن تجربــه تاریخــی 

صنعــت فــوالد از هــامن ابتــدا نــام زنجیــره را نداشــت و بــه 

ــود را  ــف خ ــا تکلی ــوالدی ه ــدن داران و ف ــل مع ــن دلی همی

منــی دانســتند و هرکــس کار خــودرا مــی کــرد. امــروز اتصــال 

ــی  ــدر دشــوار م ــازار آشــفته آنق ــن ب ــره ای ــه هــای زنجی حلق

ــد،  ــی کش ــدک م ــود ی ــا خ ــن« را ب ــه واژه »غیرممک ــد ک منای

چراکــه معــادن بــه دلیــل صــادرات فعــال هســتند و کارخانــه 

ــه  ــی ســنگ آهــن ارزان وارد کــرده و ب ــه زمان ــوالد ک هــای ف

معــادن پشــت کــرده بودنــد حــاال درگیــر تامیــن مــواد اولیــه 

شــده انــد. ایــن درحالــی اســت کــه هــامن چنــد دهــه قبــل 

ــادن  ــن مع ــذاری در ای ــه گ ــا رسمای ــوالد ب ــای ف ــه ه کارخان

وخریــد ســهام آن هــا مــی توانســتند ایــن زنجیــره را ایجــاد و 

از مشــکالت امــروز جلوگیــری کننــد. حــال بــا توجــه بــه ایــن 

ــم  ــه ببینی ــن باشــیم ک ــد منتظــر ای معــامی حاصــل شــده بای

صمــت بــا تعریــف ایــن ســاختار بــر بنــای کــج آیــا مــی توانــد 

بــه مســیر تعالــی قــدم بــردارد یــا خیــر.
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ــانا و  ــزش، رس ــش و خ ــی، خم ــر خوردگ ــدار در براب ــاوم، پای ــزی مق ــس فل م

ــورد عالقــه هرنمنــدان و  ــون در صنعــت و م ــا کاربردهــای گوناگ گرانبهــا ب

ــای  ــت ه ــی، دارای حال ــزات انتقال ــیمیایی فل ــواص ش ــا دارای خ ــواده ه خان

ــزان  ــار مــس، می ــوع شــامل عی اکسیداســیون ۱+ و ۴+ ، خــواص فیزیکــی متن

ناخالصــی هــای طبیعــی یــا باقیامنــده مــواد افــزوده کــه در مــرز دانــه هــای 

محلــول جامــد یــا فازهــای مجــزا تشــکیل داده اســت، پیــش تصفیــه مکانیکــی 

و گرمایــی فلــز کــه منجــر بــه حالــت هایــی ماننــد مــس ریختــه گــری، مــس 

لولــه ای داغ و مــس ســخت، مــس قالــب گیــری، مــس تــف جــوش مــی شــود. 

ــرس در  ــژه ای را در اقتصــاد داراســت. مــس پ ــط وی ــن رو همــواره رشای از ای

ــس  ــی م ــد معدن ــه تولی ــرد: ک ــوان ک ــس عن ــی م ــدات جهان ــی از تولی گزارش

ــک درصــد و  ــد کنســانره ی ــال ۲۰۱۹ حــدود ۱/۴درصــد تولی ــه اول س در نیم

تولیــد کاتــد SXEW حــدود ۳/۵ درصــد کاهــش داشــته اســت. کاهــش تولیــد 

ــار ســنگ معــدن مــس و 55  ــودن عی ــن ب ــل پایی ــه دلی 2/5 درصــدی شــیلی ب

درصــدی اندونــزی بــه دلیــل انتقــال دو معــدن اصلــی ایــن کشــور بــه مناطــق 

بــا ســنگ کانــی بــا عیــار متفــاوت بیــش از رشــد تولیــد دیگــر کشــورها بــوده 

اســت. کشــور چیــن در نوامــر ۴۸۳ هــزار تــن محمولــه مــس وارد کــرده کــه 

ــت  ــی اس ــن در حال ــت. ای ــر اس ــته باالت ــال گذش ــابه س ــاه مش ــد از م ۶ درص

ــش  ــس از کاه ــای واردات م ــوع آماره ــال ۲۰۱۹ در مجم ــاه س ــه در ۱۱ م ک

ــن  ــس در ای ــزان واردات م ــب می ــن ترتی ــه ای ــت دارد و ب ــدی حکای ۸/۵ درص

مــدت بــه ۴/۴۵ میلیــون تــن رســید در حالــی کــه ســال گذشــته ایــن رقــم ۵/۳ 

میلیــون تــن بــوده اســت. بررســی هــا نشــان مــی دهنــد موجــودی انبارهــای 

چیــن نیــز بــرای ایــن کاال از مــاه ژوئــن کاهشــی بــوده و در پایــان مــاه گذشــته 

بــه حــدود ۲۴۵ هــزار و ۵۰۰ تــن رســیده اســت کــه کمریــن میــزان از ژوئــن 

ــر پیــش بینــی مــی  ــه عبارتــی ســاده ت ۲۰۱۳ تاکنــون محســوب مــی شــود. ب

شــود واردات چیــن بــا رسعــت بیشــری افزایــش یابــد کــه ایــن ســیگنال بســیار 

ــی دهــد  ــی شــود و نشــان م ــی م ــس تلق ــی م ــرای بازارهــای جهان ــی ب مهم

ــا افزایــش روبــه رو شــده اســت. ســطح مــرف ب

در حاشــیه نشســت میزگــرد تخصصــی مرتبــط بــا مــس عنــوان شــد کــه 

ــه ناکارآمــدی  ــر مــی گــردد ب ــل مشــکالت پیــش روی مــس ب ــن دلی مهــم تری

ــود  ــیه س ــا حاش ــا ب ــت، ام ــب دول ــرد نامناس ــده و رویک ــاذ ش ــامت اتخ تصمی

مناســب ایــن صنعــت بــه نحــو احســن بــه فعالیــت خــود را ادامــه مــی دهــد. 

۳۱۰ میلیــون دالر پــروژه در ایــن صنعــت تــا پایــان ســال افتتــاح مــی شــود و 

چندیــن طــرح بــه ارزش ۱/۸میلیــارد یــورو و ۱۳ هــزار میلیــارد تومــان نیــز در 

دســت اجــرا اســت کــه ایــن اتفــاق خوبــی درحــوزه صنایــع مــس بــه شــامر 

مــی رود. پــس از افزایــش شــدید نــرخ ارز در ابتــدای ســال گذشــته بــه دنبــال 

دخالــت هــای دســتوری دولــت، اختــالف قیمــت مــس در بــورس بــا بــازار آزاد 

بــه شــدت افزایــش یافــت کــه مــازاد تقاضــا، صــادرات محصــوالت و قاچــاق 

ــد. در  ــه صنعــت، از پیامدهــای آن بودن ــواد اولی ــن م مــس و بحــران در تامی

ادامــه بــا تغییــر مبنــای ارز در فرمــول قیمــت گــذاری و اصالحــات انجــام شــده 

در رونــد عرضــه و همیــن طــور، نزدیــک تــر شــدن قیمــت ارز نیامیــی بــه بازار 

آزاد، بــازار دوبــاره بــه رشایــط ثبــات و حتــی افــت تقاضــا برگشــت کــه دلیل آن 

تشــکیل ذخایــر قابــل توجــه مــس در انبارهــای خریــداران بــود. 

ســعد محمــدی مدیــر عامــل رشکــت مــس ایــران در نشســتی اعــالم منــود کــه بــا حامیــت صمــت و برنامــه ریــزی هــای دقیــق بــه ســمت رکوردهــای تولیــد و فــروش 

هســتیم، وی عنــوان منــود کــه عملکــرد رشکــت مــس در نیمــه اول ســال ۹۸ نشــان دهنــده رشــد ۲۶ درصــدی در کاتــد مــس نســبت بــه برنامــه و بخــش فــروش 

رشــد ۲۳۰ درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته اســت. ســهام ایــن رشکــت نیــز بازدهــی ۳۸ درصــدی را نصیــب ســهامداران کــرده اســت. وی در خصــوص 

فعالیــت هــای اکتشــافی ایــن رشکــت، از رشــد ۲۲ درصــدی نســبت بــه برنامــه خــر داد و تریــح کــرد: امســال تولیــد کاتــد بــا رشــد ۲۶ درصــدی و تولیــد ۲۷ هــزار 

تــن بیشــر از برنامــه بــه ۱۳۲هــزار و ۴۲۴ تــن رســید، کــه باالتریــن تولیــد محصــول مــس کاتــدی از ابتــدای راه انــدازی تاکنــون بــوده اســت. ایشــان بــه تولیــد بــی 

نظیــر ۱۶۳ هــزار ۴۸۰ تــن آنــد در شــش مــاه نخســت امســال نیــز اشــاره کــرد. ســعد محمــدی ابــراز امیــدواری کــرد درحــال حــارض ذخایــر معــدن مــس ســونگون 

بــه بیــش از یــک میلیــارد تــن افزایــش یافتــه اســت و ذخایــر مــس قطعــی کل کشــور بــه ۳۴/۵ میلیــون تــن رســیده اســت کــه بــا ایــن میــزان ذخیــره در رتبــه هشــتم 

کشــورهای دارنــده ذخایــر مــس جهــان هســتیم و امیــد اســت بــا فعالیــت هــای اکتشــافی خوبــی کــه انجــام شــده اســت بــه رتبــه ۷ برســیم. اســتخراج و تولید ســنگ 

ســولفور نیــز شــاهد رشــد بــه ترتیــب 3 و 4 درصــدی بــود. در نهایــت مقایســه درآمــد حاصلــه از فــروش داخلــی و خارجــی محصــوالت رشکــت مــس نســبت بــه مدت 

مشــابه ســال گذشــته بیانگــر ایــن اســت کــه درآمــد رشکــت مــس از محــل داخــل و خــارج بــه ترتیــب رشــد ۲۰۶ و ۲۷۶ درصــدی داشــته اســت. 
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مدیرعامــل رشکــت مــس بــا اشــاره بــه بازدهــی مثبــت ۲۰۳۸ درصــدی ســهام 

طــی ۱۴ ســال گذشــته گفــت: بازدهــی ســهام رشکــت ملــی صنایــع مــس ایــران 

در ســال جــاری ۳۸ درصــد بــوده کــه ایــن مهــم بــه رغــم کاهــش ۱۱ درصــدی 

قیمــت جهانــی مــس بــه دســت آمــده اســت. رشکــت ملــی صنایــع مــس ایــران 

در هشــت مــاه نخســت امســال ۷۹۶ هــزار و ۹۸۸ تــن کنســانره مــس تولیــد 

ــن  ــدارد، ای ــا ســال گذشــته ن ــی ب ــد امســال تفــاوت چندان ــزان تولی کــرد و می

درحالــی اســت کــه نــرخ فــروش هــر تــن مــس در ســال جــاری ۱۳۷ میلیــون 

ــه دلیــل محاســبه  ــن رقــم ب ــال شــد و ســال گذشــته ای و ۹۵۷ هــزار و ۳۸۰ری

فــروش بــر مبنــای دالر ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانــی بــا قیمــت ۵۲ میلیــون و ۴۹۱ 

هــزار و ۷۷۸ ریــال بــود. میــزان تولیــد کاتــد ایــن رشکــت در مــدت یــاد شــده 

معــادل ۱۷۳ هــزار و ۷۹۲ تــن ثبــت شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

ــت ۶۶۰  ــا قیم ــاری ب ــال ج ــول در س ــن محص ــود، ای ــراه ب ــد هم ــا رش ــل ب قب

ــن  ــید، ای ــروش رس ــه ف ــن ب ــر ت ــرای ه ــال ب ــزار و ۳۰۸ ری ــون و ۵۲۵ ه میلی

درحالــی اســت کــه نــرخ ایــن محصــول ســال گذشــته حــدود نصــف ایــن مبلــغ 

بــود.

فوالد

فــوالد در فصــل پاییــز نیــز ماننــد تابســتان تغییــرات اساســی را در بــازار بــه خــود ندیــد، بازارهــای متفــاوت در رشایــط خــاص اقتصــادی 

یــک ســال گذشــته بــا جرقــه ایــی مشــتعل شــدند، امــا در بــازار فــوالد بــا بررســی حجــم عرضــه هــا در تقابــل بــا حجــم تقاضــا نشــان 

از رکــود دارد. کاهــش نــرخ در بازارهــای جهانــی مشــهود اســت آن هــم بــه دلیــل افــت تقاضــا و اثرگــذاری کاهــش جذابیــت خریــد 

قراضــه و افــت بهــای ایــن کاال. در ایــن وضعیــت مــی تــوان گفــت کــه میــل بــه کاهــش نــرخ بــاز هــم درحــال خودمنایــی اســت و 

گســرش یافــن ایــن ســیگنال مــی توانــد بــرای بــازار فــوالد مخــرب باشــد، اگرچــه ایــن بــازار در هفتــه هــای اخیــر در برابــر کاهــش 

نــرخ مقاومــت کــرده اســت. بــه گــزارش متــال بولــن اگرچــه نااطمینانــی هــای بســیاری در ایــن بــازار وجــود دارد تقاضــای محصــوالت 

فــوالدی در جهــان افزایــش یافتــه اســت. در بازارهــای اروپــا و غــرب آســیا شــاهد افــت نــرخ هســتیم و البتــه بــازار چیــن بــا ثبــات 

قیمــت هــای نقــدی و افــت نــرخ در بــازار آتــی روبــه رو مــی باشــد. در کشــورهای مشــرک املنافــع نیــز قیمــت هــای صادراتــی کاهــش 

داشــته اســت. بــازار شــمش و اســلب هــم حــال و روز خوبــی نــدارد اگرچــه افــت بهــای اســلب یــا هــامن محصــول میانــی اصلــی بــرای 

تولیــد ورق هــای فــوالدی در جهــان کاهــش نــرخ بیشــری دارد. ضعــف تقاضــا در بــازار مقاطــع ســاختامنی بــه صــورت مســتقیم بــر 

ایــن بــازار مهــم اثرگــذار بــوده ولــی افــت بهــای قراضــه هــم در کاهــش قیمــت هــا موثــر اســت. 
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بــه صــورت کلــی عرضــه در بــازار فــوالد کافــی اســت 

و اگــر یــک یــا چنــد محصــول خــاص را نادیــده 

ــت.  ــرده اس ــری نک ــا تغیی ــه ه ــد عرض ــم رون بگیری

ــه  ــورد ک ــی خ ــم م ــی رق ــازار در حال ــط ب ــن رشای ای

تولیــد فــوالد ایــران از ۱۷ میلیــون تــن در پایــان 

تابســتان گذشــت طــی اعــالم انجمــن جهانــی آهــن و 

فــوالد تولیــد فــوالد ایــران در ۸ ماهــه نخســت ســال 

ــه  ــا رشــد ۴/ ۶ درصــدی نســبت ب ــالدی ب جــاری می

مــدت مشــابه ســال قبــل بــه ۱۸۸/ ۱۷ میلیــون تــن 

رســید. ایــران در مــدت مشــابه ســال گذشــته بالــغ 

بــر ۱۵۳/ ۱۶میلیــون تــن تولیــد فــوالد داشــته اســت. 

ــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری آمریــکا در اوایــل  دونال

مــاه مــی ۲۰۱۹ بــا صــدور یک فرمــان اجرایــی صنایع 

فــوالد، آهــن، مــس و آلومینیــوم ایــران را تحریــم کرد. 

ــد، در  ــادر ش ــی ص ــاه م ــتم م ــه هش ــان ک ــن فرم ای

ــرار  ــران را هــدف ق ــزی ای ــع فل ــد صــادرات صنای آم

ــت. داده اس

سرب و روی

ــه گــذار  ــا عــدم رسمای ــات اقتصــادی ب ــر از جریان ــه گــذاری متاث ــد دیگــر منــاد هــای رسمای ــه مانن ــز ب ــن صنعــت نی ای

مواجــه شــده انــد، حســن حســینقلی رییــس اتحادیــه صادرکننــدگان فــرآورده هــای صنایــع و معــادن رسب و روی ایــران 

عــدم سیاســت گــذاری صحیــح در قیمــت ارز را مســبب اصلــی متامــی مشــکالت ایــن صنعــت عنــوان منــود، حســینقلی 

از وضعیــت ناگــوار حاکــم بــر تولیدکننــدگان رسب و روی در ســال جــاری ابــراز نارضایتــی و اظهــار کــرد: رشکــت تهیــه و 

تولیــد مــواد معدنــی در ســال ۹۸ بــه مــدت ۴ مــاه از ارائــه ســهمیه خــاک معــدن انگــوران بــه تولیدکننــدگان روی امتنــاع 

ورزیــد، عــالوه بــر ایــن، آن هــا بــرای واردات خــاک حســب مــورد بــا مشــکالتی رو بــه رو بودنــد. از طرفــی بابــت وضــع 

عــوارض غیرکارشناســی و غیرقانونــی بــه شــدت تحــت فشــار قــرار گرفتنــد.
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آلومینیوم

آلومینیــوم پــس از فــوالد، بیشــرین تولیــد و مــرف را در جهــان دارد، یــک و نیــم میلیــون نفــر 

ــه  ــی ب ــه تنهای ــز ب ــن فل ــزان ای ــه کار هســتند و می ــا ایــن صنعــت مشــغول ب ــه طــور مســتقیم ب ب

انــدازه متامــی فلــزات جهــان اســت، ایــران در حــال حــارض 768 هــزار تــن تولیــد ســالیانه ایــن فلــز 

را در اختیــار دارد و بــا راه انــدازی فــاز دوم آلومینیــوم جنــوب بــا ظرفیــت ۶۰۰ هــزار تــن ظرفیــت 

تولیــد آلومینیــوم در ایــران بــه بیــش از ۱/۳ میلیــون تــن در ســال خواهــد رســید. فلــز آلومینیــوم 

ــد  ــا تولی ــد احی ــپس فرآین ــیت و س ــا از بوکس ــتحصال آلومین ــیت، اس ــتخراج بوکس ــه اس در ۳ مرحل

مــی شــود. ســنگ بوکســیت در فرآینــدی بــا اســتفاده از روش شــیمیایی در کارخانــه هــای تولیــد 

آلومینــا بــه اکســید آلومینیــوم یــا آلومینــا تبدیــل مــی شــود. در ایــن فرآینــد از ۴ تــن بوکســیت، ۲ 

تــن پــودر آلومینــا بــه دســت آمــده و از ایــن مقــدار یــک تــن فلــز آلومینیــوم اســتحصال مــی شــود. 

یکــی از ایــن مزیــت هــا کــه بــرای تولیــد آلومینیــوم در کشــور وجــود دارد، ذخایــر گازی اســت کــه 

کشــورهای نفــت خیــز جهــان بــه ویــژه در حــوزه خلیــج فــارس، از آن بهــره منــد هســتند. فاصلــه 

مــرف رسانــه آلومینیــوم در ایــران از مقــدار جهانــی آن درحــال افزایــش اســت یعنــی دنیــا رسیــع 

تــر از ایــران درحــال اســتفاده بیشــر از ایــن فلــز پایــه در حرکــت اســت. ایــن درحالــی اســت کــه 

ایــران بــه عنــوان یکــی از پایــه گــذاران صنعــت آلومینیــوم در منطقــه خاورمیانــه )کــه خــود درحــال 

حــارض یکــی از قطــب هــای صنعــت آلومینیــوم جهــان اســت( شــناخته مــی شــود. درحــال حــارض 

ــده ای  ــه مشــکالت عدی ــوم کک ب ــا و پرولی ــه آلومین ــه از جمل ــن مــواد اولی ــل تامی ــه دلی کشــور ب

برخــورد کــرده و الزم اســت بــرای تامیــن مــواد اولیــه و کاهــش هزینــه هــای تولیــد، کارخانــه هــای 

تولیــد آلومینــا و پرولیــوم کک ســاخته شــوند.
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بــزرگ تریــن واحــد تولیــد آلومینیــوم کشــور در بیســت و ششــمین روز از آذرمــاه بــه شــکل آزمایشــی راه انــدازی شــد. ایــن واحــد بــزرگ صنعتــی کار خــود را 

در ابتــدا بــا دو دیــگ و ســپس ۱۰دیــگ آغــاز کــرده و در ادامــه ۴۰ تــا ۸۶ دیــگ در ســالن شــامره یــک فعالیــت خواهنــد کــرد. مجمــوع دیــگ هــای ۳ ســالن 

بــه ۲۵۸ دیــگ خواهــد مــی رســد تــا فــاز نخســت بهــره بــرداری از آلومینیــوم جنــوب بــه ظرفیــت ۳۰۰ هــزار تــن کامــل شــود. بــا بهــره بــرداری از فــاز نخســت 

آلومینیــوم جنــوب کل تولیــد آلومینیــوم کشــور بــه حــدود ۸۰۰ هــزار تــن خواهــد رســید. رشکــت آلومینیــوم جنــوب بــا رسمایــه گــذاری ۱/۲ میلیــارد دالری و 

اشــتغال زایــی هــزار و ۶۵۰ نفــر بــه طــور مســتقیم از امــروز در مــدار تولیــد قــرار خواهــد گرفــت. ایــن واحــد صنعتــی در صــورت راه انــدازی ، بــه تنهایــی 

۴۰ درصــد آلومینیــوم کشــور را تولیــد خواهــد کــرد و بــه تولیــد بیــش از یــک میلیــون تــن شــمش آلومینیــوم در طــرح هــای توســعه ای خــود خواهــد رســید.

منابع :  مس پرس - بازار فلزات ایران
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