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بیژن زنگنه برای بررسی تازهترین تحوالت بازار نفت به مسکو رفت

مقدمهچینی برای افزایش صادرات نفت ایران
صفحه 9

«ایران» از پربازدهترین بازارهای سرمایهگذاری در 9ماهه امسال گزارش میدهد

مزیتهای ایران برای بازسازی قرهباغ
یحی آلاسحاق

سیاوش رضایی
خبرنگار

دیروزآخریــن روز فصــل پاییز بود و براســاس
ضــرب المثــل قدیمــی (جوجههــا را بایــد
آخرپاییز شمرد) زمان مناسبی برای شمارش
جوجــه هاســت .از ابتدای ســالجاری تا پایان
پاییــز یعنــی  9ماهه امســال ،ســرمایهگذاران
بســته بــه تجربــه و انتظــار ســود در یکــی از
بازارهــای ســرمایهگذاری پنجگانــه اصلــی
ســرمایهگذاری کردهانــد و اکنــون میتــوان
محاســبه کرد که کدام سرمایهگذاران بازدهی
و سود بیشتری کسب کردهاند.
در ســالجاری بواســطه تشــدید فشارهای
اقتصـــــــــادی ،فضــــــــای اقتصــاد ایــران نیــز
دســتخوش تغییــر شــد و بــا جهــش نــرخ ارز
بخصوص درنخســتین ماههای ســال ،رقابت
میــان بازارها برای جذب ســرمایه و نقدینگی
افزایــش یافــت .درحالی که در ســال گذشــته
بازار ســهام به تنهایــی در بازدهی یکه تاز بود
و بازارهــای ارز و طــا و بهدنبــال آن مســکن
در رکــود نســبی به ســر میبردند ،اما تشــدید
تحریمهــا و کاهــش درآمدهــای ارزی کشــور
باعــث شــد تــا دوبــاره ارز بــه مــدار صعودی
خــود بازگــردد ،اتفاقی کــه روی تمــام بازارها
تأثیر گذاشــت .دراین میان بهدلیل رشــد نرخ
ارز ،قیمت در بازارهــای کاالیی مانند خودرو،
فلزات ،لوازم خانگی و حتی کاالهای اساسی و
مواد غذایی با رشــد قابل توجهی همراه شد و
به همیــن علت بهصورت موقتی و همانگونه
که در ســالهای پیش از این تجربه شــده بود،
برخــی از این بازارهــا بخصوص خودرو نیز در
قالــب یک بازار برای ســرمایهگذاری و کســب
بازدهی نقش بازی کرد.
بــا این حــال رقابت اصلی میــان بازارهای
اصلــی ســرمایهگذاری جریــان داشــت.
درشــرایطی کــه بــازار ســرمایه در چهارماهــه
نخســت ســال بازدهی خود را بــه  300درصد
رســانده بــود ،از دهــه پایانــی مرداد مــاه ورق
درایــن بــازار برگشــت و بــرای چندیــن مــاه با
ریــزش و نوســان باالیــی همــراه شــد .درعین

حال رشــد نرخ ارز هم موجب شد تا برخی از
ســرمایهگذاران یــک بار دیگر راهی بــازار ارز و
طال شوند.

ëëرتبهبندی بازارها در بازدهی
بررســی شــاخصهای قیمتــی بازارهــای
پنجگانه شــامل بازارســهام ،ارز ،طال ،مســکن
و پــول (ســپردههای بانکــی) در  9ماهــه
ســالجاری نشــان میدهــد با وجــود نزدیک
شــدن رقابت ایــن بازارها در میــزان بازدهی،
همچنــان بــازار ســرمایه در صــدر بازدهــی
ایســتاده و رتبه نخست خود را همانند فصول
گذشته حفظ کرده است.
در ایــن بازه زمانی شــاخص بــورس اوراق
بهــادار تهــران بــا  180.5درصــد ،باالتریــن
بازدهی را بهصورت متوسط برای سهامداران
خــود به همراه داشــته اســت .درحالــی که در
آخرین روز ســال گذشــته شــاخص کل بورس
عــدد  512هــزار و  900واحــد را نشــان میداد
در آخریــن روز فصــل پاییــز و دیــروز این عدد
بــا وجــود ریزشهــای روزهــای اخیــر بــه یک
میلیون و  439هزار و  55واحد رســید که 926
هزار و  155واحد رشد نشان میدهد.
باوجــودی کــه بهــای طــا در بــازار ایــران
بهصــورت عمــده تحــت تأثیــر نــرخ ارز قــرار
دارد ،اما بهدلیل نگاه سرمایهگذاران و ریسک
کمتر طال نسبت به ارز ،سرمایهگذاران تمایل
بیشــتری بــرای خریــد و نگهداری ســکه و طال
دارند .برهمین اســاس در  9ماهه سالجاری
ســکه تمام بهار آزادی بهعنوان معیار اصلی
ایــن بازار با بازدهــی  95.7درصدی رتبه دوم
ســودآوری را از آن خــود کــرده اســت .بدیــن
ترتیــب قیمــت  6میلیــون و  28هــزار تومانی
هــر قطعــه ســکه طــرح جدیــد در روز پایانــی
ســال گذشــته به  11میلیون و  799هزار تومان
درپایان پاییز رســیده است و رشد  5میلیون و
 771هزار تومانی داشته است.
درهمیــن حال هر گرم طــای  18عیار نیز
بــا افزایش بیــش از  529هزار تومانــی از 602
هــزار و  600تومان درپایان اســفند  98به یک
میلیــون و  131هزار و  900تومان در 30آذرماه

یادداشت

جوجههای سرمایهگذاران در آخر پاییز

بازدهی بازارها در 9ماهه ( 99درصد)
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امسال رسیده اســت که بدین ترتیب بازدهی
آن به  87.8درصد میرسد.
گرچه نرخ ارز درماههای گذشته با رسیدن
به بیش از  30هزار تومان رشد باالیی را تجربه
کــرد ،امــا درمجمــوع بازارمســکن رتبه ســوم
بازدهــی را درمیــان بازارهــای ســرمایهگذاری
کسب کرده است .با توجه به این که هنوز آمار
رســمی معامــات مســکن درآذرماه منتشــر
نشــده اســت ،اما با لحاظ کاهش شــتاب رشد
قیمتــی دراین بــازار با فرض متوســط قیمت
 27میلیــون و  190هــزار تومانی هــر متر مربع
واحــد مســکونی در شــهر تهــران در آبــان ماه
امســال و مقایســه آن بــا قیمــت  15میلیون و
 628هــزار تومانی اســفند ســال گذشــته که از
سوی بانک مرکزی گزارش شده است ،شاهد
بازدهــی  73.9درصدی دراین بازار هســتیم.
بدیــن ترتیــب متوســط قیمــت مر متــر مربع
واحــد مســکونی در  9ماهه امســال  11میلیون
و  562هــزار تومان رشــد داشــته اســت .طبق
گــزارش بانــک مرکــزی ،در آبان ماه امســال،

ارز

مسکن

سکه

تعــداد معامــات آپارتمانهــای مســکونی
شــهر تهران به  4.5هزار واحد مسکونی رسید
کــه نســبت به مــاه قبــل  48.4درصــد کاهش
و نســبت به ماه مشــابه ســال قبل  9.9درصد
افزایش نشان میدهد.
در ایــن مــاه ،متوســط قیمــت خریــد و
فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی
معاملــه شــده از طریق بنگاههــای معامالت
ملکی شــهر تهران  271.9میلیون ریال بود که
نســبت به ماه قبل و ماه مشــابه ســال قبل به
ترتیــب معــادل  1.8و  118.2درصــد افزایش
نشان میدهد.
بــازار ارز نیــز بــا بازدهــی  70.7درصــدی
جایــگاه چهــارم بازدهــی را داشــته اســت .در
حالــی کــه قیمــت هــر دالر امریــکا درآخرین
روز ســال گذشــته  14هــزار و  903تومــان بوده
این رقم روزگذشــته به  25هــزار و  449تومان
رســیده اســت که نشــان دهنــده رشــد  10هزار
و  546تومانــی نــرخ ایــن ارز اســت .قیمــت
یورو نیــز دراین مدت با رشــد  84.5درصدی

سهام

0

افزایش بیشتری نســبت به دالر داشته است.
بــه طوری که قیمت ایــن ارز از  16هزار و 903
تومــان درپایــان ســال قبل بــه  31هــزار و 196
تومان در روزگذشته رسیده است.
در انتهــای جــدول بازدهــی بازارهــا
همانند ســالهای گذشــته ،بازار پول یا همان
ســپردههای بانکــی قــرار دارد کــه بواســطه
نــرخ ســود ثابــت و بدون ریســک مــورد توجه
ســرمایهگذاران ریسک گریز قرار داشته است.
طبق آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ
ســود ســپردههای بانکی یکســاله  16درصد و
برای ســپردههای دوســاله  18درصــد تعیین
شد.
حــال بــا درنظــر گرفتــن صندوقهــای
ســرمایهگذاری بــا درآمــد ثابــت کــه بــه طــور
معمــول بازدهی بین  18تــا  22درصد دارند،
میتــوان متوســط نــرخ ســود بانکــی را 20
درصــد درنظــر گرفت کــه بدین ترتیــب در 9
ماهه امســال ســپردهگذاران بانکی  15درصد
بازدهی کسب کردهاند.

عضو اتاق بازرگانی

رئیس جمهوری آذربایجان از «کشــورهای دوســت» درخواست کرده است تا در
بازســازی قرهباغ حضور فعال داشته باشــند .در میان کشورهایی که با جمهوری
آذربایجــان روابط دوســتانهای دارند ،ایران بیشــترین مزیتها را برای بازســازی
قرهباغ دارد .شــرکتها و پیمانکاران ایرانی در حوزه ســختافزاری ،نرمافزاری و
نیروی انســانی ســابقه و تجربه در بازســازی و نوسازی کشــور بعد از جنگ دارند.
همپچنین فعالیتهای توســعهای ایران در خارج از کشــور هم آثار بسیار خوبی
را به جا گذاشــته اســت .شرکتهای ایرانی در کشــورهایی مانند عراق ،پاکستان،
ونزوئال ،ســریالنکا ،ســوریه و بســیاری کشــورهای دیگر ،پروژههای بزرگــی را اجرا
کردهانــد یــا در حال اجرا دارند .مهمتر اینکه نیروی انســانی مــا با توانایی علمی
بــاال از نظــر علمی و فنی از ســطح منطقه باالتر و در ســطح جهانی هم از خیلی
کشــورها سرتر هســتیم .از نظر امکانات ســختافزاری ،ما تجهیزات زمان جنگ
ماننــد ماشــینآالت ســاختمان و راهســازی ،سدســازی و ...را در اختیــار داریم و
پروژههــای متعــددی را در داخــل کشــور اجرا کردهایــم .در این ســالها حداقل
 40ســد در کشــور توســط متخصصان داخلی ســاخته شــده اســت .در پروژههای
راهســازی ،توســعه راهآهــن ،توســعه بنــادر و ســاخت و ســاز ،ایــران نیــازی بــه
خــارج نــدارد و تمام پروژههای زیرســاختی با تکیه بر نیروی انســانی داخلی و با
درصــد باالیی ماشــینآالت و تجهیرات ایرانی در کشــور اجرا میشــود .از طرفی
فارغالتحصیــان ما هم مزیت فنی دارند و هم تجربــه دارند .مزیت دیگر ایران
بــرای حضــور پررنگ در بازســازی قرهباغ نزدیکی به کشــور آذربایجان اســت که
از نظر لجســتیک و حمل و نقل خودش مزیت بزرگی اســت .نزدیکی دو کشــور،
انتقال تجهیزات و نیروی انسانی را با کمترین هزینه امکانپذیر میکند .همچنین
دو کشــور مجموعه روابط شناختی باالیی از همدیگر دارند .ایران برای بازسازی،
نوســازی و توســعه قرهباغ از نظر فنی حتماً مشــکل ندارد ،از نظر سختفزاری،
تجربه و دانش هم قطعاً مشــکل ندارد ،از نظر روابط سیاســی هم شرایط خوبی
بیــن دو کشــور حاکم اســت .به ایــن ترتیب زمینــه برای بازســای قرهباغ توســط
متخصصان و شــرکتها و پیمانکاران ایرانی آماده است .از طرف دیگر ظرفیت
خالی باالیی در شــرکتهای ساخت و توسعه داریم .بخش زیادی از امکانات ما
در حال حاضر دارای ظرفیت خالی و نیروهای آزاد است .پس میتوان گفت به
نفع آذربایجان است تا برای بازسازی قرهباغ به دالیل اقتصادی ،آشنایی بیشتر،
نزدیکی دو کشــور و ...از شــرکتها و پیمانکاران ایرانی استفاده کند .به نفع ایران
هم هست چون فرصتها و ظرفیتهای خالی داریم که در بازسازی آذربایجان
میتوانیم از این ظرفیتها اســتفاده کنیم .ایران در توســعه زیرساختها دارای
نیروی متخصص است و در توسعه صاحب تکنولوژی ،رویه ،مدل و الگو هستیم.
مهمتــر اینکه ایــران تولیدکننده مصالح ســاختمانی ،ســیمان ،فــوالد ،میلگرد،
آلومینیــوم و بســیاری کاالهای دیگر اســت .بنابراین حضور ایران برای بازســازی
آذربایجــان بــا هزینههــای کمتری بــرای این کشــور امکانپذیر خواهد بــود .ایران
همچنین تولیدکننده وسایل حمل و نقل سنگین و سبک است .در نازک کاری،
روبنایی و زیربنایی شرکتها و پیمانکاران ایرانی در منطقه بینظیر هستند .البته
شــرکتهای ایرانی هم به صورت مستقل و هم به صورت کنسرسیوم یا شراکت
با کشــورهای دیگر که از قبل همکاری نزدیکی داشــتهاند ،میتوانند در بازســازی
قرهباغ حضور پیدا کنند .بازســازی قرهباغ برای شرکتهای ایرانی فرصت است
چون اگر در خارج از کشور تجربه بیشتری داشته باشیم ،در داخل هم میتوانیم
استفاده کنیم و این فرصت برای آذربایجان چند برابر خواهد بود.

