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اجــرای قانــون  محیــط زیســتی ســازمان بیــن املللــی دریانــوردی )IMO( از اول 

ژانویــه ۲۰۲۰ مبنــی بــر اســتفاده کشــتی هــا از ســوخت کــم ســولفور بــر نفــت 

ــز ماننــد قوانیــن قبلــی برنــدگان و  ــرات فراوانــی گذاشــت. ایــن قانــون نی تأثی

بازندگانــی را بــه همــراه خواهــد داشــت. بررســی هــا نشــان مــی دهــد بیــن 

۵۰ تــا ۸۰ هــزار کشــتی در رس تــا رس دنیــا مشــمول ایــن قانــون خواهنــد شــد. 

ــی  ــود، بدیه ــی ش ــام م ــا انج ــق دری ــا از طری ــارت دنی ــد تج ــش از ۹۰ درص بی

اســت کــه نــوع، قیمــت و فراوانــی ســوخت کشــتی هــا بــر تجــارت دنیــا تاثیــر 

گــذار خواهــد بــود. بــه عبارتــی دیگــر بــا توجــه بــه اقبــال خریــداران نفــت بــه 

گریــد هــای شــیرین تــر و ســبک بایــد شــاهد بهبــود قیمــت ایــن نــوع نفــت، و 

از ســوی دیگــر افــت قیمــت نفــت تــرش و ســنگین در آینــده نزدیــک باشــیم. 

بــر اســاس ایــن قانــون میــزان ســولفور )گوگــرد( ســوخت کشــتی هــا از ابتــدای   

ــه  ــد. البت ــد برس ــه ۰/۵ درص ــد ب ــزان ۳/۵ درص ــد از می ــالدی بای ــال2020 می س

کشــتی هایــی کــه از دســتگاه تصفیــه دودکــش اســتفاده می کننــد، اجــازه دارند 

ــون از ســال  ــد. ایــن قان ــاال اســتفاده کنن کــامکان از ســوخت هــای ســولفور  ب

۲۰۰۵ رشوع شــده و بــه تدریــج بــر ایــن محدودیــت هــا افــزوده شــده اســت. 

پیــش بینــی هــا از کاهــش روزانــه مــرف ســوخت کشــتی بــا ســولفور بــاال در 

ژانویــه تــا ســطح ۱/۳ میلیــون بشــکه از میانگیــن ۳/۵ میلیــون بشــکه در ســال 

۲۰۱۹ خــر مــی دهنــد. ایــن قانــون بــا هــدف کاهــش آالینــده هــای محیطــی از 

ورود ۸/۵ میلیــون تــن ســولفور اکســید در ســال جلوگیــری خواهــد کــرد. 

گلدمــن ســاکس در گزارشــی عنــوان کــرد کــه ایــن قانــون در ســال اول هزینــه 

ــولند،  ــور اس ــت. ت ــد داش ــگاهی خواه ــد پاالیش ــر فرآین ــارد دالری ب 200 میلی

ــالف  ــت: اخت ــال گف ــریت ژورن ــه وال اس ــی ب ــل دریای ــل و نق ــناس حم کارش

قیمتــی بیــن ایــن دو ســوخت مــی توانــد بــه هــزار دالر در هــر تــن تــا پایــان 

ــری  ــه بارب ــه هزین ــارد هــا دالر ب ــن صــورت میلی ــه در ای ســال ۲۰۲۰ برســد ک

ــون  ــن قان ــده ای ــت بازن ــوان گف ــی ت ــی م ــه نوع ــس ب ــد. پ ــی افزای ــی م دریای

رشکــت هــای حمــل و نقــل و همچنیــن بســیاری از تولیدکننــدگان نفــت 

)IMO( سازمان بین المللی دریا نوردی

بـازار انرژیبـازار انرژی
در دام کـرونادر دام کـرونا

گروه اقتصادی
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ســنگین و تــرش در خاورمیانــه، کانــادا و روســیه خواهنــد بــود و برنــده آن پاالیشــگاه هــا، 

تولیدکننــدگان نفــت خــام شــیرین در دریــای شــامل، تگــزاس و نیجریــه کــه دارای ســولفور 

ــود.  ــی اســت خواهــد ب پایین

گــزارش هــای رویــرز نشــان از پایبنــدی برخــی اعضــای متخلــف در توافــق نفتــی از جملــه 

عــراق در مــاه دســامر بهبــود  و تولیــد نفــت ایــن گــروه در مجمــوع کاهــش یافتــه اســت. 

بــا ایــن حــال ســطح تولیــد اوپــک همچنــان باالتــر از توافــق جدیــد بــوده اســت، بنابرایــن 

ــا کاهــش بیشــر تولیــد خــود  ــا ایــن کشــورها در مــاه جــاری میــالدی ب بایــد دیــد کــه آی

ســعی در اجــرا و پایبنــدی بــه توافــق جدیــد نفتــی خواهنــد داشــت یــا خیــر؟ عامــل بنیادی 

دیگــر نیــز افزایــش موجــودی انبارهــای تجــاری نفــت آمریــکا اســت کــه بــر کاهــش قیمــت 

نفــت اثرگــذار بــود. پیــش از ایــن اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا اعــالم کــرده بــود، حجــم 

ایــن ذخایــر حــدود ۱/۲ میلیــون بشــکه افزایــش یافتــه اســت. 

بـازار سـرمایهبـازار سـرمایه
بــه کمـــکبــه کمـــک
نفـتنفـت  مـی آید؟مـی آید؟

بازدهــی بســیار مناســب بــازار رسمایــه در ســال 98 

موجــب شــده کــه مدیــران نفتــی بــا توجــه بــه تحریــم 

ــه فکــر  ــروژه هــا ب ــی پ ــن مال ــان تأمی هــا و قطــع رشی

تأمیــن مالــی نفــت از مســیر بــازار رسمایــه باشــند، 

صنعــت نفــت بــه عنــوان موتــور محــرک اقتصــاد ســاالنه 

ــاز دارد،  ــه نی ــارد دالر رسمای ــا ۲۵ میلی ــل ۲۰ ت ــه حداق ب

کــه در صــورت عــدم تحقــق ایــن موضــوع آســیب هــای 

ــدوق  ــد. صن ــی منای ــه وارد م ــن چرخ ــه ای ــی را ب فراوان

توســعه ملــی، فاینانــس خارجــی، منابــع بانکــی و بــازار 

پــول، اوراق مشــارکت و انــواع اوراق مالــی اســالمی یــا 

فــروش بخشــی از ســهام رشکتــی بــرای رسمایــه گــذاری 

در پــروژه هــای جدیــد راهکارهایــی اســت کــه در 

ســالیان گذشــته مــورد توجــه مدیــران نفتــی بــوده 

ــال  ــه در 5 س ــای نشــان از آن دارد ک اســت. بررســی ه

ــه  ــارد دالر رسمای ــه 30 میلی ــاز ب ــش نی ــن بخ ــده ای آین

گــذاری در تکمیــل طــرح هــای نیمــه متــام، و مبلغــی در حــدود ۱۰ تــا ۱۲ میلیــارد دالر بــرای طــرح 

ــر از ایــن دو مــورد بخــش  ــه غی ــه اجــرا نرســیده، و ب هــای تحقیاتــی کاملــی کــه هنــوز بــه مرحل

ــه  ــش از دیگــر بخــش هــا ب ــی کشــور بی ــرداری از مخــازن گازی و نفت ــره ب ــد و به اکتشــاف، تولی

رسمایــه نیازمنــد اســت. بــه گفتــه وزیــر نفــت، ده هــا میلیــارد اعتبــار بــرای توســعه صنعــت نفــت، 

توســعه میــدان هــای نفتــی و گازی، نوســازی و بازســازی تاسیســات نفــت نیــاز اســت کــه وزارت 

نفــت بــا انعقــاد قراردادهایــی در قالــب IPC، EPC وEPD و از طریــق روش هــای ســخت انتشــار 

ــد. و عــدم فعالیــت  ــده مبان ــان فعالیــت زن ــا جری ــه را جــذب کــرده ت اوراق بخشــی از ایــن رسمای

مناســب ایــن بخــش موجــب توقــف صنایــع دیگــر ماننــد صنایــع ماشــین ســازی، آهنگــری و ریختــه 

گــری خواهــد شــد.  رئیــس ســازمان بــورس از قابلیــت هــای بــازار رسمایــه بــرای تامیــن نیــاز صنعــت 

نفــت گفــت و عنــوان کــرد: یکــی از رضوری تریــن امــور مقطــع کنونــی تامیــن مالــی در صنعــت 

نفــت بــه عنــوان ثــروت ملــی کشــور اســت. شــاپور محمــدی رییــس ســازمان بــورس تریــح کــرد: 

کــه در گذشــته اقدامــات شایســته ای در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت ولــی بــا ایــن حــال هنــوز 

بــا شــکل ایــده آل فاصلــه داریــم. وی افــزود تعــداد رشکــت هــای پاالیشــی و پروشــیمی پذیرفتــه 

شــده در بــورس تهــران و فرابــورس ایــران افزایــش پیــدا کــرده اســت کــه ایــن خــود نوعــی تامیــن 

ــی محســوب می شــود. مال
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نفتنفت
نفــت خــام ســال 98 را بــا قیمــت 58 دالر 93 ســنت بــرای 

ــا  ــال ب ــدای س ــت در ابت ــای نف ــرد، به ــاز ک ــکه آغ ــر بش ه

توجــه بــه تحریــم هــای ایــران نویــد قیمــت هــای افزایشــی 

را مــی داد تــا جایــی کــه در ســوم اردیبهشــت قیمــت هــر 

بشــکه نفــت خــام بــه ســقف 66 دالر 35 ســنت رســید در 

ــت 74 دالر 56  ــت برن ــکه نف ــر بش ــت ه ــان قیم ــن زم ای

ــن ســقف 7 ماهــه مســیر  ــس از ای ــه شــد. پ ســنت معامل

نفــت مســیر پرنوســان ولــی کاهشــی بــود و مســائل حــول 

حواشــی جنــگ تجــاری آمریــکا بــا چیــن و ایــران هیــچ گاه 

ــر روی قیمــت نفــت بگــذارد،  ــر بســزایی ب نتوانســت تأثی

بهــای نفــت در ســال 98 دو بــار در تاریــخ هــای بیســت و 

ــم شــهریور مــاه و چهاردهــم آذر مــاه افزایــش هــای  هفت

هفتگــی نشــان داد ولــی دالیــل افزایشــی آن چنــان محکــم 

نبودنــد کــه مــدار جریــان نفــت را افزایشــی رقــم بزننــد، در 

ســیزدهم دی تــرور رسدار ســلیامنی دلیــل اصلــی افزایــش 

ــام،  ــت خ ــت نف ــه قیم ــن هفت ــود، در ای ــت ب ــت نف قیم

برنــت و اوپــک بــه باالتریــن قیمــت 6 ماهــه خــود رســیدند 

قیمــت بهــای نفــت بــه ترتیــب بــه 63/08 ، 68/69 و 70/89 

دالر بــر هــر بشــکه رســید. بســیاری از تحلیلگــران در ایــن 

بــازه معتقــد بودنــد کــه قیمــت نفــت بــا توجــه بــه تــرور 

رسدار ســلیامنی مســیر افزایشــی را دنبــال خواهــد کــرد ولــی ایــن پیــش بینــی بــه رسعــت رنــگ 

باخــت و نفــت در متــام مســیر زمســتان رونــد کاهشــی را بــه خــود گرفــت. 

پــس از فروکــش دامنــه هــای تنــش میــان ایــران و آمریــکا نفــت افــت شــدیدی را تجربــه کــرد بــه 

شــکلی کــه دقیقــا یــک هفتــه پــس از تــرور رسدار ســلیامنی نفــت حــدود یــک دالر معــادل ۱/۵ 

ــال حملــه  ــه دنب درصــد کمــر از قیمــت هــای پیــش از اقــدام تروریســتی آمریــکا قــرار گرفــت. ب

ــه  ــش ب ــکا در خــاک عــراق در واکن ــگاه نظامــی آمری ــه دو پای ــران ب ــه ای موشــکی و تالفــی جویان

اقــدام تروریســتی آمریــکا در اولیــن ســاعات بازگشــایی بازارهــا در ایــن روز، قیمــت نفــت بــا جهــش 

شــدیدی مواجــه شــد، امــا برخــالف ادعاهــای قبلــی  رئیــس جمهــور آمریــکا، پاســخ موشــکی ایــران 

واکنــش چندانــی از ســوی آمریــکا بــه دنبــال نداشــت و مجمــوع اظهــارات طــرف هــای آمریکایــی و 

ایرانــی موجــب شــکل گیــری ایــن گامنــه شــد کــه »خطــر یــک تقابــل نظامــی رفــع شــده اســت.« از 

ایــن رو، تــا پایــان معامــالت هــامن روز نفــت ســقوط شــدیدی را تجربــه کــرد.
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ایــن رشایــط بــرای نفــت از ســال هــا پیــش توســط برخــی از تحلیلگــران مطــرح 

مــی شــد کــه بــا توجــه بــه چنــد عامــل بنیــادی ماننــد صــادرات نفــت توســط 

آمریــکا، رشــد تولیــد خودروهــای برقــی و توســعه انــرژی هــای تجدید پذیــر آینده 

نفــت را بــه چالــش خواهنــد کشــید. بررســی دهــه گذشــته و تحــوالت نفــت در 

آن بــار دیگــر بــی ثباتــی ســوخت هــای فســیلی در برابــر اتفاقــات آتــی را گوشــزد 

مــی کنــد. نگاهــی بــه رونــد قیمــت هــا در یــک دهــه گذشــته نشــان مــی دهــد 

انفجــار قیمــت هــا بیــن ســال هــای 1387 تــا 1393 بــه ســقوطی ناخوشــایند در 

میانــه هــای 1394 منجــر شــد کــه تــا اوایــل 1398 ادامــه داشــت. در طالیــی تریــن 

دوره زمانــی بهــای شــاخص نفــت خــام برنــت توانســت بــه بهایــی در حــدود 143 

دالر در تیــر 1387 برســد، و در طــی 6 مــاه بــا کاهشــی محســوس بــه زیــر 40 دالر 

برگشــت ولــی ایــن کاهــش بــه رسعــت ترمیــم شــد و تــا ســال 93 بــا یــک نوســان 

کــم بــاالی 90 دالر قــرار داشــت. 

بــه گــزارش S&P پلتــس، طــی یــک دهــه گذشــته شــاخص نفــت خــام برنــت بــه 

ــن گــزارش بحــران  ــوده اســت. طبــق ای ــر بشــکه ب طــور متوســط روی ۷۹ دالر ب

هــای مالــی، افزایــش پیــش بینــی نشــده تولیــد نفــت در آمریــکا و تحــوالت پــر 

تنــش در خاورمیانــه، از جملــه عواملــی بــوده انــد کــه رونــد قیمتــی بــازار نفت در 

دهــه گذشــته را مشــخص کــرده انــد. نرشیــه فوربــس نیــز عنــوان کــرد، حملــه بــه 

تاسیســات نفتــی آرامکــو در عربســتان ســعودی اتفاقــی بــود کــه پیــش بینــی مــی 

شــد باعــث ایجــاد بــزرگ تریــن اختــالل عرضــه از ســال ۱۹۹۱ و جنــگ نفتکــش ها 

در خلیــج فــارس باشــد ولــی بــا توجــه بــه فراوانــی نفــت در بــازار مانــع از ریــزش 

چشــم گیــر قیمــت هــا شــد و بــازار بــا کمریــن اختــالل در مســیر خــود حرکــت 

کــرد. حتــی اعــامل تحریــم هــای نفتــی آمریکا علیــه ایــران و ونزوئال نیز نتوانســت 

ایــن بــازار را ملتهــب منایــد. اوپــک تنهــا راه تعــادل در قیمت بــازار نفــت را کاهش 

تولیــد نفــت بــا شــدتی بیشــر و کاهــش 500 هــزار بشــکه ای )۱/۷ میلیون بشــکه 

در روز در مقـایســــه با ۱/۲ مـیلیــــون بشــکه در روز( از ابتـــــدای ۲۰۲۰ تا پایان 

مــاه مــارس دانســت.
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ــرژی از  ــوالت ان ــد محص ــارد دالری خری ــش 52/4 میلی ــق افزای ــی تواف در پ

ایــاالت متحــده توســط کشــور چیــن بزرگریــن خریــدار و فروشــنده انــرژی 

جهــان وارد فــاز جدیــدی از تجــارت شــدند، ایــن تصمیــم دارای موانــع 

ــد افزایــش فــروش  ــرای محقــق شــدن اســت، تحلیلگــران معتقدن بســیاری ب

ــی  ــن ماموریت ــه چی ــنگ ب ــال س ــت، گاز و زغ ــارد دالر نف ــش از ۵۰ میلی بی

غیرممکــن اســت. چیــن بــر خریــد نفــت از آمریــکا تعرفــه ۵درصــدی و بــر 

واردات گاز و زغــال ســنگ ایــن کشــور تعرفــه ۲۵درصــدی وضــع کــرد. پیــش 

بینــی مــی شــود، مســائلی ماننــد ویــروس کرونــا و کاهــش شــدید ســفرهای 

هوایــی بــه چیــن بــه میــزان ۲۶۰ هــزار بشــکه میــزان مــرف ایــن کشــور را 

ــکا در تکمیــل ایــن تصمیــم دو شــخص و شــش رشکــت  کاهــش دهــد. آمری

مســتقر در دبــی، شــانگهای و هنــگ کنــگ را تحریــم کــرد، چهــار رشکــت از 

ایــن شــش رشکــت و دو فــرد تحریــم شــده بــا رشکــت ملــی نفــت ایــران در 

ارتبــاط بوده انــد. آمریــکا بــا ایــن تصمیــامت بــه دنبــال کاهــش و فشــار بــر 

صــادرات ایــران و عــدم درآمــد ارزی از نفت خــام، محصــوالت پروشــیمی و 

فــرآورده هــای نفتــی اســت.

نفت نفتآینده  آینده 
و بسته شدنو بسته شدن
حلقه تحریمحلقه تحریم

مقصر کاهش بهای نفت کیست؟
شــیوع ویــروس کرونــا و تعطیلــی کســب و کارهــا و اثرگــذاری آن بــر تقاضــای 

ــران  ــار تحلیلگ ــر از انتظ ــی فرات ــب کاهش ــی موج ــای جهان ــت در بازاره نف

شــد کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه عــدم تعــادل در بــازار نفــت تــا ظهــور 

ــا کشــف واکســن آن  ــا ی ــروس کرون ــرل وی ــا از کن ــن نشــانه ه کوچــک تری

ادامــه خواهــد داشــت. کاهــش قیمــت نفــت نســبت بــه اوج اخیــر خــود را 

ــد. اکنــون، خــرس هــا  در ادبیــات مالــی وضعیــت »فــاز خرســی« مــی گوین

ــدا  ــت بیشــری پی ــارات کاهشــی( فعالی ــا انتظ ــران ب ــه گ )ســمبلی از معامل

ــی  ــران جهان ــد. تحلیلگ ــرده ان ــدید ک ــا را تش ــت ه ــر قیم ــار ب ــرده و فش ک

معتقدنــد ویــروس کرونــا بــه منزلــه »قــوی ســیاه« بــازار نفــت اســت، کرونــا 

نــه تنهــا از نظــر زمــان وقــوع غافــل گیــر کننــده بــود، بلکــه از لحــاظ اثراتــی 

ــر تقاضــای نفــت خواهــد داشــت، فضــای نامعلومــی را ایجــاد کــرده  کــه ب

ــازار نفــت  ــرای ب ــی ب ــش بین ــل پی ــادر و غیرقاب ــی ن ــن وضعیت اســت. بنابرای

ایجــاد شــده کــه مشــابه قــوی ســیاه بــر خــالف تصــورات عمومــی اســت.

ــه  ــاه ب ــن م ــا 21 بهم ــد و ت ــاز ش ــاه آغ ــت از 17 دی م ــی نف ــیر کاهش مس

ــی  ــد در پ ــان ش ــه بی ــور ک ــامن ط ــی ه ــیر کاهش ــن مس ــد، ای ــول انجامی ط

ــی  ــن در پ ــی از 21 بهم ــورد ول ــم خ ــی رق ــای چین ــب و کاره ــی کس تعطیل

انتشــار کنــرل ویــروس کرونــا در چیــن مســیر نفــت مجــدد رونــد افزایــش را 

بــه مــدت کوتاهــی تــا ابتــدای اســفند داشــت، تحلیلگــران معتقنــد کــه مهــم 

تریــن عامــل در افزایــش قیمــت نفــت بــرون رفــت چیــن از اپیدمــی کرونــا 

ــد کاهشــی را از  ــه رسعــت رون ــن مســیر افزایشــی 10 روزه ب ــی ای ــود. ول ب

رس گرفــت، افزایــش تعــداد مبتالیــان بــه ویــروس کوویــد۱۹ در بســیاری از 

ــرد  ــی عملک ــار کاهش ــی، آم ــوص در کره جنوب ــه خص ــان و ب ــورهای جه کش

ــل  ــن دالی ــم تری ــر از ســال ۲۰۱۴ را از مه ــن ت ــن پایی ــا در چی پاالیشــگاه ه

ایــن موضــوع مــی تــوان عنــوان کــرد.

ــروس  ــده و انتشــار وی ــش آم ــاد پی ــط ح ــه رشای ــه ب ــا توج ــز ب عربســتان نی

کرونــا کــه منجــر بــه کاهــش مــرف نفــت در مقیــاس جهانــی شــد. در پــی 

ــت کــردن از  ــان روســیه از تبعی ــن می ــی در ای ــود ول ــد نفــت ب کاهــش تولی

موضــوع کاهــش تولیــدات نفتــی پشــتیبانی نکــرد، از ایــن رو ریــاض خاطــر 
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ــت روســیه  ــدون حامی ــی ب ــت از قیمــت نفــت، حت ــرای حامی ــرد ب نشــان ک

ــد  ــی توان ــوع م ــن موض ــرد. ای ــد ک ــدات خواه ــش تولی ــه کاه ــدام ب ــز اق نی

چالــش جدیــد اتحــاد بــزرگ نفتــی تحــت عنــوان اوپــک پــالس باشــد. ایــن 

ــی  ــزار و تصمیم ــتی را برگ ــت نشس ــوزه نف ــکالت ح ــی مش ــه در پ مجموع

ــو  ــورهای عض ــه کش ــی ک ــد در حال ــازار گرفتن ــارات ب ــالف انتظ ــال برخ کام

اوپــک پنــج شــنبه اعــالم کــرده بودنــد مــی خواهنــد ۱/۵ میلیــون بشــکه از 

ــد.  ــه ســد روســیه برخــورد کردن ــد ب ــه کــم کنن ــدات روزان تولی

ــل  ــاه آوری ــدای م ــد از ابت ــرار ش ــی ق ــچ توافق ــدون هی ــب ب ــن ترتی ــه ای ب

ــا  ــود ت ــی ب ــن کاف ــد و همی ــد کنن ــت تولی ــت نف ــدون محدودی ــورها ب کش

ــن  ــزرگ تری ــه قیمــت نفــت وارد شــود. ریزشــی کــه ب شــوک ۱۰ درصــدی ب

افــت از زمــان بحــران جهانــی ۲۰۰۸ محســوب مــی شــود. در پــی ایــن 

ــالس رو  ــک پ ــن خــروج از نشســت اوپ ــرژی عربســتان حی ــر ان ــم وزی تصمی

بــه وزرای دیگــر کشــورها گفــت: »پشــیامن خواهیــم شــد.«. عربســتان بــه 

برخــی رشکــت هــا اعــالم کــرده کــه در صــورت لــزوم مــی توانــد تولیــدات 

ــور  ــن کش ــاند، ای ــز برس ــکه در روز نی ــون بش ــش از ۱۲ میلی ــه بی ــود را ب خ

ــد  ــکه در روز تولی ــون بش ــر از ۱۰ میلی ــته کم ــال گذش ــک س ــش از ی در بی

کــرده اســت. در عیــن حــال ســعودی هــا قیمــت رســمی نفــت خــود را در 

ــازار نفــت روســیه  ــا کــه بــه طــور ســنتی ب ــازار اروپ بازارهــا بــه خصــوص ب

ــی  ــی م ــت کل ــد. در حال ــش داده ان ــابقه ای کاه ــم س ــکل ک ــه ش ــت، ب اس

تــوان عنــوان کــرد: کاهــش بیشــر در تولیــدات اوپــک پــالس بــرای جلوگیــری 

از انباشــت شــدن نفــت در انبارهــا و افــت قیمــت ، ســیگنال هــای الزم را 

بــرای رشــد مجــدد بهــای نفــت از بیــن مــی بــرد. چراکــه کاهــش بیشــر در 

تولیــدات اوپــک پــالس ملزومــات الزم را بــرای رشــد تولیــدات شــیل فراهــم 

ــع از تحریــک رشــد مــرف مــی شــود و ایــن دو  ــد و همزمــان مان مــی کن

هیــچ کــدام بــه اوپــک بــرای رســیدن بــه هــدف تعــادل بــازار نفــت کمــک 

نخواهــد کــرد. بنابرایــن بــه اعتقــاد ایــن کارشــناس رویــرز، تصمیــم روســیه 

مبنــی بــر مخالفــت بــا کاهــش بیشــر در تولیــدات اوپــک پــالس، تصمیــم بــه 

رهــا کــردن قیمــت هــا بــرای نوســان طبیعــی و متعــادل کــردن بــازار نفــت 

ــرای روســیه، هــم  اســت. در بلندمــدت ایــن تصمیــم درســت اســت، هــم ب

ــک. عربســتان و هــم کل اوپ

جنــگ
قیمت گذاری 

نفــت
ــان  نگاهــی تاریخــی بــه فروپاشــی شــوروی نشــان از آن دارد کــه ایــن جری

یــک بازنــده بــزرگ خواهــد داشــت، شــوروی در دهــه 80 بــا زیــر پاگذاشــن 

تعهــدات اوپــک و تولیــد بــی پــروای نفــت داســتان بزرگریــن جــدال قیمتــی 

ــدات  ــزان تولی ــتان می ــه عربس ــکلی ک ــه ش ــم زد ب ــتان رق ــا عربس ــت را ب نف

خــود را از 11 میلیــون بشــکه در روز بــه 2/5 میلیــون بشــکه رســاند، و ایــن 

امــر موجــب از دســت رفــن ســهم عربســتان از بــازار شــد، عربســتان طــی 

ــون بشــکه ای نفــت  ــا 6 میلی ــد 5 ت ــه ای اعــالم داشــتند خواســتار تولی بیانی

ــع نشــد و دســت  ــورد توجــه واق ــز م ــن موضــوع نی ــه ای در روز هســتند ک

آخــر ایــن کشــور تصمیــم بــه تولیــد حداکــری نفــت گرفــت و قیمــت نفــت 

ــی  ــط اقتصــادی خطرناک ــا 45 درصــد کاهــش در ســال 1986 رشای ــکا ب آمری

را بــرای شــوروی رقــم زد، بــه عقیــده برخــی کارشناســان ریــاض بــا عملکــرد 

ــا  ــازار بــه دنبــال رســیدن بــه اهــداف سیاســی بــود و ب اقتصــادی و ســهم ب

البــی آمریکایــی هــا، تولیــدات خــود را افزایــش و بــه تبــع آن قیمــت نفــت 

را کاهــش داد. و مثــره آن فشــار اقتصــادی و ایجــاد زمینــه فروپاشــی شــوروی 

ــا عــراق در اواخــر  ــه جنــگ ب ــان دادن ب ــرای پای ــران ب ــه ای 1991 و فشــار ب

ــرار  ــال تک ــر در ح ــار دیگ ــرای ب ــخ ب ــه تاری ــی ک ــال گوی ــد. ح ــه 80 ش ده

خواهــد بــود. البتــه عربســتان در ســال 1997 بــا همیــن اســراتژی بــه دنبــال 

فروپاشــی حکومــت در ونزوئــال بــود. در ایــن ســال درحالــی کــه بــه دلیــل 

بحــران اقتصــادی در کشــورهای آســیایی، بــازار نفــت بــا افــت تقاضــا مواجــه 

بــود، عربســتان در نشســت اوپــک کــه در آن ســال در جاکارتــا برگــزار شــد، 

ــدام ســعودی  ــش خواهــد داد. اق ــش را افزای ــه ســطح تولیدات ــرد ک ــالم ک اع

هــا موجــب شــد کــه در عــرض یــک ســال و نیــم نفــت بیــش از ۵۰ درصــد 

از ارزش خــود را از دســت بدهــد و بــه کمــر از ۱۰ دالر بــر بشــکه ســقوط 

ــال  ــت ونزوئ ــی نف ــت مل ــزرگ رشک ــای ب ــی ه ــه از بده ــتان ک ــد. عربس کن

ــا  ــود، ب ــط آگاه ب ــن رشای ــی از ای ــی عموم ــی و نارضایت ــای نفت ــه رشکت ه ب

افزایــش تولیــد و کاهــش قیمــت زمینــه فروپاشــی دولــت ونزوئــال را فراهــم 

ــه  ــدرت را ب ــال ق ــاوز در ونزوئ ــو چ ــه ۱۹۹۹ هوگ ــت در فوری ــرد. در نهای ک

طــور رســمی در دســت گرفــت و ایــن پایانــی بــر رونــق صنعــت نفــت ایــن 

کشــور بــود.
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تحلیلگــران و فعــاالن معتقدنــد کــه عربســتان در صــدد رویارویــی بــا روســیه 

و شــیل اســت البتــه ریــاض مــی دانــد کــه شکســت شــیل کار آســانی نیســت 

و بعیــد اســت کــه کرملیــن بــه ایــن موضــوع توجــه نداشــته باشــد، ابزارهــای 

ــد، آن هــا  ــه کار می برن ــی ب ــی آمریکای ــه رشکــت هــای نفت ــی متنوعــی ک مال

را در برابــر افــت قیمــت نفــت مقــاوم مــی کنــد. ریــاض و مســکو بــه دلیــل 

وابســتگی نفتــی و کمبــود ذخایــر ارزی کــه بــه نقطــه ضعــف آن هــا تبدیــل 

شــده توانایــی برابــری بــا آمریکایــی هــا را نخواهنــد داشــت، البتــه واشــنگن 

نیــز در برابــر هزینــه هــای بــاالی تولیــد بــا مشــکل مواجــه خواهــد شــد ولــی 

انعطــاف بیشــری در مدیریــت هزینــه هــا دارنــد. پیــش بینــی مــی شــود ایــن 

ــن  ــده ای نخواهــد داشــت. حــال ســوال ای ــچ برن ــوع هی ــرد در صــورت وق ن

ــه اقدامــی مــی شــود کــه  ــا ایــن کشــور راضــی ب ــه مطــرح مــی شــود آی گون

ــری بودجــه اش را بیشــر، بدهــی اش را  رشــد اقتصــادی اش را کندتــر، ک

ــر و منابــع ارزی اش را بیشــر کاهــش خواهــد داد؟ ســنگین ت

میــزان قابــل توجــه ظرفیــت بــی اســتفاده در زمــان هــای غیرپیــک، هزینــه متــام شــده پاییــن بــرق در صــورت دریافــت 

ــا تبدیــل ســوخت اولیــه بــه انــرژی بــرق، وجــود زیرســاخت مناســب در  منابــع ارزان ســوخت، افزایــش ارزش افــزوده ب

شــبکه بــرق و تــوان تولیــد بــاالی کشــور بــر اســاس ظرفیــت نامــی نصــب شــده مهــم تریــن فرصــت هــای صنعــت بــرق 

کشــور اســت، کــه ایــن مــوارد در کنــار ضعــف هایــی از قبیــل تاثیرگــذاری ناکافــی بخــش خصوصــی در سیاســت گــذاری 

هــای مرتبــط بــا تولیــد بــرق، اجبــار بــه توقــف صــادرات بــرق در رشایــط کمبــود بــرق داخلــی، عــدم تجربــه کافــی در 

تعییــن قیمــت بــرق صادراتــی، نبــود ظرفیــت اضافــی در ســاعات پیــک و کمبــود منابــع رسمایــه گــذاری جهــت توســعه 

ظرفیــت و افزایــش ظرفیــت صادراتــی در کنــار مســائل و مصائــب گاز، نفــت و پروشــیمی در حــوزه صــادرات فرصتــی 

عظیــم را بــرای آینــده کشــور بــه وجــود خواهــد آورد. 

فرصتــی بــه مراتــب جــذاب تــر از گذشــته بــا وجــود ذخایــر عظیــم گاز طبیعــی بــرای تولیــد بــرق، کاهــش نیــاز بــه تامیــن 

ــرات و... در صــورت صــادرات، افزایــش وابســتگی سیاســی اقتصــادی کشــورهای  ــه هــای تعمی ــرای هزین ارز از دولــت ب

مجــاور بــا گســرش صــادرات و بهبــود امنیــت منطقــه، موقعیــت جغرافیایــی مناســب ایــران در منطقــه و ایجــاد پیامدهــای 

خارجــی مثبــت صــادرات انــرژی بــرق بــرای ســایر فعــاالن ایــن صنعــت از جملــه پیامنــکاران، مشــاوران و تامیــن کننــدگان 

تجهیــزات پدیــد آمــده اســت.

برق
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البتــه نــا گفتــه نخواهــد مانــد کــه بــرای صــادرات پنــج تهدیــد کلیــدی نیــز وجــود دارد مداخلــه گســرده دولــت 

در امــور تصــدی گــری بــرق، بالتکلیفــی در تعییــن قیمــت ســوخت، مشــکالت سیاســی در برقــراری ارتبــاط موثــر 

بــا همســایگان بــه خصــوص در قســمت رشقــی کشــور، عــدم اجرایــی شــدن برخــی از اســناد بــاال دســتی در زمینــه 

صــادرات بــرق و ابهــام در زمینــه امــکان دریافــت مجــوز وزارت نیــرو بــرای احــداث خطــوط انتقــال صادراتــی 

جدیــد و اســتفاده از آن هــا توســط بخــش خصوصــی کــه بــا تعییــن و تکلیــف شــدن آن مــی تــوان بــه آینــده 

ایــن بخــش بســیار امیــدوار بــود.

ــه  ــرژی ب ــورس ان ــرق در ب ــه ب ــی عرض ــت فعل ــت: در وضعی ــرژی گف ــورس ان ــل ب ــینی مدیرعام ــیدعلی حس س

صــورت مســتمر و عمــده بــا رشکــت هــای توزیــع شــهری و رشکــت هــای صنعتــی اســت کــه خــود بــه صــورت 

مســتقیم، بــرق را از رشکــت هــای بــرق  منطقــه ای خریــداری مــی کننــد. امــا رشکــت هــای بــزرگ کــه مــرف 

ــن  ــون ای ــه اکن ــد ک ــی کنن ــرق م ــد ب ــه خری ــدام ب ــه ای اق ــای منطق ــرق ه ــت ب ــتند از رشک ــی هس ــده اصل کنن

معامــالت در بــورس انــرژی صــورت مــی گیــرد و بســیار پــر رونــق اســت. در بودجــه ســال ۹۹وزارت نیــرو اجــازه 

ــدارد. ــرق را ن افزایــش بیــش از ۷ درصــد تعرفــه آب و ب

گازوئیلگازوئیل
در آذرمــاه امســال بــه طــور میانگیــن روزانــه ۱۳۴ میلیــون و ۴۰۰ هــزار 

لیــر گازوئیــل در کشــور مــرف شــده اســت کــه ایــن مقــدار در مقایســه 

بــا مــدت مشــابه پارســال ۴۱/۳ درصــد رشــد نشــان مــی دهــد. ایــن رشــد 

ــور و  ــای کش ــروگاه ه ــع و نی ــه صنای ــی ب ــش گاز تخصیص ــی از کاه حاک

جایگزیــن شــدن آن بــا ســوخت مایــع اســت، ســوالی کــه در مــورد ایــن 

محصــول مطــرح اســت ایــن اســت کــه کاهــش تولیــد گاز چــه اثــری بــر 

آلودگــی و درآمدهــای ارزی کشــور خواهــد داشــت؟ در گام نخســت 

تغییــرات در میــزان گاز تحویلــی بــه صنایــع و نیــروگاه هــا تبعــات 

گســرده ای در حــوزه ســالمت را بــه دنبــال خواهــد داشــت. و در گام دوم 

نیــز بــه معنــای عــدم انتفــاع ایــران از صــادرات ســوختی اســت کــه مــی 

توانــد منبــع جایگزیــن مناســبی بــرای صــادرات نفــت خــام در روزهــای 

تحریــم باشــد. و افــزون بــر ایــن قطــع خــوراک گاز واحدهــای پروشــیمی 

بــه معنــای قطــع صــادرات اوره و متانــول دو محصــول صادراتــی غیرنفتــی 

و کاهــش درآمدهــای ارزی کشــور اســت. بــه عبــارت دیگــر ایــن فرآینــد 

کاهــش درآمــد ارزی ۱۳ میلیــون دالری در روز را بــه همــراه خواهــد 

داشـــت. حـــال بــه ســـادگی مــی تــوان بــه پرســش پاســــخ داد، دولــــت 

گریــزی جــز کاهــش اجبــاری تولیــد گاز بــه دنبــال تحریــم هــای آمریــکا 

ــه گازوئیــل در حــال  علیــه صــادرات نفــت کشــور را نداشــته اســت. البت

حــارض منبــع خوبــی بــرای ارز آوری اســت. بــه گــزارش رویــرز ایــران بــا 

صــادرات گازوئیــل بــه کشــورهای عــراق، افغانســتان، پاکســتان و ســوریه 

ــره  ــکالت ارز آوری چی ــر مش ــی ب ــه نوع ــی ب ــی و دریای ــق زمین از طری

  )FGE(شــده اســت. بــر اســاس آمارهــای موسســه فکــت گلوبــال انــرژی

صــادرات گازوئیــل ایــران در ســه مــاه پایانــی ســال ۲۰۱۹ بــه حــدود ۹۵ 

هــزار بشــکه در روز رســید.
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بنزین
در پایــان فصــل پاییــز بهریــن عملکــرد بــورس انــرژی از آغــاز بــه کار خــود رقــم 

خــورد، در پایــان آذر شــاهد رشــد محســوس حجــم و ارزش معامــالت بودیــم 

ارزش معامــالت بــازار فیزیکــی بــورس انــرژی در آذر بــه رقــم ۸ هــزار و ۲۵۶ 

ــدی  ــن رکوردشــکنی نشــان از جذابیــت هــا و توامنن ــارد تومــان رســید. ای میلی

واقعــی بــورس انــرژی در فــاز صــادرات حکایــت دارد. کــه بــه نســبت مــاه قبــل 

و مــاه مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب رشــد ۱۵۵ و 181 درصــدی را نشــان مــی 

دهــد. البتــه ایــن افزایــش مدیــون عملکــرد خــوب بنزیــن در ایــن بــازار بــود.

ــن  ــه ای ــر رســید ک ــون لی ــه 75 میلی ــاه ب ــز در آذرم ــن نی ــه بنزی مــرف روزان

ــود،  ــت مــرف ســوخت در کشــور ب ــال اجــرای طــرح مدیری ــه دنب کاهــش ب

ایــن مقــدار نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل کــه 89 میلیــون و 800 هــزار 

لیــر بــود کاهــش 15/9 درصــدی را نشــان داد. میانگیــن مــرف روزانــه بنزیــن 

کشــور از ابتــدای ســال ۹۸، حــدود ۴/ ۹۴ میلیــون لیــر بــود.

در پــی تشــدید تنــش هــای منشــا آلودگــی هــوای تهــران ســازمان ملــی 

اســتاندارد نتایــج آزمــون ۹۸ کیفیــت بنزیــن را اعــالم کــرد. از آغــاز فصــل رسد 

ــد کــه  ــه ان ــی قــرار گرفت ــن مــورد ارزیاب ــه بنزی ســال جــاری تاکنــون ۱۳۲ منون

شــاخص اکتــان منونــه هــای رصــد شــده برابــر بــا ۹۱/۵ بــوده اســت )حداقــل 

مجــاز بــرای اکتــان تحقیقــی براســاس اســتانداردهای تدویــن شــده ۹۱ اســت(. 

ــه دســت آمــده  ــده آن اســت کــه عــدد ب داده هــای اعــالم شــده نشــان دهن

بــرای گــروه هــای آروماتیــک هــا ۱۱/۵، الفیــن هــا ۳/۹، بنــزن ۰/۴۸ و گوگــرد 

ــر از حــد مجــاز بــوده اســت.  ۳۲/۸ بــوده کــه همگــی پاییــن ت
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پتروشیمی

بررســی بــازار پروشــیمی در ســال 2019 حکایــت از آن دارد کــه ایــن صنعــت متأثــر از جنــگ تجــاری آمریــکا بــا چیــن، 

محدودیــت هــای صادراتــی آمریــکا بــرای ایــران، فــراز و فرودهــای بهــای نفــت و ریســک هــای ژئوپلیتیــک در نیمــه 

اول ســال 2019 رونــد کاهشــی را پیــش گرفــت و بــه طــور دقیــق تــر مــی تــوان گفــت کــه دلیــل اصلــی ایــن امــر نیــز 

تعرفــه هــای تجــاری آمریــکا بــرای محصــوالت پروشــیمی چینــی و انتقــال اثــر تحریــم محصــوالت پروشــیمی ایــران 

ــال ۲۰۱۹  ــکا در س ــن و آمری ــدرت چی ــن دو ابرق ــاری بی ــگ تج ــر جن ــارت دیگ ــه عب ــا ب ــود. ی ــی ب ــه بازارهــای جهان ب

باعــث تزریــق عــدم اطمینــان وســیع بــه بــازار پروشــیمی و بــه طــور خــاص رسمایــه گــذاران ایــن صنعــت شــد.  و ایــن 

موضــوع ادامــه داشــت تــا بــا توافــق چیــن و آمریــکا بــازار بــار دیگــر بــه رونــق نســبی دســت یافــت و تعــادل بــه بــازار 

و صنعــت پروشــیمی خاورمیانــه بازگشــت. امــا بــه حتــم منــی تــوان عنــوان کــرد کــه مســائل کاهشــی ایــن بــازار بــه 
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طــور کامــل مرتفــع شــده باشــد و هــر لحظــه ممکــن اســت کــه واشــنگن طــرح 

جدیــدی را پیامیــش کنــد. شــورای پروشــیمی آمریــکا در ایــن بــاره اخیــرا اعــالم 

ــاری،  ــای تج ــت ه ــت در سیاس ــدم قطعی ــی و ع ــد جهان ــف در تولی ــرد ضع ک

رشــد تولیــد مــواد شــیمیایی ایــاالت متحــده را در ســال ۲۰۲۰ تعدیــل خواهــد 

ــال  ــز انتق ــی نی ــای آمریکای ــت ه ــی شــود برخــی از رشک ــی م ــش بین ــرد. پی ک

خطــوط تولیــد خــود را بــه کشــورهایی خــارج از خــاک ایــاالت متحــده طــرح 

ریــزی مناینــد.

ــل  ــه از فص ــن هفت ــه DEPPI در اولی ــوم ب ــای موس ــت پلیمره ــاخص قیم ش

زمســتان در بــورس کاال بــا ۲/۴۵ درصــد رشــد هفتگــی روبه رو شــد که بیشــرین 

رشــد در آذر مــاه بــود. در همیــن هفتــه شــاهد رشــد ۸/۳۸ درصــدی عرضــه هــا 

در بــورس کاال نیــز بودیــم و ایــن رقــم بــه بیــش از ۹۱ هــزار و ۵۰۰ تــن افزایــش 

یافــت، یعنــی ســومین حجــم عرضــه بــاالی ســال جــاری نیــز بــه ثبــت رســید. 

بررســی هــای نشــان مــی دهــد کــه در ایــران نیــز در بخــش کاالهــای منتخــب 

 ،)SBR( شــیمیایی و پروشــیمی پنــج محصــول شــامل ،اســتایرن بوتادیــن رابــر

،پلــی پروپیلــن )PP(، اوره ، پلــی اتیلــن)PE( و پلــی اتیلــن ترفتــاالت PET، مــی 

شــود. امــا داده هــای اعــالم شــده بیانگــر آن اســت کــه از مجمــوع محصــوالت 

منتخــب شــیمیایی و پروشــیمی هشــت محصــول ،پلــی اســتایرن، پلــی کربنــات 

)PC(، اپوکســی رزیــن)ER(، پلــی بوتادیــن رابــر )PBR(، و ،اکریلونیریــل 

بوتادیــن اســتایرن )ABS(، بیشــرین افــت تولیــد را داشــته انــد. براســاس داده 

ــد کاالهــای منتخــب شــیمیایی و پروشــیمی  هــای اعــالم شــده مجمــوع تولی

برابــر بــا ۳۶ میلیــون و ۷۵۶هــزار تــن بــوده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 

قبــل افتــی ۰/۳ درصــدی داشــته اســت. بــا توجــه بــه داده هــای اعــالم شــده 

مجمــوع تولیــد محصــوالت پلیمــری برابــر بــا ۴ میلیــون و ۷۳۸ هــزار تــن بــوده 

و مجمــوع شــیمیایی هــا نیــز بیــش از ۳۲ میلیــون تــن ثبت شــده اســت. حســن 

ــوان  ــران عن ــی ته ــاق بازرگان ــدن ات ــان عضــو کمیســیون صنعــت و مع احمدی

ــگاه  ــر ن ــری دارد و اگ ــش موث ــی نق ــادرات غیرنفت ــت در ص ــن صنع ــود: ای من

توســعه ای و همچنیــن رسمایــه گــذاری در ایــن بخــش مــی تــوان بــه تحــول در 

اقتصــاد ایــران امیــدوار بــود. 

ســیدعلی حســینی مدیرعامــل بــورس انــرژی ایــران در گفــت و گویــی از وقــوع 

3 جریــان مهــم در بــورس انــرژی خــر داد و عنــوان کــرد: رشــد حجــم عرضــه و 

افزایــش ارزش دادوســتد ۲ کلیــد واژه اصلــی در بــورس انــرژی ایــران محســوب 

مــی شــود کــه در ســال جــاری محقــق شــده اســت. افزایــش تعــداد و متنــوع 

ــای پاالیشــگاهی و  ــرآورده ه ــی ف ــار رشــد حجم ــا در کن ــر شــدن عرضــه ه ت

پروشــیمیایی در بــورس انــرژی بســر اصلــی بــرای رشــد حجــم معامــالت را در 

ایــن بــازار رســمی فراهــم مــی آورد.  انتشــار اوراق، راهــکار جدیــد تامیــن مالــی 

در بــورس انــرژی بــه همــراه رشــد بــی نظیــر بــورس انــرژی در ســال ۹۸ مدیــون 

عرضــه هــای موفــق حاصــل برنامــه ریــزی و تــالش تیــم بــورس انــرژی بــوده 

ــورس  ــرد: درحــال حــارض همــکاری و هامهنگــی ب اســت وی خاطــر نشــان ک

انــرژی و رشکــت پاالیــش و پخــش در گســرده تریــن ســطح قــرار دارد.

ــین  ــزرگ و تئوریس ــی ب ــن امللل ــای بی ــه ه ــای موسس ــی ه ــش بین ــی پی متام

هــای نفتــی شکســت خــورد، بــه دنبــال شکســت مذاکــرات اوپــک  پــالس بــرای 

کاهــش تولیــدات و اعــالم جنــگ قیمتــی در بــازار نفــت، ایــن موسســات پیــش 
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ــا 20 دالری  ــش 15 ت ــا کاه ــال ۲۰۲۰ ب ــرای س ــت ب ــای نف ــود را از به ــی خ بین

رقــم زدنــد. آخریــن هفتــه ی اســفند بیشــرین افــت روزانــه و بیشــرین افــت 

هفتگــی قیمــت هــا حاصــل شــد. آژانــس بیــن املللــی انــرژی پیش بینــی کــرد: 

کــه تقاضــای نفــت در ســال جــاری ۹۰ هــزار بشــکه در روز کاهــش یابــد. ایــن 

پیــش بینــی هــا بــه دنبــال تبدیــل شــیوع ویــروس کرونــا از یــک اپیدمــی بــه 

یــک پاندمــی و نگرانــی از تاثیــر گســرده آن بــر اقتصــاد جهانــی رخ داده اســت. 

اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا در جدیدتریــن گــزارش ماهانــه خــود بــرآورد کــرد 

کــه بهــای نفــت برنــت و نفــت خــام آمریــکا در ســال جــاری میــالدی حــدود ۱۸ 

دالر معــادل بیــش از ۳۰ درصــد کاهــش خواهــد یافــت، بــه عبــارت دیگــر پیــش 

بینــی ایــن اداره از متوســط بهــای نفــت خــام در ایــن کشــور حــدود ۳۸ دالر بــر 

بشــکه بــرای ســال ۲۰۲۰ خواهــد بــود. همچنیــن اداره اطالعــات انــرژی آمریــکا 

ــون بشــکه  ــر از ۱۳ میلی ــکا را در ســال  2020 کم ــت آمری ــد نف متوســط تولی

در روز پیــش بینــی کــرد. موسســه اعتبارســنجی پالتــس نیــز بالفاصلــه بعــد از 

شکســت مذاکــرات اوپــک و متحدانــش بــرآورد خــود از بهــای نفــت را کاهــش 

ــت  ــط نف ــه متوس ــد ک ــی کن ــی م ــگ پیش بین ــال ریتین ــی گلوب ــد پ داد. اس ان

برنــت در ســال جــاری میــالدی ۴۰ دالر و متوســط نفــت خــام آمریــکا ۳۵ دالر 

بــر بشــکه باشــد. خرگــزاری رویــرز بــا برگــزاری یــک نظرســنجی از 21 تحلیلگــر 

بــه متوســط بهــای 42 دالر بــر هــر بشــکه نفــت برنــت رســید. درحالــی کــه در 

نظرســنجی مــاه گذشــته ایــن خرگــزاری بهــای ایــن نفــت شــاخص بیــش از ۶۰ 

دالر پیــش بینــی شــده بــود. بانــک انگلیســی بارکلیــز پیــش بینــی مــی کنــد کــه 

متوســط قیمــت نفــت خــام آمریــکا در ســال جــاری میــالدی 40 دالر و متوســط 

قیمــت نفــت برنــت 43 دالر بــر بشــکه باشــد، ایــن قیمــت هــا نیــز بــه ترتیــب 

14 و 16 دالر از پیــش بینــی قبلــی ایــن بانــک کمــر اســت. بانــک آمریکایــی 

مــورگان اســتنلی پیــش بینــی کــرده  در فصــل دوم ســال 2020 قیمــت نفــت 

برنــت 35 دالر بــر بشــکه و نفــت خــام آمریــکا 30 دالر بــر بشــکه باشــد. پیــش 

بینــی مــاه گذشــته آن هــا بــه ترتیــب 5/ 57 و 5/ 52 دالر بــر بشــکه بــود. بانــک 

انگلیســی اســتاندارد چارتــرد نیــز پیــش بینــی خــود از نفــت برنــت را برای ســال 

ــی  ــاکس پیش بین ــن س ــاند. گلدم ــه 35 دالر رس ــکه ب ــر بش ــاری از 64 دالر ب ج

ــد. بانــک آو  ــز ســقوط کن ــر بشــکه نی ــا ســطح 20 دالر ب ــد کــه نفــت ت می کن

آمریــکا، آی ان جــی بانــک و ســی تــی گــروپ نیــز بــه ترتیــب پیــش بینــی 30، 

33 و 20 دالر در هــر بشــکه را بــرای ســال جــاری دارنــد. بــه گفتــه وال اســریت 

ژورنــال، نیمــی از رشکــت هــای حفــاری نفــت صنعــت شــیل در صــورت باقــی 

مانــدن قیمــت در همیــن ســطح ورشکســته خواهنــد شــد. عــالوه بــر ایــن بــا 

ــه ایــن کــه ایــن صنعــت تاثیــر قابــل توجهــی در اشــتغال زایــی چــه  توجــه ب

ــدرال در  ــای ف ــت ه ــی دول ــق درآمدزای ــه از طری ــتقیم و چ ــورت مس ــه ص ب

ایالــت هــای نفــت خیــز داشــته اســت، چشــم انــداز افزایــش آمــار بیــکاری نیــز 

بــه همــراه خواهــد داشــت.از طــرف دیگــر هــر شــهروند آمریکایــی بــه طــور 

متوســط ۱۰۷۲ دالر در ســال ۲۰۱۷ بــرای ســوخت موتــوری هزینــه کــرده اســت. 

در حــال حــارض بهــای هــر گالــن )معــادل ۳/۷۸۵ لیــر( بنزیــن در جایــگاه هــای 

ســوخت ایــن کشــور بــه ۲۸/ ۲ دالر رســیده اســت کــه ارزان تریــن قیمــت از 

ســال ۲۰۱۷ اســت.

در نهایــت بــا بررســی متامــی تحلیــل هــای موسســات و فعــاالن ایــن بخــش مــی 

تــوان گفــت متوســط قیمــت نفــت خــام تــا پایــان ســال 2024 در کانــال هــای 

60 تــا 70 دالر بــر هــر بشــکه خواهــد بــود، 5 درصــد از کارشناســان میانگیــن 

قیمتــی نفــت را در ایــن بــازه بــاال 100 دالر و 16 درصــد کمــر از 50 دالر پیــش 

بینــی کــرده انــد. 

منابع:

پایــگاه اطــالع رســانی وزارت نفــت - صنــدوق بیــن املللــی پــول - گــزارش هــای 

اپــک - فایننشــیال تایمــز - اس پــی گلوبــال - نرشیــه فوربــس

پیش بینی
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ســال 99 و همچنیــن ســال هــای پیــش رو بــرای آینــده ایــران 

ــام  ــن رو نظ ــود، از ای ــی ش ــی م ــش بین ــش پی ــر تن ــیار پ بس

تصمیــم گیــر یــا سیاســت گــذار بایــد بودجــه 99 را در راســتای 

ــان و  ــر کارشناس ــوی دیگ ــد و از س ــم منای ــی تنظی ــع مل مناف

اصحــاب سیاســت فــارغ از منازعــات سیاســی، رصفــا براســاس 

ــه ایــن ســند نــگاه کننــد. عوامــل  منافــع بلندمــدت کشــور، ب

ــه  ــی ب ــی اعتنای ــوان ب ــن ســند را مــی ت ــن ای مخــرب در تدوی

قواعــد اقتصــادی، پنهــان کــردن مشــکالت، امتنــاع از اصالحــات 

اساســی در بودجــه، تســلیم شــدن در برابــر فشــار گــروه هــای 

ذینفــع، ســپردن امــور بــه افــراد نابلــد و تصمیــم گیــری هــای 

ناهامهنــگ و ناســازگار عنــوان منــود کــه دولــت را بــه ناتــرازی 

و کــری ســاختاری و فزاینــده مواجــه خواهــد کــرد.

ــن  ــدی تری ــی از کلی ــان یک ــورهای جه ــی کش ــه در متام بودج

ــت،  ــراه اس ــی هم ــای فراوان ــش ه ــا چال ــواره ب ــائل و هم مس

امــا ایــن بــار در ایــران چالــش هــای ایــن حــوزه بســیار عمیــق 

ــند  ــن س ــم تری ــت، مه ــن اس ــش از ای ــای پی ــر از دوران ه ت

اقتصــادی کشــور بــرای ســال آینــده دارای حواشــی بســیاری از 

قبیــل انبــوه پیامــک هــای تهدیــد آمیــز بــه اعضــای کمیســیون 

تلفیــق بــرای رد کلیــات بودجــه، انتقــادات هدفمنــد از الیحــه 

بودجــه در فضــای مجــازی، شــایعه تهدیــد بــه اســتعفای 

ــایعه  ــن ش ــب ای ــات و تکذی ــور درصــورت رد کلی ــس جمه رئی

از ســوی رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه مســائلی اســت کــه 

ــق  ــه تعوی ــت ب ــن حال ــند را در بهری ــن س ــدن ای ــی ش اجرای

خواهــد انداخــت. ســازمان برنامــه و بودجــه معتقــد اســت کــه 

ــد بررســی  ــرداری سیاســی از رون ــره ب ــال به ــه دنب ــدان ب منتق

ــا  ــتند. ام ــم هس ــس یازده ــات مجل ــع انتخاب ــه نف ــه ب بودج

ــه  ــر رس الیح ــی ب ــل کارشناس ــانه تقاب ــاب رس ــر اصح از منظ

ــدارد، و بیشــر  ــه ای ن ــوی حرف ــدان رنــگ و ب بودجــه ۹۹، چن

شــبیه یــک نــزاع کارشناســی بیــن مدافعــان الیحــه بودجــه و 

ــتیم. ــش هس منتقدان

مهــم تریــن نکتــه ای کــه در بودجــه 99 مــورد نقــد کارشناســان 

قــرار گرفتــه فــروش رسمایــه هــای دولــت اســت، ایــن حجــم از 

فــروش رسمایــه چیــزی را بــرای آینــدگان نخواهــد گذاشــت، و 

بــه عبارتــی دیگــر دردی را دوا نخواهــد کــرد و در عیــن حــال 

بــر دردهــای دیگــر در ســالیان نزدیــک نیــز اضافه خواهــد کرد. 

ــداری  ــه پای ــتقراض ک ــزان اس ــر می ــاد حداک ــر ایج ــه دیگ نکت

بودجــه و اقتصــاد ایــران را نامتعــادل خواهــد کــرد. از ایــن رو 

بســیاری از منتقــدان بــر ایــن باورنــد کــه منابــع بودجــه ســال 

آینــده صــوری اســت و از همــه مهــم تــر ایــن کــه در بودجــه 

ســال ۹۹ آینــده فروشــی اتفــاق افتــاده اســت. تیــم برنامــه و 

بودجــه نیــز در پاســخ تــرازی بودجــه و تحقــق منابــع را عنــوان 

مــی دارد. بــا ایــن مســیر انتخــاب شــده بودجــه 99 در تســخیر 

منازعــات سیاســی و انتخاباتــی قــرار خواهــد گرفــت و مثــره آن 

پیچیــده تــر شــدن مســائل اقتصــادی در ســال 99 خواهــد بــود.

گروه اقتصادی
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و  و مسـائل  مسـائل 
ئب  ئب مصــا مصــا
9999 بودجه بودجه 

عــدم اصالحــات پارامریــک و اصــالح قوانیــن مربــوط بــه بازنشســتگی افزایــش 45 درصــدی وابســتگی 

ــه ســال گذشــته را رقــم زد. بررســی هــا نشــان  ــه بودجــه 99 نســبت ب صنــدوق هــای بازنشســتگی ب

مــی دهــد کــه در حــدود 77 هــزار میلیــارد تومــان از اعتبــارات هزینــه ای بودجــه، رصف کمــک بــه 

پرداخــت حقــوق ۳ صنــدوق بازنشســتگی کشــوری، لشــکری و فــوالد مــی شــود. ایــن عــدد یــک پنجــم 

ــوق شــاغالن و بازنشســتگان  ــن بررســی حجــم حق ــت اســت. در ای ــی دول ــه هــای عموم از کل هزین

دســتگاه هــای اجرایــی حاکــی از آن اســت کــه عمــده هزینــه هــای عمومــی دولــت را حقــوق پرســنلی 

و حقــوق بازنشســتگان کشــوری و لشــکری خواهــد داد. بــه عبارتــی دیگــر نزدیــک بــه ۸۰ درصــد از کل 

اعتبــارات هزینــه  ای دولــت، رصف حقــوق پرســنلی و حقــوق بازنشســتگان و بنیــاد شــهید مــی شــود. 

ایــن رقــم در ســال ۹۷ معــادل ۶۳/۴ درصــد و در ســال جــاری ۷۰ درصــد بــود.

دولــت معتقــد اســت کــه بودجــه تــراز بســته شــده و هیــچ کــری نخواهــد داشــت ولــی بررســی هــا از 

بازارهــای نفــت و درآمــد ارزی و هزینــه کــرد دولــت در ســال آینــده نشــان از آن دارد کــه دولــت بــاالی 

50 هــزار میلیــارد کــری بودجــه در ســال آینــده خواهــد داشــت، منتقــدان بودجــه 99 نیــز رقمــی بیــن 

55 تــا 200 هــزار میلیــارد را بــرای کــری بودجــه متصــور شــده انــد، در ایــن تحلیــل بــرآورد دولــت از 

میــزان فــروش نفــت و فــروش امــوال و دارایــی هــا صحیــح نیســت. تــالش دولــت بــرای تــوازن بودجــه، 

عمدتــا بــه اســتفاده از اســتقراض از طریــق اوراق یــا صنــدوق توســعه ملــی محــدود شــده و بــا وجــود 

ایــن، بازهــم ایــن هــدف محقــق نشــده اســت و معــادل نصــف بودجــه و بیشــر، کــری اســت کــه 

بــه طــور صــوری )بــه رغــم اســتقراض و...( تــراز شــده اســت. بــر همیــن اســاس، دولــت ارصار دارد کــه 

رقــم فــروش یــک میلیــون بشــکه نفــت و میعانــات گازی در ســال آینــده قابــل تحقــق اســت و اگــر 

هــم کــری متوجــه ایــن بخــش شــود، قابــل توجــه نخواهــد بــود.
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ــر افزایــش نقدینگــی و افزایــش نقدینگــی  ــر مســتقیم ب ــرازی بودجــه تأثی نات

نیــز مولــد تــورم اســت. یــا بــه عبارتــی دیگــر اگــر ســازمان برنامــه و بودجــه بــا 

طرحــی صحیــح بودجــه تــراز را بــرای ســال مالــی آتــی رقــم بزنــد و مانــع رشــد 

پایــه پولــی گــردد تغییــرات کــم و در نتیجــه افزایــش نقدینگــی را نخواهیــم 

داشــت. ســوال ایــن گونــه مطــرح مــی شــود کــه چــرا دولــت دســت بــه ایــن 

کار مــی زنــد؟ در چنــد ســال اخیــر متامــی کارشناســان دولــت را متوجــه 

اشــتباهات در سیاســت هــای ارزی و پولــی کــرده انــد، امــا نکتــه اینجاســت 

کــه دولــت در رشایــط رونــق و وفــور کــه بــی انضباطــی و تعمیــق اشــتباهات 

قبلــی تبدیــل بــه عــادت  شــد، دســت بــه کاری نــزد و حــال در رشایــط ســخت، 

ــد.  ــه اصالحــات اساســی بزنن ــد دســت ب ــه مــی توانن ــذاران چگون سیاســت گ

ــی  ــا یعن ــن نســلی م ــی هــای بی ــروش دارای ــع حاصــل از ف ــه مناب رشایطــی ک

»نفــت خــام«، رصف پوشــاندن کــری عملیاتــی ناشــی از غلبــه »هزینــه 

جــاری« بــر »درآمدهــای مالیاتــی« مــی شــود. 

از یــک ســو بــا در نظــر گرفــن ایــن موضــوع کــه در ســال پیــش رو بــه دلیــل  

ــده  ــد، درآمدهــای حاصــل از صــادرات نفــت در ســال آین ــم هــای جدی تحری

ناگهــان بــه »یــک ســوم« کاهــش خواهــد یافــت، و دولــت یــک دفعــه منــی 

توانــد هزینــه هــای خــود را بــا تعدیــل یــک ســومی مواجــه ســازد حــال رسیــع 

تریــن راهــکار اجبــار بــه جایگزیــن کــردن جــای خالــی »درآمد«هــای از دســت 

ــدم  ــا و ع ــم ه ــن تحری ــر گرف ــا در نظ ــر ب ــوی دیگ ــت. از س ــی اس ــه نفت رفت

امــکان مبادلــه بانــک مرکــزی بــا ریــال در رشایــط کنونــی، برداشــت از صنــدوق 

ذخیــره یــا حســاب بــاز کــردن روی درآمدهــای نفتــی امــری غیــر قابــل اجتنــاب 

ــک  ــی بان ــی خارج ــص دارای ــش خال ــد افزای ــن فرآین ــت ای ــی اس ــت، بدیه اس

مرکــزی و در نتیجــه تریــع رشــد پایــه پولــی و تــورم را دنبــال خواهــد کــرد. 

ــاردی  ــزار میلی ــروش 80 ه ــراه ف ــه هم ــده ب ــرح ش ــوع مط ــن دو موض ای

اوراق دولتــی بــا رعایــت مالحظــات فنــی و سیاســتی پیــش نیــاز آن 

ماننــد ایجــاد »بــازار عمیــق بدهــی« و »یکپارچــه« بــرای کل دولــت )نــه 

جداگانــه بــرای هــر دســتگاه دولتــی( بــا ســازو کار غلتانــدن بدهــی ماننــد 

ــه  ــه ای را ن ــذار بودج ــت گ ــد سیاس ــی توان ــه، م ــعه یافت ــورهای توس کش

ــک  ــز کم ــده نی ــای آین ــال ه ــرای س ــه ب ــش  رو، بلک ــال پی ــرای س ــا ب تنه

رســانی کنــد. امــا نکتــه اینجاســت کــه سیاســت گــذار بودجــه ای چگونــه 

انتظــار رفــع کامــل تحریــم هــا و جــاری شــدن نهــر درآمدهــای نفتــی در 

بودجــه را تــا پایــان ســال ۹۹ دارد، کــه ایــن حجــم از تولیــد بدهــی بــا نــرخ 

هــای بــاالی بازپرداخــت  ۳۰ تــا ۴۰ درصــدی، را در ســال ۱۴۰۰ در برنامــه 

گذاشــته اســت. یارانــه هــا نیــز کــه بــه بهانــه ارزان شــدن کاالهــا و کیفیــت 

ــر دولــت و  ــی ب معیشــت  بیشــر مــردم تعریــف شــد موجــب فشــار مال

ــرای  ــات تورمــی ســوق داد. حــال ب ــه راهــکار مالی ــت را ب در نهایــت دول

جلوگیــری از حرکــت بــه ســمت تــورم هــای باالتــر، دولــت راهــکاری بــه 

غیــر از یارانــه پنهــان حامــل هــای انــرژی نــدارد، و حتــی دســت دولــت را 

بــرای کمــک هــای معیشــتی بیشــر بــه اقشــار نیازمنــد بــاز مــی گــذارد. 

مــردم ایــران روزانــه در حــدود 75 میلیــون لیــر بنزیــن مــرف مــی کننــد 

کــه بــا احتســاب قیمــت 1 دالر یــا هــامن 15 هــزار تومــان میــزان هزینــه 

کــرد دولــت بــرای ایــن بخــش روزانــه بــه رقمــی معــادل هــزار 125 میلیــارد 

تومــان در روز مــی شــود. اگــر بنزیــن را بــه قیمــت لیــری 3 هــزار تومــان 

ــارد تومــان  ــه 900 میلی ــن بخــش روزان ــه دولــت در ای ــم، یاران ــرآورد کنی ب

ــا  ــود. ی ــد ب ــال خواه ــان در س ــارد توم ــزار رو 500 میلی در روز و 328 ه

ــرژی محاســبه  ــل هــای ان ــی حام ــت را در متام ــه دول ــم یاران ــر بخواهی اگ

کنیــم رقمــی معــادل 600 تــا 700 هــزار میلیــارد تومــان خواهــد شــد، کــه 

ایــن رقــم در برابــر کــری بودجــه 55 تــا 200 هــزار میلیــاردی رقــم قابــل 

ــرای  توجهــی اســت. اگــر دولــت بتوانــد در مدیریــت ایــن یارانــه هــای ب

دهــک هــای پاییــن جامعــه راهــکاری کارگشــا را تبییــن و تنظیــم منایــد، بــه 

راحتــی مــی توانــد بــر ناتــرازی و تــورم نیــز غلبــه منایــد.

بودجــه ســال 99 بــا متــام فــراز و فــرود هــا در غیــاب بیــش از 90 مناینــده 

و بــا 114 رای منفــی در صحــن علنــی مجلــس رد شــد، و مجلــس دهمــی 

ــد،  ــا کلیــات بودجــه را در کارنامــه ثبــت کــرده ان ــار مخالفــت ب هــا دو ب
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کــه در طــول تاریــخ فقــط دو بــار تکــرار شــده اســت. پیــش از ایــن یــک 

بــار در ســال 96 بــرای بودجــه 97 و ایــن بــار دومیــن بــار مخالفــت مجلــس 

ــه  ــان اینک ــا بی ــس ب ــس مجل ــت. رئی ــق اس ــیون تلفی ــوب کمیس ــه مص ب

»الیحــه بودجــه ۹۹ بایــد بــه کمیســیون تلفیــق برگــردد« گفــت: مــا هــم 

اکنــون مطابــق قانــون، ســکوت پیشــه مــی کنیــم. الیحــه بودجــه ۹۹ بــه 

کمیســیون تلفیــق بازخواهــد گشــت، اصــالح مــی شــود و الیحــه اصــالح 

شــده در صحــن علنــی بررســی خواهــد شــد. الریجانــی تاکیــد کــرد: مــا تــا 

پایــان ســال وقــت زیــادی نداریــم و ایــن الیحــه بایــد بــه کمیســیون تلفیــق 

ارجــاع شــود. در یازدهمیــن روز از اســفند مــاه بخشــی از معــامی بودجــه 

ســال 99 حــل شــد. امــا کمیســیون تلفیــق بــا هــدف تامیــن نظــر مناینــدگان 

ــن بخــش  ــم تری ــرد. مه ــی از الیحــه بودجــه ۹۹ را اصــالح ک قســمت های

اصالحــات تبــره هــای مربــوط بــه »یارانــه هــا« و »حقــوق و دســتمزد« 

بــود. تلفیــق در بازنگــری تبــره۱۴، برخــالف مصوبــه اولیــه خــود مبنــی 

ــه  ــه هم ــه ب ــن یاران ــاص ای ــت و اختص ــدی و معیش ــه نق ــام دو یاران برادغ

افــراد، بــه روال امســال بازگشــت و ایــن دو یارانــه را تفکیــک کــرد. بنابرایــن 

در ســال آتــی بــه ۷۸ میلیــون نفــر یارانــه نقــدی و بــه ۶۰ میلیــون نفــر یارانــه 

معیشــت پرداخــت مــی شــود. همچنیــن مقــرر شــد افزایــش حقــوق هــای زیــر 

ــال  ــامن در س ــدان، بازنشســتگان و معل ــان کارمن ــون و ۸۰۰ هــزار توم ۲ میلی

۹۹ بــا در نظــر گرفــن تفــاوت تطبیــق، بــه رقــم ۲ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان 

ــا ســقف  ــران اجــازه داده شــد ت ــی نفــت ای ــه رشکــت مل ــن ب برســد. همچنی

ــای  ــک ه ــزی و بان ــک مرک ــه بان ــت ب ــن رشک ــده ای ــید ش ــی ارزی رسرس بده

ســپه و ملــت، ســاالنه از محــل مــا بــه التفــاوت ظرفیــت نفــت خــام تولیــدی 

ــه  ــم( ب ــط تحری ــی و صــادرات ممکــن در رشای ــس از کــر مصــارف داخل )پ

ــت  ــاز اس ــت مج ــن دول ــد. همچنی ــل ده ــام تحوی ــت خ ــا، نف ــک ه ــن بان ای

ــا  ــب مشــارکت ب ــار، در قال ــن هــای در اختی ــا اســتفاده از زمی در ســال ۹۹، ب

بخــش خصوصــی بــا غیردولتــی متهیــدات الزم بــرای تولیــد و عرضــه واحدهــای 

مســکونی بــا اولویــت الگــوی مــرف فراهــم کنــد.

ــورای  ــه ش ــتقیام ب ــق مس ــزارش تلفی ــراوان گ ــای ف ــوس ه ــش و ق ــس از ک پ

نگهبــان رفــت تــا بــا حکــم حکومتــی بــرای بودجــه ۹۹ تصمیــم گیــری شــود، 

ــد  ــرای تایی ــا حکــم رهــری، ب ــق الیحــه بودجــه ســال ۹۹ را ب کمیســیون تلفی

نهایــی بــه شــورای نگهبــان ارایــه داد. ایــن اولیــن بــار اســت کــه الیحــه بودجــه 

ــه  ــق ب ــون اساســی، مســتقیام از کمیســیون تلفی ــه اصــل ۸۵ قان ــا اســتناد ب ب

شــورای نگهبــان ارســال شــد. ایــن نخســتین بــار اســت کــه الیحــه بودجــه بــا 

اســتناد بــه اصــل ۸۵ قانــون اساســی، تنهــا بــا بررســی در کمیســیون تلفیــق و 

ــان ارســال  ــه شــورای نگهب ــی ب ــد نهای ــرای بررســی و تایی ــی، ب ــه صحــن علن ن

ــا  ــه ب ــت کشــور در مواجه ــاق وضعی ــن اتف ــل ای ــن دلی ــم تری ــود. مه ــی ش م

ــی  ــات علن ــی جلس ــق و تعطیل ــع آن، تعوی ــه تب ــا و ب ــروس کرون ــی وی اپیدم

مجلــس شــورای اســالمی اســت. مقــام معظــم رهــری نیــز بــا هــر دو پیشــنهاد 

رئیــس مجلــس یعنــی ارســال بودجــه ۹۹ بــه شــورای نگهبــان و ادامــه حضــور 

ــد. ــاد کشــاورزی موافقــت کردن رسپرســت وزارت جه

حــال شــورای نگهبــان مطابــق قانــون، ۲۰ روز فرصــت دارد تــا ایــن مصوبــات را 

از منظــر عــدم مغایــرت بــا قانــون و رشع مــورد بررســی قــرار دهــد. 

بدهی هایبدهی های
دولـــتدولـــت

مجمــوع بدهــی هــای دولــت تــا پایــان ســال گذشــته بــه رقــم 735/9 هــزار میلیــارد تومــان رســید، کــه 60 

درصــد آن متعلــق بــه خــود دولــت و مابقــی بــرای رشکــت هــای دولتــی اســت. عمــده طلبــکاران دولــت 

بانــک هــا هســتند، بانــک هــا بــا 27 درصــد در کنــار بانــک مرکــزی بــا 24 درصــد بزرگریــن طلبــکار دولــت 

هســتند. یــا بــه عبــارت دیگــر بیــش از نیمــی از بدهــی هــای دولــت متعلــق بــه بانــک هــا اســت. بررســی 

هــا نشــان مــی دهــد کــه میــزان بدهــی هــای دولــت و رشکــت هــای دولتــی در پایــان ســال گذشــته بــه 

حــدود ۷۳۶ هــزار میلیــارد تومــان رســیده اســت. صنــدوق تامیــن اجتامعــی و صنــدوق هــای بازنشســتگی 

پــس از بانــک هــا، و همچنیــن بدهــی دولــت بــه پیامنــکاران دولــت و مشــاوران خصوصــی کــه از محــل 

بودجــه طــرح هــای متلــک دارایــی هــای رسمایــه ای در ســال هــای مختلــف ایجــاد شــده اســت، تــا پایــان 

ــه صــورت  ــت ب ــا ۹ درصــد از بدهــی هــای دول ــان اســت. تنه ــارد توم ســال ۹۷ در حــدود ۲۷ هــزار میلی

اوراق بهــادار اســت کــه نشــان از عمــق کــم بــازار بدهــی دارد و مابقــی بدهــی هــا همچنــان بــه صــورت 

مبهــم و حــدودی بــرآورد مــی شــود. در تبــره ۱۲، مجــوز انتشــار ۸ هــزار میلیــارد تومــان اوراق صکــوک 

اجــاره بــا هــدف مولدســازی دارایــی هــای دولــت بــر پایــه امــوال غیرمنقــول مــازاد دســتگاه هــای اجرایــی 

ــا ایــن تفســیر، دولــت، رشکــت هــای دولتــی و شــهرداری هــا در ســال آینــده مــی  صــادر شــده اســت. ب

ــادل  ــم مع ــن رق ــال 98 ای ــا س ــه ب ــه در مقایس ــد ک ــرش کنن ــان اوراق منت ــارد توم ــزار میلی ــد ۱۰۹ ه توانن

ــه صــورت  ــارد دالر اوراق مالی-اســالمی ب ــن مجــوز انتشــار ۳ میلی ــود. همچنی ــارد تومــان ب ۶۴ هــزار میلی

ریالــی-ارزی بــه رشکــت هــای تابعــه وزارت نفــت داده شــده اســت.
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نفت و بودجه 99
در ادوار گذشــته درآمــد حاصــل از صــادرات نفــت، میعانــات گازی و گاز 

طبیعــی بیــن دولــت، صنــدوق توســعه ملــی و رشکــت ملــی نفــت تقســیم مــی 

شــد. دولــت نیــز بــا توجــه بــه ایــن آورده آن را در بخــش هزینــه هــای خــود 

وارد مــی منــود، مبنــای محاســبه منابــع نفتــی حاصــل رضب قیمــت نفــت، نــرخ 

ــود. در بودجــه ســال 99،  تســعیر دالر در بودجــه و حجــم صــادرات نفــت ب

صــادرات یــک میلیــون بشــکه در روز بــا قیمــت ۵۰ دالر بــرای هــر بشــکه در 

نظــر گرفتــه شــده اســت کــه ایــن رقــم برابــر ۲۲/۲۵ میلیــارد دالر خواهــد بــود. 

ــارد دالر، ســهم رشکــت ملــی  ــزان ۲/۶۵ میلی ــه می ســهم رشکــت ملــی نفــت ب

گاز ایــران از ایــن رقــم ۰/۵۸ میلیــارد دالر و ســهم صنــدوق توســعه ملــی برابــر 

۸/۰۱ میلیــارد دالر خواهــد بــود. منابــع بودجــه عمومــی دولــت ازمنابــع نفتــی 

در الیحــه، ۱۱/۰۱ میلیــارد دالر )معــادل ۴۸/۳ هــزار میلیــارد تومــان( بــرآورد 

ــعه  ــدوق توس ــت از صن ــتقراض دول ــف ۳۱۷۰۵ اس ــاس ردی ــت. براس ــد اس ش

ملــی حــدود ۳۰ هــزار میلیــارد تومــان معــادل ۳/۵۶ میلیــارد دالر پیــش بینــی 

شــده اســت. حــال اگــر عــدم تحقــق صــادرات یــک میلیــون بشــکه نفــت و 

ــدوق  ــع حاصــل از ۱۶ واحــد درصــد اســتقراض از صن در نتیجــه کاهــش مناب

صــورت گیــرد، آیــا ایــن عــدد کاهــش خواهــد یافــت یــا صنــدوق مکلــف اســت 

از محــل ســایر منابــع ایــن اعتبــار را تامیــن کنــد. 

شهرداری و بودجه 99
بودجــه شــهرداری در ســال 98 بــا 359 میلیــارد تومــان کاهــش از رقــم 

۵ هــزار و ۶۵۹ میلیــارد تومــان بــه ۵ هــزار و ۳۰۰ میلیــارد تومــان 

رســید. شــهرداری تهــران کل هزینــه اداره شــهر در ســال ۹۹ را بــا 

۹/ ۲۴ درصــد افزایــش از ۲۴ هــزار و ۱۸۰ میلیــارد تومــان بــه  ۳۰ 

هــزار و ۲۰۱ میلیــارد تومــان بــرآورد کــرد، کــه البتــه حــدود نیمــی از 

ــروژه  ــت در پ ــرار اس ــان ق ــارد توم ــزار میلی ــش از ۱۴ ه ــم بی ــن رق ای

ــه گــذاری شــهری رصف شــود. عــوارض ســاخت و ســاز و  هــای رسمای

فــروش امــالک بــا 8 درصــد افزایــش رقمــی نزدیــک ۱۲ هــزار میلیــارد 

ــل توجــه بودجــه  ــع قاب ــزوده یکــی از مناب ــات ارزش اف ــان و مالی توم

ــان  ــارد توم ــزار و 500 میلی ــش از 3 ه ــد افزای ــا 38 درص ــه ب ــت ک اس

ــروش  ــاده 100 از محــل »ف ــان، کمیســیون م ــارد توم ــه 5 هــزار میلی ب

ــال ۹۹  ــان در س ــارد توم ــزار و ۴۷۳ میلی ــک ه ــاختامنی« ی ــف س تخل

ــال  ــه س ــد از بودج ــوع ۴۷ درص ــت. و در مجم ــده اس ــی ش ــش بین پی

آینــده شــهرداری تهــران عمرانــی اســت، بــه ایــن معنــا کــه ۱۴ هــزار و 

۳۳۰ میلیــارد تومــان رصف اجــرای پــروژه هــای عمرانــی شــهر خواهــد 

شــد. رقــم بودجــه عمرانــی ســال آینــده بــا رشــد ۴۳ درصــدی همــراه 

اســت، در حالــی کــه هزینــه هــای نگهداشــت شــهر )خدمــات شــهری( 

ــاری ۵۸  ــال ج ــوب س ــه مص ــه بودج ــبت ب ــه ۹۹ نس ــه بودج در الیح

درصــد رشــد کــرده اســت.

محســن هاشــمی در حاشــیه جلســه شــورای شــهر تهــران گفــت: بخــش 

ــی  ــتمزد م ــاری و دس ــور ج ــهرداری رصف ام ــه ش ــده ای از بودج عم

شــود بــه گونــه ای کــه از ۱۸ هــزار میلیــارد تومــان، حــدود ۱۰ تــا ۱۲ 

ــردد. وی  ــور جــاری و دســتمزد مــی گ ــان رصف ام ــارد توم هــزار میلی

ــع درآمــدی  ــل توجــه دیگــر آنکــه بخــش عمــده مناب ــه قاب افــزود نکت

پیــش بینــی شــده در قالــب متمــم بودجــه امســال شــهرداری از محــل 

ــک واژه  ــا ی ــری ب ــروش کارب ــژه ف ــه وی ــاختامنی ب ــوارض س ــواع ع ان

جدیــد تحــت عنــوان »ارزش افــزوده ناشــی از طــرح هــای عمرانــی و 

طــرح هــای توســعه شــهری« بــه دســت خواهــد آمــد. 
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ــره  ــل تب ــت از مح ــرار اس ــه ق ــرد ک ــالم ک ــران اع ــهر ته ــورای ش ــس ش رئی

هــای متمــم بودجــه شــهرداری بــرای توســعه نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی 

ــن  ــی از ای ــردد، و یک ــه گ ــان هزین ــارد توم ــزار و ۴۵۰ میلی ــک ه ــادل ی مع

ــوده اســت دولــت در ۸ ســال گذشــته  اولویــت هــا، در ایــن بخــش مــرو ب

ــت. و  ــرده اس ــه ک ــرو هزین ــرای م ــان ب ــارد توم ــدود ۱۳۷۰ میلی ــی ح رقم

ــن ۸  ــول همی ــران در ط ــهرداری ته ــط ش ــرو توس ــه م ــده ب ــق ش ــول تزری پ

ــان  ــه نش ــوده، ک ــان ب ــارد توم ــزار و ۷۰۰ میلی ــر ۱۲ ه ــغ ب ــی بال ــال رقم س

ــهرداری  ــدی ش ــهم ۹۰ درص ــال س ــت در قب ــدی دول ــهم ۱۰ درص ــده س دهن

تهــران اســت. بــه عبارتــی دیگــر در ۸ ســال گذشــته، دولــت از هــامن محــل 

مصوبــات حداقلــی بودجــه مــرو ۴۴ درصــد ردیــف را تخصیــص داده اســت 

و شــهرداری تهــران نیــز توانســته  بــه رغــم متــام تــالش صــورت گرفتــه بــرای 

ــن و  ــرو را تامی ــوب م ــه مص ــد بودج ــدود ۶۵ درص ــا، ح ــه ه ــن هزین تامی

پرداخــت کنــد. نکتــه حایــز اهمیــت کاهــش 84 درصــدی پــول تزریــق شــده 

بــه شــبکه حمــل و نقــل ریلــی پایتخــت از ســال ۱۳۹۶ بــه ایــن ســو اســت 

ــرداری شــده  ــره ب ــروز، طــول خطــوط به ــا ام ــامکان از ســال ۱۳۹۶ ت ــا ک ام

ــتگاه  ــداد ایس ــه و تع ــش یافت ــر افزای ــه ۲۳۷ کیلوم ــر ب ــرو از ۲۰۵ کیلوم م

ــه ۱۲۵ ایســتگاه رســیده اســت. ــز از ۱۰۹ ب ــاح شــده نی هــای افتت

کــم  و  پربرخــوردار  مناطــق  آینــده  بودجــه ســال  همچنیــن شــهرداری 

ــه ای  ــامل بودج ــعه ش ــوزه توس ــهری را در 11 ح ــات ش ــوردار از امکان برخ

ــعه  ــی، توس ــای ورزش ــز فضاه ــعه و تجهی ــگری، توس ــعه گردش ــامل توس ش

ــز  ــک، تجهی ــازی ترافی ــی، روان س ــل عموم ــل و نق ــی، حم ــای فرهنگ فضاه

ــط  ــود محی ــازی، بهب ــبز، زیباس ــای س ــعه فض ــا، توس ــاده راه ه ــعه پی و توس

ــی و  زیســت شــهری، توســعه و نگهــداری تاسیســات خدمــات شــهری، ایمن

ــت. ــوده اس ــن من ــه و تدوی ــران تهی بح
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صنعت و معدنصنعت و معدن

ایــن بخــش نیــز بــا رشــد 25 درصــدی نســبت بــه ســال قبــل نشــان از توجــه دولــت مــردان بــه صنعــت معــدن اســت، البتــه بــا یــک نــگاه رسیــع مــی تــوان 

ــه ایجــاد ارزش افــزوده و اشــتغال زایــی ایــن بخــش اســت. البتــه در ســال گذشــته میــزان تخصیــص منابــع  ــا توجــه ب دریافــت کــه انبســاط ایــن بخــش ب

بــه ایــن بخــش پاییــن از ارقــام مصــوب بــود و از ایــن رو چالــش هایــی بــرای بخــش معــدن و صنایــع معدنــی کشــور ایجــاد شــد کــه مهــم تریــن آن کُنــد 

شــدن رونــد اکتشــافات معدنــی، ایجــاد و توســعه زیرســاخت هــای معدنــی، کاهــش ایمنــی معــادن بــه ویــژه معــادن زیرزمینــی زغــال ســنگ، تعطیلــی یــا 

کاهــش ظرفیــت تولیــد معــادن کوچــک و متوســط بــود. بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه ایــن بخــش بــا ســهمی معــادل ۷/ ۱۸ درصــد از ارزش افــزوده 

کل کشــور در ســال ۱۳۹۷، بــه عنــوان یکــی از بخــش هــای پیــرشان کشــور محســوب مــی شــود. نیــروی کار ایــن بخــش در ســال ۱۳۹۷، حــدود ۳۲ درصــد 

از کل شــاغالن کشــور بــود. ایــن در حالــی اســت کــه رشــد اقتصــادی ایــن بخــش در ســال مذکــور بــه دلیــل رشایــط خــاص حاکــم بــر کشــور منفــی بــوده 

اســت. بدیهــی اســت در صــورت حامیــت و و مدیریــت صحیــح منابــع مالــی، بخــش صنعــت و معــدن قابلیــت تاثیرگــذاری بیشــر بــر مولفــه هــای اقتصــادی 

کشــور را خواهــد داشــت.
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هدفمندی یارانه در بودجه هدفمندی یارانه در بودجه 9999
در ســال هــای اخیــر همــواره شــاهد تحلیــل و بررســی چرایــی و چگونگــی 

پرداخــت یارانــه توســط تحلیلگــران اقتصــاد بودیــم، و در ســال هــای 

ــیار  ــش بس ــی افزای ــت و از طرف ــه دول ــری بودج ــه ک ــه ب ــا توج ــر ب اخی

ــش  ــز پژوه ــران، مرک ــه ای ــه علی ــای ظاملان ــم ه ــا و تحری ــه ه ــاالی یاران ب

ــه ۹۹  ــه بودج ــره »۱۴« الیح ــی تب ــه بررس ــی ب ــس در گزارش ــای مجل ه

ــا  ــه ه ــازی یاران ــون هدفمندس ــوع قان ــارف موض ــع و مص ــامل مناب ــه ش ک

ــن  ــه در ای ــه اســت. ک ــون بودجــه ۹۸ پرداخت ــا قان اســت و مقایســه آن ب

گــزارش ایراداتــی اصولــی بــه ایــن موضــوع گرفتــه شــده اســت. در بودجــه 

99 رقــم ۲۵۰/۷ هــزار میلیــارد تومــان بــرای یارانــه هــا پیــش بینــی شــده 

ــارد تومــان در قانــون بودجــه ۹۸،  کــه نســبت بــه رقــم ۱۴۰/۷ هــزار میلی

چهار پله مالیاتی برای حقوق چهار پله مالیاتی برای حقوق 9999
دولــت بــا ایجــاد پلــه پنجــم، مصــوب منــود از درآمــد بــاالی ۱۸ میلیــون ۳۰ درصــد مالیــات بگیــرد کــه کمیســیون تلفیــق بــا حــذف آن، مالیــات ۲۵ درصــدی را در 

آخریــن پلــه یــا هــامن پلــه چهــارم تصویــب کــرد. از ایــن رو منتقــدان نقــد عــدم عدالــت در دریافــت مالیــات را عنــوان مــی کننــد. دولــت در بنــد »الــف« تبــره 

۶ الیحــه بودجــه ۹۹، پیشــنهاد دولــت حــذف مالیــات بــر درآمــد ســاالنه ۳۶ میلیــون تومــان بــود. کــه مــورد موافقــت نیــز واقــع شــد. در ادامــه بنــد »الــف« تبــره 

۶، پلــه هــای مالیــات بــر درآمــد کارکنــان دولتــی و غیردولتــی را مطابــق بــا قوانیــن بودجــه ســال هــای ۹۷ و ۹۸ بــه صــورت روش پنــج پلــه ای )از ۱۰ درصــد تــا ۳۵ 

درصــد( پیشــنهاد کــرده بــود. بــر ایــن اســاس درآمــد ماهانــه ۳ تــا ۵/ ۴ میلیــون تومــان مشــمول مالیــات ۱۰ درصــدی، درآمــد ماهانــه ۵/ ۴ تــا ۵/ ۷ میلیــون تومــان 

مشــمول مالیــات 15 درصــدی، درآمــد ماهانــه ۵/ ۷ تــا ۱۲ میلیــون تومــان مشــمول مالیــات 20 درصـــدی و درآمــد ماهانــه ۱۲ تــا ۱۸ میلیــون تومان مشــمول مالیات 

25 درصــدی مــی شــوند. همچنیــن دولــت کارانــه پزشــکان )اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی( را نیــز مشــمول مالیــات پلکانــی بــا مــدل مذکــور 

قــرار داد. فلســفه تعریــف پلــه مالیاتــی، تحقــق عدالــت مالیاتــی و نیــز توزیــع مجــدد درآمــد اســت. موضوعــی کــه در کمیســیون تلفیــق دچــار کاهــش شــد.

منابع:

سازمان برنامه و بودجه - مرکز آمار ایران - وزارت کشور

ــد  ــادل ۴۵ درص ــم مع ــن رق ــد. ای ــی ده ــان م ــدی را نش ــدی ۷۸ درص رش

بودجــه عمومــی دولــت اســت. دلیــل عمــده ایــن افزایــش، ســهمیه بنــدی 

افزایــش حجــم  بنزیــن، کاهــش مــرف داخلــی و  افزایــش قیمــت  و 

صــادرات بــوده اســت. پرداخــت یارانــه نقــدی و غیرنقــدی خانوارهــا 

ــا  ــه۹۹ ب ــه بودج ــم در الیح ــن رق ــه ای ــود ک ــان ب ــارد توم ــزار میلی ۴۱/۱ ه

ــارد تومــان  ــه رقــم ۴۲/۸ هــزار میلی افزایــش ۴ درصــدی مواجــه شــده و ب

رســیده اســت. اختصــاص ۴۲/۸ هــزار میلیــارد تومــان بــرای پرداخــت 

ــن،  ــه طــور میانگی ــال ۹۹ ب ــه در س ــا اســت ک ــن معن ــه ای ــدی ب ــه نق یاران

هــر مــاه امــکان واریــز یارانــه نقــدی بــرای ۷۸ میلیــون و ۳۸۸ هــزار نفــر 

وجــود خواهــد داشــت.



24

بازار پولبازار پول

یارانه معیشتییارانه معیشتی
ــی از  ــه بخش ــت ک ــم گرف ــت تصمی ــن دول ــت بنزی ــش قیم ــس از افزای پ

ــی  ــای حامیت ــته ه ــت را در بس ــش قیم ــن افزای ــل از ای ــای حاص درآمده

)کمــک هــای نقــدی( تحــت عنــوان یارانــه معیشــتی بــرای اقشــار 

ــه  ــن یاران ــد. اولی ــه منای ــن جامعــه هزین ــا دهــک هــای پایی کــم درآمــد ی

معیشــتی بــرای60 میلیــون ایرانــی یــا 18 میلیــون خانــوار تنظیــم گردیــد، 

در ایــن مرحلــه کــه مرحلــه اول یارانــه معیشــتی بــود و بــه هــر خانــواده 

تــک نفــره 55 هــزار تومــان، دو نفــره 103 هــزار تومــان، خانــوار 3 نفــره 

138 هــزار تومــان، خانــوار 4 نفــره 172 هــزار تومــان و خانــواده 5 نفــره 

ــه 205 هــزار تومــان پرداخــت شــد. دهــم دی مــاه زمــان  و بیشــر ماهان

پرداخــت دومیــن مرحلــه از یارانــه معیشــتی بــود کــه در ایــن طــرح بــه 

18.1 میلیــون نفــر اختصــاص یافــت و در مرحلــه ســوم هم 757 هــزار 324 

ــه اعــراض آن  ــر ک ــون و 247 هــزار و 947 نف ــی 2میلی ــوار دیگــر یعن خان

هــا مجــددا بررســی شــده بــود کمــک معیشــتی اول و دوم و ســوم را بــه 

صــورت همزمــان دریافــت کردنــد و درمرحلــه چهــارم کــه دهــم اســفندماه 

بــه حســاب مشــموالن واریــز شــد و آخریــن یارانــه معیشــتی ســال 98 هــم 

بــود 286 هــزار و 149 خانــوار جدیــد بــه معیشــتی بگیــران اضافــه شــدند 

تــا بــه ایــن ترتیــب حــدود یــک میلیــون و 750 خانــوار بــه تعداد معیشــتی 

بگیــران از اول ســال اضافــه شــود. ســازمان برنامــه بودجــه در نظــر دارد کــه 

اولیــن یارانــه معیشــتی را در ابتــدای فروردیــن و بــه احتــامل زیــاد دهمیــن 

روز از ایــن مــاه بــه حســاب مــردم ایــران واریــز منایــد. برخی از کارشناســان 

گامنــه هایــی راجــع بــه ادغــام یارانــه هــای نقــدی و معیشــتی زدنــد کــه 

مجلــس آن را منتفــی اعــالم کــرد.

تصمیــم یارانــه معیشــتی ماننــد حــذف و یــا ادامــه یارانــه هــا موافــق و 

مخالفــان زیــادی بــه همــراه داشــت، ایــن تصمیم که بســیار ناگهانــی گرفته 

شــد از هــامن ابتــدا بــا مخالفــت شــدیدی همــراه بــود. عمــده مخالفــت 

ــه  ــه )بســته معیشــتی( هــم ب ــوع یاران ــن ن ــه ای ــود ک ــی از آن ب هــا حاک

رسنوشــت یارانــه نقــدی دچــار خواهــد شــد. و مبلغ 55 هــزار تومــان یارانه 

معیشــتی کــه بــه هــر فــرد پرداخــت می شــود نــه تنهــا ارزشــی نــدارد بلکه 

بــا افزایــش تــورم بــی ارزش تــر هــم مــی شــود و عــالوه بــر آن بــا افزایــش 

نقدینگــی در دســت مــردم بــه تــورم فعلــی دامــن هــم مــی زنــد. برخــی 

از کارشناســان معتقــد بودنــد بهــر بــود کــه همیــن شــیوه، روشــی صحیــح 

بــرای رســاندن یارانــه هــا بــه دســت مــردم اســت، البتــه برخــی دیگــر از 

ــرای  ــر ب تحلیلگــران حــوزه معیشــت مــردم پیشــنهاد مدیریتــی صحیــح ت

پرداخــت یارانــه بودنــد، بــه ایــن شــکل کــه بــا توجــه بــه ایــن نکتــه کــه در 

ســالیان گذشــته خانوارهــای ایرانــی توســط دولــت شناســایی و در 10 گروه 

یــا دهــک تقســیم بنــدی شــدند، بهــر بــود کــه هزینــه بنزیــن بــه صــورت 

رسانــه بیــن مــردم تقســیم مــی شــد و مــردم تصمیــم مــی گرفتنــد کــه بــا 

یارانــه خــود بــه چــه شــکلی برخــورد مناینــد، البتــه ایــن نکتــه نیــز در اینجا 

مســتر اســت کــه برخــی از خانــواده هــای مرفــه 2 یــا چنــد خــودرو دارنــد 

کــه از مزایــای بنزیــن ارزان بیشــر اســتفاده مــی کننــد و برخــی دیگــر حتی 

ــی دیگــر در حــال حــارض پرداخــت  ــه عبارت ــد، ب ــک خــودرو هــم ندارن ی

یارانــه بنزیــن بــه افــرادی کــه خــودرو دارنــد پرداخــت مــی شــود کــه بــا 

طــرح معیشــتی بخشــی از آن در حــال مدیریــت شــدن اســت.

گروه اقتصادی
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تــورمتــورم
استـانیاستـانی

بــر اســاس گــزارش مرکــز آمــار ایــران قبــل از آغــاز فصــل زمســتان تــورم در روســتاها باالتــر 

از شــهرها ثبــت شــده اســت، اســتان ایــالم معــادل ۴۸/۶ درصــد بیشــرین تــورم را در بیــن 

اســتان هــا داشــت، پــس از اســتان ایــالم اســتان هــای لرســتان و خراســان جنوبــی بــا 35 

درصــد در رتبــه هــای بعــدی هســتند. و کمریــن ارتفــاع تــورم در فــارس و قــم ثبــت شــد. 

ــر خوراکــی هــا  ــاالی ۵۰ و غی ــورم خوراکــی هــا ب ــه جــز زنجــان، ت در همــه اســتان هــا ب

33/4 درصــد بــود. و در اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد نــرخ تــورم خوراکــی هــا، در ســطح 

۶۶ درصــد گــزارش شــد. در 3 اســتان قزویــن، ســمنان و آذربایجــان رشقــی تــورم ماهانــه در 

مناطــق روســتایی کمــر از مناطــق شــهری بــود، تــورم ماهانــه مــرف کننــده در مناطــق 

ــتان،  ــس از سیس ــد. پ ــت ش ــد ثب ــادل ۸ درص ــتان، مع ــتان وبلوچس ــتان سیس ــتایی اس روس

مناطــق روســتایی بوشــهر بــا ثبــت نــرخ تــورم ماهانــه ۶/۸ درصــدی بیشــرین فشــار را از 

جانــب رشــد قیمــت هــا تحمــل کــرده انــد. اهالــی روســتاهای آذربایجــان غربــی، کرمــان، 

ــاه  ــا را در آذر م ــت ه ــاخص  قیم ــد در ش ــاالی ۵ درص ــد ب ــز رش ــتان نی ــزگان و گلس هرم

ــر،  ــی کم ــای خوراک ــش کااله ــورم افزای ــش ت ــل جه ــن عام ــم تری ــد. مه ــرده ان ــه  ک تجرب

غیرخوراکــی و خدمــات بیشــر بــوده اســت

ــان  ــوار توســط زن ــون و 65 هــزار خان ــران 3 میلی در ای

مدیریــت مــی شــود یــا بــه عبارتــی دیگــر زنــان 

ــه  ــی را ب ــواره ایران ــد خان ــش از 12 درص ــتی بی رسپرس

عهــده دارنــد، از ســال 75 تــا 92 بیــش از 50 درصــد بــه 

ایــن آمــار اضافــه شــده اســت، 13 درصــد ایــن خانوارها 

خانوارهایــی  هــا  آن  درصــد   ۵۵ از  بیــش  و  شــاغل 

هســتند کــه شــغل یــا منبــع درآمــدی ندارنــد. و نیازمنــد 

تــوان افزایــی بــه منظــور بهبــود رشایــط معیشــتی 

ــن  ــرای ای ــوان ب ــه مــی ت ــن راهــکاری ک هســتند. بهری

ــه دار  ــان خان اقشــار تعریــف منــود بیمــه مســتمری زن

اســت، کــه عــالوه بــر کمــک بــه ارتقــای امنیــت روحــی 

و روانــی زنــان در اداره زندگــی و کاهــش دغدغــه هــا 

آن هــا، مــی توانــد بــه عنــوان پشــتوانه محکمــی بــرای 

حامیــت از آن هــا در رشایــط ســخت آینــده و در دوران 

کهولــت و از کارافتادگــی محســوب شــود. ایــن طــرح را 

ــه  ــت بیم ــه صــورت انحصــاری در صنع ــت ب ــه مل بیم

ــی  ــه م ــر ارائ ــیب پذی ــرش آس ــن ق ــت از ای ــرای حامی ب

دهــد. بــا وجــود ایــن کــه ایــن بیمــه نامــه بــه نــام زنــان 

ــت شــغلی  ــا محدودی ــذاری شــده، ام ــام گ ــه دار ن خان

بــرای ایــن زنــان وجــود نــدارد و هــر بانویــی از ۱۸ تــا 

۶۰ ســال، فــارغ از دارابــودن شــغل یــا ســایر بیمــه هــا 

ــی  ــی، م ــات درمان ــی و خدم ــن اجتامع ــون تامی همچ

توانــد نســبت بــه خریــد ایــن بیمــه نامــه اقــدام کنــد. 

بانــوان ایرانــی بــا بیمــه شــدن در ایــن طــرح، هامننــد 

ــرار  ــتمری قـ ــه مس ــش بیم ــت پوش ــاغل، تح ــام مش مت

گرفتــه و بــا پرداخــت ۱۳ تــا ۳۰ ســـال حـــق بیمــه، تــا 

پایــان عمــر از حقــوق مســتمری بهــره منــد مــی شــوند.

زنانزنان
 سرپرست خانوار سرپرست خانوار
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وزیــر تعــاون و رفــاه اجتامعــی در مراســم اختتامیــه ســومین 

کنفرانــس حکمرانــی و سیاســت گــذاری عمومــی گفــت: کــه 40 

درصــد مــردم ایــران نتوانســته انــد وامــی بگیرنــد و از ۲۵ میلیــون 

ــون  ــاالی ۱۰۰ میلی ــوار وام ب ــا ۱۰۰ هــزار خان ــی تنه ــوار ایران خان

ــی  ــا زمان ــرد: ت ــان ک ــر نش ــد. وی خاط ــرده ان ــت ک ــان دریاف توم

کــه بــه موضــوع فقــر در ایــران بــه عنــوان یــک موضــوع لوکــس 

نــگاه شــود و بــا فقــرا عکــس گرفتــه شــود بــه نتیجــه نخواهیــم 

ــای  ــتان ه ــور در اس ــر کش ــه فق ــرد: دامن ــح ک ــید. وی تری رس

رشقــی و دامنــه زاگــرس و گســره بیــکاری بــه ایــن دو منطقــه از 

دیربــاز اختصــاص داشــته و تنهــا در ایــن ۵ ســال اخیــر نــرخ رشــد 

ــه  ــود یافت ــی بهب ــرس و رشق ــه زاگ ــای دامن ــتان ه ــتغال در اس اش

ــا بیــان اینکــه بایــد از ثرومتنــدان مالیــات  اســت. رشیعتمــداری ب

بگیریــم و منابــع آن را میــان فقــرا بــاز توزیــع کنیــم، تاکیــد کــرد: 

ــی منــی شــد  ــه هــای مالیات ــت پای ــرای تقوی در گذشــته تالشــی ب

ــه کــرده اســت کــه  ــن زمین ــرا دولــت تــالش هایــی در ای امــا اخی

ــرح  ــه ط ــرد. وی ب ــد ک ــع خواه ــاز توزی ــل از آن را ب ــع حاص مناب

یارانــه نقــدی اشــاره کــرد و گفــت: دو هــزار و ۴۰۰ میلیــارد 

تومــان منابــع ایــن طــرح را ســاماندهی کردیــم و توانســتیم ۲۵۰ 

هــزار خانــوار را از یارانــه ۴۵ هــزار تومانــی حــذف کنیــم کــه ۸۰ 

هــزار فقــره اعــراض بــه دســت مــا رســید و پــس از بررســی تنهــا 

۱۰ درصــد توانســتند ادعــای خــود را ثابــت کننــد کــه نشــان داد 

ــر اســت.  آزمــون وســع مــا از ســایر کشــورها، کارآمدت

کمیســیون تلفیــق مجلــس شــورای اســالمی در جلســه کمیســیون 

تلفیــق مجلــس و در حیــن بررســی بنــد »الــف« تبــره ۱۶ 

ــغ وام ازدواج از ۳۰ میلیــون  الیحــه بودجــه ۹۹ مصــوب کــرد مبل

تومــان بــه ۵۰ میلیــون تومــان افزایــش یابــد. ایــن کمیســیون بــا 

ــای ازدواج، از  ــه ه ــن هزین ــاال رف ــورم و ب ــش ت ــه افزای ــه ب توج

محــل منابــع قــرض الحســنه بانــک هــا کــه در یــک ســال گذشــته 

واموام
بانکیبانکی

ــز داشــته اســت مبلــغ ۲۰ میلیــون مــازاد  افزایــش چشــمگیری نی

ــاه  ــک م ــر از ی ــاه ت ــه ای کوت ــا در فاصل ــم. ام ــی کنی ــن م را تامی

مســعود ســلطانی فــر وزیــر ورزش و جوانــان در حاشــیه مراســم 

ــاد و توســعه  ــوع ایج ــا موض ــکاری ب ــه هم ــم نام ــاد تفاه انعق

تعاونــی هــای جوانــان در وزارت ورزش و جوانــان اعــالم کــرد کــه 

از ابتــدای ســال 99 وام ازدواج ۱۰۰ میلیــون تومانــی بــه زوجیــن 

ــه  ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــزود ب ــن اف ــد. همچنی ــد ش ــت خواه پرداخ

ــت،  ــده اس ــاز ش ــور آغ ــی در کش ــاد تعاون ــدازی اقتص ــت ان پوس

ــعه  ــک توس ــع بان ــل مناب ــان از مح ــارد توم از اختصاص۱۰۰میلی

ــان خــر داد.  ــی هــای جوان ــرای ایجــاد و توســعه تعاون تعــاون ب

محمــد رشیعتمــداری در مراســم امضــای تفاهــم نامــه همــکاری 

بــا محمــد ســلطانی فــر، وزیــر ورزش و جوانــان بــا موضــوع ایجــاد 

ــل وزارت ورزش و  ــه در مح ــان ک ــای جوان ــی ه ــعه تعاون و توس

ــمند  ــان اندیش ــاب جوان ــرد: انتخ ــار ک ــد، اظه ــزار ش ــان برگ جوان

ــد و داروی  ــی زن ــم م ــور رق ــی در کش ــت تحول ــه مدیری در عرص

شفابخشــی بــرای مشــکالت اســت. وی بــا بیــان ایــن کــه حضــور 

ــا در شــعار بلکــه در عمــل  ــه تنه ــت ن ــان در عرصــه مدیری جوان

ــد رخ دهــد. ــز بای نی

در ۹ مــاه نخســت ســال جــاری، بانــک هــا بیــش از ۶۲۶/۳ هــزار 

ــبت  ــه نس ــه ب ــد ک ــرده ان ــت ک ــهیالت پرداخ ــان تس ــارد توم میلی

ــارد  ــزار میلی ــدود 143/9 ه ــه ح ــته ک ــال گذش ــابه س ــدت مش م

بــود رشــد ۲۹/۸ درصــدی داشــته اســت. میانگیــن رقــم تســهیالت 

داده شــده بــه افــراد حــدود ۸۵/۹ میلیــون تومــان بــوده اســت.  

در گــزارش بانــک مرکــزی آمــار تســهیالت پرداختــی بانــک هــا و 

ــرش  ــک بخــش هــای اقتصــادی منت ــه تفکی ــاری ب موسســات اعتب

ــامل  ــزارش ش ــن گ ــده در ای ــام ش ــدی انج ــش بن ــود. بخ ــی ش م

۵ بخــش کشــاورزی، صنعــت و معــدن، مســکن و ســاختامن، 

ــت. ــه اس ــات و متفرق ــی، خدم بازرگان
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بازار باز استارت خوردبازار باز استارت خورد
ــزی در روز ۲۶ دی  ــک مرک ــاالنه بان ــی س ــع عموم ــن مجم ــاه و نهمی در پنج

ــات  ــی شــد. عملی ــاز اجرای ــازار ب ــات ب ــی عملی ــا حضــور حســن روحان ــاه ب م

بــازار بــاز، ابــزار سیاســت پولــی غیرمســتقیمی اســت کــه نقــش تنظیــم کننــده 

مقــدار ذخایــر بانکــی از طریــق نــرخ بهــره را بــر عهــده دارد و بانــک هــای 

مرکــزی را قــادر مــی ســازد کــه از طریــق ایــن ابــزار بــا خریــد و فــروش اوراق 

بهــادار دولتــی، اوراق قرضــه دولتــی، توافــق هــای بازخریــد و اســناد خزانــه 

ــد.  ــت منای ــورم را مدیری ــی و ت ــره، نقدینگ ــرخ به ــول، ن ــط پ ــض و بس در قب

رسانجــام عملیــات بــازار بــاز بــا صــدور اطالعیــه رســمی توســط بانــک مرکــزی 

بــا هــدف مدیریــت نــرخ ســود در بــازار بیــن بانکــی و کنــرل نقدینگــی آغــاز 

شــد، بانــک مرکــزی در ایــن اطالعیــه عنــوان منــوده اســت: »اجــرای چارچــوب 

جدیــد سیاســت گــذاری پولــی بــا هــدف مدیریــت نــرخ ســود در بــازار بیــن 

ــر الزم  ــردن بس ــم ک ــورم و فراه ــار ت ــی و مه ــرل نقدینگ ــا کن ــی و نهایت بانک

بــرای سیاســت پولــی مبتنــی بــر هــدف گــذاری تــورم بــا اســتفاده از ابزارهــای 

کوتــاه مــدت غیرمســتقیم سیاســت پولــی اســت.« در واقــع هــدف غایــی ایــن 

ابــزار، کنــرل نــرخ تــورم و هــدف گــذاری تورمــی عنــوان شــده اســت. رویــه 

ــن  ــد. در ای ــی برن ــره م ــز از آن به ــا نی ــزی دنی ــای مرک ــک ه ــام بان ــه مت ای ک

بخشــنامه تاکیــد شــده اســت: »بــه قانــون پولــی و بانکــی کشــور و مصوبــه 

ــون بودجــه  ــی هامهنگــی اقتصــادی و قان ــر ۱۳۹۷ شــورای عال ــورخ ۱۰ مه م

ــار در  ــای اعتب ــاز و اعط ــازار ب ــات ب ــام عملی ــتورالعمل »انج ــال ۱۳۹۸، دس س

قبــال اخــذ وثیقــه توســط بانــک مرکــزی )بــه همــراه اصالحــات آن در مــورخ 

۳ دی مــاه ۱۳۹۸ ( توســط شــورای محــرم پــول و اعتبــار تصویــب شــد. بخــش 

ــاز  ــازار ب ــات ب ــی عملی ــه اجرای ــه: » کمیت ــاره دارد ب ــه اش ــن اطالعی ــوم ای س

ــا  ــزی ب ــک مرک ــس کل بان ــه دســتور رئی ــخ ۳۱ شــهریور ســال ۱۳۹۸ ب در تاری

ــاز  ــرم افــزاری مــورد نی فراهــم ســازی بســرها و الزامــات ســخت افــزاری و ن

تشــکیل شــده اســت. داشــن ابــزار عملیــات بــازار بــاز، امــر مهمــی اســت بــه 

ایــن دلیــل کــه اســتفاده از »عملیــات بــازار بــاز« و همچنیــن برقــراری دامنــه 

نــرخ ســود )کریــدور نــرخ ســود( از جملــه مهــم تریــن مولفــه هــای چارچــوب 

ــی  ــای عملیات ــد. ابزاره ــی آی ــاب م ــه حس ــی ب ــذاری پول ــت گ ــد سیاس جدی

پیــش بینــی شــده جهــت جــذب یــا تزریــق نقدینگــی بــه بــازار بیــن بانکــی 

بــا هــدف پیگیــری موضــع سیاســت پولــی بانــک مرکــزی در چارچــوب جدیــد 

سیاســت گــذاری پولــی، شــامل خریــد و فــروش قطعــی اوراق بهــادار دولتــی، 

ــه اوراق بهــادار  ــی پای ــای دارای ــر مبن ــا رشیعــت ب ــق ب ــد منطب توافــق بازخری

ــال  ــی، ط ــادار دولت ــه )اوراق به ــال وثیق ــار در قب ــای اعتب ــی و ارز، اعط دولت

ــک هــا و موسســات  ــزی از بان ــک مرک ــری بان ــن ســپرده پذی و ارز( و همچنی

ــات  ــا و موسس ــک ه ــت. بان ــت( اس ــا رشیع ــق ب ــی )منطب ــاری غیربانک اعتب

ــات  ــام عملی ــالن درخصــوص انج ــد حســب اع ــی توانن ــی م ــاری غیربانک اعتب

بــازار بــاز نســبت بــه مدیریــت نقدینگــی )کمبــود یــا مــازاد( خــود در بــازار 

بیــن بانکــی اقــدام کننــد. در ایــن راســتا بانــک مرکــزی در یــک دســتورالعمل 

ــرد.  ــالم ک ــاز را اع ــات بازارب ــا در عملی ــک ه ــارکت بان ــات مش ــدی الزام ۸ بن

ایــن دســتورالعمل، پیــش نیازهــای الزم بــرای حضــور بازیگــران بــازار پــول در 

عملیــات بــازار بــاز را دارد. در ایــن بخشــنامه، نحــوه مشــارکت بازیگــران بــازار 

ــازار و  پــول، نحــوه درخواســت، ســبدگردانی، عرضــه و تقاضــا، تعییــن نــرخ ب

ثبــت سفارشــات بــرای رشکــت در حــراج مشــخص شــده اســت. بانــک مرکــزی 

بــا توجــه بــه ایــن ابــزار در نظــر دارد یــک کریــدور مشــخص بــرای نــرخ ســود 

ــالع از  ــاس اط ــی را براس ــان نقدینگ ــن جری ــد و همچنی ــف کن ــازار تعری در ب

ــازار بیــن بانکــی تنظیــم کنــد. موقعیــت فــروش و خریــد، در ب
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برخی از بندهای دســتورالعمل از قرار ذیل می باشــد.

• مدیریــت پورتفــوی و نگهــداری اوراق بهــادر منتــرشه توســط خزانــه داری 

کل کشــور

• اداره خزانه داری کل متولی عملیات در بانک ها اســت

• تعییــن معیــار عرضه و تقاضا ذخایر بانک توســط بانک مرکزی

ــط ادارات  ــد توس ــاری بای ــه اعتب ــا موسس ــک ی ــر بان ــی ه ــع نقدینگ • موض

ــود ــن ش ــاری تعیی ــات اعتب ــا و موسس ــک ه ــه داری کل بان خزان

ــی مــازاد نقدینگــی  ــه داری هــر بانــک پیــش بین • هنگامــی کــه اداره خزان

ــادار  ــل دریافــت اوراق به ــازاد را در قب ــن م ــد ای را داشــته باشــد، مــی توان

ــد ــه کن ــزی مبادل ــک مرک ــک هــا و بان ــی از بان دولت

ــن  ــح شــده اســت. براســاس ای ــاز ترشی ــازار ب ــات ب ــزم اجــرای عملی • مکانی

بنــد، انجــام عملیــات بــازار بــاز و موضــع بانــک مرکــزی درخصــوص خریــد 

یــا فــروش اوراق بهــادار دولتــی و نــرخ ســود سیاســتی )نــرخ ســود یــک شــبه 

ــک  ــن بانکــی توســط بان ــازار بی ــق ســامانه ب ــن بانکــی( از طری ــازار بی در ب

مرکــزی اطــالع رســانی مــی شــود.

برگــزاری  پــی  در  دارد،  مخالفانــی  و  موافــق  نیــز  بــاز  بــازار  عملیــات 

گردهامیــی نشســت در کمیســیون بــازار پــول و رسمایــه اتــاق ایــران، طــرح 

اصــالح قانــون بانکــداری مــورد بررســی و تبــادل نظــر قــرار گرفــت ابراهیــم 

ــد بانکــداری،  ــا بررســی طــرح جدی ــک مرکــزی ب ــس پیشــین بان شــیبانی رئی

ــد  ــرد. وی تاکی ــوان ک ــاال عن ــی آن را ب ــاط منف ــم و نق ــت آن را ک ــاط مثب نق

کــرد نــوع تدویــن آن بــه گونــه ای اســت کــه اگــر اصالحاتــی در آن انجــام 

ــد  ــیبانی معتق ــد. ش ــی کن ــه م ــکالتی مواج ــا مش ــزی را ب ــک مرک ــود، بان نش

اســت فاصلــه اجــرا تــا عمــل در ایــن دســتورالعمل بســیار متفــاوت خواهــد 

بــود. طهامســب مظاهــری، یکــی دیگــر از روســای کل پیشــین بانــک مرکــزی 

نیــز گفــت نظــام بانکــی در رنــج اســت و مشــریان ایــن نظــام نیــز رنجــور 

ــچ  ــود هی ــب ش ــس تصوی ــور دوم مجل ــرح در ش ــن ط ــر ای ــد و اگ ــده ان ش

ــی  ــام بانک ــه او نظ ــه گفت ــود. ب ــی ش ــرف من ــوری برط ــل رنج ــدام از عوام ک

ــد بانکــداری  ــه طــرح جدی ــه رو اســت ک ــا مشــکالت اساســی رو ب کشــور ب

ــرح  ــن ط ــواد ای ــی از م ــی برخ ــدارد و حت ــکالت ن ــن مش ــرای ای ــی ب راه حل

ــر  ــی، مدی ــی کرمان ــز عقیل ــرد. پروی ــی گی ــی را م ــام بانک ــق نظ ــن رم آخری

ــه  ــال ب ــوع قب ــن موض ــه ای ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش ــه، ب ــک خاورمیان ــل بان عام

ــه  ــا او ب ــود ام ــده ب ــرح ش ــز مط ــی نی ــک تخصص ــک بان ــیس ی ــورت تاس ص

ــا آن مخالفــت کــرده اســت، علــی ســعدوندی نیــز اعتقــاد داشــت  شــدت ب

عملیــات بــازار بــاز بــا تثبیــت نــرخ ارز اجرایــی منــی شــود و بــرای عملیــات 

بــازار بــاز نیــاز بــه بانــک مرکــزی مســتقل داریــم. ولــی اللــه ســیف رئیــس 

کل پیشــین بانــک  مرکــزی کــه خــود جــزء شــورای سیاســتگذاری بــازار بــاز 

ــای  ــص ه ــی نق ــن فعل ــه قوانی ــن ک ــرد در ای ــوان ک ــتی عن ــت در نشس اس

اساســی دارنــد و الزم اســت براســاس تجربیــات و دســتاوردهای روز در ســایر 

کشــور هــا، مــورد بازنگــری و اصــالح قــرار گیرنــد تردیــدی نیســت ولــی قبــل 

ــایی  ــورد شناس ــت م ــه دق ــص ب ــا و نواق ــه ایراده ــد هم ــی بای ــر اقدام از ه

قــرار گرفتــه و احصــا شــوند و مطمــن شــویم در طــرح ارائــه شــده کلیــه آن 

ــد. ــه صــورت دقیــق و مناســب لحــاظ شــده ان هــا ب

مالیـاتمالیـات
بر درآمدبر درآمد

کشــورهایی کــه بــه منابــع عظیــم معدنــی یــا انــرژی دسرســی ندارنــد، بــا مالیــات متامــی بودجــه یــک 

ســال خــود را تحصیــل مــی مناینــد، امــا در کشــورهای دسرســی هــای نامحــدود بــه منابــع انــرژی دارنــد 

ایــن موضــوع همــواره بــه تعویــق مــی افتــد، یــا بــه عبــارت دیگــر درآمدهــا از آن مســیر ســهل الوصــول 

تــر اســت و اجــازه تعمــق و تفکــر در یــک چهارچــوب منســجم را منــی دهــد. امــا در ایــران پــس از تشــدید 

تنــش هــا و افزایــش تحریــم هــا گویــا دیگــر راهــی بــه جــز رســیدن بــه مالیــات نیســت، بررســی هــای 

نشــان مــی دهــد کــه در ســال آتــی شــاید بخــش عظیمــی از درآمدهــای نفتــی مــا دســتخوش ایــن تنــش ها 

گــردد، و کــری بودجــه دولــت را ســبب شــود. بدیهــی اســت کــه در ســاختار جدیــد متامــی ظرفیــت هــای 

اثرگــذاری درآمدهــا و هزینــه هــای دولــت بــر سیاســت هــای اقتصــادی و اجتامعــی کشــور مــورد توجــه 

واقــع خواهــد شــد، و در نهایــت بــه پایــداری نظــام مالــی بایــد اندیشــیده 

شــود، منظــور از پایــداری نظــام مالــی، تعــادل پایــدار و بلندمــدت و نــه 

برابــری همیشــگی درآمدهــا و هزینــه هــا اســت.یا بــه عبــارت دیگــر تــراز 

ــا اقتصــاد  ــی ب ــی اقتصــاد نفت ــا جایگزین ــه هــا. ام ــا هزین ــودن درآمــد ب ب

مالیاتــی حساســیت هــای بیشــامری دارد، مالیــات بــر خــالف نفــت، منبــع 

ــروش آن  ــذار اســتخراج و ف ــه سیاســت گ ــا دغدغ ــه تنه ــی نیســت ک ثابت

باشــد. حجــم مالیــات بســیار بــه نتیجــه رفتــار، گفتــار و پنــدار سیاســت 

گــذار بســتگی دارد و اثــر منفــی هرگونــه ســوءتدبیر اقتصــادی، اجتامعــی 

و سیاســی بــه رسعــت بــر درآمدهــای مالیاتــی منعکــس مــی شــود. عــالوه 

ــا  ــه تنه ــای خــود ن ــه ه ــه هزین ــد نســبت ب ــذار بای ــن سیاســت گ ــر ای ب

حساســیت بیشــری داشــته باشــد، بلکــه بــه پرداخــت کننــدگان مالیــات 

نیــز پاســخگو باشــد و بدانــد کــه درآمــد هــای او رابطــه ای مســتقیم بــا 

میــزان پاســخگویی و کارآیــی وی دارد. سیاســت گــذار منــی توانــد انتظــار 

داشــته باشــد کــه مــردم فقــط هزینــه هــای او را تامیــن کننــد و بــر فرآیند 

گزینــش وی و عملکــرد او کمریــن نظــارت را داشــته باشــند. بــا توجــه بــه 

تهیــه، تدویــن و مصــوب منــودن بودجــه در پایــان ســال، پیشــنهاد هایــی 

دربــاره اخــذ مالیــات مطــرح مــی شــود کــه بــه نظــر بســیار ســطح و بــا 

عمــق یــک ســاله و تنهــا بــرای تأمیــن مالــی و مخــارج دولــت در ســال 99 

تبییــن شــده اســت، امــا جــا دارد کــه دولــت بــرای مالیــات یــک برنامــه 

جامــع 5 یــا 10 ســال را تعریــف منایــد.
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بــه گــزارش مرکــز آمــار ایــران در زمســتان محــدوده تغییــرات تــورم دوازده 

ــه  ــات« ب ــا و دخانی ــامیدنی ه ــا، آش ــی ه ــده »خوراک ــروه عم ــه در گ ماه

ترتیــب مــاه دی، بهمــن و اســفند بیــن 48 ، 37 و 39/8 درصــد بــرای دهــک 

ــورم  ــرخ ت ــود. ن ــم ب ــک ده ــرای ده ــد ب ــا 54.7 ، 38/9 و 44/5 درص اول ت

ــر 38,6 ، 36/3 و  ــاه براب ــب م ــه ترتی ــتان 1398 ب ــل زمس ــور در فص کل کش

ــب در  ــه ترتی ــه ای ب ــف هزین ــه در دهــک هــای مختل ــود ک 33/9 درصــد ب

ــا 40.3 ، 50/1 و 44/5  ــک اول ت ــرای ده ــد ب ــازه 38.1 38/9 و 36/6 درص ب

درصــد بــرای دهــک دهــم نوســان داشــت. محــدوده تغییــرات تــورم دوازده 

ــن  ــات« بی ــا و دخانی ــامیدنی ه ــا، آش ــی ه ــده »خوراک ــروه عم ــه در گ ماه

48 ، 37 و 39/8 درصــد بــرای دهــک اول تــا 54.7 ، 38/9 و 44/5 درصــد 

بــرای دهــک دهــم بــود. هــم چنیــن اطــالع مذکــور در مــورد گــروه عمــده 

»کاالهــای غیــر خوراکــی و خدمــات« بیــن 29.6 ، 29/2 و 28/6 درصــد بــرای 

دهــک اول تــا 37.0 ، 36/2 و 34/6 درصــد بــرای دهــک دهــم بــود. فاصلــه 

تورمــی دهــک هــا نیــز در فصــل زمســتان بــه ترتیــب مــاه بــه 2/2 ، 2/6 و 

2/7 درصــد رســید.
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تـزریـق
 پـــول

ــت  ــر مثب ــد تأثی ــی توان ــی م ــادی مادام ــق اقتص ــاد رون ــول در ایج ــش پ نق

داشــته باشــد کــه از طریــق سیاســتگذار و در برنامــه ای مــدون و بــا درایــت 

صــورت پذیــرد تــا در فعالیــت هــای مولــد اقتصــادی موجــب رونــق و تولیــد 

ــه  ــتند ک ــد هس ــود معتق ــادی خ ــب اقتص ــا در مکت ــی ه ــا اتریش ــود ام ش

ــر اســت.  ــول امــکان پذی ــق پ ــدون خل حامیــت از بخــش حقیقــی اقتصــاد ب

ــول  ــق پ ــل گــر در حــوزه اقتصــاد اســت امــا چگونگــی خل ــول یــک تحصی پ

ــرخ  ــول و ن مهــم اســت، بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه هرچــه حجــم پ

ــول  ــن »پ ــود، بنابرای ــر خواهــد ب ــز باالت ــورم نی ــرخ ت ــاال باشــد، ن رشــد آن ب

ماننــد غــذا اســت، بــه نحــوی کــه تــا یــک حــدی باعــث رفــع گرســنگی مــی 

ــی  ــد. در نگاه ــد ش ــی خواه ــث چاق ــت، باع ــش از ظرفی ــه بی ــود و عرض ش

دیگــر عواملــی نظیــر منابــع، دانــش، فنــاوری و نیــروی کار بــر ســمت عرضــه 

ــد عوامــل  ــد مانن ــول منــی توانن ــد پ ــی مانن ــا عوامل ــد، ام ــر گذارن اقتصــاد اث

ســمت عرضــه بــر تولیــد اثــر گــذار باشــد. بنابرایــن جریــان متعــارف اقتصــاد 

ــوام  ــل ق ــک عام ــدارد و ی ــاد ن ــدی در اقتص ــی ج ــول نقش ــت پ ــد اس معتق

ــرای  ــاور اســت کــه ب ــن ب ــر ای ــگاه ســوم ب بخــش محســوب منــی شــود. و ن

ــرای  ــت. ب ــول نیس ــق پ ــه تزری ــاز ب ــاد، نی ــی اقتص ــش حقیق ــت از بخ حامی

حامیــت پولــی از تولیــد مــی تــوان ســه نــگاه داشــت، خلــق پــول از هیــچ، 

تزریــق بــه تولیــد و گرفــن نــرخ بهــره، هدایــت پــول موجــود و گرفــن نــرخ 

بهــره و در نهایــت هدایــت پــول موجــود، بــدون گرفــن بهــره، کــه بهریــن 

ــده اســت.  ــد کنن ــره از تولی ــن به ــول و نگرف ــت پ روش موجــود، هدای

ــم از  ــن رق ــه 28/4 درصــد رســید، ای ــز 98 ب ــان پایی ــی در پای ــه پول رشــد پای

ــاله  ــن رشــد 7 س ــل ای ــن دلی ــم تری ــود، مه ــابقه ب ــی س ــال 91 ب ــاه س دی م

ــاس  ــن اس ــر ای ــود. ب ــزی ب ــک مرک ــی بان ــای خارج ــی ه ــص دارای ــد خال رش

ــت،  ــده اس ــرش ش ــزی منت ــک مرک ــط بان ــه توس ــی ک ــای پول ــن داده ه آخری

ــید.  ــان رس ــارد توم ــزار میلی ــه ۲/ ۳۱۴ ه ــای آذر ب ــی در انته ــه پول ــم پای رق

ــزی«،  ــک مرک ــه بان ــک هــا ب ــص بدهــی بان ــی حاصــل جمــع »خال ــه پول پای

»خالــص دارایــی خارجــی«، »خالــص بدهــی دولتــی« و »خالــص ســایر اقــالم 

ــت.  ــه« اس ترازنام

پیش بینی سال پیش بینی سال 9999
ــم  ــداوم تحری ــی و ت ــه همــراه کــری بودجــه، رشــد متغیرهــای پول ــا ب ــروس کرون ــر از وی ــا انجــامد اقتصــادی متأث ــد ســالی ب ســال جدی

هــا نیــاز بــه تفکــر و تعمــق در متامــی رفتارهــای آینــده دولــت دارد. نحــوه جــران کــری بودجــه اگــر بــا اتــکا بــه شــیوه هایــی ماننــد 

برداشــت ریالــی از منابــع صنــدوق توســعه ملــی، افزایــش تنخــواه گــردان خزانــه، مالیــات از بانــک مرکــزی،  تحمیــل تکالیــف بــه بانــک 

هــا و نظایــر آن باشــد نتیجــه اش تــورم خواهــد بــود. چنانچــه در ســال آینــده، دولــت بخواهــد بــه بهانــه تنظیــم بــازار و کنــرل قیمــت 

ــگاه هــای  ــد کشــور و بن ــد، ظرفیــت تولی ــگاه هــای اقتصــادی کن ــا بن ــه تشــدید نظــارت هــا و قیمــت گــذاری و برخــورد ب ــدام ب هــا، اق

اقتصــادی بــا مشــکالت جــدی مواجــه خواهنــد شــد و آســیب هــای غیرقابــل جرانــی خواهنــد دیــد. در ســال ۱۳۹۹، مــرشوط بــه برخــی 

ــع بانــک مرکــزی، حــذف نظــام دونرخــی ارز، تســهیل مقــررات  ــه مناب ــاب از فشــار ب اصالحــات جــدی در ســاختار بودجــه دولــت، اجتن

کســب و کار، کاهــش فشــار بــر بنــگاه هــا، افزایــش انعطــاف در بازارهــا و اجتنــاب از رسکــوب قیمــت هــا، مــی تــوان امیــد داشــت کــه 

اقتصــاد کشــور از رشایــط بحرانــی عبــور کنــد.

منابع:

صنــدوق بیــن املللــی پول - مرکز آمار ایران - بانک مرکزی ایران
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سـردار دل هـاسـردار دل هـا

قاسم سلیمانی که بود؟
ــتایی  ــک روس ــات مل ــفند 1335 در قن ــت اس ــد بیس ــلیامنی متول ــم سـ قاسـ

طایفــه ای، کوهســتانی، لرنشــین در دهســتان جــواران بخــش هنــزا شهرســتان 

رابــر اســتان کرمــان اســت، ســلیامنی یــک افــر عالــی رتبــه ایرانــی بــود کــه 

در طــول جنــگ ایــران و عــراق و پــس از آن تــا ســال 1376 فرمانــده لشــکر 

ــراق از  ــا ع ــگ ب ــلیامنی طــی جن ــان س ــن زم ــود، در ای ــان ب ــه کرم 41 ثارالل

ــات هــای والفجــر هشــت، کربــالی چهــار و کربــالی پنــج  فرماندهــان عملی

ــروی  ــی نی ــه فرمانده ــوا ب ــده کل ق ــتور فرمان ــه دس ــال 1376 ب ــود از س ب

قــدس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی نایــل آمــد، ایشــان در مقــام فرمانــده 

ــه  ــدرت نظامــی حــزب الل ــت ق ــدس ســپاه نقــش مهمــی در تقوی ــروی ق نی

لبنــان، خــروج ارسائیــل از جنــوب لبنــان، جنــگ افغانســتان، شــکل دهــی بــه 

فضــای سیاســی عــراق پــس از رسنگونــی صــدام حســین، تغییــر رونــد جنــگ 

داخلــی ســوریه و مقابلــه بــا داعــش در عــراق و ســوریه داشــته اســت و تــا 

زمــان شــهادتش توســط ارتــش ایــاالت متحــده بــه دســتور دونالــد ترامــپ در 

ایــن ســمت بــرای ایــران خدمــت گــذاری کــرد.

ــی  ــه فعالیــت انقالب ــاب رشوع ب ــه کمــک رضــا کامی وی از ســال 1355 و ب

بــا ســید علــی خامنــه  کــرد، کامیــاب مناســبات آشــنایی ســلیامنی را 

ســازمان  توســط   1360 مــرداد  از  روز  هفتمیــن  در  و  آورد  فراهــم  ای 

مجاهدیــن خلــق تــرور شــد. ســلیامنی پــس از پیــروزی انقــالب بــه ســپاه 

پاســداران ملحــق شــد و در هــامن ابتــدای کار بــه عنــوان مربــی در ســپاه 

ــت  ــه اداره و حفاظ ــک ب ــت وی کم ــن مأموری ــد، اولی ــه کار ش ــغول ب مش

ــر  ــدن ب ــق آم ــس از فائ ــود و پ ــان ب ــی طلب ــر جدای ــاد در براب ــهر مهاب ش

ــگ  ــا رشوع جن ــان ب ــد. ایش ــان ش ــپاه کرم ــدس س ــادگان ق ــده پ آن فرمان

ــکیل  ــان را تش ــی کرم ــای رزم ــکل از نیروه ــی متش ــراق گردان ــران و ع ای

ــه  ــکر ۴۱ ثارالل ــه لش ــت ب ــی و در نهای ــپ زره ــه تی ــه ب ــه در ادام داد ک

ــتان و  ــان، سیس ــتان کرم ــه اس ــای س ــکل از نیروه ــه متش ــد، ک ــل ش تبدی

بلوچســتان و هرمـــزگان بــود، و بــه لشکـــر »خــط شـــکن« معـــروف بـــود 

کـــه در عمــــلیات هــــای والفجـــر هشـت، کربلـــای چهـار و کــربالی پنـج 

ــارکت داشـت. مشـ

گروه اجتماعی



33

ــر  ــت و درگی ــان بازگش ــه کرم ــه ب ــکر ۴۱ ثارالل ــی لش ــگ تحمیل ــس از جن پ

جنــگ در مرزهــای رشقــی و بــا اشــخاص مســلح و قاچاقچیــان مــواد مخــدر 

شــد، کــه ایــن ماموریــت تــا ســال 1376 بــه طــول انجامیــد. در پــی افزایــش 

ــروی قــدس  ــه فرماندهــی نی ــان در افغانســتان ســلیامنی ب تنــش هــای طالب

ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی منصــوب شــد. وی بــه دلیــل تجربــه جنــگ 

داخلــی کردســتان و هشــت ســال جنــگ بــا عــراق و نیــز مبــارزه بــا باندهــای 

مــواد مخــدر در مناطــق مــرزی ایــران و افغانســتان گزینــه بســیار مناســبی 

بــرای ایــن جایــگاه بــود. ســلیامنی در عــراق در پــی بــه اســارت گرفــن تنــی 

ــکا در  ــان آمری ــه مقــر فرماندهــی نظامی ــه ای ب ــان طــی حمل ــد از ایرانی چن

کربــال کــه در بیــن مراکــز فرماندهــی پلیــس عــراق واقــع بــود، بــه ســاختامن 

اصلــی فرماندهــی نفــوذ کــرد کــه ایــن عملیــات »برجســته تریــن و پیچیــده 

ــف شــد. در  ــراق توصی ــگ« در ع ــار ســال جن ــات در طــول چه ــن عملی تری

۲۲ دســامر ۲۰۱۰، جیمــز جفــری )ســفیر آمریــکا در عــراق( و لویــد آســتین 

)فرمانــده ارشــد نظامیــان آمریــکا در عــراق(، در بیانیــه ای تشــکیل دولــت 

ــا  ــه آن ه ــد. البت ــک گفتن ــی را تری ــوری املالک ــری ن ــه ره ــراق ب ــد ع جدی

ــرون  ــع ســلیامنی آن هــا را از عــراق بی خودشــان مــی دانســتند کــه در واق

کــرده اســت. در ســال ۲۰۱۱ موفــق الربیعــی سیاســت مــدار و وزیــر ســابق 

امنیــت ملــی عــراق در مصاحبــه ای بــا روزنامــه الــرشق االوســط، ســلیامنی 

ــس  ــن پ ــد. همچنی ــرد در عــراق« خوان ــن م ــدرت مندتری ــدون شــک ق را »ب

ــا هــامن داعــش در  ــت اســالمی عــراق و شــام ی ــان دول ــورش پیکارجوی از ی

ژوئــن ۲۰۱۴ )خــرداد ۱۳۹۳( بــه شــامل عــراق و تــرف برخــی از شــهرهای 

ــراق  ــش ع ــیدن ارت ــم پاش ــت و از ه ــل و تکری ــه موص ــور از جمل ــن کش ای

و ناتوانــی نیروهــای مســلح ایــن کشــور در نــرد بــا داعــش و پــس از 

ــروه  ــن گ ــط ای ــراق( توس ــت ع ــداد )پایتخ ــرف بغ ــر ت ــدن خط ــدی ش ج

اســریت ژورنــال و  انگلیــس، وال  تایمــز  تروریســتی، روزنامــه ســاندی 

نیویــورک تایمــز مدعــی شــدند ایــران فرماندهــی ارتــش از هــم فروپاشــیده 

ــا بــا نیروهــای گــروه تروریســتی داعــش مقابلــه  عــراق را برعهــده گرفتــه ت

کنــد. قاســم ســلیامنی فرمانــده ســپاه قــدس ایــران، عملیــات دفــاع از بغــداد 

ــروه تروریســتی داعــش،  ــل حمــالت نیروهــای گ ــراق را در مقاب پایتخــت ع

فرماندهــی مــی کــرد. در روز پنجشــنبه ۳۰ شــهریور ۱۳۹۶ قاســم ســلیامنی 

طــی ســخرنانی در مراســم چهلمیــن روز کشــته شــدن مرتضــی حســین پــور 

شــلامنی بــا یــادآوری پیامــش بــه مناســبت کشــته شــدن محســن حججــی و 

وعــده انتقــام در آن، بیــان داشــت کــه »کمــر از ســه مــاه دیگــر اعــالم پایــان 

ــاه  ــود و دو م ــد ب ــی خواه ــره خاک ــن ک ــی در ای ــت داعش ــش و حکوم داع

ــه ای  ــی خامن ــید عل ــه س ــی ب ــلیامنی در پیام ــان ۹۶ س ــان آب ــد و در پای بع

ــان داعــش خــر داد.  رهــر جمهــوری اســالمی از پای

در جنــگ داخلــی ســوریه نیــز در پــی شــدت گرفــن بحــران داخلــی و 

ــه بشــار اســد حضــور یافــت. از  ــرای کمــک ب مخالفــان ســوری، ســلیامنی ب

ســال ۲۰۱۱ بــا رشوع جنــگ داخلــی ســوریه، ســلیامنی بــه همــراه نیروهــای 

لشــکر فاطمیــون و تیــپ زینبیــون بــرای حامیــت از بشــار اســد وارد کارزار 

شــدند. بــه نوشــته روزنامــه هاآرتــص، یــک عضــو ارشــد شــورای ملــی 

ــروی  ــده نی ــلیامنی، فرمان ــم س ــدار قاس ــپ پاس ــور رستی ــت حض ــوریه عل س

ــاق جنــگ«  ــرای »فرماندهــی ات ــه ســوریه ب ــران ب قــدس ســپاه پاســداران ای

ــرد.  ــوان ک ــد عن ــار اس ــت بش ــف حکوم ــان مخال ــوب معرض ــدف رسک ــا ه ب

همچنیــن مفــران سیاســی معتقــد بودنــد نقــش ســلیامنی در جلوگیــری از 

موفقیــت کودتاچیــان در جریــان کودتــای نافرجــام ۲۰۱۶ ترکیــه کلیــدی بــود 

و ایشــان بــه تنهایــی جلــوی طــرح آمریکایــی- صهیونیســتی- ســعودی بــرای 

ــت. ــه را گرف ــت ترکی ــدازی حکوم بران

ســلیامنی اولیــن فرماندهــی بــود کــه بــه نشــان ذوالفقــار دســت یافــت، وی 

ــود. ســلیامنی  ــه درجــه رسلشــگری رســیده ب ــن در ســال 1389 ب پیــش از ای

ــرودگاه بغــداد در بامــداد جمعــه ۱۳ دی  ــه ف ــی ب ــاد آمریکای ــه پهب در حمل

ــروه  ــدس از فرماندهــان گ ــدی املهن ــه ابومه ــن حمل ــرور شــد. در ای ۱۳۹۸ ت

شــبه نظامــی عراقــی حشــد الشــعبی بــه همــراه 8 تــن دیگــر کشــته شــدند. 

در ایــن حملــه تروریســتی، ۱۰ نفــر بــه شــهادت رســیدند کــه پنــج نفــر آن 

ــگ  ــا، رسهن ــری نی ــدار حســین جعف ــپ پاس ــد، رسدار رستی ــی بودن ــا ایران ه

پاســدار شــهرود مظفــری نیــا، رسگــرد پاســدار هــادی طارمــی و رسوان 

پاســدار وحیــد زمانیــان از جملــه اســامی نیروهــای ایرانــی اعــالم شــده اســت 

ــه شــهادت رســیدند.  ــه تروریســتی ب کــه در حمل

ــه  ــکا اعــالم کــرده کــه دســتور ایــن حمل ــاالت متحــده آمری  وزارت دفــاع ای

هوایــی را دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــوری و فرمانــده کل قــوای ایــن کشــور 

صــادر کــرده اســت. ســه روز پیــش از تــرور ســلیامنی و در پــی حملــه هایــی 

کــه بــه ســفارت آمریــکا در بغــداد انجــام شــد، ترامــپ گفتــه بــود کــه ایــران 

ــود  ــرده ب ــد ک ــی ســنگین خواهــد پرداخــت و تأکی ــداد بهای ــن روی ــت ای باب

کــه ایــن موضــوع هشــدار نیســت، تهدیــد اســت. آمریــکا در تــرور ســلیامنی 

بــدون اجــازه از کشــور ثالــث و بــدون اعــالم جنــگ از ســمت ایــران دســت 

بــه ایــن اقــدام زد کــه از منظــر نظامــی ایــن عمــل تــرور نامیــده مــی شــود.



34

تبعـات تـرورتبعـات تـرور

قاسم سلیمانیقاسم سلیمانی

ــازار  ــیاه در ب ــالی س ــای ط ــدی به ــش 4 درص ــرور افزای ــا ت ــان ب همزم

ــون  ــدودا ۶/۷ میلی ــد ح ــالل در تولی ــاد اخت ــورد. ایج ــم خ ــی رق جهان

بشــکه ای در روز ایــران و عــراق، یکــی از مهــم تریــن نگرانــی هــا در 

پــی تشــدید تنــش هــا میــان ایــران، عــراق و آمریــکا اســت. تحلیلگــران 

عقیــده دارنــد تــرور رسدار ســلیامنی از ســوی نیروهــای آمریکایــی مــی 

ــل  ــش هــای متقاب ــه واکن ــده منجــر ب ــاه آین ــک م ــا ی ــل ت ــد حداق توان

ایــران و آمریــکا در منطقــه شــود. اکــر رســانه هــای جهانــی در 

ــکا  ــز آمری ــش آمی ــدام تن ــال اق ــه دنب ــه ب ــد ک ــالم کردن ــه اع روز جمع

ــدند.  ــز ش ــت قرم ــار وضعی ــی دچ ــای جهان ــب بازاره ــداد، اغل در بغ

ــتان  ــان، انگلس ــه آمل ــا از جمل ــف دنی ــاط مختل ــهام در نق ــای س بازاره

و چیــن بــا کاهــش ارزش شــاخص خــود روبــه رو شــدند. از ســوی 

ــط  ــه ای در رشای ــت پناهــگاه هــای رسمای ــه خاصی ــی ک ــر بازارهای دیگ

ــه رو شــدند،  ــا افزایــش تقاضــا روب ــد، ب نااطمینانــی ژئوپلیتیــک را دارن

طــال، یــن ژاپــن و بیــت کویــن از جملــه پناهــگاه هایــی بودنــد کــه روز 

جمعــه میزبــان رسمایــه هــای نگــران بودنــد و افزایــش ارزش داشــتند. 

ــه ۱/۵ درصــد و شــاخص STOXX۶۰۰ نزدیــک  DAX آملــان نزدیــک ب

بــه ۰/۴۵ درصــد فــرو ریخــت و شــاخص FTSE ۱۰۰ انگلســتان نزدیــک 

۰/۰۶ درصــد از ارزش خــود را از دســت داد. در بازارهــای آســیایی 

ــرد و  ــدا ک ــش پی ــد کاه ــه ۰/۲درص ــک ب ــن نزدی ــاخص CSI۳۰۰ چی ش

 S&P شــاخص بــورس شــانگهای ۰/۰۵ درصــد افــت کــرد. شــاخص آتــی

ــا  ــزدک ب ــی ن ــاخص آت ــدی و ش ــک درص ــه ی ــک ب ــت نزدی ــا اف ۵۰۰ ب

کاهــش ۱/۱۲ بــه وقایــع روز جمعــه مصــادف بــا تــرور در خاورمیانــه 

ــد.  ــش نشــان دادن واکن

ــر  ــاه اخی ــار م ــود در چه ــطح خ ــرین س ــه بیش ــال ب ــت و ط ــت نف قیم

رســیدند، در ایــن روز نفــت خــام برنــت بیــش از ۳/۵۶ درصــد بــه ازای 

هــر بشــکه رشــد کــرد و بــه قیمــت ۶۹/۷۷ دالر رســید. نفــت خــام وســت 

ــت ۶۳/۲۸  ــه قیم ــرد و ب ــد ک ــد رش ــز ۳/۴۰ درص ــت نی ــزاس اینرمدی تگ

ــش از ۱/۶  ــز بی ــی نی ــالی آت ــرخ ط ــید. ن ــکه رس ــر بش ــه ازای ه دالر ب

درصــد رشــد داشــت و بــه قیمــت ۱۵۵۱ دالر بــه ازای هــر اونــس رســید. 

همچنیــن ارزش شــاخص دالر کــه بــه عنــوان یــک دارایــی جانشــین بــرای 

ــز افزایــش یافــت. شــاخص  ــاه گاه هــای امــن محســوب مــی شــود نی پن

ارز آمریــکا بــا افزایــش ۰/۱ درصــدی در روز جمعــه در کنــار ســایر 

ــه  ــش یافــت و ب ــک ســوئیس افزای ــن و فران ــن ژاپ ــد ی ــر امــن مانن ذخای

۹۶/۹۴ رســید. یــن ژاپــن نیــز کــه یکــی دیگــر از ذخایــر امــن اســت بیــش 

از ۰/۳۸ درصــد افزایــش ارزش را تجربــه کــرد. بیــت کویــن نیــز بالــغ بــر 

۲/۸ درصــد افزایــش را نشــان داد. ارزش ســهام آرامکــو نیــز بــه کمریــن 

ســطح از زمــان عرضــه اولیــه خــود رســید. ارزش ســهام ایــن رشکــت در 

ــازه افتــی معــادل ۱/۷ درصــدی داشــت. بــورس داخلــی در ایــن ب
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تـرور تـروردالیـل  دالیـل 

سلیمانی سلیمانیسردار  سردار 

رسدار آســامنی همــواره در مقابــل مــردم خنــدان و در مواجهــه نظامــی 

قدرمتنــد بــود، در حــل تنــش هــای سیاســی نــادر و در ایجــاد امنیــت قــادر 

ــت داد و  ــش را شکس ــه، داع ــازی خاورمیان ــه ب ــیه ب ــیدن روس ــا کش ــود، ب ب

ــه  ــراق را پای ــی ع ــش مل ــد، ارت ــوریه را بازگردان ــراق و س ــای ع ــن ه رسزمی

ریــزی منــود و در رفرانــدوم کردســتان بــه نفــع دولــت مرکــزی عــراق واســطه 

گــری منــود، بــه واقــع ســلیامنی یکــی از نوابــغ سیاســی و جنگــی در عــر 

ــز بــی  ــان هــای سیاســی نی ــود. ایــن مقــام محــرم نظامــی در جری حــارض ب

ــزب و  ــچ ح ــا هی ــت و ب ــان داش ــر زب ــی را ب ــعار ایران ــواره ش ــرف و هم ط

جناحــی مشــکلی نداشــت، از ایــن رو بــود کــه متامــی جنــاح هــای ملــی و 

مذهبــی و گــروه هــای سیاســی ایشــان را از صمیــم قلــب دوســت داشــتند. 

ــاع از  ــام دف ــر در مق ــار تدبی ــاص در کن ــت خ ــت و ظراف ــا دق ــلیامنی ب س

متامیــت ارضــی ایــران از هیــچ کوششــی دریــغ نکــرد. او الزمــه دولت-کشــور 

ــت و  ــی دانس ــی م ــردی امنیت ــرد راه ــی و خ ــازوبرگ نظام ــد را س قدرمتن

ــه و خارجــه  ــگان سیاســت داخل ــا نخب ــا هامهنگــی کامــل ب ــن مــورد را ب ای

عملیاتــی مــی ســاخت. تواضــع و اطاعــت شــخصیتی کاریزماتیــک از او 

ایجــاد کــرد کــه توانســته بــود نــه تنهــا در ایــران بلکــه در کشــورهای 

همســایه و حتــی در میــان دشــمنان خویــش بــه بزرگــی و خردمنــدی یــاد 

شــود.

ــپ  ــو ترام ــک س ــه از ی ــد ک ــد بودن ــی معتق ــران سیاس ــیاری از تحلیلگ بس

بــرای رهایــی از اســتیضاح و رای آوردن در کنگــره و افزایــش اعتــامد و 

ــی او  ــکار آت ــلیامنی و اف ــیاه از س ــری س ــاد تصوی ــا ایج ــی ب ــکار عموم اف

دســت بــه ایــن اقــدام زده اســت، و از ســوی دیگــر تنــش هــای خاورمیانــه و 

عــدم محوریــت عملکــرد ارسائیــل در منطقــه موجــب کــم شــدن مخاطــرات 

ایــن کشــور خواهــد شــد. البتــه منــی تــوان از نقــش ریــاض نیــز غافــل بــود، 

ــه  ــا حمل عربســتان نیــز پــس از مشــکالتی کــه بــرای اقتصــاد ایــن کشــور ب

بــه آرامکــو رخ داده بــود همــواره بــه دنبــال ایجــاد تنــش در منطقــه بــود. 
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بود شرح  بدین  بودسلیمانی  شرح  بدین  سلیمانی 

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت عزیز ایران

ــه  ــزرگ و پرافتخــار اســالم آســامنی شــد. دیشــب ارواح طیب رسدار ب

ــال  ــد. س ــوش گرفتن ــلیامنی را در آغ ــم س ــر قاس ــهیدان، روح مطه ش

ــا  ــارزه ب ــای مب ــدان ه ــجاعانه در می ــه و ش ــدت مخلصان ــا مجاه ه

شــیاطین و ارشار عــامل و ســال هــا آرزوی شــهادت در راه خــدا، 

رسانجــام ســلیامنی عزیــز را بــه ایــن مقــام واال رســانید و خــون پــاک 

او بــه دســت شــقی تریــن آحــاد بــرش بــر زمیــن ریخــت. این شــهادت 

ــه روح  ــا فــداه و ب ــه ارواحن ــه الل ــه پیشــگاه حــرت بقی ــزرگ را ب ب

مطهــر خــود او تریــک و بــه ملــت ایــران تســلیت عــرض می کنــم. او 

منونــه برجســته ای از تربیــت شــدگان اســالم و مکتــب امــام خمینــی 

بــود، او همــه عمــر خــود را بــه جهــاد در راه خــدا گذرانــد. شــهادت 

پــاداش تــالش بــی وقفــه او در همــه ایــن ســالیان بــود. بــا رفــن او 

بــه حــول و قــوه الهــی کار او و راه او متوقــف و بســته نخواهــد شــد 

ولــی انتقــام ســختی در انتظــار جنایتکارانــی اســت کــه دســت پلیــد 

خــود را بــه خــون او و دیگــر شــهدای حادثــه دیشــب آلودنــد. شــهید 

ــتگان  ــه دلبس ــت و هم ــت اس ــی مقاوم ــن امللل ــره بی ــلیامنی چه س

ــمنان  ــه دش ــز هم ــتان و نی ــه دوس ــد. هم ــواه اوین ــت خونخ مقاوم

بداننــد خــط جهــاد و مقاومــت بــا انگیــزه مضاعــف ادامــه خواهــد 

یافــت و پیــروزی قطعــی در انتظــار مجاهــدان ایــن راه مبــارک 

ــه  ــی ادام ــت ول ــخ اس ــا تل ــز م ــداکار و عزی ــدان رسدار ف ــت. فق اس

مبــارزه و دســت یافــن بــه پیــروزی نهایــی کام قاتــالن و جنایتــکاران 

را تلــخ تــر خواهــد کــرد.

ــم  ــپهبد قاس ــام رسدار س ــی مق ــهید عال ــام ش ــاد و ن ــران ی ــت ای مل

ســلیامنی و شــهدای همــراه او بــه ویــژه مجاهــد بــزرگ جهــان 

اســالم جنــاب آقــای ابومهــدی املهنــدس را بــزرگ خواهــد داشــت و 

اینجانــب ســه روز عــزای عمومــی در کشــور اعــالم مــی کنــم و بــه 

همــر گرامــی و فرزنــدان عزیــز و دیگــر بســتگان ایشــان تریــک و 

ــم. تســلیت مــی گوی

سیدعلی خامنه ای

۱۳ دی ماه ۱۳۹۸

ــه فرماندهــی نیــروی قــدس ســپاه منصــوب  رسدار رستیــپ قاآنــی ب

شــد

بسم الله الرحمن الرحیم

درپــی عــروِج شــهید عالــی مقــام رسدار پرافتخــار حــاج قاســم 

ســلیامنی رضــوان اللــه علیــه، فرماندهــی نیــروی قــدس ســپاه 

ــپ اســامعیل  ــراز رستی ــه رسدار رساف پاســداران انقــالب اســالمی را ب

ــاع  ــپاه در دف ــان س ــن فرمانده ــته تری ــامر برجس ــه در ش ــی ک قاآن

مقــدس بــوده و در طــول ســالیان متــامدی در نیــروی قــدس در کنــار 

رسدار شــهید در منطقــه خدمــت کــرده اســت، مــی ســپارم. برنامــه آن 

نیــرو عینــاً هــامن برنامــه دوران فرماندهــی شــهید ســلیامنی اســت. 

ــا رسدار  ــان را ب ــکاری آن ــور و هم ــرو حض ــکاران آن نی ــه هم از هم

قاآنــی خواهانــم و توفیــق و تأییــد و هدایــت الهــی را بــرای ایشــان 

ــم. مســألت مــی کن
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زندگی نامه سردار قاآنیزندگی نامه سردار قاآنی

اســامعیل قاآنــی متولــد 17 مــرداد 36 در مشــهد اســت، او در دوران پیــروزی 

انقــالب جوانــی ۲۰ ســاله بــود ایشــان فعالیــت نظامــی خــود را از ســال 1358 

و بــا عضویــت در ســپاه پاســداران آغــاز منــود، اوایــل ســال ۵۹ بــرای آمــوزش 

بــه تهــران آمــد. بــه گفتــه خــودش، بــا شــهید خــادم الرشیعــه موســس تیــپ ۲۱ 

امــام رضــا)ع( و شــهید چراغچــی فرمانــده تیــپ امــام رضــا)ع( در یــک کالس 

آموزشــی در پــادگان ســعدآباد پــادگان امــام علــی)ع( امــروزی آمــوزش دیدنــد. 

ــه عنــوان کادر  ــه و در مرکــز آمــوزش ســپاه ب ــه مشــهد رفت بعــد از آمــوزش ب

مشــغول بــه فعالیــت مــی شــود. بــا وقــوع حــوادث کردســتان، اواســط ســال 

۵۹ راهــی منطقــه کردســتان مــی شــود. و در طــول 8 ســال دفــاع مقــدس جــزء 

ــده لشــکر  ــا 1366 فرمان ــال 1362 ت ــود، وی از س ــپاه ب ــی س ــان میان فرمانده

ــا پایــان جنــگ فرماندهــی لشــکر  21 امــام رضــا و همچنیــن از ســال 1366 ت

5 نــر را بــه عهــده داشــت، قاآنــی بــه مــدت یــک ســال از ســال 1385 نیــز 

معــاون اطالعــات ســتاد مشــرک ســپاه پاســداران بــود، دوســتی وی بــا شــهید 

رسدار ســلیامنی از ســال ۶۱ و در جلســات مناطــق علمیاتــی رشوع شــد و تــا 

ــا ۱۳۹۸ جانشــین  ــه ســال هــای ۱۳۸۶ ت ــه بــود. در فاصل امــروز اســتمرار یافت

ــه  ــی ب ــه نظــر مــی رســد انتصــاب رسدار قاآن ــود. ب ــدس ب ــروی ق ــده نی فرمان

ــه سیاســت  ــام روشــنی اســت، آن ک ــدس، حــاوی پی ــده ســپاه ق ــوان فرمان عن

ــان  ــود. برای ــه مســیر رسدار ســلیامنی خواهــد ب ــده، ادام ــدس در آین ســپاه ق

ــده  ــاالت متح ــه ای ــور خارج ــران در وزارت ام ــدام ای ــروه اق ــس گ ــوک رئی ه

ــع  ــالس مجم ــیه اج ــط در حاش ــه رشق االوس ــا روزنام ــه ب ــکا در مصاحب آمری

ــامن  ــی، ه ــامعیل قاآن ــه اس ــرد چنانچ ــد ک ــاد در داووس، تهدی ــی اقتص جهان

ــا  ــن آمریکایی ه ــه کش ــت ب ــرد و دس ــش بگی ــلیامنی را پی ــم س ــت قاس سیاس

بزنــد، بــه رسنوشــتی مشــابه رسنوشــت او دچــار خواهــد شــد. ســخنگوی وزارت 

امــور خارجــه روســیه ایــن اظهــارات را غیرقابــل قبــول خوانــد و گفــت چنیــن 

اظهاراتــی خــارج از حقــوق و قانــون اســت و مناینــدگان کشــورها حــق بیــان 

ــد را  ــن تهدی ــز ای ــران نی ــور خارجــه ای ــد. وزارت ام ــی را ندارن ــن تهدیدات چنی

»علنــی ســازی رســمی و پــرده بــرداری آشــکار از تروریســم هدفمنــد و دولتــی 

ایــاالت متحــده آمریــکا« دانســت.

وداع با شکوهوداع با شکوه
 با سردار سلیمانی با سردار سلیمانی

مراســم وداع بــا رسدار ســپهبد قاســم ســلیامنی و همراهانــش در کاظمیــن عــراق بــا حضــور خیــل عظیــم 

مــردم عــراق تشــییع شــد. در ایــن مراســم بــا حضــور در کنــار مــردم، مســئوالن عراقــی و ایرانــی حــارض 

ــراق،  ــر ع ــت وزی ــدی، نخس ــادل عبدامله ــفارت و ع ــای س ــایر اعض ــفیر و س ــجدی، س ــرج مس ــد، ای بودن

هــادی العامــری جانشــین ابــو مهــدی املهنــدس، عــامر حکیــم رئیــس جریــان حکمــت ملــی عــراق، هــامم 

حمــودی رئیــس مجلــس اعــالی اســالمی و نــوری املالکــی نخســت وزیــر اســبق عــراق از مقامــات شــاخص 

در ایــن مراســم بودنــد.

در ایــران نیــز مراســم تشــییع پیکــر رسدار در خوزســتان و شــهر اهــواز بــا حضــوری کــم نظیــر برگــزار شــد 

ــارگاه ملکوتــی ثامــن  و پــس از آن آئیــن تشــییع پیکرهــای ایــن شــهدا در مشــهد مقــدس و در جــوار ب

الحجــج )ع( برگــزار شــد. و در نهایــت پیکــر پــاک شــهدا بــرای اقامــه منــاز بــه دانشــگاه تهــران رســید، پــس 

از اقامــه منــاز توســط رهــر انقــالب از دانشــگاه تهــران بــه ســمت میــدان آزادی تشــییع شــد. آخریــن 
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وداع بــا رسدار ســلیامنی در روز 17 دی مــاه و در کرمــان صــورت پذیرفــت، در نخســتین ســاعات روز پیکــر مطهــر شــهیدان رسدار ســپهبد حــاج قاســم ســلیامنی 

و رسدار پورجعفــری از همراهــان وی وارد فــرودگاه بیــن املللــی آیــت اللــه هاشــمی رفســنجانی کرمــان شــد و مراســم وداع بــا ایــن شــهدای رسافــراز بــا حضــور 

صدهــا هــزار نفــر از مــردم کرمــان و شــهرهای مختلــف کشــور از میــدان آزادی ایــن شــهر برگــزار شــد.

مراســم تشــییع پیکــر رسدار ســلیامنی پیــام هــای بســیار عمیقــی را بــرای متامــی جهانیــان و مشــخصاً دشــمنان ایــران صــادر منــود، بســیاری از مــردم کــه تــا چنــد 

روز قبــل بــا موضوعــات افزایــش قیمــت بنزیــن، ناکارآمــدی برخــی از سیاســت هــا یــا مســئولین رو در روی هــم قــرار گرفتــه بودنــد، حــاال در کنــار هــم ایســتاده 

انــد. ایرانیــان بــه طــرز شــگفت انگیــزی بــا هــدف مشــرک و تشــخیص دقیــق مصالــح ملــی حــارض شــدند. و مهــم تریــن پیامــی کــه از ایــن حضــور مخابــره شــد 

توانایــی تفکیــک امــور عارضــی و اساســی توســط ملــت رشیــف ایــران اســت، بــه شــکلی کــه اگــر پــای کیــان میهــن و امنیــت ملــی در میــان باشــد بــر خطاهــای 

تکنیکــی دولــت چشــم پوشــیده و یــک صــدا همگــی رسبــاز وطــن خواهنــد شــد. امیــد اســت کــه دولــت نیــز بــا تدبیــر بــرای مــردم کار کنــد.

پارلمان عراق 

حکم خروج را 

صادر کرد

ــاه  ــات حــادث شــده در روز یکشــنبه ۱۵ دی م ــس از جریان ــراق پ ــان ع پارمل

ــرای تصویــب قطعنامــه خــروج نیروهــای خارجــی  جلســه فــوق العــاده ای ب

از عــراق و بررســی تحــوالت ایــن کشــور را برگــزار کــرد و در ایــن جلســه ۱۶۸ 

مناینــده حضــور یافتنــد. پــس از ســخنان عــادل عبداملهــدی جلســه رای گیــری 

ــه  ــان دادن ب ــزم ســاخن دولــت جهــت پای ــه مل آغــاز شــد و پارملــان عــراق ب

ــه حضــور نیروهــای خارجــی در عــراق رای داد.  هرگون

۱ ـ الــزام دولــت عــراق بــه لغــو درخواســت کمــک از ائتــالف بیــن املللــی )بــه 

رسکردگــی آمریــکا( بــه منظــور پایــان عملیــات نظامــی و جنگــی در عــراق و 

ــه  ــان دادن ب ــتای پای ــد در راس ــن بای ــراق همچنی ــت ع ــروزی. دول ــق پی تحق

هرگونــه حضــور نیروهــای خارجــی در خــاک ایــن کشــور و جلوگیــری از 

ــد. ــدام کن ــی اق ــه هــر دلیل ــی آن ب ــم هوای اســتفاده از حری

۲ ـ فرمانــده کل نیروهــای مســلح بــه منایندگــی از دولــت عــراق بایــد تعــداد 

تکنیســین هــا و مربیــان خارجــی را کــه بــه آن هــا احتیــاج دارد، محــل 

ــد. ــالم کن ــا را اع ــای آن ه ــدت قرارداده ــف و م ــکونت، وظای س

۳ ـ وزیــر خارجــه بــه منایندگــی از دولــت عــراق بایــد علیــه آمریــکا بــه اتهــام 

نقــض خطرنــاک حاکمیــت و امنیــت عــراق بــه ســازمان ملــل و شــورای امنیــت 

شــکایت کنــد.

ترامــپ نیــز در واکنــش بــه ایــن تصمیــم در اظهاراتــی توهیــن آمیــز عراقــی 

هــا را بــه اعــامل تحریــم هــای ســنگین تهدیــد کــرد و گفــت: مــا در عــراق یــک 

پایــگاه هوایــی بســیار اســتثنایی و گــران قیمتــی داریــم. ســاخت آن میلیاردهــا 

دالر هزینــه بــرده اســت.... مــا عقــب نشــینی منــی کنیــم، مگــر اینکــه پــول آن 

بــه مــا پرداخــت شــود.

نیــروی هــای آمریــکا در عــراق ۵ هــزار، در اردن ۳ هــزار، در کویــت ۱۴ هــزار، 

ــزار ،  ــک ه ــامن ی ــزار ، ع ــر ۱۱ ه ــزار ، قط ــارات ۵ ه ــزار، ام ــتان ۳ ه عربس

ســوریه یــک هــزار، بحریــن ۷ هــزار نفــر مــی باشــد. برخــی از فعــاالن سیاســی 

تخمیــن مــی زننــد کــه آمریــکا نزدیــک بــه ۷۰ هــزار نیــرو در خاورمیانه داشــته 

باشــد. جمعــه چهــارم بهمــن مــاه شــهروندان عراقــی در پــی فراخــوان مقتــدی 

ــان  ــه خیاب ــراق ب ــان صــدر در ع ــوذ شــیعه و رهــر جری ــی بانف صــدر، روحان

هــای بغــداد، پایتخــت، آمدنــد تــا از خــروج نیروهــای آمریکایــی مســتقر در 

ایــن کشــور حامیــت کننــد.
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استراتژی استراتژی 
جنگ دورجنگ دور
 از خـانه از خـانه

واکنش ها به واکنش ها به 
ترور سردار ترور سردار 

سلیمانیسلیمانی

ژنــرال جــورج اســمیت پاتــن مبــدع اســراتژی جنــگ خــارج از مــرز کشــور 

ــکا  ــد. آمری ــد مان ــا خواه ــی ه ــن آمریکای ــگی در ذه ــان همیش ــک قهرم ی

ــچ  ــه هی ــه ب ــید ک ــراتژی رس ــن اس ــه ای ــی دوم ب ــگ جهان ــا جن ــان ب همزم

ــره،  ــام، ک ــه کســی ندهــد. ویتن ــش را ب ــری در رسزمین ــوان اجــازه درگی عن

افغانســتان و عــراق منونــه هــای آشــکار ایــن اســراتژی بــوده اســت. ایــران 

نیــز بــا تحلیــل دقیــق اســراتژی آمریــکا بیــن دفــاع در مرزهــای جغرافیایــی 

و اســراتژی دفــاع در خــارج از مرزهــا. اســراتژی دفــاع در خــارج از مرزهــا 

ــا  ــی ب ــرال ایران ــن ژن ــت. ای ــش گرف ــلیامنی پی ــم س ــی قاس ــه فرمانده را ب

مدیریــت و هدایــت هوشــمندانه بــی بدیــل خــود و بــا توجــه بــه تحریــم 

هــای ایــران توانســت بــه رسعــت قــدرت و محبوبیــت خاصــی پیــدا منایــد 

ــز اذعــان داشــتند کــه تســلط و  ــرال هــای آمریکایــی نی ــه شــکلی کــه ژن ب

ــی  ــرال ایران ــاوت ژن ــن تف ــم تری ــا مه ــدارد. ام ــی ن ــوغ نظامــی او همتای نب

ــه  ــود ن ــات و حاکمیــت کشــورها ب ــرای ثب ــا اســراتژی آمریکایــی تــالش ب ب

کشورگشــایی و ســلطه بــر کشــورها، یــا بــه عبــارت دیگــر اســراتژی ایــران 

ــن  ــود. و ای ــه ب ــکا در منطق ــایی آمری ــدازی و کشورگش ــت ان ــذف دس ح

ــرال ایرانــی را در متامــی ادوار تضمیــن خواهــد کــرد. موضــوع مانایــی ژن

زینــب ســلیامنی دخــر رسدار شــهید ســلیامنی گفــت: پــدرش بــزرگ تریــن 

مــرد راهــردی در محاســبه قــدرت و رفتــار دشــمن بــود. اســامعیل هنیــه، 

رئیــس دفــر سیاســی جنبــش مقاومــت اســالمی حــامس هــم شــهید قاســم 

ســلیامنی را شــهید قــدس نامیــد. علــی شــمخانی دبیــر شــورای عالــی 

ــخت را  ــام س ــرد: انتق ــد ک ــم تاکی ــن مراس ــیه ای ــز درحاش ــی نی ــت مل امنی

در عمــل نشــان خواهیــم داد. رسدار رسلشــکر قاآنــی فرمانــده ســپاه 

ــوی خــود  ــدس ســپاه پاســداران انقــالب اســالمی در نخســتین گفــت وگ ق

ــا هــامن  ــا پیمــودن راه شــهید ســلیامنی ب ــول م ــا صــداو ســیام گفــت: ق ب

اســتحکام و بــا تــوکل بــر خداســت. رسدار امیرعلــی حاجــی زاده فرمانــده 

ــا چهــار شــلیک  ــروی هوافضــای ســپاه گفــت: انتقــام شــهید ســلیامنی ب نی

ــی  ــان من ــپ هــم پای ــا کشــن ترام ــی ب ــگاه حت ــک پای موشــک و ســقوط ی

ــزی  ــا چی ــدارد و تنه ــهید را ن ــن ش ــون ای ــا ارزش خ ــن ه ــی ای ــرد، یعن پذی

ــکا  ــل آمری ــه کام ــای شــهید ســلیامنی باشــد. ازال ــد خــون به ــه مــی توان ک

از منطقــه اســت رش آمریــکا بایــد از رس ملــت هــای مظلــوم منطقــه 

ــم  ــه ه ــی وزارت امورخارج ــاون سیاس ــی مع ــیدعباس عراقچ ــود. س ــم ش ک

ــت:  ــران گف ــه ای ــکا علی ــوری آمری ــس جمه ــداوم رئی ــدات م ــاره تهدی درب

ــب  ــد و تصوی ــه خواهــد دی ــی خــود را در منطق ترامــپ نتیجــه ماجراجوی

خــروج نیروهــای آمریکایــی از عــراق آغــاز آن اســت. امیــر موســوی 

ــد  ــی هــا بای ــران گفــت: آمریکای ــوری اســالمی ای ــش جمه ــده کل ارت فرمان

بفهمنــد کار خطایشــان چــه عاقبتــی برایشــان دارد. امیرحامتــی وزیــر 

ــوان راه رسدار  ــام ت ــا مت ــت: ب ــلح گف ــای مس ــرو ه ــتیبانی نی ــاع و پش دف

ــم داد.  ــه خواهی ــلیامنی را ادام ــم س ــاج قاس ــهید ح ش

رهــر معظــم انقــالب حــرت آیــت اللــه خامنــه ای در منــاز جمعــه تهــران، بــا تجلیــل از حضــور معجــزه 

گــون ملــت ایــران در تشــییع پیکــر مطهــر حــاج قاســم ســلیامنی و یارانــش و همچنیــن تجلیــل از پاســخ 

کوبنــده ســپاه در حملــه بــه پایــگاه آمریکایــی هــا در عیــن االســد را دو یــوم اللــه درس آمــوز و تعییــن 

کننــده خواندنــد و افزودنــد: ملــت باطــن خــود یعنــی اســتقامت در مقابــل شــیاطین را در ایــن حضــور 

نشــان داد و تنهــا راه ادامــه ایــن مســیر عــزت آفریــن، قــوی تــر شــدن ایــران در همــه زمینــه هاســت. وی 

افــزود حضــور عاشــقانه و اشــک و انــدوه مــردم در تشــییع حــاج قاســم ســلیامنی و همرزمــان شــهیدش و 

تــازه شــدن روحیــه انقالبــی ملــت را نتیجــه ملمــوس اخــالص رسدار بــزرگ ایرانیــان و شــهیدان همراهــش 

خواندنــد.
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پنتاگــون در بیانیــه ای بــا اعــالم ایــن موضــوع کــه ترامــپ دســتور تــرور ایــن 

رسدار ایرانــی را صــادر کــرده بــود، عنــوان منــود کــه ایــن مقــام ارشــد ایرانــی 

قصــد حملــه بــه دیپلــامت هــای آمریکایــی و دیگــر نیروهــای نظامــی و منطقــه 

ای را داشــته اســت. واشــنگن پســت بــه روایــت از مقامــات آمریکایــی اعــالم 

کــرد کــه رسدار قاســم ســلیامنی، فرمانــده ســپاه جمهــوری اســالمی ایــران بــه 

ــی در  ــای آمریکای ــدف پهپاده ــان ه ــدس و همراهانش ــدی املهن ــراه ابومه هم

فــرودگاه بیــن املللــی بغــداد قــرار گرفتــه اســت. در ایــن بیانیــه آمــده اســت: 

ایــن حملــه بــرای خنثــی ســازی برنامــه هــای آینــده ایــران انجــام گرفتــه اســت. 

جــان بولتــون، مشــاور ســابق امنیــت ملــی آمریــکا مدعــی شــد کــه نقشــه تــرور 

ســلیامنی از مــدت هــا پیــش درحــال برنامــه ریــزی بــود. یــک مقــام ارشــد عضو 

کنگــره آمریــکا گفــت کــه کنگــره آمریــکا در جریــان عملیــات تروریســتی علیــه 

رسدار ســلیامنی نبــود. بــه نوشــته »ایندیــا تــودی«، ایلیــوت انــگل، رئیــس کمیته 

روابــط خارجــی کنگــره آمریــکا در ایــن بــاره گفــت کــه عملیــات تروریســتی 

علیــه رسدار ســلیامنی بــدون هیــچ گونــه اطــالع قبلــی یــا مشــورت بــا کنگــره 

ــدون  ــدت، ب ــن ش ــه ای ــی ب ــا اقدام ــار آوردن ب ــزود فش ــت. و اف ــورت گرف ص

ــا  ــه ب ــار آورده و مقابل ــه ب ــی جــدی ب مشــارکت دادن کنگــره، مشــکالت قانون

اختیــارات کنگــره اســت کــه شــاخه ای برابــر بــا دولــت آمریــکا اســت. 

ــل  ــن املل ــط بی ــت، اســتاد رواب ــه نقــل از اســتفان وال ــارن پالیســی ب ــه ف نرشی

ــه  ــدام ب ــکا در اق ــت آمری دانشــگاه هــاروارد نوشــت: خطــای اســراتژیک دول

تــرور رسدار قاســم ســلیامنی رقــم خــورد و تریــح کــرد: ترامــپ، پمپئــو، وزیــر 

ــه  ــا ب ــه تنه ــتند ک ــطرنجی هس ــان ش ــاع او بازیکن ــر دف ــپر، وزی ــه و اس خارج

نخســتین حرکــت فکــر مــی کننــد و بــه دلیــل نــگاه کوتــه بینانــه منــی تواننــد 

ــت  ــه نوب ــد ک ــل را دریابن ــن املل ــت مســلم در عرصــه سیاســت بی ــن حقیق ای

حرکــت طــرف مقابــل هــم فــرا مــی رســد. برنــی ســندرز، ســناتور دموکــرات 

ــه  ــت ک ــاع دانس ــده اوض ــدید کنن ــاک و تش ــدام را خطرن ــن اق ــز ای ــکا نی آمری

ــر  ــک ت ــه نزدی ــار دیگــری در خاورمیان ــه ب ــگ فاجع ــه جن ــاالت متحــده را ب ای

ــه جنــگ هــای  ــود کــه ب ــوان کــرد: ترامــپ قــول داده ب ــد. ایشــان عن مــی کن

بــی پایــان عــراق و افغانســتان پایــان دهــد. بنیامیــن نتانیاهــو، نخســت وزیــر 

ــه  ــکا، آن را ب ــتی آمری ــات تروریس ــه عملی ــش ب ــتی در واکن ــم صهیونیس رژی

عنــوان »حــق دفــاع از خــود« تفســیر کــرد. و وزیــر دفــاع آمریــکا ایــن اقــدام را 

شایســته عنــوان منــود. در بیــش از هفتــاد شــهر در آمریــکا فعــاالن ضــد جنــگ 

در واکنــش بــه تــرور ســلیامنی و افزایــش تنــش بیــن ایــران و آمریــکا دســت بــه 

تظاهــرات زدنــد. خواســته مــردم آمریــکا در ایــن واکنــش هــا »عــدم جنــگ بــا 

ایــران«، »خــروج از عــراق«، »خــروج ایــاالت متحــده آمریــکا از خاورمیانــه« و 

»عــدم تحریــم ایــران« بــود. 

عــادل عبداملهــدی نخســت وزیــر عراق بــه شــهادت رسدار ســلیامنی و ابومهدی 

املهنــدس را محکــوم منــود و افــزود: تــرور مقامــات بلندپایــه عراقــی یــا تــرور 

مقامــات کشــوری دوســت نقــض آشــکار حاکمیــت عــراق بــه شــامر مــی رود. 

ــاذ  ــرای اتخ ــه ب ــم ک ــته ای ــان خواس ــام از پارمل ــه رس ــرد ک ــان ک ــر نش وی خاط

ــه سیســتانی  ــت الل ــد. آی اقدامــات رضوری نشســتی فــوق العــاده برگــزار منای

ــرودگاه  ــی ف ــه در نزدیک ــه آنچ ــت ک ــکا گف ــدام آمری ــن اق ــه ای ــش ب در واکن

ــدی  ــرور ابومه ــرد: ت ــد ک ــود. وی تاکی ــه ب ــی رحامن ــاوزی ب ــداد رخ داد، تج بغ

املهنــدس و رسدار ســلیامنی نقــض حاکمیــت عــراق و قوانیــن بیــن املللی اســت. 

آیــت اللــه ســیدکاظم حســینی حائــری از مراجــع تقلیــد عــراق، ادامــه حضــور 

نظامیــان آمریــکا در خــاک ایــن کشــور را حــرام رشعــی اعــالم کــرد. همچنیــن 

ــهید  ــرور ش ــردن ت ــوم ک ــن محک ــه ای ضم ــز در بیانی ــراق نی ــوه ع حــزب الدع

رسدار ســلیامنی و ابومهــدی املهنــدس، از دولــت بغــداد خواســت تــا در روابــط 

بــا آمریــکا بازنگــری کنــد. سیدحســن نراللــه، دبیــرکل حــزب اللــه لبنــان در 

بیانیــه ای بــر قصــاص قاتــالن رسدار ســلیامنی تاکیــد کــرد و رهــر جریــان صــدر 

عــراق در پیامــی بــه مجاهــدان و بــه ویــژه جیــش املهــدی و تیــپ هــای »الیــوم 

املوعــود« آمــاده بــاش داد. 

ــکا  ــدام آمری ــن اق ــت ای ــه گف ــه فرانس ــن وزارت امورخارج ــی دی مونچالی امیل

درســت هــامن چیــزی بــود کــه از آن هــراس داشــتیم. دولت آملــان نیز خواســتار 

ــه  ــر امورخارج ــک راب، وزی ــد. دومینی ــه ش ــی در منطق ــش زدای ــاط و تن احتی

انگلیــس در واکنــش بــه اقــدام تروریســتی آمریــکا در بیانیــه ای خواســتار تنــش 

زدایــی از ســوی متــام طرفیــن شــد و تاکیــد کــرد کــه درگیــری بیشــر بــه نفــع مــا 

نیســت. امورخارجــه چیــن نیــز در واکنــش بــه ایــن اقــدام خواســتار خویشــن 

ــنای  ــی س ــه امورخارج ــس کمیت ــتی رئی ــد. ریانوویس ــران ش ــکا و ای داری آمری

ــادی  ــرور رسدار ســلیامنی مــدت زی ــام ت ــن خصــوص گفــت انتق روســیه در ای

طــول منــی کشــد.
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تحلیل کارشناسان تحلیل کارشناسان 

از ترور سردار از ترور سردار 

سلیمانیسلیمانی

حشــمت اللــه فالحــت پیشــه عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســالمی 

ــالش ترامــپ  ــه ت ــاد داشــت ک ــی منــود و اعتق ــه معرف ــش ضدتروریســم و ضدفتن ســلیامنی را رهــر جنب

بــرای گــذر از اســتیضاح و رســوایی هــای گذشــته و تغییــر رشایــط خــود دســت بــه ایــن اقــدام زد. مجتبــی 

ذوالنــوری، رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی مجلــس نیــز عنــوان کــرد: قطعــا آمریــکا از 

ایــن پــس خــواب راحتــی در منطقــه نخواهــد داشــت. محســن رضایــی، دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت 

نظــام گفــت: ارسائیــل فکــر نکنــد کــه خــودش را پنهــان کــرده، زیــرا انگشــت ایــران بــه ســمت ارسائیــل 

نیــز نشــانه رفتــه اســت. علــی الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســالمی تــرور ســپهبد ســلیامنی را جنایتــی 

هــم ردیــف کودتــای ۲۸ مــرداد مــاه عنــوان کــرد.

ــا  ــو ب ــت و گ ــف در گف ــواد ظری ــد ج ــران محم ــه ای ــور خارج ــر ام وزی

ــرور  ــس از ت ــکا پ ــا آمری ــا ب ــش ه ــوص تن ــپیگل در خص ــه اش ــه نام هفت

ــکا  ــا آمری ــره ای ب ــس مذاک ــن پ ــه از ای ــرد: ک ــوان ک ــلیامنی عن رسدار س

ــم  ــد و تحری ــه ده ــر روی ــکا تغیی ــه آمری ــر آن ک ــرد مگ ــی پذی ــورت من ص

هــا را بــردارد. وی تاکیــد کــرد: »از نظــر مــا مهــم نیســت چــه کســی در 

ــا  ــار آن ه ــوه رفت ــت دارد نح ــه اهمی ــزی ک ــیند. چی ــی نش ــفید م کاخ س

اســت. دولــت ترامــپ مــی توانــد گذشــته اش را جــران کنــد، تحریــم هــا 

ــز مذاکــره  ــر رس می ــز مذاکــره بازگــردد. مــا کــامکان ب ــه می ــردارد و ب را ب

ــردم  ــه م ــی ب ــکا آســیب بزرگ ــد. آمری ــرک کردن ــز را ت هســتیم. آن هــا می

ــد  ــد، خواه ــران کاری بکنن ــرای ج ــا ب ــه آن ه ــت. روزی ک ــران زده اس ای

ــم«. ــادی داری ــا صــر زی آمــد. م

ســفیر ســابق آمریــکا در ارسائیــل در دوره کلینتــون مارتیــن ایندایــک بــود کــه 

ــه ای  ــه اســت در مقال ــی مذاکــرات در خاورمیان ایشــان یکــی از طراحــان اصل

ــن منطقــه چــون  ــر کــرد: اســراتژی ترامــپ در ای ــه فــارن افــرز تحری در نرشی

کالفــی رسدرگــم و شکســت خــورده اســت. وی اشــاره کــرد بــه جنــگ اعــراب و 

رژیــم صهیونیســتی در دهــه ۷۰میــالدی، هــرنی کیســینجر، وزیــر وقــت خارجــه 

آمریــکا سیاســت انعقــاد صلــح و موازنــه بیــن قــدرت هــای منطقــه را بــا حضــور 

آمریــکا در پیــش گرفــت، کــه منجــر بــه نفــوذ حداکــری آمریــکا در منطقــه شــد 

ــا دهــه 90 بــه طــول انجامیــد امــا پــس از شکســت مذاکــرات صلــح بیــن  و ت

ــه  ــی آمــد آن حمل ــدای ســال ۲۰۰۰ و پ ــم صهیونیســتی در ابت فلســطین و رژی

ــال  ــی ۲۰ س ــور، در ط ــن کش ــغال ای ــال ۲۰۰۳ و اش ــراق در س ــه ع ــکا ب آمری

گذشــته قــدرت و نفــوذ آمریــکا در منطقــه رو بــه زوال رفتــه اســت. 
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تهران - کی یفتهران - کی یف
یــک فرونــد هواپیــامی مســافربری بامــداد روز 18 

دی مــاه 1398 حــدود ۶ دقیقــه بعــد از برخاســن 

ای  منطقــه  در  )ره(،  خمینــی  امــام  فــرودگاه  از 

ــقوط  ــد س ــد پرن ــهر جدی ــی ش ــکونی در نزدیک غیرمس

ــه 176  ــود. هم ــن ب ــرواز، اوکرای ــن پ ــد ای ــرد. مقص ک

کشــته  بوئینــگ  هواپیــامی  ایــن  و خدمــه  مســافر 

بــه  متعلــق   ۷۳۷-۸۰۰ بوئینــگ  هواپیــامی  شــدند. 

رشکــت هواپیامیــی اوکرایــن اینرنشــنال بــا عالمــت 

ثبــت UR-PSR کــه بــا شــامره پــرواز ۷۵۲ در ســاعت 

ــه مقصــد کــی  ــی )ره( ب ــام خمین ــرودگاه ام ۶:۱۲ از ف

ــود. ــرده ب ــرواز ک ــف پ ی

ــر کــرد در توضیحــات مقامــات  ــت دی ــه عل ــن ســقوط ب حواشــی پیرامــون ای

ایرانــی و دو دســته گــی در برخــورد بــا ایــن جریــان موجــب تشــویش اذهــان 

عمــوم گشــت، رســانه بــا پرســش هــای متعــدد بــه دنبــال چرایــی ماجــرا بــود 

ــا برخــورد  ــام ی ــی در هواپی ــی و عملیات ــر، مجموعــه عوامــل فن و مــردم پیگی

شــیء خارجــی؟ کارشناســان معتقدنــد کــه پاســخ بــه ایــن ابهامــات را تنهــا مــی 

تــوان از طریــق جعبــه ســیاه، اســتخراج و آنالیــز اطالعــات پــرواز و مکاملــات 

ــن  ــال ســقوط ای ــه دنب ــن حــال ب ــام بدســت آورد. درهمی ــن هواپی درون کابی

ــکا  ــاع آمری ــع وزارت دف ــج شــنبه شــب برخــی از مناب ــی پن هواپیــامی اوکراین

ادعــا کردنــد کــه هواپیــامی اوکراینــی بــر اثــر شــلیک موشــک بــه آن ســقوط 

ــان، ۹  ــی، ۱۰ افغ ــی، ۱۱ اوکراین ــرواز ۱۴۷ ایران ــن پ ــرده اســت. مســافران ای ک

کانادایــی، ۴ ســوئدی و یــک انگلیســی بودنــد کــه ۶۳ نفــر آن شــهروند کانــادا 

بودنــد و مقصــد بعــدی ۱۳۸ نفــر از مســافران بــه کانــادا بــود. از همیــن رو 

دولــت کانــادا نیــز پنــج شــنبه شــب ادعــای آمریــکا، مبنــی بــر احتــامل شــلیک 

موشــک بــه هواپیــامی اوکراینــی را تکــرار کــرد و »جاســتین تــرودو« نخســت 

ــلیک  ــام، ش ــن هواپی ــی ای ــل رسنگون ــه عام ــی شــد ک ــن کشــور مدع ــر ای وزی

اشــتباهی موشــک بــوده اســت. از ایــن رو ایــران آمادگــی خــود را بــرای حضــور 

کارشناســان کشــورهایی کــه اتبــاع آن هــا در ایــن ســانحه دلخــراش جــان خــود 

ــن،  ــان اوکرای ــی از کارشناس ــور هیات ــن حض ــد و همچنی ــت داده ان را از دس

کانــادا و رشکــت بوئینــگ بــرای بررســی ایــن ســانحه اعــالم کــرد.

ــا را  ــا و خره ــزارش ه ــن گ ــی ای ــه های ــران در بیانی ــات ای ــام مقام رسانج

تاییــد کردنــد. ابتــدا ســتاد کل نیروهــای مســلح در اطالعیــه ای تاییــد کــرد 

کــه بــر اثــر بــروز خطــای انســانی و غیرعمــد، هواپیــامی خطــوط هوایــی 

اوکرایــن مــورد اصابــت قــرار گرفتــه اســت. و پــس از آن رئیــس جمهــوری 

ــراز تاســف از خطــای انســانی رخ داده کــه منجــر  ــه ای ضمــن اب در بیانی

ــتباه  ــن اش ــببین ای ــرد: مس ــالم ک ــد، اع ــی ش ــامی اوکراین ــقوط هواپی ــه س ب

ــتحضار  ــه اس ــج ب ــه و نتای ــرار گرفت ــی ق ــرد قانون ــورد پیگ ــودنی م نابخش

ملــت رشیــف ایــران و خانــواده هــای قربانیــان خواهــد رســید. ســید علــی 

خامنــه ای رهــر معظــم انقــالب بــه محــض اطــالع از خطــای فاجعــه بــار 

ــتور تشــکیل  ــه دس ــر جمع ــد کشــور، ظه ــامانه پدافن ــه در س صــورت گرفت

ــادر  ــوع را ص ــی موض ــی و بررس ــت مل ــی امنی ــورای عال ــه ش ــوری جلس ف

کــرد. و در نهایــت در پیامــی بــا ابــراز همــدردی عمیــق و مجــدد بــا 

خانــواده هــای داغــدار، ســتاد کل نیروهــای مســلح را مامــور پیگیــری 

ــرای  ــت ب ــه و مراقب ــن حادث ــی در ای ــای احتامل ــا تقصیره ــا ی ــی ه کوتاه

ــس از  ــر پ ــوی دیگ ــد. از س ــانحه ای کردن ــن س ــرار چنی ــکان تک ــدم ام ع

ــان  ــت و عملکردش ــت سیاس ــت باب ــخگویی دول ــاله پاس ــه مس ــن حادث ای

ــا موضــوع شــفافیت در  ــه اســت. ام ــرار گرفت ــردم ق ــات م در صــدر مطالب

ــق ســال هاســت مــورد توجــه  ــان حقای سیاســت گــذاری و صداقــت در بی

ــرار دارد.  ــران ق ــاد ای ــرف اقتص ــی ط ــران ب تحلیلگ
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ــاه  ــداد 18 دی م ــلیامنی در بام ــن رسدار س ــم تدفی ــا مراس ــان ب ــران همزم ای

عیــن االســد را موشــک بــاران منــود، نیــروی هوافضــای ســپاه پاســداران انقــالب 

ــا  ــا زهــرا)س(، و ب ــا رمــز مقــدس ی اســالمی، عملیــات »شــهید ســلیامنی« را ب

شــلیک ده هــا فرونــد موشــک زمیــن بــه زمیــن فاتــح ۳۱۳ بــا بــرد ۵۰۰ کیلومــر 

ــتان  ــع در اس ــد« واق ــن االس ــگاه »عی ــه پای ــر ، ب ــرد ۸۰۰ کیلوم ــا ب ــام ب و قی

االنبــار عــراق را صــورت داد. مهــم تریــن پیــام هــای ایــن عملیــات را مــی تــوان 

ــرای  ــری متامــی ظرفیــت هــای خــود ب ــه کارگی ــران در ب ــودن ای اول مصمــم ب

ــت  ــه رخ کشــیدن ظرفی ــار نظــر ترامــپ ب ــع دوم برخــالت اظه ــاع از مناف دف

ــا  ــی کشــور گشــایی ی ــران در پ ــه ای ــن ک ــران و ســوم ای ــی ای ــاالی بازدارندگ ب

ــت.  ــه اس ــش منطق ــت و آرام ــال امنی ــه دنب ــا ب ــت و تنه ــی نیس ــلطه جوی س

ــی  ــی حاج ــدار امیرعل ــپ پاس ــپاه رسدار رستی ــای س ــروی هوافض ــده نی فرمان

زاده، در ترشیــح ابعــاد و جزئیــات ایــن عملیــات مهــم گفــت: »مــی توانســتیم 

ــال  ــه دنب ــا ب ــم، ام ــرار دهی ــدف ق ــا را ه ــتقرار نیروه ــل اس ــگاه و مح آسایش

کشــن افــراد نبودیــم.« وی تاکیــد کــرد: کــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم ســابقه 

ــئولیت آن را  ــوری مس ــود و کش ــلیک ش ــکا ش ــه آمری ــری علی ــه تی ــته ک نداش

بپذیــرد. وی تریــح کــرد: »۱۳ فرونــد موشــک در ایــن عملیــات علیــه پایــگاه 

متجــاوزان آمریکایــی شــلیک شــد امــا مــا حتــی پیــش بینــی شــلیک چنــد هــزار 

موشــک در صــورت حامقــت آمریکایــی هــا را کــرده بودیــم.« رسدار حاجــی 

ــی  ــوف آمریکای ــک بل ــران را ی ــی ای ــز فرهنگ ــرار دادن ۵۲ مرک ــدف ق زاده ه

ــی و  ــات روان ــام عملی ــا انج ــا ب ــا عمدت ــی ه ــه داد: »آمریکای ــت و ادام دانس

رســانه ای و مرعــوب ســازی کار خــود را پیــش مــی برنــد، امــا برابــر اقتــدار و 

قــدرت واقعــی ایــران اســالمی کاری از پیــش نردنــد.« وی خاطــر نشــان کــرد: 

ــرای  ــه ب ــه بلک ــع کشــورهای منطق ــه خاطــر مناف ــا ب ــه تنه ــا ن ــی ه »آمریکای

ــد، ملــت هــای منطقــه بایــد  ــز نتوانســتند کاری از پیــش برن منافــع خــود نی

تصمیــم بگیرنــد ماننــد پارملــان عــراق خــروج آمریکایــی هــا را دنبــال کننــد.

پنتاگــون یــک مــاه پــس از ایــن حملــه اعــالم کــرد ۱۰۹ آمریکایــی دچــار آســیب 

مغــزی شــدند ایــن گــزارش در حالــی منتــرش شــد کــه ترامــپ تاکیــد داشــت 

کــه نیروهــای آمریکایــی آســیبی ندیــده انــد. اعــالم آمــار جدیــد از آن جهــت 

حائــز اهمیــت اســت کــه حاکــی از افزایــش ناگهانــی آســیب دیــدگان حملــه 

ــود کــه ۶۴ نفــر از  ــر پنتاگــون اعــالم کــرده ب ــن االســد اســت. پیــش ت ــه عی ب

ــی،  ــد. حســن روحان ــازان آمریکایــی دچــار آســیب هــای مغــزی شــده ان رسب

رئیــس جمهــوری ایــران در ســخرنانی روز ۲۲ بهمــن تاکیــد کــرد: مــردم انتقــام 

را خواســتند و نیروهــای مســلح ســخن مــردم را بــه کرســی نشــاندند. شــمخانی 

دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی نیــز گفــت: ایــران بــا اتخــاذ تصمیــم راهردی 

درخصــوص حملــه موشــکی بــه منــاد اقتــدار نظامــی آمریــکا در عــراق، ابهــت 

ــان  ــرار نظامی ــد ف ــی در رون ــرو ریخــت و نقطــه عطف پوشــالی واشــنگن را ف

ــا  ــداران ب ــپاه پاس ــخنگوی س ــم زد. س ــه رق ــپس منطق ــراق و س ــکا از ع آمری

ــل  ــد در مقاب ــام ق ــا مت ــا و صهیونیســت ه ــی ه ــروزه آمریکای ــه ام ــان اینک بی

ملــت ایــران مشــغول بــه توطئــه هســتند، بیــان کــرد: دشــمنان نظــام جمهــوری 

اســالمی از هیــچ توطئــه ای علیــه نظــام خــودداری نکردنــد. 

کنگــره آمریــکا نیــز قطعنامــه ای را مصــوب کــرد کــه ترامــپ وادار شــود پیــش 

از هرگونــه اقــدام نظامــی دیگــر علیــه ایــران، از کنگــره مجــوز دریافــت کنــد، 

ــدون  ــا تهــران ب ــه تشــدید خصومــت هــا ب ــح ب ــه ای کــه پاســخی رصی مصوب

دریافــت مجوزهــای قانونــی از کنگــره اســت. ایــن طــرح بــا ۲۲۴ رای مثبــت 

در برابــر ۱۹۴ رای منفــی و بــه نوعــی کامــال حزبــی تصویــب شــد تــا اختیــارات 

ترامــپ بــرای آغــاز جنــگ محــدود شــوند.

ترامــپ مدعــی شــده بــود هرگونــه واکنشــی را بــه ســختی پاســخ مــی دهــد 

ــد  ــچ تهدی ــود هی ــی خ ــگاه نظام ــن پای ــزرگ تری ــکباران ب ــس از موش ــی پ ول

نظامــی علیــه ایــران مطــرح نکــرد و حتــی در بخشــی از ســخنان خــود تاکیــد 

کــرد کــه برقــراری امنیــت در خاورمیانــه بــدون مشــارکت ایــران مقــدور 

نیســت. بدیــن ترتیــب دونالــد ترامــپ، رئیــس جمهــور ایــاالت متحــده عقــب 

نشــینی آشــکاری از مواضــع خــود داشــت و لحنــی مالیــم تــر از گذشــته بــه 

ــچ  ــه هی ــانم ک ــی رس ــکا م ــردم آمری ــه اطــالع م ــت: »ب ــت. وی گف خــود گرف

آمریکایــی در حملــه شــب گذشــته آســیب ندیــد. همــه رسبــازان مــا ســالمت 

هســتند و تنهــا آســیب هــای جزئــی بــه تجهیــزات وارد شــده اســت. وی خاطــر 

نشــان کــرد: مــا بــا اســتفاده از یــک ســامانه هشــدار کــه خیلــی خــوب جــواب 

داد، توانســتیم رسبــازان خــود را بــه موقــع نجــات دهیــم. ترامــپ مدعــی شــد 

ــت مــن داعــش کامــال شکســت خــورد و قلمــرو داعــش ســقوط  کــه در دول

کــرد. مبــارزه مــا بــا داعــش بــه نفــع ایــران نیــز خواهــد بــود و مــا بایــد روی 

ایــن هــدف مشــرک و روی اولویــت هــای مشــرک دیگــر کار کنیــم.

حملــه موشــکی ایــران بــه بــزرگ تریــن پایــگاه آمریکایــی هــا بــه جهــان نشــان 

داد کــه دوره قــدرت منایــی آمریکایــی هــا بــه پایــان رســیده و از طرفــی بــه 

آمریــکا و متحدانــش ثابــت شــد کــه موشــک هــای نقطــه زن ایــران بــا هــدف 

دفــاع ملــی و بســیار دقیــق هســتند، ایــن اولیــن بــار پــس از جنــگ جهانــی 

دوم بــود کــه کشــوری بــه خــود اجــازه حملــه بــه مواضــع آمریــکا را داده بــود.

منابع:  پایگاه اطالع رسانی وزارت دفاع

موشک باران موشک باران 
پایگاه عین پایگاه عین 

االسداالسد
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بازار طالبازار طال
خزانه گواهی سکهخزانه گواهی سکه

محمــد ســلطانی نــژاد، مدیــر عامــل بــورس کاال  در مراســم راه انــدازی خزانــه گواهــی ســکه 

بانــک ملــت بــا قدردانــی از دســت انــدرکاران بانــک ملــت عنــوان کــرد: آغــاز فعالیــت بــورس 

ــای  ــش ه ــد تراکن ــر ۷۰ درص ــغ ب ــز بال ــون نی ــم اکن ــوده و ه ــت ب ــک مل ــور بان ــا حض کاال ب

معامــالت ایــن بــورس در بانــک ملــت انجــام مــی شــود. مدیرعامــل بــورس کاال، بــا اشــاره بــه 

راه انــدازی خزانــه گواهــی ســکه طــال از ســوی بانــک ملــت، ایــن خزانــه را چهارمیــن خزانــه 

ســکه طــالی پذیرفتــه شــده در بــورس کاال  ذکــر کــرد و افــزود: ظرفیــت ایــن خزانــه در حــال 

حــارض۱۵۰ هــزار ســکه اســت. وی راه انــدازی ایــن خزانــه را در راســتای سیاســت بانــک ملــت 

مبنــی بــر طراحــی یــک ســوپرمارکت مالــی بــرای ذی نفعــان بانــک عنــوان کــرد.  مهــم تریــن 

امتیــاز خزانــه گواهــی ســکه ایــن اســت کــه ســکه و طــال از چرخــه اقتصــادی کشــور خــارج منــی 

شــود و مــی توانــد بــه چرخــه اقتصــاد کشــور کمــک کنــد. 

پیش بینی آینده اونس در سال پیش بینی آینده اونس در سال 20202020

ANZ  گــروه بانکــداری اســرالیا و نیوزیلنــد در گزارشــی پیــش بینــی کــرد کــه در ســال ۲۰۲۰ بخــش فلــزات گــران بهــاء بــرای دومیــن ســال پیاپــی عملکــرد 

ــر موسســه Walsh Trading  و  ــر مدی ــر RJO Futures، جــان وی ــس تحلیلگ ــل پاویلونی ــی خواهــد داشــت، دانی ــی و کاالی ــروه هــای دارای ــایر گ ــری از س به

مــارک لیبوویــت تحلیلگــر اقتصــادی پیــش بینــی کردنــد بــا توجــه بــه کاهــش تنــش هــای آمریــکا و چیــن طــال بــا کاهــش قیمــت روبــه رو خواهــد شــد. کالیــن 

شیزنســکی تحلیلگــر ارشــد موسســه مدیریــت دارایــی SIA کاهــش تنــش بیــن ایــران و آمریــکا و چیــن و آمریــکا را عنــوان کــرده و پیــش بینــی برگشــت طــال بــه 

محــدوده ۱۴۵۰ تــا ۱۵۵۰ را مطــرح کــرد. 

امــا موسســه Phoenix Futures and Options ، فیــل فلیــن تحلیلگــر گــروه Price Futures، جیــم ویکــوف تحلیلگــر تکنیــکال کیتکــو و چارلــی نــدوس تحلیلگــر 

اقتصــادی گفــت بــه نظــر مــن قیمــت طــال طــی هفتــه آینــده صعــودی خواهــد بــود. وی افــزود: بانــک هــای مرکــزی جهــان همچنــان بــه خریــد طــال ادامــه 

مــی دهنــد و رشــد تقاضــای فیزیکــی مــی توانــد موجــب افزایــش قیمــت طــی هفتــه آینــده شــود. اولــه هانســن نیــز عنــوان کــرد نااطمینانــی ژئوپلیتیــک تاثیــر 

کوتــاه مدتــی بــر بــازار طــال خواهــد داشــت، امــا ایــن موضــوع بــه ایــن معنــا نیســت کــه رسمایــه گــذاران دســت از رسمایــه گــذاری در بــازار طــال بردارنــد.

طــال ســال 2019 را بــا بهریــن عملکــرد از ســال 2010 پایــان داد، طــال در حالــی در ســال ۲۰۱۹ بــا بازدهــی ۱۸ درصــدی رکــورد ۹ ســاله خــود را شکســت و باالتریــن 

گروه اقتصادی
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عملکرد طال در عملکرد طال در 
20192019

میــزان بازدهــی ســاالنه را ثبــت کــرد کــه در آخریــن روز ســال 

میــالدی، باالتــر از مــرز ۱۵۰۰ دالری بــه کار خــود پایــان داد.

بــرای ایــن جریــان مــی تــوان دالیــل مختلفــی را برشــمرد، امــا 

افزایــش نااطمینانــی هــا در اقتصــاد جهانــی کــه هســته مرکــزی 

ــن  ــکا و چی ــن آمری ــه ای بی ــدت تعرف ــی م ــگ طوالن آن را جن

تشــکیل مــی دهــد، در کنــار کاهــش نــرخ بهــره توســط بانــک 

هــای مرکــزی و تــرس ناشــی از رکــود جهانــی اقتصــاد در آینــده 

نزدیــک  مهــم تریــن دالیــل افزایــش اســت.  مهــم تریــن ســوالی 

کــه در ذهــن پدیــد مــی آیــد ادامــه ایــن رونــد در ســال 2020 

ــط طــال در  ــه رشای ــی هــا نشــان از آن دارد ک ــش بین اســت، پی

ــود و  ــد ب ــال 2019 نخواه ــاوت از س ــیار متف ــده بس ــال آین س

دالیــل ایــن ادعــا دالر زدایــی در مبــادالت جهانــی، ریســک هــای 

ــش  ــکا، افزای ــوری آمری ــت جمه ــات ریاس ــاد کالن، انتخاب اقتص

ــرای رســیدن  ــی باشــد. ب ــکا م ــف دالر آمری پوپولیســم و تضعی

ــل مســیر  ــازار و دالی ــن ب ــد پیشــینه ای ــح بای ــه پاســخی صحی ب

افزایشــی آن بررســی گــردد  مهــم تریــن عوامــل افزایشــی فلــز زرد و فلــزات گــران بهــاء در ســال 

2019 را مــی تــوان  کاهــش ســه مرتبــه ای نــرخ بهــره فــدرال رزرو عنــوان منــود. تحلیلگــران آینــده 

طــال را در در مســیر کاهشــی و افزایشــی بررســی منــوده انــد:

ــره  ــرخ به ــش ن ــدم کاه ــوان ع ــی ت ــل را م ــن دلی ــی: اولی ــال آت ــز زرد در س ــی فل ــل کاهش عوام

فــدرال رزرو عنــوان کــرد، بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه در ســال آینــده فــدرال رزرو دســت 

بــه کاهــش مجــدد نــرخ بهــره نخواهــد زد. جرومــی پــاول، رئیــس فــدرال رزرو در نشســت کمیتــه 

ــرخ بهــره فعــال در دســتور کار نیســت و کاهــش بیشــر  ــح کــرد کــه کاهــش ن ــاز، تری ــازار ب ب

نــرخ بهــره بــه شــواهد اقتصــادی بســیار بیشــری نســبت بــه آنچــه در ســال ۲۰۱۹ رخ داده اســت 

نیــاز دارد. دومیــن دلیــل انتشــار آمــار مثبــت اقتصــادی آمریــکا اســت کــه موجــب بــاال رفــن ارزش 

اوراق و بــا بــاال رفــن نــرخ بازدهــی ایــن اوراق رقابــت را بــرای طــال ســخت خواهــد کــرد. دلیــل 

ســوم ثبــات در نــرخ رشــد جهانــی اســت. اگــر نــرخ رشــد جهانــی در ســال پیــش رو ثبــات گیــرد و 

اروپــا و آســیا بتواننــد، رشــد اقتصــادی را تجربــه کننــد، بــاز هــم مــی تــوان تقاضــای کمــر را بــرای 

طــال متصــور شــد. عامــل چهــارم انعقــاد فــاز اول توافــق نامــه تجــاری بیــن آمریــکا و چیــن اســت، 

توافــق احتاملــی بیــن مقامــات پکــن و واشــنگن، باعــث کاهــش در ســطح تنــش هــای اقتصــادی 

و حــذف شــدن تعرفــه هــای ســنگین بیــن دو کشــور خواهــد شــد و ایــن مانــع بــزرگ را از پیــش 
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روی تجــارت جهانــی برخواهــد داشــت.

دالیــل افزایــش و ادامــه رونــد صعــودی طــال را نیــز ایــن 

ــداوم  ــورت ت ــه در ص ــود ک ــرح من ــوان مط ــی ت ــه م گون

ــه  ــن و در ادام ــکا و چی ــن آمری ــاری بی ــای تج ــش ه تن

رکــود اقتصــادی در جهــان و در نتیجــه فشــار بــر مقامات 

فــدرال رزرو بــرای کاهــش مجــدد نــرخ بهــره انتظــارات 

افزایشــی شــدن قیمــت فلــز زرد اســت.

ــش  ــا دو جه ــتان ب ــل زمس ــی فص ــکه در متام ــیر س مس

ــن  ــت ای ــرار داش ــی ق ــیر آرام و افزایش ــی در مس هفتگ

دو جهــش کــه یکــی در دی مــاه بــه دلیــل تــرور رسدار 

بهای سکه بهای سکه 

بهار آزادی بهار آزادی 

در زمستاندر زمستان

ــوان  ــل آن را مــی ت ــن دلی ــود کــه  مهــم تری ــدای اســفند مــاه ب ســلیامنی رقــم خــورد و دیگــری ابت

افزایــش چشــمگیر بهــای جهانــی طــال عنــوان منــود. ســکه امامــی اولیــن روز زمســتان را در کانــال 4 

میلیــون 500 هــزار تومــان رشوع کــرد در ایــن روز بهــای ســکه بهــار آزادی 4 میلیــون و 499 هــزار 

تومــان بــود و بهــای هــر نیــم ســکه 2 میلیــون و 349 هــزار تومــان و بهــای ربــع ســکه یــک میلیــون 

و 450 هــزار تومــان بــود، در پــی تــرور رسدار ســلیامنی متامــی بازرهــای جهانــی شــک هفتگــی را بــه 

خــود گرفتنــد ولــی پــس از ایــن شــک طــال مجــدد بــه مســیر افزایــش خــود ادامــه هــر ســکه بهــار 

آزادی در 13 دی مــاه بــه بهــای 4 میلیــون 640 هــزار تومــان معاملــه مــی شــد کــه در پــی ایــن جریــان 

مــرز 5 میلیــون تومــان را شکســت، و پــس از یــک هفتــه و در نهایــت مســیر افزایشــی خــود را از 4 

میلیــون 740 هزارتومــان مجــدد آغــاز منــود، ۴ مســیر متفــاوت را مــی تــوان بــرای رشــد ســکه ترســیم 

کــرد.

1- نفوذ بازار ســاز ارزی و مقابله فعاالنه او با نوســان گیران
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2- نوســانات افزایشی طالی جهانی 

3- عدم حساســیت نســبت به معامالت سکه وجود 

4- افزایش طبیعی قیمت ســکه. 

ــان  ــدون نوس ــرد و ب ــاز ک ــی را آغ ــیر افزایش ــاه مس ــتم دی م ــکه از بیس س

ــون 330  ــال 5 میلی ــفند در کان ــن روز اس ــی در اولی ــیر افزایش ــی در مس ول

ــر  ــار آزادی را تحــت تاثی ــام به ــت. قیمــت ســکه مت ــرار گرف ــان ق هــزار توم

افزایــش طــالی جهانــی قــرار گرفــت. ســکه بهــار آزادی در واکنــش بــه عبــور 

قدرمتنــد اونــس از مــرز هــزار و ۶۰۰ دالر،  ســکه در 5 روز اول اســفند مــاه 

ــه  ــان ب ــون و 330 هــزار توم ــان از 5 میلی ــش از 800 هــزار توم ــا بی ســکه ب

6 میلیــون 141هــزار تومــان رســید کــه ایــن افزایــش یــک روزه در زمســتان 

ــه  ــه ترتیــب ب ــز ب ــود، همچنیــن نیــم ســکه و ربــع ســکه نی رقــم نخــورده ب

قیمــت 3 میلیــون و 90 هــزار تومــان و یــک میلیــون 864 هــزار تومــان 

ــی  ــالی جهان ــر ط ــد بیش ــتند رش ــاور داش ــران ب ــه گ ــدند. معامل ــه ش معامل

مــی توانــد منجــر بــه شکســته شــدن ایــن مــرز شــود. فعــاالن نیــز رشــد دو 

روز آخــر ســکه را تحــت تاثیــر افزایــش بهــای طــالی جهانــی مــی دانســتند. 

ــور از مــرز هــزار و ۶۰۰ دالر، عامــل اصلــی  رکوردشــکنی اونــس پــس از عب

ــس از  ــود.  پ ــار آزادی ب ــام به ــکه مت ــط س ــه توس ــقف ۱۶ ماه ــن س شکس

توفــان نوســانی ابتــدای اســفند مــاه وضعیــت باثبــات تــری داشــتند، پــس از 

آن رفتــار هیجانــی فضــا کمــی آرام تــر شــد و شــاخص ارزی نیــز در مســیر 

ــا  ــی ب ــار ســکه مجــدد در مســیر افزایشــی ول تعدیــل قــرار گرفــت، امــا رفت

ــان اســفند مــاه ادامــه داد. ــا پای ــه کار خــود ت شــیب مالیــم ب

ــا ویــروس ماننــد یــک جنــگ جهانــی اغلــب کشــورهای جهــان را زیــر  کرون

 کرونا ویروس  کرونا ویروس 
به کمک طال به کمک طال 

می آید؟می آید؟
ســلطه خــود گرفــت، تحلیلگــران معتقدنــد کــه تحــوالت 

نگــران کننــده دربــاره گســرش ایــن ویــروس موجــب افزایــش 

تقاضــای رسمایــه گــذاری در پناهــگاه هــای امــن ازجملــه طــال 

خواهــد شــد. و از همیــن رو فلــز گــران بهــاء در کوتــاه مــدت 

ــز  ــه حای ــی نکت ــود. ول ــد ب ــراه خواه ــودی هم ــل صع ــا می ب

ــن در  ــادی چی ــد اقتص ــش رش ــده کاه ــران کنن ــت و نگ اهمی

ــرای  ــادی ب ــه تبعــات زی ــا اســت ک ــروس کرون ــر انتشــار وی اث

اقتصــاد جهانــی بــه همــراه خواهــد داشــت. و بــه ایــن ترتیــب 

ــه  ــز ب ــن فل ــای ای ــتاد به ــود ایس ــاله خ ــه 8 س ــر قل ــس ب اون

ــید  ــالدی رس ــال ۲۰۱۲ می ــای س ــود از انته ــطح خ ــن س باالتری

کــه بیــش از ۸ ســال از آن مــی گــذرد. قیمــت هــر اونــس از 

ــه ســقف ۱۶۵۰ دالری صعــود کــرد.  ــز گــران بهــاء ب ــن فل ای
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بازار ارزبازار ارز
بررســی آخریــن فصــل ســال و همچنیــن، بــا مطالعــه رویکــرد دولــت بــرای ســال آینــده )بودجــه 99( بــه راحتــی مــی تــوان دریافــت کــه چالــش 

هــای اقتصــادی و مهــم تــر از همــه چالــش نــرخ ارز در مســیری مشــابه بــا ســال 98 قــرار خواهــد گرفــت، البتــه یقینــاً نوســانی نظیــر ســال 97 

را هیــچ کارشناســی پیــش بینــی منــی کنــد، در مقابــل ثبــات اقتصــادی را نیــز هیــچ کارشــناس یــا تحلیلگــری پیــش بینــی منــی کنــد. طبــق برنامــه 

هــای اعالمــی از ســوی بانــک مرکــزی و دولــت مشــخص اســت کــه دولــت در ســال 99 بــه دنبــال حفــظ سیاســت دو نرخــی ارز اســت و ایــن 

مقدمــه ای بــرای بــر هــم خــوردن تعــادل اقتصــادی و مثــره آن کمبــود منابــع ارزی و ایجــاد تنگنــای ناشــی از تحریــم هــا در جریــان ورودی و نقــل 

و انتقــال ارزی خواهــد بــود. دولــت مبلــغ ۱۰میلیــارد دالر بــرای واردات دارو و کاالهــای اساســی بــر مبنــای دالر ۴۲۰۰ تومانــی را در دســتور کار 

قــرار داد، کــه ایــن تخصیــص پتانســیل بــروز تنــش قیمــت در بــازار دو نرخــی ارز و ایجــاد رانــت ارزی در ســال آینــده همچنــان حفــظ خواهــد 

شــد. دولــت مــی توانــد ایــن یارانــه را بــه شــکل دیگــری و بــا شناســایی اقشــار کــم درآمــد و بــا رقــم بســیار پاییــن تــری هزینــه منایــد جایــی کــه 

در آمدهــای نفتــی نیــز در ســال آینــده در پــرده ای از ابهــام قــرار خواهــد داشــت.

گروه اقتصادی
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ــا شــیب  ــد افزایشــی ب ــی ســال 98 رون ــرخ ارز در ســه ماهــه پایان ن

مالیــم را دنبــال کــرد. هــر دالر در اولیــن روز از دی مــاه بــا قیمتــی 

معــادل 12 هــزار 987 تومــان معاملــه شــد. در ایــن زمــان هــر 

یــورو 14 هــزار 250 تومــان و هــر پونــد بــه رقمــی معــادل 17 

ــار  ــن روزهــا رفت ــه فعــاالن، در ای ــه گفت هــزار 208 تومــان رســید، ب

بــازار ارز عمدتــاً رفــت و برگشــتی شــده اســت و ابهــام زیــادی 

ــده قیمــت دالر وجــود  ــد آین ــورد رون ــران در م ــه گ ــان معامل در می

ــش  ــا کاه ــش ی ــان از افزای ــا اطمین ــا ب ــن روزه ــی ای ــر کس دارد. کم

قیمــت دالر در بــازار صحبــت مــی کنــد و بــه دلیــل آن کــه تصویــر 

ــاط  ــا احتی ــد ب ــی کنن ــعی م ــد، س ــازار ندارن ــده ب ــخصی از آین مش

ــدگاه  ــط دو دی ــن رشای ــد. در ای ــروش ارز کنن ــد و ف ــه خری ــدام ب اق

ــود دارد  ــاالن وج ــن فع ــی در بی ــی و افزایش ــاوت کاهش ــال متف کام

ــال ثبــات و در نهایــت  ــازار ســاز بــه دنب دســته اول معتقدنــد کــه ب

کاهــش قیمــت بــرای رســیدن بــه هــدف کاهــش رفتــار ســوداگری در 

ارز اســت و دســته دوم معتقدنــد کــه دالر دو ریســک مهــم را پیــش 

ــیاه  ــت س ــه لیس ــران ب ــن ای ــامل رف ــرار دارد. اول، احت ــود ق روی خ

FATF در بهمــن مــاه و دیگــری تقاضایــی کــه معمــوال در نزدیکــی 

ــازار وارد مــی شــود. ــه ب ــی ب ــالت چین ــاز تعطی آغ

ــی  ــه در منــودار قیمــت ارز در زمســتان مشــاهده م هــامن طــور ک

شــود قیمــت پونــد نوســان بیشــری را نســبت بــه دالر و یــور و 

تجربــه کــرده اســت. دالر در چهاردهمیــن روز از دی مــاه بــه مــرز 

روانــی 13 هــزار تومــان خــود را رســاند و فقــط در ســه روز آن هــم 

در آخریــن روز از دی مــاه و دو روز اول بهمــن بــه کانــال 12 هــزار 

900 تومــان بازگشــت کــه ایــن نوســان بــا همیــن ترتیــب بــرای یــورو 

نیــز رخ داد. البتــه نشــانه هایــی در بــازار مبنــی بــر تــالش بازارســاز 

ــی  ــود. ول ــی ش ــاهده م ــا مش ــت ه ــاندن قیم ــات رس ــه ثب ــرای ب ب

قیمــت بــه نــدرت تــوان ریــزش بــه زیــر مــرز ۱۳ هــزار تومانــی را از 

خــود نشــان داد و رشایــط عبــور ایــن ارز بــرای شکســت ســطح ۱۳ 

هــزار و ۵۰۰ تومانــی نیــز در معامــالت وجــود نداشــت.

در دی مــاه بیشــرین ارزشــی کــه بــرای هــر پونــد انگلیــس پرداخــت 

ــود،  ــخ 10/17 ب ــان در تاری ــزار 390 توم ــادل 18 ه ــی مع ــد رقم ش

ــی  ــه رشوع فصــل نشــان م ــان نســبتا شــدیدی را نســبت ب ــه نوس ک

داد، همتــی نســبت بــه ایــن نوســان هــا واکنــش نشــان داد و 

ــچ  ــم هی ــار داری ــه در اختی ــی ک ــات خوب ــا امکان ــه ب ــرد ک ــوان ک عن

نگرانــی  درخصــوص وارد شــدن شــوک ارزی بــه بــازار وجــود نــدارد 

ــارص  ــند. عبدالن ــت ارز نباش ــی قیم ــش ناگهان ــران افزای ــردم نگ و م

همتــی درخصــوص آخریــن وضعیــت بــازار ارز و افزایــش قیمــت آن 

گفــت: مــردم هیــچ نگرانــی درخصــوص قیمــت ارز نداشــته باشــند، 

ــن  ــارت دارد. طــرح ای ــازار نظ ــر ب ــل ب ــه طــور کام ــزی ب ــک مرک بان

موضــوع توســط همتــی بــرای فعــاالن و تحلیلگــران چنیــن برداشــتی 

را ایجــاد منــود کــه سیاســتگذار بــه دنبــال ســه تاکتیــک جدیــد بــرای 

ــل قیمــت، کنــرل  ــر تعدی ــازار اســت، تاکتیــک هــای نظی مدیریــت ب

ــازار  ــدگان و ایجــاد ب ــی و صــادر کنن ــا رصاف ــل بیشــر ب ــال، تعام ری

ــه درســتی  ــن تاکتیــک هــا اگــر ب متشــکل ارزی کــه هــر کــدام از ای

ــل  ــور را ح ــکالت ارزی کش ــی از مش ــد بخش ــی توان ــود م ــاد ش ایج

ــد.  منای

نوسانات نوسانات 
زمستانه زمستانه 

ارزارز  
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بازار متشکل ارزیبازار متشکل ارزی

بــرای نخســتین بــار در بهمــن مــاه ســال 97 بــود کــه رئیــس بانــک مرکــزی 

خــر ایجــاد بــازار متشــکل ارزی را اعــالم کــرد، امــا راه انــدازی آن بارهــا بــه 

تعویــق افتــاد، بررســی هــا نشــان مــی دهــد کــه مهــم تریــن دلیــل عــدم راه 

انــدازی ایــن بــازار عــدم هامهنگــی نــرم افــزاری بیــن بانــک هــا و رصافــی 

هاســت. رئیــس بانــک مرکــزی در اســفند مــاه 97 عنــوان کــرد: کــه ایــن بــازار 

در اردیبهشــت 98 راه انــدازی خواهــد شــد و ایــن قــول بــه عیــد قربــان و در 

نهایــت در مــرداد مــاه بانــک مرکــزی بــه آینــده نزدیــک بــدون تاریــخ اکتفــا 

کــرد. امــا معامــالت آزمایشــی از هــامن موقــع صــورت پذیرفــت و حــدود 35 

رصاف معامــالت زیــر هــزار دالر را در ایــن بــازار ثبــت منودنــد، و در ادامــه 

نیــز معامالتــی بــا ارقــام باالتــر نیــز در ایــن بــازار ثبــت شــد.

بــازار متشــکل ارزی، راهــکاری اســت بــرای تعامــل بانــک مرکــزی بــا بانــک 

ــد در  ــی توانن ــرد من ــران خ ــر بازیگ ــه دیگ ــکلی ک ــه ش ــا ب ــی ه ــا و رصاف ه

ایــن بــازار وارد شــوند، در ایــن بــازار قیمــت هــا بــا میــزان عرضــه و تقاضــا 

صــورت مــی گیــرد و شــباهت هایــی بــا بــورس دارد. لیســت عرضــه کننــدگان 

و متقاضیــان بــر اســاس باالتریــن قیمــت پیشــنهادی لیســت خواهــد شــد. در 

بــازار فعلــی معامــالت هــم بــه شــکل نقــد و هــم بــه شــکل حوالــه صــورت 

ــام  ــدی انج ــالت نق ــا معام ــازار متشــکل تنه ــه در ب ــی ک ــرد، در حال ــی گی م

خواهــد گرفــت. بانــک مرکــزی بــرای تســهیل و تعمیــق عملکــرد ایــن بــازار 

ــزار  ــکل ارزی را از ۱۰ ه ــازار متش ــدی ارز در ب ــروش نق ــد و ف ــقف خری س

دالر بــه ۵۰ هــزار یــورو یــا معــادل آن بــه ســایر ارزهــا تغییــر داد.

ــرخ ارز  ــن ن ــوان 1- تعیی ــازار متشــکل ارزی را مــی ت ــن اهــداف ب مهــم تری

بــا مرجعیــت داخلــی 2- بــر خــط بــودن بــازار 3- رسعــت در خریــد و 

فــروش 4- شــفافیت در عملکــرد عرضــه و تقاضــا عنــوان کــرد، در حالــی کــه 

در وضعیــت فعلــی، بــرای بازارســاز حجــم واقعــی تقاضــا و عرضــه چنــدان 

دقیــق نیســت. ســوالی کــه مطــرح مــی شــود ایــن اســت کــه بازارســاز قــرار 

ــازار را بــه ســمت اهدافــش هدایــت  ــا چــه مکانیزمــی مداخلــه و ب اســت ب

ــرخ  ــا ن ــد؟ ی ــته باش ــی داش ــور پررنگ ــاز حض ــت بازارس ــرار اس ــا ق ــد؟ آی کن

ــزم عرضــه و تقاضــا تعییــن مــی شــوند؟ همتــی در  هــا بیشــر تحــت مکانی

ــا اشــاره بــه پیــش بینــی برخــی از  مجمــع عمومــی ســاالنه بانــک مرکــزی ب

کارشناســان و تحلیلگــران مبنــی بــر افزایــش نــرخ دالر تــا ۴۰ هــزار تومــان، 

عنــوان کــرد: چهــار گامــی کــه  بانــک مرکــزی بــرای مقابلــه بــا ایــن اتفــاق 

طــرح ریــزی منــوده اســت مانــع بــروز ایــن اتفــاق خواهــد شــد. طــرح اول 

ــه بازارســاز، طــرح دوم  ــده ارز ب ــق کنن ــزی از تزری ــک مرک ــر نقــش بان تغیی

کنــرل مبــادالت ریالــی، طــرح ســوم مقابلــه بــا شــایعات در فضــای مجــازی 

و طــرح چهــارم افزایــش انگیــزه بازگشــت ارز بــه کشــور مجموعــه اقدامــات 

بانــک مرکــزی بــوده اســت. همتــی راه انــدازی بــازار دوم را یکــی از 

عوامــل مقابلــه بــا نوســانات بــازار ارز دانســت. نکتــه مهــم وزن دهــی بــه 

ــح وزن دهــی  ــا کارشناســی صحی ــر متغیرهــای اقتصــادی ب متغیرهاســت، اگ

ــور  ــی کش ــی بانک ــام پول ــادی و نظ ــکالت اقتص ــر مش ــوان ب ــی ت ــوند م ش

فائــق آمــد. بــه عنــوان مثــال در ســال 96 بــا عواملــی ماننــد ناتــرازی نظــام 

ــکا  ــم هــای آمری ــاالی نقدینگــی از یــک ســو و تحری بانکــی و رشــد هــای ب

ــدت  ــا ش ــد، و ب ــاد ش ــارات ایج ــک انتظ ــرای تحری ــا ب ــر، فض ــوی دیگ از س

گرفــن حمــالت ســفته بازانــه بــه بازارهــا، بــی ثباتــی در اقتصــاد کالن رقــم 

ــا دادن  ــرخ ارز آغــاز شــد ب ــا ن ــن عــدم تعــادل اقتصــادی کــه ب خــورد. و ای
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شــوک منفــی عرضــه وارد شــده بــه اقتصــاد ایــران عــالوه بــر شــکل دادن 

مســیر فزاینــده نــرخ تــورم رشوع بــه شــکل دادن رکــود در فعالیــت هــای 

ــی  ــدون وزن ده ــد ب ــن رون ــر ای ــال اگ ــت. ح ــش گرف ــادی را در پی اقتص

ــد  ــل نخواه ــن عوام ــت ای ــه موفقی ــدی ب ــچ امی ــورد، هی ــم بخ ــح رق صحی

ــده  ــی ش ــات کارشناس ــال 98 جریان ــه در س ــد ک ــی ش ــی مدع ــود. همت ب

موجــب ثبــات در بــازار ارز شــده اســت و در بخشــی از ســخنانش عنــوان 

کــرد کــه بانــک مرکــزی بــا تکیــه بــر تــوان و تخصــص کادر خــود و بــا بــه 

کارگیــری مراحــل ذیــل توانســت مشــکالت ارزی را در ســال 98 مدیریــت 

ــد: منای

• حذف تقاضای ســفته بــازی تا رسحد امکان

• تزریــق مســتمر از محل ذخایر ارزی 

• تســهیل بازگشــت ارزهای حاصل از صادرات

ــای  ــن نیازه ــد و همچنی ــش تولی ــی بخ ــای واردات ــن نیازه ــکان تامی • ام

ــی  ــی مرف اساس

ــوالت  ــرخ ارز از تح ــری ن ــیب پذی ــدید و آس ــان ش ــکان نوس ــش ام • کاه

ــی  ــی خارج سیاس

و  بهمــن   22 ماننــد  بســیاری  سیاســی  مســائل  زمســتان  دوم  مــاه  در 

ــی  ــدند ول ــی ش ــازار معرف ــن ب ــاز ای ــان س ــل نوس ــس عوام ــات مجل انتخاب

در نهایــت بهمــن نســبت بــه مــاه دی از نوســان شــدیدی بهــره نــرد ولــی 

ــود  ــت و آرام آرام خ ــرار گرف ــاه ق ــدای م ــی از ابت ــدار افزایش ــک م در ی

ــاه بهمــن دالر  ــن روز از م ــال 14 هــزار تومــان رســاند، در اولی ــه کان را ب

ــی ام  ــر دالر در س ــت، ه ــان برگش ــزار 900 توم ــال 12 ه ــه کان ــاره ب دوب

ــا دو روز  ــه شــد، و تنه ــان معامل ــزار 954 توم ــه قیمــت 12 ه ــاه ب دی م

ــومین  ــس از آن در س ــرد و پ ــت ک ــال مقاوم ــن کان ــاه در ای ــن م اول بهم

ــچ  ــان اســفند هی ــا پای ــه رقــم 13 هــزار تومــان رســید و ت روز از بهمــن ب

ــم  ــن رق ــن کمری ــارت دیگــر ای ــه عب ــا ب ــاز نگشــت. ی ــم ب ــن رق ــه ای گاه ب

معاملــه شــده در بهمــن مــاه بــود. قیمــت هــر یــورو نیــز در آغــاز بهمــن 

ــزار و  ــال 17 ه ــد در کان ــان و پون ــزار رو 450 توم ــال 14 ه ــاه  در کان م

600 تومــان بــود، کــه آن هــا هــم نیــز بــه تبعیــت از دالر مســیر افزایشــی 

ــه  ــن روز ب ــاه و در آخری ــن م ــد، دالر در ای ــال کردن ــاه دنب ــن م را در ای

ــد  ــر پون ــان و ه ــزار 399 توم ــورو 15 ه ــان، ی ــزار و 199 توم ــم 14 ه رق

ــد.  ــه ش ــان معامل ــزار 652 توم 18 ه

ــایعت  ــان و مش ــزار توم ــال ۱۴ ه ــه کان ــیدن ب ــت دالر و رس ــش قیم افزای

ســکه متــام بهــار آزادی بــه پیــرشوی آن در کانــال ۵ میلیــون تومانــی 

تحلیــل هــای متفاوتــی را در نــزد فعــاالن ایــن دو بخــش رقــم زد، افزایــش 

ــی  ــور از ســطح هــای حامیت ــاه و عب ــن م ــی دالر و ســکه در ای هــای پیاپ

ــازار  ــران ب ــل گ ــت. تحلی ــد را در برداش ــای جدی ــری فض ــکل گی ــائبه ش ش

ــرات  ــته تغیی ــه گذش ــبت ب ــازار ارز نس ــای ب ــه فض ــد ک ــن باورن ــر ای ارز ب

ــی  ــای سیاس ــر خره ــار دیگ ــا، ب ــر آن ه ــت. از نظ ــرده اس ــی ک محسوس

مــورد توجــه معاملــه گــران قــرار گرفتــه و جوســازی هایــی کــه در 

فضــای مجــازی در مــورد تصمیــم FATF مــی شــود، شــایعه هــای سیاســی 

ــران  ــهام ته ــاخص س ــف ش ــور تضعی ــس جمه ــتعفای رئی ــون اس ــه پیرام ک

افزایــش نــرخ حوالــه درهــم بــر قیمــت هــا اثــر افزایشــی داشــته اســت. 
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ــورد  ــم خ ــاه رق ــن م ــا بهم ــاوت ب ــال متف ــاه کام ــفند م ــیر دالر در اس مس

ــاوت  ــالً متف ــل کام ــاه قب ــش م ــیر افزای ــا مس ــاه ب ــن م ــدید ای ــانات ش نوس

ــا فــرود حــدود 800  ــود، جایــی کــه در یــک روز شــاخص ارزی جهــش ی ب

ــن کاهــش قیمــت دالر از آذر  ــان تری ــن پرنوس ــرد، ای ــه ک ــی را تجرب تومان

۹۷ بــود. فعــاالن معتقدنــد، دالر تحــت تاثیــر عوامــل هیجانــی رشــد کــرده 

ــال ۱۵ هــزار  ــه کان ــر ب ــازار،  دالر دیگ ــر از ب ــن متغی ــا خــروج ای ــود و ب ب

ــان اســفند  ــا پای ــی هــا ت ــن پیــش بین ــه ای ــاز نخواهــد گشــت، ک ــی ب تومان

ــی و  ــائل سیاس ــر مس ــم تأثی ــل مه ــه دو دلی ــا ب ــان ه ــد و نوس ــق نش محق

ــت.  ــرار گرف ــا در نوســان ق ــا دامئ ــروس کرون وی

ــا ابزارهایــی کــه عنــوان منــوده بــود، بــر  ــازار ســاز انتظــار داشــت کــه ب ب

ــازار مســلط باشــد و مســائل سیاســی و داخلــی را مدیریــت منایــد حــال  ب

ســوال ایــن گونــه مطــرح مــی شــود کــه سیاســت گــذار در ایــن امــر موفــق 

بــوده اســت؟ دالر در پائیــز نیــز حــدود ۱۵ درصــد افزایــش قیمــت را 

ــال ۱۵ هــزار  ــه کان ــه کــرد، و در زمســتان در صورتــی کــه ورود آن ب تجرب

ــه  ــش قیمــت را ب ــاالی ۱۳ درصــد افزای ــم، ب ــده بگیری ــز نادی ــی را نی تومان

ثبــت رســاند. دالر در 10 روز میانــه اســفند مــاه در یــک دامنــه مشــخص 

نوســان کــرد و تــوان عبــور از ســطح ۱۵ هــزار و ۵۰۰ تومانــی را از خــود 

ــود  ــازه کاهــش حجــم معامــالت بســیار مشــهود ب ــن ب ــداد، در ای نشــان ن

ــن  ــاز در ای ــازار س ــد، ب ــت ش ــی قیم ــد کاهش ــب رون ــر موج ــن ام ــه ای ک

ــش  ــا کاه ــرل ی ــر کن ــعی ب ــران س ــه گ ــتگی معامل ــک خس ــا تکنی ــش ب بخ

نوســانات را داشــت. در واقــع از دیــدگاه ایــن دســته، بازارســاز ســعی 

ــرای  ــع ب ــه نوســانات و ایجــاد مان ــا محــدود نگــه داشــن دامن ــد ب مــی کن

ــد  ــا امی ــود ن ــب س ــازان را از کس ــفته ب ــی، س ــطح مقاومت ــور دالر از س عب

ــد. مــی کن

ــاالن  ــای فع ــی ه ــش بین ــیر پی ــا مس ــیر دالر ب ــال مس ــی س در 5 روز پایان

ــاور  ــران ب ــه گ ــادی از معامل ــم خــورد، تعــداد زی ــاوت رق ــالً متف ــازار کام ب

ــن  ــه ای ــه ب ــدارد ک ــوختی ن ــال، س ــه س ــن هفت ــن ارز در آخری ــتند، ای داش

ــتند،  ــاد داش ــا اعتق ــد، آن ه ــک کن ــت کم ــر قیم ــش بیش ــرای افزای ارز ب

ــه  ــی داد ک ــان م ــز نش ــته نی ــه گذش ــازار در هفت ــر ب ــای آخ ــد روزه رون

ــیب آرام  ــک ش ــا ی ــت ب ــت و قیم ــته اس ــر بس ــت ب ــازار رخ ــان از ب هیج

ــز  ــا نی ــل آن ه ــن دلی ــم تری ــد. و مه ــی کن ــت م ــی حرک ــاده کاهش در ج

خــروج تقاضــای ارز مســافرتی، جوســازی پیرامــون کاهــش بیشــر قیمــت 

نفــت و نگرانــی هــای ایجــاد شــده پیرامــون شــیوع ویــروس کرونــا اســت. 

ــازار حــذف  ــا، تقاضــای مســافرتی را از ب ــروس کرون ــه وی درســت اســت ک

ــه  ــی ب ــای احتیاط ــه ورود تقاض ــر ب ــد منج ــی توان ــی م ــت، ول ــرده اس ک

ــار  ــد آث ــی توان ــا م ــروس کرون ــرش وی ــر گس ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــازار ش ب

ــافرتی  ــای مس ــو تقاض ــک س ــد، از ی ــته باش ــازار ارز داش ــر ب ــی ب متناقض

ــی  ــا حت ــرد ی ــاال ب ــر تقاضــای احتیاطــی را ب ــد، از ســوی دیگ را حــذف کن

ســمت عرضــه ارز را دچــار مشــکل کنــد. ایــن انتظــارات کاهشــی بــه 

ــه بخشــی از  ــال شــد ک ــه گذشــته فع ــای هفت ــازار در انته ــدازه ای در ب ان

ــد. ــی آوردن ــی فروش ــه خال ــران رو ب ــه گ معامل

امــا ایــن پیــش بینــی نیــز حاصــل نشــد و دالر در بیســت و ششــمین روز 

ــر دالر در  ــت، ه ــرار گرف ــان ق ــزار و 600 توم ــال 15 ه ــفند در کان از اس

ــا  ــد و ب ــه رش ــان معامل ــزار 803 توم ــادل 14 ه ــی مع ــا رقم ــفند، ب 25 اس

ــغ  ــک روز در روز 26 اســفند رقمــی بال ــان در ی ــش از 800 توم رشــدی بی

ــن  ــم تری ــد. مه ــت ش ــر دالر پرداخ ــرای ه ــان ب ــزار و 655 توم ــر 15 ه ب
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ــن رشــد تصــور کــرد مــرز  ــرای ای ــوان ب ــی را کــه مــی ت دلیل

شــکنی نــرخ حوالــه درهــم عنــوان کــرد. نــرخ حوالــه درهــم 

ــرد  ــور ک ــی عب ــزار و ۳۰۰ تومان ــرز ۴ ه ــان از م ــن زم در ای

و موجــب شــد کــه انتظــارات معاملــه گــران بــزرگ داخلــی 

تحــت تاثیــر قــرار بگیــرد. البتــه از ورود خالــی فروشــان 

ــه ســادگی گذشــت.  ــد ب ــز نبای ــدار، نی ــوان خری ــه عن ارزی ب

ــده  ــده داده ش ــن ارز وع ــرای تامی ــد ب ــار بودن ــا ناچ آن ه

ــه دالر را روز  ــانی ک ــی فروش ــد. خال ــه کنن ــازار مراجع ــه ب ب

ــد،  ــه بودن ــان فروخت ــزار و ۴۹۰ توم ــت ۱۵ ه ــا قیم ــل ب قب

بیــش از 800 تومــان روی هــر دالر رضر کردنــد. و بــه ایــن 

ترتیــب بــه خاطــر وعــده داده شــده بــه بــازار مراجعــه 

ــرد.  ــک ک ــازار کم ــد ب ــه رش ــه ای ب ــای لحض ــد و تقاض کردن

بــه ایــن ترتیــب در بیســت و ششــمین روز اســفندماه، دالر 

ــکه  ــت س ــید و از قیم ــال ۹۸ رس ــت در س ــن قیم ــه باالتری ب

در کانــال ۶ میلیــون تومانــی نیــز حامیــت شــد. همتــی 

رئیــس کل بانــک مرکــزی در یــک پیــام اینســتاگرامی بــه 

ــان داد، وی  ــش نش ــازار ارز واکن ــاری ب ــه ج ــانات هفت نوس

گفــت: نوســان کنونــی قیمــت دالر از ســوی عوامــل واقعــی 

و بنیــادی حامیــت منــی شــود و ایــن افزایــش ناشــی از 

ســفته بــازی بازیگــران و معاملــه گــران فردایــی از یــک ســو 

ــت.  ــر اس ــوی دیگ ــی از س ــراژ قیمت ــتفاده از آربی و اس

نوســانات  از  تــوان  مــی  کــه  هایــی  درس  تریــن  مهــم 

ــد  ــذار بخواه ــت گ ــر سیاس ــه اگ ــت ک ــن اس ــت ای ارزی گرف

ــاذ  ــازگاری در اتخ ــت س ــه رعای ــی ب ــی توجه ــا ب ــان ب همچن

سیاســت هــای کالن اقتصــادی بــه ویــژه سیاســت هــای 

پولــی و ارزی پافشــاری منایــد و از ســوی دیگــر رشــد بــاالی 

ــدم  ــت و ع ــی دول ــی مال ــی انضباط ــل ب ــه دلی ــی ب نقدینگ

ــرد و  ــدی نگی ــی را ج ــام بانک ــود در نظ ــای موج ــادل ه تع

ایــن دو موضــوع را بــا عامــل ســوم رویکــرد غلــط سیاســت 

گــذار بــر لنگــر کــردن نــرخ ارز اســمی بــرای کنــرل تــورم در 

ــرار دهــد هرگــز منــی  ــک مرکــزی ق ــار عــدم اســتقالل بان کن

تــوان بــر نوســانات ارزی فائــق آیــد، موضوعــی کــه در ســال 

هــای اخیــر وجــود داشــته و حــل نشــدن مشــکالت اقتصــاد 

ــت. ــوده اس ــره آن ب ــور مث کالن کش

 

منابع:
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کرونا ویروسکرونا ویروس

ماالریــا، آنفلوآنــزای خوکــی، ابــوال در غــرب آفریقــا، ســارس و ده هــا 

ویـــروس یا اتفـــــاق دیگــــر در مسیـــر زندگی بشـــری قـــرار گـــرفت ولـــی 

هیــچ گاه هیــچ ویروســی نتوانســته بــود بــه ایــن قــدرت و شــدت شــیوع 

ــه  ــامع ب ــاد و اجت ــری را در اقتص ــران ناپذی ــای ج ــیب ه ــد و آس ــدا کن پی

بــار آورد. ویــروس ســارس ۷۷۴ نفــر را بــه کام مــرگ کشــاند، طاعــون 

ژوســتینین ویروســی بــود کــه در امپراتــوری بیزانــس )روم رشقــی( حــدود 

ــت. در  ــان را گرف ــردم جه ــش جــان حــدود 10 درصــد از م ــال پی ۱۵۰۰ س

ــی  ــگ جهان ــان جن ــس از پای ــزای اســپانیایی پ ــالدی آنفلوآن ــرن بیســتم می ق

میلیــون   ۲۰ از  بیــش  و جــان  شــد  مختلــف  دامن گیــر کشــورهای  اول 

ــای  ــا و ویروس ه ــن بیامری ه ــاوت ای ــت. تف ــان را گرف ــردم جه ــر از م نف

ــا  ــد کرون ــد مانن ــر جدی ــرون گذشــته و ویروس هــای همه گی ــر در ق همه گی

را بایــد در تفــاوت ســطح خســارات جانــی و مالــی جســت وجو کــرد. 

ــارس و  ــد س ــد مانن ــر جدی ــای ع ــات ویروس ه ــداد تلف ــه تع ــی  ک در حال

ــا خســارات  ــوارد مشــابه در گذشــته نیســت، ام ــا م ــاس ب ــل قی ــا، قاب کرون

مالــی ویروس هــای همه گیــر دوران جدیــد می توانــد بســیار گســرده تر 

از دوران گذشــته باشــد. در دوره جدیــد نیــز، در ســال ۲۰۰۲ ویــروس 

ســارس در چیــن شــیوع پیــدا کــرد و جــان ۷۷۴ نفــر را گرفــت. مــورد 

ــر  ــرس )MERS(، در ســال ۲۰۱۲ همه گی ــروس م ــام وی ــا ن ــز ب مشــابهی نی

ــد، امــا کانــون  شــد کــه تاکنــون ۲۷ کشــور ایــن بیــامری را گــزارش داده ان

اصلــی آن عربســتان بــود. آمــار تلفــات ایــن ویــروس توســط ســازمان 

بهداشــت جهانــی ۸۵۸ نفــر عنــوان شــد. چیــن اولیــن کشــوری بــود کــه بــا 

ایــن ویــروس در آســتانه ســال نــو چینــی مواجــه شــد و در مــدت بســیار 

ــر ایــن ویــروس شــدند.  کوتاهــی کمــر از 3 مــاه حــدود 200 کشــور درگی

ــه ای  ــر در مصاحب ــک تون ــت مای ــکام تراس ــه ول ــی در موسس ــر علم مدی

ــای متصــل همیــن  ــوان کــرد کــه یکــی از پیامدهــای دنی ــا ســی ان ان عن ب

شــیوع رسیــع بیامری هــا اســت کـــه رسعتـــ انتقــال آن نســبت بــه ۵۰ ســال 

ــن  ــارم بهم ــه چه ــن جمع ــت چی ــت. دول ــده اس ــر ش ــن براب ــته چندی گذش

ــا  ــهر ب ــهروندان ۱۱ش ــار، ش ــروس مرگب ــن وی ــیوع ای ــری از ش ــرای جلوگی ب

ــن  ــرای ای ــا کمــی ب ــه کــرد. ام ــون نفــر را قرنطین ــش از ۳۲میلی ــی بی جمعیت

ــگ،  ــن، هنگ کن ــام، ژاپ ــر )ویتن ــور دیگ ــون ۸ کش ــود، چ ــده ب ــر ش کار دی

ــامری مرمــوز  ــن بی ــه ای ــوان( ب ــکا و تای ــو، ســنگاپور، عربســتان، آمری ماکائ

مبتــال شــده اند.

گروه اقتصادی
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شــنبه ۲۵ ژانویــه ۵ بهمــن مــاه دامنــه تلفــات ویــروس کرونــا از آســیا بــه اروپــا کشــیده شــده 

ــن  ــه ای ــر ب ــدود ۱۳۰۰ نف ــان ح ــن روز در کل جه ــرده. در ای ــرو ب ــت ف ــان را در وحش و جه

بیــامری مهلــک تنفســی مبتــال شــده  و تعــداد کشته شــدگان نیــز از عــدد ۴۱ عبــور کــرد. در 

ایــن روز چیــن دســتور ســاخت یــک بیامرســتان 1300 تخــت خوابــی را صــادر منــود و ایــن 

ــه موفــق  بیامرســتان در 9 روز ســاخته شــد. ســاخت بیامرســتان »هوشنشــان« دومیــن تجرب

چیــن در حــوزه »واکنــش رسیــع در بحــران« محســوب می شــود کــه بعــد از ماجــرای ویــروس 

ســارس در ســال ۲۰۰۳ در کارنامــه ایــن کشــور بــه ثبــت رســیده اســت.

در 27 ژانویــه 5 قــاره جهــان درگیــر کرونــا شــد در ایــن روز چیــن 688 نفــر 

مبتــال بــه کرونــا و 56 فوتــی را ثبــت کــرد. و در یازدهمیــن روز از بهمــن 

ــر ایــن ویــروس شــدند. نیویــورک تایمــز  مــاه بیــش از 9 هــزار نفــر درگی

ــن  ــی هــا خــر داد براســاس ای ــان کاری 50 روزه چین در 14 بهمــن از پنه

گــزارش، میــان شناســایی اولیــن بیــامر مبتــال بــه ایــن ویــروس تــا قرنطینــه 

در ووهــان حــدود ۷هفتــه فاصلــه بــوده اســت. دولــت چیــن نــه تنهــا پــس 

از اطــالع از بــروز ایــن بیــامری بــه پنهــان  کاری دســت زده، بلکــه عامــل 

افشــای ایــن ویــروس را بــه همــراه ۸ نفــر دیگــر در بازداشــت قــرار داده 

بــود. در ایــن روز ایــن بیــامری جــان ۳۰۴ نفــر را گرفتــه اســت و حــدود 

۱۴هــزار و ۳۸۰ نفــر نیــز بــه ایــن ویــروس آلــوده شــده اند. و در 15 بهمــن 

آخریــن پــرواز چیــن بــه ایــران بــرای انتقــال ایرانیــان رقــم خــورد. در ایــن 

روز اولیــن تلفــات غیــر چینــی در فلیپیــن اتفــاق افتــاد.

دکــر »لــی ون لیانــگ«، عامــل افشــای کرونــا در ســاعت های پایانــی 

ــی ۳۰  ــن چشــم  پزشــک ۳۴ ســاله چین پنج شــنبه ۱۷ بهمــن درگذشــت. ای

دســامر بــرای نخســتین بــار از طریــق شــبکه »ویبــو« نســبت بــه شــیوع 

»ویــروس مشــابه ســارس« بــه همــکاران خــود هشــدار داده بــود. پلیــس 

»ووهــان« پــس از ایــن رویــداد او را تهدیــد کــرده بــود کــه ممکــن 

ــه علــت »تشــویش اذهــان عمومــی و انتشــار اطالعــات کــذب«  اســت ب

بازداشــت شــود. بــا مــرگ ایــن پزشــک موجــی از همــدردی بــه راه 

افتــاده و رسنوشــت او بــرای بســیاری از شــهروندان بــه منــادی از عملکــرد 

ــت. ــده اس ــدل ش ــووالن ب ــفاف مس ــگام و غیرش دیرهن
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دوشــنبه ۲۱ بهمن مــاه ۲۴۷۸ مــورد جدیــد از مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا 

در چیــن مــورد شناســایی قــرار گرفــت و ایــن باعــث شــد کل تعــداد 

ــه  ــروس ب ــته های وی ــداد کش ــر و  تع ــه ۴۲۶۳۸ نف ــان ب ــان در جه مبتالی

ــید. ــر رس ۱۰۱۶ نف

ــت  ــا در وضعی ــت دنی ــی از جمعی ــاه بخــش بزرگ ــه اول اســفند م در هفت

جنــگ بــا دشــمن مشــرک قــرار گرفــت، آمــار مبتالیــان در ایتالیــا بــه مــرز 

ــتاب  ــروس، ش ــیوع وی ــت ش ــز رسع ــی نی ــید و در کره جنوب ــر رس ۱۳۰ نف

ــروس در حــال جنــگ اســت؟  ــن وی ــا ای ــه ب ــا چگون ــه اســت. امــا دنی گرفت

متدهــای »قرنطینــه شــهری«، »قرنطینــه خانگــی«، »قرنطینــه بیامرســتانی«، 

ــی  ــتور کار متام ــا« در دس ــر مرزه ــدید ب ــرل ش ــرده« و »کن ــوزش گس »آم

ــراد  ــت اف ــده تس ــاالت متح ــت. ای ــه اس ــرار گرفت ــگ زده ق ــا جن دولت ه

ــا و ایــران  مشــکوک را در منــزل قرنطینــه خانگــی مــی کنــد. امــا در ایتالی

فــرد مشــکوک بــه قرنطینــه بیامرســتانی مــی رود. ایتالیالی هــا بــا دو هفتــه 

تاخیــر بــه خــواب عمیــق یــا بــه عبــارت دیگــر بــه قرنطینــه و توقــف کامــل 

ــل  ــن به دلی ــدند. چی ــی ش ــی خارج ــی و حت ــای داخل ــت ه ــی فعالی متام

حجــم بــاالی شــیوع، در ابتــدا شــهر منشــأ کرونــا قرنطینــه شــد و پــس از 

ــان را پیــش گرفــت. ــه خانگــی مبتالی آن، در دیگــر شــهرها قرنطین
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تأثیر کرونا بر اقتصاد جهانیتأثیر کرونا بر اقتصاد جهانی
ــی  ــاد جهان ــر اقتص ــروس ب ــن وی ــیوع ای ــمگیر ش ــرات چش ــد تاثی ــان معتقدن کارشناس

و بخصــوص صنعــت تکنولــوژی، غیرقابــل چشم پوشــی اســت. اوایــل مــاه فوریــه 

بــود کــه رشکت کننــدگان بــزرگ کنگــره جهانــی موبایــل یــک بــه یــک از رشکــت 

ــم  ــداد مه ــن روی ــزاری ای ــت برگ ــا در نهای ــد ت ــار کشــیده و رصف نظــر کردن در آن کن

صنعــت ارتباطــات بــه کلــی لغــو شــود. بعــد از آن، رشکت کننــدگان در منایشــگاه های 

تجــاری صنعــت گیــم یعنــی PAX East و GDC هــم از تــرس شــیوع ویــروس کرونــا 

ــه  ــد. روز جمع ــت در آن هــا رصف نظــر کردن ــل داده و از رشک غرفه  هایشــان را تحوی

هــم رشکــت فیس بــوک از لغــو کنفرانــس توســعه دهندگان F۸ خــودش خــر داد، 

کنفرانســی کــه قــرار بــود در مــاه مــی برگــزار شــود.  در نهایــت حــاال شــنیده می شــود 

کــه حتــی بازی هــای املپیــک توکیــو هــم کــه قــرار اســت در ماه هــای جــوالی و 

آگوســت امســال برگــزار شــود، در خطــر لغــو شــدن قــرار دارد. فوربــس نوشــت کرونــا 

ــن کشــور  ــر ای ــت برت ــن موقعی ــن و از دســت رف ــول ســلطه اقتصــادی چی موجــب اف

ــی شــد. ــد جهان در عرصــه تولی

ــادی  ــد اقتص ــی رش ــش بین ــعه )OECD( پی ــادی و توس ــای اقتص ــازمان همکاری ه س

ــی  ــن ریســک از زمــان بحــران مال ــروس خطرناک تری ــی انتشــار کروناوی جهــان را در پ

۲۰۰۸ عنــوان کــرد و در ســناریویی رشــد اقتصــادی جهــان را تــا ســطح بی ســابقه ۱/۵ 

درصــد کاهــش داد.
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نفتنفت
ــا اوج گیــری  اولیــن روزهــای ســال ۲۰۲۰ مصــادف بــود ب

نگرانــی از تنش هــای ژئوپلیتیــک. تــرور رسدار قاســم 

ــکا  ــران و آمری ــن ای ــتقیم بی ــی مس ــلیامنی و رویاروی س

ــی آن  ــدام و در پ ــن اق ــه ای ــران ب ــکی ای ــخ موش و پاس

ــای  ــرار گرفــت و به قیمــت نفــت در مســیر افزایشــی ق

ــکه  ــر بش ــرز ۷۲ دالر ب ــا م ــه ت ــتم ژانوی ــت در هش برن

پیــش رفــت. امــا هــراس نفــت از ویــروس کرونــا موجــب 

ســقوط طــالی ســیاه شــد بــه شــکلی کــه در نفــت برنــت 

ــرار  ــال 66 دالر ق ــه در کان ــتان ک ــل زمس ــدای فص از ابت

ــابقه 27  ــی س ــم ب ــه رق ــاه ب ــفند م ــر اس ــا آخ ــت ت داش

دالر تنــزل پیــدا کــرد ایــن کاهــش بــی ســابقه نفــت کــه 

در یــک دهــه گذشــته رقــم نخــورده بــود تأثیــر مســتقیم 

کرونــا ویــروس بــر کســب و کارهــا بــود. معامــالت بــورس 

انــرژی ایــران هــم اثــر گذار بــوده و حجــم داد و ســتد در 

ایــن بــازار را بــا محوریــت معامــالت صادراتــی بــا کاهــش 

ــوح  ــه وض ــداد ب ــن رخ ــت. ای ــرده اس ــه ک ــدی مواج ج

اثرگــذاری قیمت هــای جهانــی نفــت و فرآورده هــای 

ــد.  ــان می ده ــرژی را نش ــورس ان ــالت ب ــر معام ــی ب نفت

باســف آملــان بزرگ تریــن رشکــت تولیدکننــده محصــوالت 

شــیمیایی ایــن کشــور و جهــان در ایــن بــاره اعــالم کــرده 

ــری های  ــه مش ــازی ک ــای خودروس ــه رشکت ه ــت ک اس

مهمــی بــرای صنایــع شــیمیایی هســتند تحــت تاثیــر ایــن 

ــن  ــد و ای ــدی را پشــت رس می گذارن ــای ب ــروس روزه وی

بــه معنــای تعدیــل ســود و تولیــد و حتــی شــاید نیــروی 

انســانی بــرای ایــن رشکــت باشــد.

بازار سهامبازار سهام

در ابتــدای اســفند مــاه و رشوع کرونــا بــا توجــه بــه هــراس رسمایــه از رشایــط 

نامطلــوب بازارهــای ســهام در چیــن و آمریــکا کاهــش نــرخ داشــته ولــی 

شــاخص های اروپایــی رشــد قیمــت را تجربــه کردنــد، شــاخص های ســهام 

ــتند  ــرخ داش ــش ن ــته کاه ــه گذش ــد در هفت ــش از ۳ درص ــانگهای بی ــورس ش ب

ــه گذشــته بازمی گــردد.  ــی هفت ــه روز پایان ــه بخــش اعظــم افــت قیمت هــا ب ک

کاهــش نــرخ روز جمعــه در بورس هــای آمریــکا نیــز موجــب شــد تــا اس اندپــی 

۵۰۰ و داوجونــز هــر کــدام افــت قیمت هایــی بیشــر از یــک درصــد را در هفتــه 

ــزی از  ــز چی ــان نی ــازار کاال در جه ــی ب ــاخص های اصل ــد. ش ــت کنن ــته ثب گذش

ســقوط آزاد نــرخ کــم ندارنــد. ایــن وضعیــت را می تــوان در آمارهــای شــفاف تر 

جســت وجو کــرد آن هــم در رشایطــی کــه شــاخص GSCI از روزهــای اوج خــود 

در ۶ ژانویــه، تاکنــون ۴/ ۱۴ درصــد افــت نــرخ داشــته و البتــه از ابتــدای ژانویــه 

نیــز تاکنــون افــت ۸/ ۱۰ درصــدی را تجربــه کــرد. هفتــه دوم اســفند بــرای بــازار 

ســهام جهانــی از زمــان بحــران مالــی ســال ۲۰۰۸ میــالدی بدتریــن دوره ۷ روزه 

ــز  ــه همــراه دو شــاخص مهــم داوجون محســوب  شــد. وضعیــت وال اســریت، ب

ــا بیــش  ــد روز ب ــاالت متحــده را ظــرف چن ــازار ســهام ای و نــزدک کامپوزیــت، ب

ــدیدترین  ــدند.  ش ــالح ش ــرو اص ــرده و وارد قلم ــه ک ــزش مواج ــد ری از ۱۰ درص

اصــالح بــازار از زمــان رکــود بــزرگ دهــه ۱۹۳۰ میــالدی در انگلســتان، رخ داده 

ــده اند. ــالح ش ــدوده اص ــز وارد مح ــر نی ــی دیگ ــاخص های اروپای وش

فــدرال  رزرو در بیانیــه ای نــرخ بهــره را نیــم درصــد کاهــش داد کــه ایــن اقــدام 

ــود  ــا ب ــر بحــران ناشــی از کرون ــی در براب ــزم دفاعــی سیاســت پول ــن مکانی اولی

ولــی بــر خــالف انتظــار بازارهــا برخــالف جهــت پیش بینی شــده حرکــت کردنــد. 

بازار ســهام، شــاخص دالر و اوراق وارد رساشــیبی پرنوســانی شــدند. شــاخص دالر 

حــدود ۵/ ۰ درصــد نــزول کــرد. دالر در برابــر یــن ژاپــن و فرانــک ســوئیس نیــز 

نزولــی شــد تــا در برابــر پناهگاه هــای امــن ارزی به طــور کامــل عقــب نشســته 

باشــد. در مقابــل اونــس طــال بــا رشــد هفتگــی نزدیــک بــه ۴ درصــد بــر شــاخص 

دالر آمریــکا چیــره شــد. 
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ها هاپاالیشگاه  پاالیشگاه 
به دنبــــال کاهـــــش مســـافـــرت های جــــاده ای و هـــوایی در چیـــــن، 

ظرفیــت تولیــد پاالیشــگاه های آســیایی کاهــش یافــت و در مــاه اول 

پاالیشــگاه های چینــی بــا ۷۰ درصــد  ظرفیــت خــود کار کردنــد. تحلیلگران 

مــورگان اســتنلی در یادداشــتی اعــالم می کننــد کــه رضبــه اصلــی در پــی 

انتشــار ایــن ویــروس بــه تقاضــای محصــوالت  پاالیشــگاهی خواهــد بــود.

حمایت اقتصادی حمایت اقتصادی 
 )repo( چیــن بــرای حامیــت از اقتصــاد خــود در برابــر کرونــا  نــرخ بهــره ریپــو

ــادل ۱۷۴  ــوآن، مع ــارد ی ــه ۴/ ۲ و ۵۵/ ۲ درصــد کاهــش داد و ۱۲۰۰ میلی را ب

میلیــارد دالر، نقدینگــی بــه بازارهــا تزریــق کــرد. ایــران نیز از بســته پیشــنهادی 

خــر داد کــه بــرای جــران زیــان کســب وکار هــای کوچــک از ویــروس کرونــا 

طراحــی شــده اســت. سیاســتگذار در بخــش »مالیــات«، »اســتمهال وام هــای 

بانکــی« و »بیمـــه تامیـــن اجتامعــی« رشایـــط ویــــــژه ای درنظــــر گرفتــه تــا 

ــا، نابــود نشــوند. البتــه ایــن بســته تنهــا  مشــاغل ُخــرد آســیب دیــده از کرون

شــامل کســب وکارهای ُخــرد نیســت و سیاســت گذار بــرای آســیب دیدگی 

بخش هایــی کــه در تجــارت خارجــی بــه دلیــل کرونــا صدمــه دیده انــد، 

مشــوق های مشــابهی تعریــف کــرده اســت. در 25 اســفند دولــت اعــالم کــرد: 

ــا  ــوار ب ــون خان ــرای ۳ میلی ــان ب ــزار توم ــا ۶۰۰ ه ــی از ۲۰۰ ت ــته حامیت ۴ بس

ــفند در  ــان اس ــته، در پای ــن بس ــت اولی ــرار اس ــت و ق ــم اس ــیار ک ــد بس درآم

اختیــار ایــن افــراد قــرار بگیــرد. تصمیــم مهــم دیگــر دولــت، پرداخــت وام یــک 

تــا ۲ میلیــون تومانــی بــدون درخواســت تضمیــن و بــا کارمــزد ۴ درصــد بــرای 

۴ میلیــون خانــوار کــم  درآمــد بــود.

ــاس،  ــد مالپ ــول« و دیوی ــی پ ــدوق بین امللل ــس »صن ــوا، رئی کریســتالینا جورجی

رئیــس »بانــک جهانــی« در بیانیــه ای مشــرک بــه منظــور رســیدگی بــه 

تراژدی هــای انســانی و چالش هــای اقتصــادی اظهــار آمادگــی کردنــد کــه بــه 

کشــورهای فقیــر کــه نظــام ســالمت ضعیــف و مــردم در معــرض خطــر دارنــد، 

مشــارکتی فعــال داشــته باشــند. مــا از حداکــر ظرفیــت موجــود ابزارهایــامن، 

ــی  ــای فن ــتی و کمک ه ــاوره های سیاس ــی، مش ــی اورژانس ــن مال ــامل تامی ش

ــی  ــی رسیع ــن مال ــهیالت تامی ــا تس ــوص م ــه خص ــرد. ب ــم ک ــتفاده خواهی اس

داریــم کــه می توانــد بــه کشــورها در زمینــه پاســخگویی بــه طیــف گســرده ای 

از نیازهــا کمــک کنــد.

طالطال
طــال بــه عنــوان بــازار امــن در رشایــط بحرانــی و بــه دلیــل نگرانــی 

ــاز  ــی را آغ ــد افزایش ــا، رون ــروس کرون ــیوع وی ــی از ش ــای ناش ه

منــود، و در تاریــخ نوزدهــم اســفند بــه قیمــت 1675 دالر معاملــه 

شــد، ولــی ایــن رقــم باالتریــن رقــم تــا انتهــای اســفند مــاه بــود و 

اونــس نیــز ماننــد متامــی بازارهــا دچــار کاهشــی کــم نظیــر بــود و 

در آخریــن روز از اســفند مــاه اونــس بــا قیمــت 1476 دالر بــه کار 

خــود پایــان داد.
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اغلــب پنل هــای خورشــیدی دنیــا در چیــن ســاخته می شــوند، اختــالل در 

رونــد ســاخت آن هــا بــه ایــن صنعــت در کل جهــان رضبــه وارد می کنــد. 

یوتیلیتــی دایــو کــه صنایــع همگانــی ماننــد بــرق و... را پوشــش می دهــد 

ــل شــدن  ــن درحــال تبدی ــا در چی ــل هشــدار داد اپیدمــی کرون ــه قب هفت

ــن  ــد در چی ــا تولی ــه ب ــوص در رابط ــده به خص ــی نگران کنن ــه موضوع ب

می شــود. هشــت اســتان در چیــن اعــالم کرده انــد فعالیت هــای صنعتــی 

ــد  ــدد تولی ــای متع ــه رشکت ه ــی ک ــد؛ موضوع ــف کرده ان ــود را متوق خ

ــد. ــر می کن ــیدی را متاث ــای خورش پنل ه

محصوالت انرژیمحصوالت انرژی
خورشیدیخورشیدی

گردشگریگردشگری

حمل و نقلحمل و نقل

ورود ویــروس کرونــا بــه ایــران و تبدیــل شــدن آن بــه یــک اپیدمــی، بــازار 

ــروز دو  ــه ب ــر ب ــرده و منج ــه ک ــابقه ای مواج ــود بی س ــا رک ــم را ب توریس

ــد  ــور هــای عی ــر ت ــن رو اک ــز شــده اســت. از ای ــش برانگی موضــوع چال

ــب  ــو شــده و اغل ــران و برعکــس، لغ ــه ای ــت پروازهــا ب ــل ممنوعی به دلی

خریــداران بلیــت   هــای نــوروزی اعــالم انــراف کرده انــد، امــا آژانس هــا 

ــی نیســتند. همچنیــن رشکــت هــای  ــدن وجــوه دریافت ــه بازگردان ــادر ب ق

هواپیامیــی نیــز مشــمول هزینــه هــای بیشــامری شــدند.

زنجیــره تولیــد تــا حــد زیــادی بــر حمــل و نقــل آزاد هوایــی متکــی اســت 

و بســیاری از کاالهــای چینــی به طــور معمــول توســط هواپیامهــای 

ــداد  ــا تع ــروس کرون ــن وی ــار ای ــا انتش ــوند ب ــا می ش ــافربری جابه ج مس

پروازهــای مســافربری کاهــش یافــت و خلــل در زنجیــره تولیــد و عرضــه 

ایجــاد شــد. بــه عنــوان مثــال رشکــت هیونــدای موتــورز کره جنوبــی بــه 

ــل  ــازش کارخانه هــای خــود را تعطی ــاج مــورد نی دلیــل متــام شــدن مایحت

کــرد.
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فوالد و سنگ آهنفوالد و سنگ آهن
بــازار جهانــی فــوالد امــا کاهشــی و بــا افــت قیمت هــا بــه نســبت 

چشــمگیر ارزیابــی می شــود میلگــرد و ورق در بازارهــای جهانــی کاهشــی 

ــی  ــیای جنوب رشق ــورمان در آس ــی کش ــلب صادرات ــای اس ــا به ــت ام اس

افزایــش نــرخ داشــته اســت. در بــازار جهانــی شــمش فــوالد هــم شــاهد 

ــرخ را  ــد ن ــران رش ــی ای ــت صادرات ــی بیل ــتیم، ول ــا هس ــش قیمت ه کاه

تجربــه کــرده اســت. ایــن مــوارد چهــره پیچیــده ای از بــازار فــوالد در جهان 

ــل عمومــی در بازارهــا کاهشــی اســت. اســت اگرچــه متای

ــه بســیاری از  ــود، شــهری ک ــن ب ــان چی ــروس، ووه ــن وی ــیوع ای ــز ش مرک

ــگاه  ــن در آن پای ــود چی ــه خ ــان و البت ــازان جه ــازان و قطعه س خودروس

تولیــدی دارنــد. از همیــن رو اکــر خودروســازان و قطعه ســازان، واحدهــای 

تولیــدی خــود را تعطیــل کردنــد تــا از شــیوع بیشــر ایــن ویــروس جلوگیری 

ــه در  ــودرو و قطع ــع خ ــت صنای ــی موق ــه تعطیل ــود آن ک ــا وج ــود. ب ش

ووهــان، بــرای چینی هــا و برندهــای خارجــی بســیار گــران متــام شــد، امــا 

آن هــا در توقــف تولیــد تردیــد نکردنــد تــا ســالمتی و جــان افــراد کمــری 

ــق  ــو و پژو-ســیروئن تعلی ــد. دو خودروســاز فرانســوی رن ــه خطــر بیفت ب

فعالیــت کارخانه  هــای خــود در شــهر ووهــان، کانــون اصلــی شــیوع ایــن 

ویــروس را تــا مــاه مــارس متدیــد کردنــد.

خودرو سازیخودرو سازی

ویروس کروناویروس کرونا
به ایران رسیدبه ایران رسید

در اولیــن روز از اســفند طــی آزمایــش هــای بــه عمــل آمــده از دو نفــر از مــوارد مشــکوک بــه ابتــال 

بــه کرونــا در قــم مثبــت بــود، وزارت بهداشــت اعــالم کــرد. ایــن وزارتخانــه درعیــن حــال اضافــه 

ــج  ــام اســت و نتای ــت موضــوع در حــال انج ــرای بررســی قطعی ــدی ب ــه آزمایش هــای بع ــرد ک ک

آن نیــز بــه محــض آمــاده شــدن بــه اطــالع عمــوم خواهــد رســید. رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی 

فــوت ایــن دو نفــر در قــم را تاییــد کــرد. مقامــات وزارت بهداشــت در ســوم بهمــن تاییــد کردنــد 

کــه دو نفــر دیگــر بــر اثــر ابتــال بــه ویــروس کرونــا درگذشــتند و شــامر جان باختــگان بــه ۴ نفــر 

رســید. بــا شناســایی ۱۳ مــورد جدیــد ابتــال بــه کرونــا، شــامر مبتالیــان بــه ایــن بیــامری در ایــران 

در ایــن روز بــه ۱۸ نفــر رســید. به دنبــال تاییــد رســمی ورود ویــروس کرونــا بــه کشــور شــامگاه 

پنج شــنبه جلســه ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا بــه ریاســت اســحاق جهانگیــری، معــاون اول 

رئیس جمهــور در ســاختامن وزارت بهداشــت برگــزار شــد. اســحاق جهانگیــری، گفــت: دولــت متــام 

ــکیل  ــتور تش ــوری دس ــرده و رئیس جمه ــیج ک ــا بس ــروس کرون ــار وی ــرای مه ــود را ب ــوان خ ت

ــا و پیشــگیری از ایــن ویــروس را داده اســت. ــا ویــروس کرون ــه ب ســتاد مقابل
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وزارت  توســــط  الزم  هــــای  آمــــوزش  از  پــس 

بهداشــت، مــردم بــرای محافظــت فــردی خــود 

ــد ماســک،  ــه خری ــدام ب ــروس اق ــن وی ــر ای در براب

مــواد ضدعفونــی و دســتکش زدنــد کــه بســیار زود 

متامــی داروخانــه هــا از عــدم وجــود ایــن مــوارد در 

ــن موضــوع  ــه ای ــد، ک ــی گفتن ــه اول اســفند م هفت

ــس پیشــگیری  ــس پلی ــود، رئی ــر منتظــره ب کمــی غی

تهــران بــزرگ از کشــف ۵۰۰ هــزار ماســک احتــکار 

شــده در منطقــه گلــرگ خــر داد. و بــا توجــه بــه 

مشــکالت ایجــاد شــده محصــوالت بهداشــتی در 

لیســت گــروه یــک کاالهــای اساســی قــرار گرفتنــد. 

بــا  مقابلــه  هــدف  بــا  بــازار،  تنظیــم  کارگــروه 

ــم گرفــت »واردات ماســک«  ــا، تصمی ــروس کرون وی

ــود. ــی ش ــت ارز نیامی ــت دریاف ــت نخس اولوی

همزمــان  و  مــاه  اســفند  از  روز  در هجدهمیــن 

ــا در  ــروس کرون ــه وی ــان ب ــار مبتالی ــش آم ــا افزای ب

ایــن ویــروس  ۳۱ اســتان بــه  کشــور و آلودگــی 

ــام  ــن ای ــت ســفر در ای ــر ممنوعی هشــدارها مبنی ب

وضعیــت قرمــز شــیوع ویــروس کرونــا در ســه 

اســتان گیــالن، مازنــدران و الــرز اعــالم شــد. و در 

نوزدهمیــن روز از اســفند مــاه تعــداد مبتالیــان از 

ــی  ــور کــرد، شــورای عال ــز عب مــرز 7 هــزار نفــر نی

امنیــت ملــی در مصوبــه جدیــد خــود، تبعیــت 

همــه دســتگاه ها از تصمیــامت ســتاد ملــی مبــارزه 

بــا کرونــا را الزامــی کــرد. رئیــس مجلــس همچنیــن 

خــر از ایجــاد شــورای پشــتیبانی بــرای حامیــت از 

ــالم  ــا را اع ــا کرون ــارزه ب ــی مب ــتاد مل ــامت س تصمی

کــرد.

الریجانــی رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در نامه هــای 

منطقــه ای  مجالــس  روســای  بــه  خطــاب  جداگانــه 

تحریم هــای  از  تاســف  ابــراز  ضمــن  بین املللــی  و 

اقدامــات  ایــن  ایــران،  علیــه  آمریــکا  ضدانســانی 

ایاالت متحــده از جملــه تحریم هــای پزشــکی، دارویــی و 

وســایل آزمایشــگاهی را موانعــی در مســیر مهــار شــیوع 

کرونــا توصیــف کــرد. علــی الریجانــی همچنیــن در گفت 

 و گوهــای تلفنــی جداگانــه بــا روســای مجلــس کویــت و 

عــامن پیرامــون مســائل منطقــه ای بحــث و تبــادل  نظــر 

کــرد. ایــران ۲ نامــه مهــم بــه نهــاد هــای بین املللــی در 

راســتای مقابلــه بــا کرونــا نوشــت. نامــه اول را عبدالنارص 

ــدوق  ــس صن ــه رئی ــزی ب ــک مرک ــس کل بان ــی، رئی همت

بین املللــی پــول نوشــت و درخواســت ۵ میلیــارد دالر 

ــه دوم،  ــنده نام ــرد. نویس ــدوق ک ــن صن ــوری از ای وام ف

محمدجــواد ظریــف و گیرنــده آن، دبیــرکل ســازمان 

ــان  ــتار پای ــف خواس ــه در آن ظری ــود ک ــد ب ــل متح مل

ــاالت متحــده شــد. رئیس جمهــور  تحریم هــای دولــت ای

ــا  ــورها ب ــای کش ــدادی از روس ــه تع ــه ای ب ــران در نام ای

اشــاره بــه شــیوع کرونــا خواســتار شکســن و رفــع 

ــد. ــالمی ش ــوری اس ــه جمه ــکا علی ــای آمری تحریم ه

در 23 اســفند مقــام معظــم رهــری بــا صــدور فرمانــی 

ــای  ــتاد کل نیروه ــس س ــری، رئی ــه رسدار رسلشــکر باق ب

ــزوم  ــر ل ــا، ب ــروس کرون ــا وی ــه ب ــه مقابل مســلح در زمین

ســازماندهی ایــن خدمــات در قالــب یــک »قــرارگاه 

بهداشــتی و درمانــی« بــرای پیشــگیری از شــیوع بیشــر 

ــارزه  ــی مب ــل ســتاد مل ــا هامهنگــی کام ــامری ب ــن بی ای

ــم  ــا دو تصمی ــرارگاه ب ــن ق ــد. ای ــد کردن ــا تاکی ــا کرون ب

مهــم رصــد کل ملــت ایــران ظــرف یــک هفتــه تــا۱۰روز 

آینــده بــه منظــور تشــخیص افــراد مشــکوک بــه کرونــا 

و خلــوت کــردن فروشــگاه ها، خیابان هــا و جاده هــا 

ظــرف ۲۴ســاعت باهمراهــی وزارت کشــور و اســتانداران 

ــی  ــتی درمان ــرارگاه بهداش ــی ق ــی امنیت ــه انتظام وکمیت

نیرو هــای مســلح خــر داد.
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ــد  ــا رون ــاوت ب ــی متف ــران در پیام ــوری ای ــس جمه رئی

شــیوع کرونــا در 25 اســفند مــاه عنــوان کــرد: نــه امــروز 

و نــه در ایــام نــوروز و قبــل و بعــد از آن قرنطینــه 

نداریــم و همــه در کســب  و کارشــان آزادنــد و خدمــات 

دولــت نیــز بــه طــور معمــول بــه مــردم خواهــد رســید، 

ــه  ــن گون ــام را ای ــن پی ــان ای ــه بســیاری از کارشناس البت

ــه  ــن موضــع را ب ــد کــه رئیــس جمهــور ای ــر منودن تعبی

ــن  ــه ای ــد ب ــرای خری ــردم ب ــی م ــوم احتامل ــل هج دلی

ــاط  ــی نق ــه در متام ــوده اســت، و گرن ــوان من شــکل عن

جهــان بحــث قرنطینــه مطــرح شــده و مهــم تریــن 

عامــل شــیوع ایــن ویــروس ارتباطــات اجتامعــی اســت.

ــامل  ــوص اع ــی در خص ــت روحان ــه صحب ــه ب ــا توج ب

ــه  ــردم توصی ــه م ــامکان ب ــت ک ــه وزارت بهداش قرنطین

ــیوع  ــد ش ــان رون ــن زم ــد. در ای ــا مبانن ــرد در خانه ه ک

بیــامری و نحــوه مقابلــه بــا آن در وضعیــت واقــع 

 بینانــه قــرار دارد و هامن گونــه کــه کارشناســان ســازمان 

بهداشــت جهانــی اعــالم کرده انــد ایــران توانســته اســت 

بــا بهره گیــری از زیرســاخت های قدرمتنــد بهداشــتی 

شناســایی  در  موفقــی  »کارنامــه  خــود،  درمانــی  و 

و مدیریــت ایــن بیــامری« ارائــه دهــد امــا »حفــظ 

رشایــط موجــود روی خــط بحــران قــرار دارد« و در 

صــورت »تغییــر غیــر قابــل کنــرل شــاخص های اصلــی« 

بــرآورد شــده می توانــد وضعیــت را بــه ســمت رشایــط 

ــان  ــردم و کارشناس ــی از م ــد. خیل ــل کن ــه متامی بدبینان

معتقدنــد اگــر دولــت هفتــه آخــر اســفند مــاه کــه اوج 

شــیوع ایــن بیــامری در ایــران بــود، متامــی فعالیــت هــا 

را بــه صــورت کامــل تعطیــل مــی منــود، و قرنطینــه را تــا 

پایــان تعطیــالت نــوروز و یــا شــاید تــا پایــان فروردیــن 

ــدت  ــن ش ــه ای ــامری ب ــن بی ــیوع ای ــی داد، ش ــه م ادام

رقــم منــی خــورد، ولــی بــا بررســی شــیوع ایــن بیــامری 

ــن  ــه ای ــی ب ــی و آمریکای ــه اروپای در کشــورهای پیرشفت

ــامری  ــن بی ــیوع ای ــر ش ــه در براب ــیم ک ــی رس ــه م نتیج

بــه هیــچ وجــه هیــچ کشــوری منــی توانــد مقابلــه منایــد 

مگــر اینکــه متامــی پــل هــای ارتباطــی بــرون مــرزی و 

داخلــی را بــه مــدت نــا معلومــی بســته نگــه دارد، کــه 

ایــن بســته نگــه داشــن تبعــات عظیمــی در نــا امیــدی 

ــد  ــب روزی خواه ــب و کار و کس ــدم کس ــامع و ع اجت

شــد، کــه شــاید آســیب هــای آن بیشــر از شــیوع و همه 

گیــری ایــن بیــامری باشــد. هــامن طــور کــه در چیــن، 

ــران شــاهد آن هســتیم. ــکا و ای ــا، اســپانیا، آمری ایتالی
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 البتــه نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن تحلیــل ظرفیــت کــم جهانــی در حــوزه بهداشــت و درمــان اســت، هیــچ کشــوری در جهــان آمادگــی ایــن حجــم 

مراجعــات را تــا بــه امــروز نداشــته اســت.

حفــظ شــیب شــیوع بیــامری در وضعیــت کنونــی در گــرو »مدیریــت زنجیــره ابتــال و جلوگیــری از ایجــاد زنجیره هــای جدیــد ابتــال« اســت. بــه عبــارت 

دیگــر در صورتــی کــه از شــکل گیری زنجیره هــای ابتــالی جدیــد جلوگیــری نشــود و ظرفیت هــای موجــود بــرای شناســایی و قطــع زنجیره هــای ابتــالی 

شــکل گرفتــه از قبــل، درگیــر مــوارد جدیــد شــود، »کشــور مســتعد ورود بــه رشایــط بحرانــی« شــده و امــکان مدیریــت وضعیــت موجــود به شــدت 

ســخت خواهــد شــد. راه موثــر جلوگیــری از بحــران کرونــا، کاهــش جــدی تعامــالت اجتامعــی اســت. ایــام تعطیــالت نــوروز تــا پایــان تعطیــالت زمــان 

مناســبی بــرای کاهــش رفتارهــای اجتامعــی اســت.
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بررســی آمــار مبتالیــان در اســفند را مــی تــوان بــه ســه بخــش تقســیم کــرد، در 10 روز اول مبتالیــان روزانــه حــدود ۶۰ نفــر بــود و فوتی هــا روزانــه ۶ 

نفــر بودنــد. در دهــه دوم اســفند مــاه، مبتالیــان در هــر روز ۷۰۰ نفــر و فوتــی هــا ۲۵ نفــر و در دهــه ســوم میــزان مبتالیــان روزانــه بــه رقــم هــزار و 

۱۰۰ نفــر و متوســط فوتی هــای روزانــه بــه ۹۴ نفــر در روز افزایــش یافتــه اســت. تــا پایــان اســفندماه میــزان کل مبتالیــان بــه بیــش از ۱۸ هــزار نفــر 

و میــزان فوتی هــا بــه بیــش از ۱۲۰۰ نفــر خواهــد رســید. بررســی هــا نشــان مــی دهــد در صــورت تــداوم رفتــار تــردد هــا و میهــامن پذیــری عیدانــه 

مــردم ایــران ایــن رونــد بــا همیــن شــیب بــه راه خــود ادامــه دهــد و در پایــان تعطیــالت نــوروز بیــش از 50 هــزار ایرانــی درگیــر ایــن ویــروس شــده 

باشــند، نــگاه خوشــبینانه بــه فــرض اینکــه مــردم از مســافرت هــا و بازدیــد هــای نــوروزی پرهیــز مناینــد و بــه صــورت خــود جــوش قرنطینــه را انجــام 

دهنــد ایــن رقــم حــدود 40 هــزار نفــر خواهــد بــود، و پیــش بینــی مــی شــود کــه اگــر دولــت عظــم جــدی را بــرای کنــرل ورودی و خروجــی شــهرها و 

اســتان هــا لحــاظ نکنــد احتــامل افزایــش ایــن رقــم در پایــان تعطیــالت نــوروز بــه بــاالی 60 هــزار نفــر دور از ذهــن نیســت.

World health organization - Worldmeter.com - منابع:   وزارت بهداشت جمهوری اسالمی ایران

قدر دان و دعا گویقدر دان و دعا گوی
مدافعان سالمت وطن هستیم.مدافعان سالمت وطن هستیم.

## کرونا را شکست می دهیم کرونا را شکست می دهیم
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ســازی ســازیمــدل  مــدل 
ساختمان ساختماناطالعات  اطالعات 

ــش ذی نفعان  ــی نق ــش ذی نفعان بررس ــی نق بررس
ــا،   ــرم افزاره ــروژه،  ن ــا،  پ ــرم افزاره ــروژه،  ن پ
ــطوح  ــه اجرایی، س ــطوح برنام ــه اجرایی، س برنام
ــرای  ــطوح اج ــوغ و س ــرای بل ــطوح اج ــوغ و س بل

BIMBIM

مقدمهمقدمه
مــدل ســازی اطالعــات ســاختامن  یــک تکنولــوژی جدیــد در صنعــت ســاخت و ســاز اســت. در تعریفــی محققــان 

ــوم  ــروژه کــه شــامل عل ــوان یــک املثنــی الکریکــی پ ــه عن ــد: بــی.آی.ام ب ــن تعریــف مــی کنن بــی.آی.ام را چنی

هندســه دقیــق و اطالعــات مرتبطــی اســت کــه بــرای ســاخت،تولید و فعالیــت هــای تــدارکات مــورد نیــاز مــی 

)2012 ,Benedict D & David J( .ــد باش

ــور  ــامری ام ــه مع ــازه، الی ــتقل س ــت مس ــی.آی.ام طبیع ــه »ب ــود ک ــی ش ــد م ــن قی ــری  چنی ــف دیگ در تعری

ــح  ــار هــم ترشی ــروژه در کن ــک پ ــراردادن اجــزای  اجــزای ی ــیله ق ــه وس ــه کشــی را ب مکانیکی،الکریکــی و لول

ــد.« ــی کن م

در طــی ســال هــای گذشــته ،تــالش مداومــی بــرای ارائــه مــدل بــی .آی . ام 3 بعــدی ســنتی یــا مــدل 4 بعــدی، 5 بعــدی، وحتــی 6 بعــدی صــورت 

گرفــت كــه بــر اســاس مديريــت چرخــه عمــر محصــول توســعه يافــت ،ماننــد آن چــه در صنعــت ســاخت رخ داد .ايــن منبــع تعريــف خاصــی را بــه 

خــود اختصــاص داد کــه بــا عنــوان« مديريــت چرخــه ی عمــر ســاختامن« يــا »مديريــت پــروژه يكپارچــه نظــری« مطــرح شــد. اســتفاده از بــی .آی . 

ام توســعه فــوری ابزارهــاي قابــل اعتــامد بــرای تبــادل اطالعــات در بــن ابزارهــای نــرم افــزاری متفــاوت در زمــان واحــد را مــی طلبــد كــه هامهنگــی 

مســتقيم و موثــر را فراهــم كنــد  و فرآيندهــا را از بــن افــراد پــروژه و اعضــای تيــم پايــش كنــد، بــرای پــروژه از كمپانــی هــای مختلــف بــه كار گرفتــه 

شــود و از ابزارهــای متفاوتــی بــه عنــوان مجموعــه نــرم افــزاری اســتفاده مناينــد، بــرای اجــرای بــی .آی. ام بــا مقبوليــت بيشــر، ســطح قابــل قبولــی 

 Migilinskas,( از همــكاری بــن بخــش هــای مختلــف بــا يكديگــر و اســتاندارد روش هــای كاری بــرای افــراد پــروژه و اعضــای تيــم فراهــم گــردد

  .)2013 ,Popov, Juocevicius, & Ustinovichius

روشنک میرحسینی
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بررسی نقش افراد بررسی نقش افراد 

مختلف پروژه در مختلف پروژه در 

اجرای بی.آی.اماجرای بی.آی.ام

ــر  ــد در ه ــی توان ــی م ــش عموم ــت بخ ــی: حامی ــارکت عموم ــش مش . بخ
ــی.آی.ام در  ــر از ب ــتفاده بیش ــرای اس ــه ب ــروی محرک ــوان نی ــه عن ــور ب کش

صنعــت ســاخت کشــور باشــد. در ایــن راســتا، درخواســت اســتفاده از 

بــی.آی.ام در پــروژه هــای دولتــی و تنظیــم و گســرش اســتانداردها و 

ــی  ــی.آی.ام م ــتفاده از ب ــی در اس ــش خصوص ــت بخ ــالوه حامی ــن بع قوانی

توانــد مکانیســم هامهنــگ شــده ی بهــر، هامهنــگ تــر و متحدتــری  بــرای 

ــد. ــم کن ــده فراه ــذاری ش ــه گ ــور پای ــه در کش ــی.آی.ام ک ــتفاده از ب اس

بخــش خصوصــی: عالقــه زیــاد بخــش خصوصــی بــه گســرش و اســتفاده از 

ــد و همــکاری و مشــوق  ــت هــای تجــاری جدی ــد فعالی ــی.آی.ام مــی توان ب

اقتصــادی برانگیزاننــده ای بــرای اســتفاده از بــی.آی.ام ایجــاد کنــد. اگرچــه 

ایــن تــالش هــا در ســطح کشــور گســرده نباشــد، حامیــت دولــت از بــی.آی.

ــرات  ــالش هــا در رسارس کشــور و ایجــاد آهســته تغیی ــش ت ــد افزای ام نیازمن

اســت.

ــاخت،  ــدار س ــت خری ــد گف ــدا بای ــاز: در ابت ــاخت و س ــدار س ــش خری . نق
ــل  ــامد حاص ــرا، اعت ــا اج ــدا ت ــروژه از ابت ــک پ ــاخت  ی ــرش س ــئول گس مس

ــت و  ــریان صنع ــوان مش ــه عن ــکان، ب ــای مال ــه نیازه ــت ک ــردن از آن اس ک

ــد. ــق یابن ــه، تحق جامع

. مشــری بــه عنــوان مالــک، مســئول تامیــن مالــی: وی بــرای کیفیــت هــای 
بلنــد مــدت کــه بــه مشــریان و اســتفاده کننــدگان نهایــی پیشــنهاد می شـــود 

و همچنیـــن روشــی کــه نیازهــای مشــریان و جامعــه درآن تحقــق مــی یابــد 

تصمیــم گیــری مــی کنــد.

. مشــری بــه عنــوان خریــدار: کســی اســت کــه فرآیندهــای ســاخت از ایــده 
تــا اجــرا را رهــری مــی کنــد و بــه وســیله آن رشایطــی را بــرای اســتفاده و 

مدیریــت تکنیــک ســاختامن هــا و ســازه هــا بــه وجــود مــی آورد.

مشــری بــه عنــوان کارفرمــا: وی در حــدود مهــارت هــای مــورد نیــازی کــه 

در طــول فرآینــد هــا مــورد نیــاز هســتند تصمیــم گیــری مــی کنــد و گســرش 

مهــارت هــا را شــکل مــی دهــد. وی رسویــس هــای تــدارکات یــا محصــوالت 

را مقــرر مــی کنــد کــه آن هــا بــرای تشــویق رقابــت و گســرش فعالیــت هــا 

و محصــوالت مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.

. نقــش مدیــر بــی.آی.ام: تیــم مدیریــت پــروژه در فــاز هــای آغازیــن هــر 
پــروژه بایــد  یــک فــرد را بــه عنــوان مدیــر بــی.آی.ام منصــوب منایــد. مدیــر 

ــی.آی.ام در  ــای ب ــه ه ــرش برنام ــا گس ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــد ب ــی.آی.ام بای ب

ــن  ــی قوانی ــه هامهنگ ــن ب ــد و همچنی ــنا باش ــروژه آش ــی پ ــای ابتدای فازه

مختلــف طراحــی نیــز مســلط باشــد. عــالوه بــر ایــن مدیــر بــی.آی.ام 

مســئولیت اساســی یکپارچگــی تیــم طراحــی و تســهیل ارتبطــات را بــر عهــده 

دارد. وی همچنیــن مــی توانــد مدیــر طراحــی باشــد یــا کســی کــه بــه وســیله 

مدیــر طراحــی یــا مدیــر پــروژه انتخــاب مــی گــردد. وظیفــه او هــم پوشــانی  

ــه  ــت ب ــوارد حامی ــیاری از م ــاخت و در بس ــر س ــی و مدی ــر طراح ــا مدی ب

عنــوان هامهنــگ کننــده از هــر دو شــخص پیــش گفتــه در هســته فعالیــت 

)2013 ,KARATHODOROS & BRYNJÓLFSSON ( .ــت ــان اس هایش



68

نرم افزارهای بی.آی.امنرم افزارهای بی.آی.ام
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يادگــریVico, Telka, Revit, Navisworks ويــا 

هــر ابــزار ديگــر بــی.آي.ام بــراي دســتيايب بــه درك 

ــه  ــي ك ــه رشطــ ــت ب ــم اسـ ــاي آن مهـ ــده هـ فرآينـ

ــوند  ــه ش ــود آموخت ــي خ ــداف ذهن ــا اه ــا ب ابزاره

.  )2011  ,Yari(

بــی .آی.ام درمــورد اطالعــات، ارتباطــات و تحويــل 

ــای  ــد درك فرآينده ــی .آی.ام نيازمن ــم ب ــت. فه اس

ــه  آن وپيچيدگــی هــای طراحــی و ســاخت اســت. ب

طــور عكــس، فهــم ايــن فرآينــد هــا مــی توانــد بــه 

 ,Yari(  ــردد ــت گ ــی .آی. ام تقوي ــيله ی درك ب وس

)2011

برنامه اجرایی برنامه اجرایی 

بی.آی.امبی.آی.ام

بــرای گســرش موثــر بــودن نقشــه هــای بــی.آی.ام در فرآینــد هــای ســازمانی و 

ــرای  ــوژی ب ــک متدول ــک ســاختامن، ی ــات ی اســتفاده از آن در طــول چرخــه حی

ــزی  ــان تعریــف شــده اســت. هــدف آن گســرش روش هــای برنامــه ری کارفرمای

کارفرمایــان  بــرای  سیســتامتیک  برنامــه  ایــن  اســت.  ســاختارمند  اســتاندارد 

ــی اســت. ــی.آی.ام الزام ــتفاده از ب ــاندن ارزش اس ــر رس ــه حداک ــت ب جه

مراحل برنامه اجرایی بی.آی.ام عبارتند از:

برنامه ریزی اسرتاتژیک سازمانی بی.آی.ام 

برنامه ریزی اجرایی سازمانی بی.آی.ام 

برنامه ریزی تدارکات پروژه بی.آی.ام 

)2013 ,KARATHODOROS & BRYNJÓLFSSON (  برنامه اجرایی پروژه بی.آی.ام
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ــه  ــای برنام ــن روش ه ــی.آی.ام: اولی ــازمانی ب ــراتژیک س ــزی اس ــه ری . برنام
ریــزی یــک دیــدگاه اســرتژیک را داراســت و بــر مراتــب اســتفاده ســازمانی از 

بــی.آی.ام بــرای کار فرمایــان تاکیــد مــی کنــد. ایــن فرآینــد براســاس حامیــت 

گــروه مدیریتــی ســازمان طراحــی شــده اســت و بــه اطمینــان حاصــل کــردن از 

اینکــه ســازمان آمــاده بــرای فرآیندهــای جدیــد تیــم بــا منافــع برنامــه ریــزی 

شــده اســت ،کمــک مــی کنــد.

ســه گام پیاپــی بــرای پایــه ریــزی برنامــه ریــزی اســراتژیک ســازمانی بــی.آی.

ام:

. ارزیابــی رشایــط ســازمانی موجــود: مشــری بایــد یــک ارزیابــی ســازمانی را 
رهــری کنــد. ایــن ارزیابــی هــم بــر ارزیابــی داخلــی بــرای بررســی وضعیــت 

ــا  ــه ب ــرا در مقایس ــی اج ــرای بررس ــی ب ــی خارج ــرای  ارزیاب ــم ب ــا و ه آن ه

اجــرای بــی.آی.ام در حــال حــارض بــا بقیــه فعــاالن حــارض در صنعــت تاکیــد 

مــی کنــد.

. پایــه گــذاری ســطح مــورد نظــر از اجــرا: تیــم برنامــه ریــزی هــدف از اجــرای 
بــی.آی.ام را تعریــف مــی کنــد و اهــداف و ماموریــت هــای بــی.آی.ام را بــا 

ــدام  ــه ک ــد ک ــی کنن ــن م ــا تعیی ــد. آن ه ــی ده ــق م ــازمانی تطبی ــداف س اه

ــا بلــوغ(، هــدف مــورد نظــر آن هــا  ســطح دلخــواه بــی.آی.ام بــرای اجــرا )ی

بــرای دســتیابی مــی باشــد. بــرای اتخــاذ ایــن تصمیــم آنــان بایــد بــه توانایــی 

هــای ســازمانی، تجربیــات، دانــش و آمادگــی بــرای تغییــر فکــر کننــد.

. گســرش اســراتژی پیرشفتــه، برنامــه انتقــال بــه برنامــه اجرایــی: تیــم برنامــه 
ریــزی اســراتژی اجــرا را گســرش مــی دهنــد. کــه در ایــن راســتا بایــد عــالوه 

بــر گســرش برنامــه فعالیــت انتقالــی بــه اجرایــی بــی.آی.ام، آن را نیــز مســتند 

ســازی کنــد.

. برنامــه ریــزی اجرایــی ســازمانی بــی.آی.ام:  نظــر بــه اینکــه تیــم مدیریــت در 
ابتدا به تدویـــن و گستـــرش یک برنامـه استــــراتژی یکپارچــه ســـازی بی.آی.

ام در چارچــوب فرآینــد هــای ســازمانی پرداختــه انــد، اولیــن گام اجرایــی 

ــم  ــق چگونگــی یکپارچگــی تی ــه صــورت دقی ــم ب ــد آن اســت کــه تی نیازمن

را در قالــب اجــرای فرآیندهــای ســازمانی ترســیم کنــد. در ایــن روش هــای 

برنامــه ریــزی، هــدف برنامــه اســرتژیک در قالــب پــروژه هــای معمولــی 

روزانــه و ماموریــت هایــی بــرای اجــرای یکپارچگــی پــروژه در چارچــوب 

فرآیندهــای ســازمانی تعریــف شــده اســت.

6 گام پیاپــی بــرای برنامه ریزی اجرایی ســازمانی بی.آی.ام:

. مشــخص کــردن اهــداف و ماموریــت هــای بــی.آی.ام: پــس از مشــخص 
کــردن اهــداف و ماموریــت هــا تیــم برنامــه ریــزی بــه ارزیابــی هامهنگــی 

ــه صــورت واضــح فرمــول  ــی.آی.ام را ب ــد و اهــداف ب اهــداف مــی پردازن

بنــدی مــی کننــد.

. ارزیابــی مــوارد اســتفاده داخلــی بــی.آی.ام: توجــه تیــم بــر مــوارد  
داخلــی اســت. چراکــه هــدف آن هــا یکپارچگــی بــی.آی.ام در قالــب 

ــاً دســتیابی بــه اهــداف مشــخص  فرآینــد هــای ســازمانی داخلــی و متعاقب

ــل  ــی.آی.ام کــه پــس از تکمی ــوغ ب ــن، آن هــا ســطح بل اســت. عــالوه برای

ــتند  ــد را مس ــه ان ــت یافت ــه آن دس ــی ب ــای قبل ــروژه ه ــی پ ــه اجرای برنام

ــد. ــی کنن ــازی م س

. طراحــی فرآینــد هــای اجرایــی بــی.آی.ام: تیــم مدیریــت در ابتــدا بایــد 
فرآیندهــای ســازمانی موجــود را کــه  بــا بــی.آی.ام در جایــگاه فعلــی 

ــد. ــخص منای ــود، مش ــد من ــکاری خواهن هم

. مستندســازی مــدل داخلــی و نیازهــای اطالعاتــی ســاختامن: در ایــن 
مرحلــه آنــان اطالعــات مــورد نیــاز را تشــخیص و مستندســازی مــی کننــد. 

در ایــن گام آنــان مــی تواننــد متــام اطالعــات مــورد نیــاز را مخترنویســی 

ــات  ــای اطالع ــی و نیازه ــدل هندس ــامل م ــاز ش ــورد نی ــات م ــد. اطالع کنن

ســاختامن اســت.



71

. مشــخص کــردن نیازهــای زیرســاختی: یــک ســازمان 
ــه شــامل ســخت  ــر ســاختی خــود را ک ــد نیازهــای زی بای

افــزار، نــرم افــزار و مــکان هــای فیزیکــی مــی شــود 

ــد. ــخص کن مش

. در نظــر گرفــن نیازهــای پرســنل:  منبــع انســانی 
ــرا و  ــت اج ــرای موفقی ــد ب ــی توان ــی  م ــب و کاف مناس

یکپارچــه ســازی بــی.آی.ام تاثیرگــذار باشــد. بــا در نظــر 

گرفــن نیازهــای پرســنل، تیــم مدیریــت بایــد دانــش 

ــای  ــوزش ه ــب ، آم ــات مناس ــا، تجربی ــارت ه ــا، مه ه

الزم،  نقــش هــا و مســئولیت هــا، ســاختار ســازمانی و 

ــد  ــا روش جدی ــرای تطبیــق دادن ب ــر مدیریــت را ب تغیی

ــرد. ــر بگی کار در نظ

ــا  ــی.آی.ام: کارفرم ــروژه ب ــدارکات پ ــزی ت ــه ری . برنام
ــروژه  ــرای پ ــگام اســناد قــرارداد را ب ــه صــورت زودهن ب

آتــی توســعه مــی دهــد. مــوارد کلیــدی ای بایــد در ایــن 

گونــه قراردادهــا مــورد ذکــر قــرار گیرنــد کــه نیازهــای 

پــروژه را کنــرل کــرده و متعاقبــا خــط مشــی پــروژه را 

ــان  ــد اطمین ــروژه بای ــم پ ــه تی ــد. در ادام ــی کن ــذ م ناف

ــا نیازهــای کارفرمــا مطابقــت دارد و  یابــد کــه پــروژه ب

متــام افــراد درگیــر در پــروژه درک مشــرکی از محــدوده 

و جزئیــات الــزام آور پــروژه و تعاریفــی کــه امضــا 

ــف  ــالم مختل ــن اق ــر گرف ــا در نظ ــد. ب ــد دارن ــرده ان ک

قراردادهــا و اجــرای بی.آی.ام،کارفرمــا بایــد یــک گونــه 

مناســب قــراردادی را کــه همــکاری بهــر رشکای اصلــی 

ســازد،  مــی  ممکــن  بــی.آی.ام  فرآینــد  از طریــق  را 

ــی.آی. ــدارکات ب ــناد ت ــم اس ــرای تنظی ــد. ب ــاب کن انتخ

ام، توجــه بــه گام هــای زیــر بــرای کارفرمــا بســیار 

ــت: رضوری اس

انتخاب تیم  .
. توافــق نامه تدارکات

اجرایی نیازهای   .

ــی  ــرای طراح ــه ب ــاختار یافت ــک روش س ــورد ی ــن م ــی.آی.ام: ای ــروژه ب ــی پ ــه اجرای . برنام
اســراتژی اجــرا بــی.آی.ام بــر روی یــک پــروژه اســت. برنامــه اجرایــی پــروژه بــی.آی.ام ،یــک 

ــد،  ــد ش ــرا خواه ــروژه اج ــه پ ــه چگون ــن ک ــح ای ــر توضی ــه ب ــت ک ــده اس ــی ش ــه جزئ برنام

نظــارت خواهــد داشــت و مدیریــت مــی شــود. همچنیــن برنامــه اجرایــی پــروژه یــک بــرای 

ــه  ــات و برنام ــت اطالع ــنهاد دادن مدیری ــی پیش ــت و توانای ــده اس ــرض ش ــده ف ــعه آین توس

اطالعــات را دارد. برنامــه اجرایــی پــروژه بــی.آی.ام بایــد نقــش هــا و مســئولیت هــای متــام 

افــراد پــروژه را بــرای مــدل هــای قطعــی تخصیــص دهــد. همچنیــن بایــد شــامل تجهیــزات 

پــروژه باشــد کــه توســط مشــری مشــخص مــی گــردد. برنامــه اجرایــی پــروژه بــی.آی.ام بــر 

ــد. ایــن برنامــه شــامل 4 گام اســت: مهــارت هــای تیــم تاکیــد مــی کن

. شناســایی اهــداف و مــوارد اســتفاده بــی.آی.ام: بــا اســتفاده از ویژگــی هــای تیــم و 
پــروژه، اهــداف و مــوارد اســتفاده از بــی.آی.ام مشــخص مــی شــوند.

ــه در  ــت ک ــی اس ــامل وظایف ــه ش ــدی ک ــرش رون ــی.آی.ام: گس ــرای ب ــد اج ــی رون . طراح
ــوند. ــی ش ــت م ــات حامی ــر اطالع ــتای تغیی راس

ــعه  ــل(: توس ــل تحوی ــوارد قاب ــرات اطالعات)م ــرای تغیی ــاز ب ــورد نی ــزات م ــرش تجهی . گس
ــرات. ــرای تغیی ــدی ب ــان بن ــازی و زم ــروه س ــای طرفین،گ ــئولیت ه ــات، مس ــه اطالع زمین

. تعریــف زیــر ســاخت حامیتــی بــرای اجــرای بــی.آی.ام: گســرش زیــر ســاخت بــرای شــکل 
دهــی تفاهــم نامــه هــا، فرآینــد هــای ارتباطی،کنــرل کیفیــت و تکنولــوژی بــرای حامیــت از 

)2013 ,KARATHODOROS & BRYNJÓLFSSON ( .اجــرا
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سطح بلوغ و سطح بلوغ و 

مراحل اجرای مراحل اجرای 

بی.آی.امبی.آی.ام
ســومین گام در برنامــه ریــزی اســراتژیک ســازمانی بــی.آی.ام، آن اســت کــه 

مشــری بتوانــد یــک اســراتژی اجرایــی و حرفــه ای کارا را گســرش دهــد. ایــن 

برنامــه ی پیرشفتــه و هوشــمندانه، بــه افــراد تیــم ایــن امــکان را مــی دهــد کــه 

بــه تعییــن آن کــه کــدام ســطح از اجــرای  بــی.آی.ام  مناســب تــر اســت،  و 

اینکــه ایــن انتخــاب بــر مبنــای اهــداف ســازمانی، انــدازه ســازمانی ، ارزیابــی 

هــای مالــی، تجربیــات بــی.آی.ام و منابــع دردســرس صــورت پذیــرد، بپردازنــد. 

.)2013 ,KARATHODOROS & BRYNJÓLFSSON (

سطح اجرای بی.آی.ام
ســطح اجــرای بــی.آی.ام یــا ســطح خــرد آن، از ســطح 

صفــر ،جایــی کــه پــروژه هیــچ یــک از قوانیــن بــی.آی.

ام را اســتفاده منــی کنــد، رشوع مــی شــود کــه بــا 

عنــوان ســطح قبــل از بــی.آی.ام  شــناخته مــی شــود. 

ــی.آی.ام   ــر از ب ــتفاده بیش ــه اس ــدی درج ــطوح بع س

ــرد. ــر مــی گی ــد هــای تجمعــی بیشــری را درب فرآین

. ســطح قبل از بی.آی.ام
ــوال در  ــه معم ــت نشــده ای ک  طراحــی CAD مدیری

ــا  ــذ ی ــردد و روی کاغ ــی گ ــه م ــدی  ارائ ــب دو بع قال

ــی شــود. ــه م ــد pdf ارائ ــذ الکرونیکــی مانن کاغ

 Objective- Based(سطـــح 1 بـی.آی.ام .
)Modelling

 3D 2 وD نقشــه هــای مدیریــت شــده کــد، در قالــب

ــت  ــه اس ــا مرحل ــن گام ی ــن اولی ــوند. ای ــی ش ــه م ارائ

ــن هــامن  ــه ســه بعــدی و ای ، حرکــت از دو بعــدی ب

ــناد  ــامل اس ــه ش ــت ک ــور اس ــوژه مح ــازی س ــدل س م

ــی  ــای واقع ــان ه ــی.آی.ام از امل ــدل ب ــردد. م ــی گ م

معــامری تشــکیل شــده اســت کــه ایــن املــان هــا، بــه 

ــد. ایــن مــدل  درســتی در متــام دیدهــا ارائــه شــده ان

ــا شــبکه اســتفاده مــی  از یــک نــرم افــزار همــکاری ی

ــه اطالعــات تســهیم شــده محیطــی را فراهــم  ــد ک کن

مــی کنــد و ســاختار معمــول اطالعــات را بــه خدمــت 

در مــی آورد. ایــن مــدل بــی.آی.ام ، یــک مــدل تــک 

ــد   ــل نقشــه هــای ک ــل تحوی ــالم قاب ــه  اســت اق قانون

ــتند. هس
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)Modell Based- Collaboration(2 سطح  .
دو قانــون طراحــی مــی تواننــد بــا یکدیگــر کار کننــد. در ایــن همــکاری نقشــه 

هــای ســه بعــدی مدیریــت شــده محیطــی، تحــت قوانیــن جــدای بــی.آی.ام 

ــات  ــا اطالع ــی ب ــدل هــای ســه بعــدی ، ابزارهای ــداری مــی شــوند.این م نگه

ضمیمــه شــده دارد.ایــن ســطح از مــدل بــی.آی.ام، از مــدل ســازی تــا همــکاری 

ــی  ــکاری م ــطح هم ــن س ــد و ای ــی کن ــازی م ــد س ــی را  فراین ــرد درون و کارک

توانــد در طــول یــک فــاز یــا بیــن دو فــاز مختلــف اتفــاق افتــد. بــرای مثــال 

تبدیــل اطالعــات مــی توانــد بیــن مــدل هــای ســازه ای، معــامری ، مــدل هــای 

ــن  ــد. ای ــاق افت ــداری اتف ــر و نگه ــای تعمی ــدل ه ــا م ــزی و ی ــای فل ــازه ه س

ــر  ــدی متغی ــت بن ــای اولوی ــت ه ــاس فرم ــر اس ــوال ب ــات معم ــل اطالع تبدی

اســت. طراحــی و مدیریــت یــک ســاختامن فرآینــدی بســیار پیچیــده اســت کــه 

ارتباطــات نــرم و همــکاری بیــن متــام اعضــای پــروژه را نیــاز دارد. ایــن امــر، 

ارتباطــات اطالعــات یکپارچــه و سیســتم اطالعــات بیــن ذی نفعــان را طلــب 

مــی کنــد تــا ایــن فرآینــد همــکاری را حامیــت منایــد. ایــن روش مــدل هــای 

دیجیتــال، بــرای ارائــه 4 بعــدی )فرآینــد تخصیــص دادن بــا زمــان بنــدی جزئــی 

ــد  ــدی) فرآین ــی 5 بع ــا حت ــات( و ی ــا اطالع ــط ب ــه ای مرتب ــا برنام ــده و ی ش

مرتبــط بــا تخمیــن هزینــه( را حامیــت مــی کنــد.

)Network-Based Integration(3 سطح  .
ایــن ســطح از همــکاری تــا یکپارچگــی، فرآینــد ســازی شــده اســت و در واقــع 

بیانگــر حقیقــت متامیــل بــه دانــش و خــرد بــی.آی.ام اســت. ایــن گام ســوم، 

ــه صــورت محتمــل، هــدف اجــرای  ــی.آی.ام اســت و ب ــوغ ب ــی نب ســطح غای

ــر یکپارچگــی  ــی ب ــوان شــبکه مبتن ــه عن ــد ب ــی توان ــن گام م ــی.آی.ام. از ای ب

ــا متــام  حقیقــی قلمــداد گــردد، جایــی کــه مــدل یکتــای پــروژه مــی توانــد ب

فرآیندهــای پــروژه یکپارچــه گــردد. ایــن ســطح نیازمنــد تغییــر ســاختار 

ســازمانی کامــل اســت کــه بــه فعالیــت هــا، تاکتیــک هــا، دانــش، زیرســاخت 

 ,KARATHODOROS & BRYNJÓLFSSON ( هــا و فرهنــگ توجــه دارد

.)2013
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بازار فلـزاتبازار فلـزات
 در آخـرین فصـل از سال  در آخـرین فصـل از سال 9898

ــائل  ــی مس ــتان از تمام ــزات در زمس ــازار فل ب
ــه  ــا ضرب ــروس کرون ــار وی ــی و انتش سیاس
خــورد، رخ داد هــای بــزرگ جهانــی و ادامــه 
 دار شــدن جنــگ تجــاری میــان ایــاالت 
ــن  ــای بی ــش ه ــن، تن ــکا و چی ــده آمری متح
ایــران و آمریــکا و دســت آخــر انتشــار 
ــد و  ــوان رش ــه ت ــه و هم ــا هم ــروس کرون وی
پیشــرفت را از ایــن بــازار گرفــت، امــا فعــاالن 
ایــن بــازار چشــم انداز مطلوبــی بــرای فضــای 
ــی  ــش رو م ــای پی ــی در ماه ه ــاد جهان اقتص
بیننــد. تولیــد و مصــرف جهانــی فــوالد نســبت 
ــده  ــام ش ــی انج ــته و پیش بین ــال گذش ــه س ب
ــال  ــوالد در س ــرف ف ــود. مص ــد ب ــر خواه کمت
ــود،  ــن ب ــارد ت ــا 1/۷۶۳ میلی ــر ب 2019 براب
پیش بینــی مــی شــود در ســال 2020 برابــر بــا 
1/۷8 میلیــارد تــن و در ســال 2021 در حــدود 

ــود. ــد ب ــوالد خواه ــن ف ــارد ت 1/801 میلی

گروه اقتصادی
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بــازار مــس رشایــط مطلوبــی را ســپری مــی کنــد، بررســی هــا نشــان مــی دهد 

کــه در ایــن بــازار تقاضــا در حــال پیشــی گرفــن از عرضــه اســت. بلومــرگ 

در ایــن  بــاره معتقــد اســت یکــی از مهــم تریــن نگرانی هــا در مــورد تقاضــا 

ــه  ــدواری  هــا ب ــه و برخــی امی ــا کاهــش یافت ــود تقریب ــگ تجــاری ب ــه جن ک

روابــط تجــاری بیــن چیــن و آمریــکا کــه می توانــد منجــر بــه ثبــات اقتصــاد 

ــال  ــم در ۲ س ــن رق ــه باالتری ــدن ب ــازار لن ــس در ب ــی شــود، قیمــت م جهان

گذشــته رســید و بــا توجــه بــه اینکــه آمارهــای چیــن مثــال شــاخص مدیــران 

ــد  ــده بای ــه رو ش ــد روب ــا رش ــی ب ــاه متوال ــور در دو م ــن کش ــد در ای خری

گفــت امیدواری هــا هنــوز زیــاد اســت. دیــروز قیمــت نقــدی مــس در بــازار 

ــز  ــت شــد و قیمــت ســه ماهــه نی ــن ثب ــدن ۶ هــزار و ۹۷ دالر در هــر ت لن

ــاخص  ــری ش ــی CRB و دیگ ــاخص کاالی ــد. ش ــالم ش ــزار و ۱۱۹ دالر اع ۶ ه

ــا در بازارهــای  ــر ذات نوســان قیمت ه ــه شــاخص CRB ب ــی GSCI ک کاالی

کاالیــی مترکــز دارد و دیگــری شــاخص GSCI کــه از یک ســو آتی محــور 

ــاخص  ــش از ش ــن بی ــرد و همچنی ــر می پذی ــی اث ــای آت ــت و از قیمت ه اس

دارد.  قیمــت نفت خــام و فرآورده هــا مترکــز  نوســان  بــر   CRB کاالیــی

ایــن مطلــب بــه معنــی آن اســت کــه پتانســیل اثرپذیــری مــس از شــاخص 

کاالیــی CRB جدی تــر است.شــاخص های کاالیــی برجســته در بازارهــای 

جهانــی در یــک مســیر صعــودی اســت اگرچــه شــاخص کاالیــی CRB شــاید 

اهمیــت باالتــری داشــته باشــد.هم اکنون ایــن شــاخص کاالیــی ســقف قبلــی 

ــای  ــب رکورده ــمت کس ــه س ــته و ب ــم شکس ــال ۲۰۱۹ را در ه ــود در س خ

ــای  ــب در بازاره ــو غال ــه ج ــه ب ــا توج ــت و ب ــت اس ــال حرک ــد در ح جدی

ــاز هــم  ــد صعــودی ب ــن رون ــه ای ــد نیســت ک ــچ بعی ــی، هی ــی کاالی بین امللل

ادامــه یابــد. کارشناســان جهانــی معتقدنــد کــه رشکت هــای مســی در ســال 

جدیــد رشایــط خوبــی را تجربــه خواهنــد کــرد زیــرا مهــم تریــن مولفــه ایــن 

رونــق یعنــی تقاضــا درحــال تقویــت شــدن اســت. بلومــرگ، گلدمن ســاکس 

و پیش بینــی  رشایــط مطلــوب را بــرای مــس در ســال جــاری میــالدی دارنــد 

و ســیتی گروپ نیــز می گویــد مــرف مــس تنهــا در چیــن ۶/ ۲ درصــد رشــد 

ــزان رسمایه گذاری هــا کمــک  ــه ارتقــای می خواهــد کــرد کــه ایــن موضــوع ب

ــازار  ــتاب ب ــزان ش ــال ۲۰۱۹ می ــه در س ــت ک ــی اس ــن در رشایط ــد. ای می کن

بــرای رشــد قیمــت محــدود بــود.

مهــم تریــن عوامــل افزایــش تقاضــای مــس جهانــی را مــی تــوان ایــن گونــه 

برشــمرد:

1- انتقال انرژی از ســوخت های فســیلی به انرژی الکریکی

2- توســعه ماشین های برقی

3- حمل ونقل ریلی 

ــه  ــی ب ــاز جهان ــری نی ــل دو براب ــرف حداق ــده م ــان دهن ــه نش ــی ک عوامل

مــس در آینــده اســت. در بــازار داخلــی نیــز بــه گفتــه وزیــر صمــت علــی 

رغــم تحریــم هــا حــوزه صنعــت و معــدن و به ویــژه رشکــت ملــی مــس بــا 

نــگاه خــاص بــه بومی ســازی موفــق بــه ثبــت رکوردهــای خوبــی در تولیــد، 

فــروش و توســعه شــده  اســت. 

مس در مسـیر مس در مسـیر 
مخالف با دیگر مخالف با دیگر 
بازارهــــابازارهــــا
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آلومینیوم جذاب آلومینیوم جذاب 
در زمستـــاندر زمستـــان

قیمــت آلومینیــوم نیــز جذابیــت هــای جدیــدی را بــرای رسمایــه گــذاران ایجــاد 

ــفاف و  ــز ش ــن فل ــدت ای ــاه م ــده کوت ــا از آین ــی ه ــت، و بررس ــوده اس من

ــب در بازارهــای  ــان غال ــارت دیگــر جری ــه عب ــی مــی شــود، ب ــت ارزیاب مثب

ــت  ــی اس ــون افزایش ــزات هم اکن ــازار فل ــت ب ــا محوری ــان ب ــی در جه کاالی

کــه هامن گونــه کــه در گزارش هــای قبلــی بــه آن اشــاره کردیــم نتیجــه 

فــوران خوش بینی هــا بــه دورمنــای بازارهــای کاالیــی بــرای کوتاه مــدت 

ــد  ــان مانن ــن جری ــه ای ــود ک ــدوار ب ــوان امی ــی ت ــاس م ــن اس ــر ای ــت. ب اس

ــذار  ــان اثرگ ــوالد در جه ــه و ف ــزات پای ــازار فل ــر ب ــه ب ــش از هم ــته بی گذش

بــوده و ایــن بازارهــا برنــده اصلــی نوســان نــرخ در بازارهــای کاالیــی 

ــاهد  ــتان ش ــه از زمس ــن هفت ــدن در اولی ــزات لن ــورس فل ــاخص ب ــند. ش باش

ــی رود،  ــامر م ــی به ش ــدد بزرگ ــه ع ــود ک ــد ب ــه ۱/۵ درص ــک ب ــدی نزدی رش

ــه ۱/۴۶  ــن هفت ــوم در طــول همی ــی آلومینی و متوســط رشــد قیمــت هفتگ

درصــد بــود کــه اندکــی کمــر از ایــن رقــم اســت کــه همیــن داده احتــامل 

ــت  ــد. قیم ــته باش ــر داش ــد در ب ــوم را می توان ــای آلومینی ــد به ــداوم رش ت

نقــدی هــر تــن آلومینیــوم در بــورس فلــزات لنــدن بــرای تحویــل فــوری در 

ــای  ــه به ــی ک ــم در رشایط ــود آن ه ــزار و ۷۷۱ دالر ب ــامر، ه ــخ ۲۳ دس تاری

ســلف ۳ ماهــه ایــن کاال در همیــن بــازار، هــزار و ۷۹۷ دالر بــود کــه نشــان 

می دهــد ذهنیــت بــازار و بــه بیــان دقیق تــر آمادگــی معامله گــران بــر 

رشــد قیمت هــا تعلــق دارد، گویــی بــازار رشــد مقطعــی نــرخ در ایــن بــازار 

را در معامــالت خــود پذیرفتــه اســت. رشکــت آلومینــای ایــران توانســت بیــن 

500 رشکــت برتریــن رشکــت از نظــر رشــد رسیــع در بیــن رشکت هــای بــزرگ 

کشــور شــناخته شــود. ایــن رشکــت از زیرمجموعه هــای ایمیــدرو، به عنــوان 

ــا در کشــورمان،  از ظرفیــت تولیــد ۲۵۰هــزار  تنهــا تولیدکننــده پــودر آلومین

ــد شــمش برخــوردار اســت. ــی تولی ــاده اصل ــوان م ــا به عن ــودر آلومین ــن پ ت
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طبــق بررســی هــای صــورت پذیرفتــه در خصــوص ســنگ آهــن در ســال جاری 

هزینــه هــای دســتمزد و تولیــد بســیار باالتــر از ســال 2019 خواهــد بــود از 

ایــن رو بســیاری از تولیــد کننــدگان جهانــی فــوالد دســت بــه پیــش خریــد و 

انبــارش ســنگ آهــن زده انــد، فعــاالن معتقدنــد کــه آن هــا به دنبــال تقویــت 

ــده هســتند. رشکت هــای  ــا شــش ماهــه آین ــرای دوره ســه ت ــر خــود ب ذخای

ــا اســتفاده از انبارهــای اجــاره ای، تــالش می کننــد امکانــات  فــوالدی حتــی ب

خــود را بــرای ذخیــره ســنگ آهن مــازاد خــود تقویــت کننــد. بــه نظــر مــی 

رســد کــه تولیدکننــدگان فــوالد بــرای بــاال بــردن بهــره وری تولیــد و کاهــش 

ــر را  ــه باالت ــا درج ــنگ آهن ب ــر س ــزان ذخای ــد می ــالش می کنن ــا، ت هزینه ه

افزایــش دهنــد و ایــن مســاله بــه ایــن معناســت کــه تقاضــا بــرای ایــن نــوع 

ــای  ــد از نگرانی ه ــال می توان ــن ح ــه در عی ــد ک ــش می یاب ــول افزای از محص

ــم  ــول در رق ــن محص ــت ای ــن روز ۲۰۱۹ قیم ــد. آخری ــت محیطی بکاه زیس

فـوالد در آغاز فـوالد در آغاز 
سـال میـالدیسـال میـالدی

ــر  ــن روز ۲۰۱۸ باالت ــن ثبــت شــد کــه ۲۸ درصــد از آخری ۹۳ دالر در هــر ت

اســت؛ بــه عبارتــی ســال جدید بــرای ســنگ آهن بســیار بهــر از آغــاز ۲۰۱۹ 

رقــم خــورده اســت. آغــاز ســال گذشــته ســنگ آهن تنهــا رشــد ســاالنه نیــم 

درصــدی را در مقایســه بــا ۲۰۱۸ تجربــه کــرده بــود.

ــی مــورگان معتقــد اســت ســنگ آهن در ســال ۲۰۲۰ پتانســیل آن را  جــی پ

ــاه  ــرد در م ــالم ک ــی اع ــز در گزارش ــرز نی ــد. روی ــه ۶۳ دالر برس ــه ب دارد ک

دســامر والــه صــادرات خــود را در مقایســه بــا نوامــر ۲۰۱۹ و دســامر ۲۰۱۸ 

ــادرات  ــن ص ــون ت ــامر ۲۷/۲۵میلی ــاه دس ــه در م ــت. وال ــش داده اس کاه

انجــام داده درحالی کــه در دســامر ۲۰۱۸ ایــن رقــم ۳۳/۲۰  میلیــون تــن و 

در نوامــر ۲۰۱۹، بــه میــزان  ۲۴/۶۷ میلیــون تــن بــوده اســت. بهــای شــمش 

فــوالدی در بازارهــای منطقــه ای بــا محوریــت عرضــه صادراتــی از کشــورهای 

ــک  ــد ی ــیگنال می توان ــن س ــت و ای ــته اس ــدی داش ــد ج ــه و CIS رش ترکی
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محــرک قیمتــی بــرای اغلــب بازارهــای فــوالدی در جهــان به شــامر رود. 

ــا ۳۴/ ۲  ــن بهــای شــمش صادراتــی کشــورهای CIS ب ــال بول ــه گــزارش مت ب

ــی  ــن شــمش صادرات ــای هــر ت ــن و به ــه ۳۹۴ دالر در هــر ت درصــد رشــد ب

ترکیــه نیــز بــا ۴۳/ ۴ درصــد رشــد بــرای تاریــخ ۲۰ فوریــه بــه ۴۱۰ تــا ۴۱۵ 

ــاز  ــک ف ــا ی ــد ب ــام می توان ــن ارق ــه اســت. ای ــش یافت ــن افزای ــر هــر ت دالر ب

ــذار  ــه خصــوص میلگــرد اثرگ ــوالدی ب ــازار مصنوعــات ف ــر ب ــی ب ــر زمان تاخی

ــان  ــن نوس ــا را در ای ــد تقاض ــوان رش ــه می ت ــی ک ــم در رشایط ــد آن ه باش

ــوالدی  ــمش ف ــای ش ــه به ــت ک ــی اس ــن درحال ــرد. ای ــاهده ک ــا مش قیمت ه

ــن  ــر ت ــا ۳۹۳ دالر در ه ــه ۳۸۵ ت ــته و ب ــش داش ــز افزای ــران نی ــی ای صادرات

ــه رســیده اســت. ــرای ۱۹ فوری ب

ایــران بــرای افــق 1404 در نظــر دارد کــه ســهم خــود را از تولیــد فــوالد تــا 

ــوالد  ــن ف ــون ت ــارض 26/5 میلی ــال ح ــران در ح ــاند، ای ــن برس ــون ت 55 میلی

ــت از  ــگاه مثب ــه در صــورت ن ــد ک ــد معتقدن ــاالن تولی ــد، فع ــی کن ــد م تولی

ــوالد در  ــد ف ــت، تولی ــت یاف ــم دس ــن مه ــه ای ــوان ب ــی ت ــت م ــمت دول س

اشــتغال زایــی و ارز آوری حایــز اهمیــت اســت و در رشایــط فعلــی اقتصــاد 

ــی اســت. کشــور بســیار حیات
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سرب و روی سرب و روی 

ــتی  ــران در نشس ــی ای ــواد معدن ــد م ــه و تولی ــت تهی ــر رشک ــالح مدی ــد ف امی

ــوان کــرد: در برنامــه ســال جاری مجتمــع رسب و روی انگــوران، اســتخراج  عن

۷۵۰ هــزار تــن پیــش بینــی شــده بــوده کــه ایــن رقــم بــه بیــش از۸۳۰ هــزار 

تــن رســید. معــدن رسب وروی انگــوران در دو بخــش روبــاز و زیرزمینــی 

ــاز آن حــدود ۴  ــده بخــش روب ــی  مان ــره باق ــه ذخی ــت اســت ک درحــال فعالی

میلیــون تــن اســت و طــی مــدت ۴ تــا ۵ ســال آینــده ایــن ذخیــره اســتخراج 

ــه  ــدام ب ــوران اق ــدن رسب و روی انگ ــارض مع ــزود: درحال ح ــود. وی اف می ش

آماده ســازی واحدهــای اقامتــی در داخــل ایــن مجموعــه در راســتای اســکان 

تورهــای گردشــگری معدنــی کــرده و در مراحــل پایانــی دریافــت مجــوز 

گردشــگری از ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور اســت و گردشــگران در آینــده 

نزدیــک می تواننــد از طریــق دفاتــر خدمــات گردشــگری اقــدام بــه تهیــه تــور 

معــدن انگــوران کننــد. البتــه بــا وجــود ویــروس کرونــا متامــی اماکــن عمومــی 

از جــذب گردشــگر منــع شــدند کــه ایــن مجموعــه نیــز فــازغ از ایــن مســتثنا 

نیســت. قیمــت هــر تــن روی پیــش از تغییــر معــادالت بــازار جهانــی توســط 

ویــروس کرونــا، بــر مــدار صعــودی قــرار داشــت و تــا نزدیکــی ۲ هــزار و ۴۵۰ 

ــال  ــم س ــی ۳ و نی ــف قیمت ــون در ک ــا هم اکن ــود؛ ام ــه ب ــش رفت ــز پی دالر نی

ــه APEX کارشناســان فصــل اول را  ــه می شــود. در نســخه ژانوی ــر معامل اخی

ــت  ــدی قیم ــه ماه بع ــا در س ــد؛ ام ــی کردن ــف ارزیاب ــز »روی« ضعی ــرای فل ب

ــال ۲۰۰۰  ــه در نزدیکــی کان »روی« تقویــت خواهــد شــد. رسب اواســط ژانوی

دالر معاملــه می شــد، امــا اکنــون در کانــال ۱۸۰۰ دالر قیمــت می خــورد. 

ــال  ــی س ــل میان ــت در دو فص ــت قیم ــرای رسب، اف ــان ب ــی کارشناس پیش بین

و ســپس رشــد انــدک در آخریــن فصــل اســت. بــر ایــن اســاس بهریــن فصــل 

امســال بــرای رسب فصــل نخســت خواهــد بــود. کمریــن و بیشــرین قیمتــی 

کــه توســط کارشناســان بــرای ایــن فلــز در ســال جاری پیش بینــی شــده ۱۸۲۵ 

ــن اســت. ــر ت و ۲۵۰۰ دالر ب

منابع:  اقتصاد آنالین - دنیای اقتصاد
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