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تحت تأثیر ویروس کرونا 

بازارهای جهانی سهام سقوط کرد و قيمت طال باال رفت
 رشد اقتصادي قوي ترين اقتصاد اروپا 

صفر شد
رش�د اقتصادي آلمان در سه ماهه پایاني س�ال ۲۰۱۹ صفر درصد 
اندازه گیري ش�دکه این رویداد در هفت س�ال اخیر در قوي ترین 
اقتص�اد اروپ�ا بي س�ابقه بوده اس�ت. آلمان ب�ه عنوان س�ومین 
صادر کنن�ده بزرگ در جه�ان تحت تأثیر جنگ تجاري و ش�یوع 
ویروس کرونا با کاهش ش�دید تقاضاي وارداتي مواجه شده است. 
به گزارش نيويورك تايم��ز، مركز آمار آلمان در گزارش��ي اعالم كرد 
بزرگ ترين اقتصاد اروپا در س��ه ماهه پاياني سال ۲۰۱۹ هيچ رشدي 
نداشته است كه اين رش��د، ضعيف ترين رشد اقتصادي آلمان در طول 
هفت سال اخير محسوب مي شود. همچنين در مقايسه با مدت مشابه 
سال قبل نيز رشد اقتصادي ۰/4 درصد اندازه گيري شده كه ۰/۲ درصد 
كمتر از رشد مشابه منتهي به دوره قبل بوده است. هر چند اين مركز از 
ذكر دليل اين كاهش رشد محسوس خودداري كرده اما به نظر مي رسد 

بخشي از اين كاهش متأثر از ريسك هاي تجاري بوده است. 
روزي كالتروف، كارشناس مسائل اقتصادي اروپا در موسسه »آكسفورد 
اكونوميكس« گفت: پيامدهاي ويروس كرونا بر زنجيره تأمين جهاني 

احتماالً روي عملكرد منطقه يورو و آلمان نيز مؤثر خواهد بود. 
آلمان به عنوان سومين صادر كننده بزرگ در جهان تحت تأثير جنگ 
تجاري و شيوع ويروس كرونا با كاهش شديد تقاضاي وارداتي مواجه 
شده است. ۲۰ درصد رشد اقتصادي آلمان بر عهده بخش توليد است 
كه در مقايسه با بسياري از كشورهاي توسعه يافته سهم بااليي محسوب 
مي شود: تنها ۹ درصد رشد اقتصادي انگليس و ۱۰ درصد رشد اقتصادي 
امريكا مربوط به رش��د بخش توليد اس��ت. اندرو كنينگهام، تحليلگر 
مؤسسه »كپيتال اكونوميكس« گفت: اين احتمال وجود دارد كه ركود 
اقتصادي آلمان در نيمه نخس��ت امس��ال نيز ادامه داشته باشد. ادامه 
روند اخالل در زنجيره تأمين از ط��رف چين پيامدهاي زيادي خواهد 
داشت. اخيراً امريكا تهديد كرده اس��ت تعرفه روي واردات محصوالت 
آلماني را به ۲۵ درصد افزايش دهد و اين تهديد در صورت عملي شدن 
داراي پيامدهاي زيادي براي اقتصاد آلم��ان خواهد بود؛ چراكه آلمان 

بزرگ ترين صادركننده اروپايي به امريكا محسوب مي شود. 
آلمان يك س��وم كل حجم توليدات ناخالص داخلي منطقه يورو را در 
اختيار دارد، اما سال گذشته رشد اقتصادي بسيار ضعيفي را تجربه كرد. 
افزايش مناقشات تجاري بين امريكا و چين، تهديد امريكا به وضع تعرفه 
بر واردات محصوالت اروپايي و مس��ئله برگزيت از جمله داليل اصلي 

كاهش رشد اقتصادي آلمان در سال گذشته عنوان شده است. 
متوسط رش��د اقتصادي آلمان در بازه زماني ۱۹۷۱ تا ۲۰۱۹ معادل 
۱/۹۹ درصد بوده است كه باالترين رقم ثبت شده مربوط به رشد ۷/۲ 
درصدي سه ماهه نخست سال ۱۹۷۳ و كمترين رشد نيز رشد منفي 

6/۹ درصدي سه ماهه نخست سال ۲۰۰۹ بوده است. 
........................................................................................................................

بي توجهی بازار بورس تهران به ريسك ها 
ورود میانگین نقدینگي بیش از 35۰ میلیارد توماني به بازار سهام 
موجب شده است، برخي از کارشناس�ان به متولیان بازار سرمایه 
پیشنهاد دهند که اگر عرضه اولیه سهام در بازار انجام نمي گیرد، 
پس از ورودمستقیم اش�خاص جدید ناآگاه به ریسك ها و فرایند 
سرمایه گذاري به بازار سرمایه جلوگیري شود، زیرا به نظر مي رسد 
ورود نقدینگي جدید به ب�ازار خروج نقدینگي از ب�ازار را پنهان 
کرده است و بالطبع بازار در هر شرایط ریسكي با رشد مواجه است. 
به گزارش »ج��وان«، اگر چ��ه ورود نقدينگي جديد به بازار س��رمايه 
را بايد ب��ه فال نيك گرف��ت، به وي��ژه اينكه طي يكس��ال اخير حجم 
نقدينگي در حدود ۵۰۰هزار ميليارد تومان جهش داشته است و اگر 
نبود بازار سرمايه بخشي از نقدينگي را جذب نمي كرد و نقل و انتقال 
غير حضوري و حضوري پول محدود نمي ش��د امروز به مراتب تورم در 
اقتصاد به مراتب بيش��تر از 4۰ درصد بود. هر چن��د ورود نقدينگي به 
بازار عامل مسلط بر رشد روزانه شاخص هاي بورس تبديل شده است 
و عده زيادي از س��هامداران تازه وارد صرفاً به دليل رش��د شاخص ها 
سرمايه گذاري مي كنند و شلوغي چند ماهه كارگزاري ها نيز از اشتياق 
مردم براي ورود به بازار حكايت دارد، اما بايد دانست طي يكسال اخير 
نقدينگي قابل مالحظ��ه اي به بازار ورود كرده اس��ت و چون ما به ازاي 
جذب نقدينگي، س��هام جديد نيز عرضه نشده است، پيوسته ريسك 

حبابي شدن بخشي از بازار سرمايه وجود دارد. 
هر چند برخي از نقدينگي از بازار سرمايه خارج مي شود، اما نقدينگي 
كه به طور ميانگين در روز ه��اي معامالتي در ح��دود ۳۰۰ الي 4۰۰ 
ميليارد تومان وارد بازار مي شود باعث ش��ده بازار عموماً با هر تنوع و 
تعدد ريسكي با رشد مواجه شد، اما بايد توجه داشت كه ريسك در بازار 
جهش يافته اس��ت و نقدينگي جديد اين ريس��ك را محو كرده است و 
مدت ها اجازه اصالح قيمت در بازار را نداده است. در چنين شرايطي كه 
سهامداران جديد و شايد ناآگاه با نقدينگي خود پيوسته رشد بازار را رقم 
مي زنند و احتماالً برخي از سرمايه گذاران معامالت كد به كد و بلوكي و 
حتي تجهيز كنندگان پول هاي قابل مالحظه توسط كانال هاي تلگرامي 
رشد هاي بازار را تشديد مي كنند و شايد برخي از مديران شركت ها نيز 
در برخي از بازي هاي نامشروع و غير منصفانه مشاركت داشته باشند، 
برخي از كارشناسان اقتصادي نگراني هايي براي سهامداران تازه وارد 
دارند. اين كارشناسان چون رشد شاخص هاي بورس به مراتب از تورم 
۵۰ درصدي مصرف و بخش توليد بيش��تر بوده است، مي گويند يا بايد 
همزمان با ورود نقدينگي جديد به بازار س��رمايه، سهام جديد عرضه 
مي شد تا شائبه حبابي شدن بازار اصاًل وجود نمي داشت و بازار به شكل 
كيفي و كمي رشد مي كرد يا اينكه از اين پس ورود سهامداران تازه وارد 
و ناآگاه به بازار سرمايه به شكل مستقيم ممنوع يا محدود شود يا اينكه 
مديران و متوليان اصلي بازار نس��بت به امنيت سرمايه گذاري در بازار 
سرمايه تضمين دهند.  گفتني است كه به دليل آنكه ارزش مبادالت 
روزانه بازار بورس تهران كمتر از ۵هزار ميليارد تومان است و گپ بين 
ارزش مبادالت روزانه و كل بازار تشديد مي شود رفته رفته امكان دارد 
ورودي ۳۰۰ الي 4۰۰ ميلياردي نقدينگي جديد نتواند بازار را باال ببرد 
و اينجا است كه بايد نگران اصالحات و هويدا شدن اثر ريسك ها بر بازار 
سرمايه بود كه اشخاص ناآگاه در چنين شرايط در معرض آسيب جدي 
قرار دارند،زيرا نمي ش��ود بازار را صرفاً با تورم و ورود نقدينگي باال برد 
و حال آنكه بازارهاي رقيب بورس يعني ارز و طال و س��كه نيز از خواب 
زمستاني بيدار شده اند.  شاخص كل بازار سرمايه روزگذشته با ۵۸۸۱ 
واحد صعود به رقم ۵۲4 هزار و ۳۹4 واحد و شاخص كل با معيار هم وزن 

نيز با ۳۰۰۰ صعود به رقم ۱۷۳ هزار و ۹44 واحد رسيده است. 
ارزش معامالت انجام ش��ده در بازار ۵۵ هزار و ۸۹۸ ميليارد ريال بوده 
و نمادهاي صنايع پتروش��يمي خليج فارس، مل��ي صنايع مس ايران، 
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران، گلوكوزان، فوالد مباركه اصفهان، 
معدني و صنعتي گل گهر و فوالد خوزس��تان نس��بت به ساير نمادها 

بيشترين تأثير مثبت بر بورس را داشتند.

سایه ویروس کرونا بر خرده فروشي ها 
 ميوه گران شد

تقاضاي شيريني و غذا کاهش يافت
بي ش�ك ویروس کرون�ا بازار ش�ب عید ای�ران را در بع�د تقاضا 
و عرض�ه تحت تأثیر ق�رار خواهد داد، ای�ن موضوع ب�ر بازارهاي 
اقتصادي به ویژه خرده و عمده فروشي کاال تأثیر گذاشته است که 
دستفروشان مترو نیز از کاهش تقاضا بي نصیب نبوده اند و در سوي 
دیگر بازار خرده فروش�ي قیمت میوه و سبزه رش�د داشته است. 
به گزارش »ايسنا«، در چند وقت اخير بيماري كرونا در سطح جهاني شيوع 
پيدا كرده و حتي بازارهاي جهاني همچون بورس هاي بسياري از كشورها را 
تحت تأثير قرار داده و در برخي موارد به تعطيلي كارخانجات منجر شد كه 
با ورود اين ويروس به ايران، شرايط فعاليت داروخانه ها و واحدهاي عرضه 
محصوالت بهداشتي به شدت رونق پيدا كرد، اما اين تمام ماجرا نيست، زيرا 
در سوي ديگر بازار، واحدهاي خرده فروشي و عمده فروشي تحت الشعاع 
ويروس كرونا ق��رار گرفته اند و كس��ادي در بازاره��اي مختلف همچون 

فروشگاه هاي مواد غذايي، شيريني فروشي ها مشهود است. 
اما قبل از اش��اره به واحده��اي فروش��گاهي، حضور در مت��رو تهران 
نش��ان دهنده آن خواهد بود كه ميزان حضور افراد به ش��دت در مترو 
كاه��ش يافته و بس��ياري از افراد در چن��د روز اخير از مترو اس��تفاده 
نمي كنند. اگر از مترو تهران خارج شده باشيد و گذري در سطح شهر 
داشته باشيد، متوجه خواهيد شد كه نسبت به روزهاي گذشته حجم 
تقاضا براي خريد شيريني كاهش يافته و بر ميزان تقاضا در واحدهاي 
ميوه فروشي افزايش يافته است، اين افزايش تقاضا مرتبط با توصيه هاي 
پزشكي بوده  است. بررسي ها از سطح ش��هر گواه آن است كه هر كيلو 
نارنگي بندري ۲۲ هزار، پرتقال خوني ۱۵ هزار، پرتقال شمال ۱۲ هزار، 
پرتقال جنوب ۱۸ هزار، ليموشيرين ۱۹ هزار، كيوي ۲۰ هزار و هويج ۸ 
هزار تومان است كه قيمت مصوب ميدان ميوه و تره بار هر كيلو نارنگي 
بندري از ۷ تا ۱۱ هزار، پرتقال خوني ۳/۵ تا ۵/ ۵ هزار، پرتقال ش��مال 
۲/۵ تا ۵/ ۵ هزار، پرتقال جنوب 4 تا ۱۰ هزار، ليموشيرين 4 تا ۷/۵ هزار، 

كيوي 4/۵ تا ۱۰ هزار، هويج ۱ تا ۲/۵ هزار تومان اعالم شده است.

در صورت�ي ک�ه دول�ت مي توانس�ت ب�ا 
اطالع رس�اني اقداماتي چون تشكیل پلیس 
اقتصادي، محدود سازي شدید نظام پرداخت 
و به روز رس�اني اطالعات کارب�ران بانكي اعم 
از حقیق�ي و حقوقي گ�روه اق�دام مالي علیه 
پولش�ویي را در مس�یري قرار دهد ک�ه باز به 
ای�ران مهل�ت دهند، اما ب�ه نظر مي رس�د در 
رابطه ب�ا نحوه اطالع رس�اني دول�ت و تعامل 
دولت با گ�روه مذکور باید مورد بررس�ي قرار 
گیرد، زیرا قرار گرفتن ایران در لیس�ت سیاه 
مذکور بسیار عجیب و دور از انتظار بود،البته 
باید بررس�ي ش�ود که گروه ف�وق تحت تأثیر 
امریكا یا البي صهیونیست قرار نداشته باشد. 

   انجام برخي از امور 
در مسیر مبارزه با پولشویي 

اگر عده اي قصد دارند به طول انجاميدن بررسي ها 
در رابطه با تصوي��ب لوايح مقابله با پولش��ويي و 
تأمين مالي تروريسم در برخي از نهادها را دليل 
قرار گرفتن ايران در ليست سياه گروه اقدام مالي 
عليه تأمين مالي تروريسم و پولشويي معرفي كنند 
و به دنبال مقصر مي گردند،اما بايد توجه داش��ت 
كارهاي زيادي در داخل براي تقويت بنيه داخلي 
براي مبارزه با پولشويي انجام گرفته است كه اگر 
همين اقدامات به شكل صحيحي تبليغ مي شد و به 
اطالع جامعه جهاني و گروه مذكور مي رسيد، امكان 

داشت ايران در ليست سياست قرار نگيرد. 
البته بايد توجه داش��ت كه امريكايي ها بس��يار 
دس��ت و پا زدند كه اي��ران لواي��ح مد نظر گروه 

مالي اقدام عليه پولش��ويي را در داخل تصويب 
كند و همين رفتار از س��وي امريكايي ها بسيار 
ش��ك برانگيز ب��ود، در اي��ن ميان ام��كان دارد 
امريكايي ها و البي صهيونيست در قرار گرفتن 
ايران در ليس��ت مذكور نيز مؤثر بوده باشند، از 
اين رو نبايد عده اي در داخل كشور تصور كنيد به 
دليل آنكه لوايح مذكور به تصويب نرسيد، ايران 

در ليست سياه گروه مذكور قرار گرفت. 
در عين حال بايد توجه داش��ت ك��ه ايران بدون 
توصيه هاي گروه اق��دام مالي عليه پولش��ويي و 
تروريس��م نيز در بعد داخلي و حتي منطقه اي و 
بين المللي مسير تقويت مبارزه با پولشويي و تأمين 
مالي تروريسم را ادامه خواهد داد و اينگونه نيست 
كه چون گروه مذكور ايران را در ليست سياست 
قرار داده اند، حاال برنامه هاي داخلي براي مبارزه با 

پولشويي كنار گذاشته خواهد شد. 
با توجه به اينكه اقتصاد شفاف مي تواند به بهبود 
سالمت اقتصاد و جلوگيري از داللي و سفته بازي 
و دس��تكاري قيمت ها بينجامد بي ش��ك بايد 
معامالت حقيقي و حقوقي بازارهايي چون زمين 
و ساختمان،  كاالهاي پزش��كي، دارو و درمان، 
سهام، بانك، بيمه، خودرو  و لوازم خانگي شفاف 
شود، زيرا اخيراً رئيس كل بانك مركزي از يله و 
رها بودن ريال انتقاد كرده و مدعي شده  است كه 
بخشي از آشفتگي در بازارها و تورم به دليل عدم 
رد گيري آنالين و مستمر ريال است، در صورتي 
كه امريكايي ها از هزاران كيلومتر آنطرف تر رد 
دالرهاي خود را مي گيرند، ايران نيز بايد نسبت 

به رد گيري ريال جدي باشد. 
بي ترديد اگر برنامه هايي ك��ه در حوزه مبارزه با 
پولش��ويي و اش��راف اطالعاتي در حوزه اقتصاد 
چه در بع��د امنيتي و انتظامي همانند تش��كيل 
و تقويت پليس اقتصادي و شفاف ش��دن هويت 
معامله كنندگان و نق��ل و انتقاالت وجوه و باركد 
ش��دن كاالهاي تولي��د داخل و واردات��ي دنبال 
شود،  در س��ال آينده صرفاً به دليل شفاف شدن 
اقتص��اد و محدوديت اقتص��اد زير زميني، حوزه 
داللي و سفته بازي و دستكاري قيمت ها با كاهش 
تورم رو به رو مي ش��ويم كه اين امر در بازار زمين 
و س��اختمان اگر اتفاق افتد، كمك بسيار جدي 
به بودجه خانوار خواهد ش��د، زيرا مسكن يكي از 

هزينه هاي اصلي روي دوش خانوار است. 
در همين رابطه، يك عضو ات��اق بازرگاني تهران 
مي گويد در شرايط فعلي و با توجه به تحريم هاي 
گس��ترده اي كه امريكا عليه اقتصاد ايران وضع 
كرده، ورود به ليست سياه FATF، تأثير منفي 
ناگهاني يا جدي بر كش��ور نخواهد داشت، اما در 
بلندمدت نحوه حفظ ارتباط با اين نهاد اهميت 

فراواني دارد. 
عباس آرگون در گفت و گو با »ايسنا« اظهار كرد: 
FATF به عنوان نهادي بين المللي كه در حوزه 
مبارزه با پولش��ويي فعاليت مي كند، در دهه هاي 
گذشته با جذب اكثر كش��ورهاي جهان توانسته 
جايگاه مهمي براي خود به دست آورد و همانطور 
كه بخش خصوصي پيش از اي��ن نيز بارها تأكيد 
كرده بود، شايد عضويت در اين گروه براي ما اتفاق 

مثبت مهمي ب��ه وجود نمي آورد، ام��ا قطعاً عدم 
عضويت ما مي تواند شرايط را سخت تر كند. 

به گفته وي، با اين وجود در ش��رايطي كه امريكا 
س��خت ترين تحريم ها را عليه اقتصاد ايران وضع 
كرده و عمالً دسترسي به خدمات بانكي بين المللي 
را براي ما دش��وار كرده، حضور يا عدم حضور در 
ليست سياه FATF، در كوتاه مدت تأثير چنداني 

بر حركت اقتصادي ما نخواهد گذاشت. 
اي��ن فع��ال اقتص��ادي با بي��ان اينك��ه حفظ 
ارتباط با نهادهاي بين الملل��ي و برقرار ماندن 
زيرس��اخت هاي جهان��ي اقتصاد ب��راي ايران 
اهميت فراواني دارد، بيان ك��رد: هرچند ما در 
حال حاضر تحريم هستيم و بسياري از اقدامات 
بين المللي ما تحت تأثير اين موضوع اس��ت، اما 
بايد توجه داشت كه اين دوران دائمي نخواهد 
بود و ما بايد خود را براي زماني كه تحريم ها كنار 

رفته اند، آماده نگه داريم. 
آرگون خاطرنشان كرد: شفاف كردن سياست ما 
در قبال FATF و تالش براي رسيدن به تصميمي 
نهايي كه با محوريت اقتصاد گرفته مي ش��ود، در 
آينده اقتصادي كش��ور اهميت فراواني دارد. در 
شرايطي كه تحريم هاي بانكي كنار رفته باشند، ما 
براي ارتباط گي��ري با بانك هاي جهان��ي، نياز به 

زيرساخت هاي الزم داريم. 
گروه FATF پس از چند بار اخطار سرانجام جمعه 
هفته گذش��ته نام ايران را به فهرست سياه خود 
بازگرداند. حضور ايران در اين فهرست همزمان با 

اجرايي شدن برجام به تعليق در آمده بود.

مبارزه با پولشویي در ایران دنبال خواهد شد
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دكتر خضراله  حيدرزاده

اقتصاد بدون نفت دوراز انتظار نيست
وابستگي و متكي ش��دن به فروش نفت اين سرمايه زيرزميني و كسب 
درآمد از اين راه جهت پيش��برد اهداف كالن اقتصادي كشور با توجه 
به آسيب پذيري اين بخش اشتباهي بس بزرگ و جبران ناشدني است. 
مخصوصاً در شرايط كنوني كه امريكا و عربستان براي به صفر رساندن 

فروش نفت كمر همت بسته اند. 
آموزش و گسترش عرصه هاي اقتصاد مقاومتي كه هميشه مورد توجه 
و تأكي��د مقام معظم رهبري بوده اس��ت، جلوگيري از خام فروش��ي و 
سرمايه فروشي منابع زيرزميني، گسترش ارتباط و ديپلماسي انرژي، 
صادرات فرآورده هاي نفتي با ارزش افزوده باالتر، جلوگيري از واردات 
بي رويه و بي حساب كتاب، خصوصي سازي عادالنه و منطقي، كاهش 
وابستگي دولت به بودجه عمومي كش��ور، ارتقا و تقويت شركت هاي 
دانش بنيان و فراهم كردن ش��رايط مناسب جهت س��رمايه گذاري و 
كارآفريني در حال حاضر راهكارهايي جه��ت مقابله با رفتار خصمانه 
امريكا و عربستان مي باشد. البته هرچند نبايد صادرات نفت را به صفر 
برسانيم بايد توازن ايجاد كرد و درآمد حاصل از فروش نفت را به حساب 
صندوق توسعه واريز و از اين حساب براي توسعه زيرساخت ها و رونق 
توليد هزينه كرد. متأسفانه در حال حاضر يك چهارم بودجه عمومي 
دولت از فروش نفت خام است. يادآور مي شود كه براساس بيانات رهبر 
معظم انقالب، اركان اقتصاد مقاومتي ش��امل مردمي كردن اقتصاد، 
توانمندس��ازي بخش خصوصي، كاهش وابس��تگي به نفت، مديريت 
مصرف، اقتصاد دانش بنيان، استفاده از زمان و منابع و امكانات، حركت 

براساس برنامه و پرهيز از تغيير ناگهاني است. 
   ایجاد و توسعه صنایع تبدیلي و تكمیلي کشاورزي

به جاي صادرات نفت
ايجاد و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كش��اورزي به جاي صادرات 
نفت بسيار مهم و راهبردي اس��ت. مطالب بسياري در اين زمينه گفته 
شده است، اما گوش شنوا و اراده اي راسخ و تالشي جهادي براي تحقق 
اين امر الزم است. ايجاد و توسعه صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي و 
صنايع روستايي از مهم ترين راهكارهاي اشتغالزايي و افزايش درآمدهاي 
غير كشاورزي در مناطق روستايي است. همچنين الزمه كاهش حجم 
ضايعات كش��اورزي كه ۳۰ درصد از محصوالت كش��اورزي را به خود 

اختصاص مي دهد، ايجاد صنايع تبديلي و تكميلي است. 
الزم به ذكر است كه ضايعات بخش كشاورزي ساالنه ۳ تا ۵ ميليارد دالر 
را به خود اختصاص مي دهد. شناس��ايي چالش هاي پيش روي صنايع 
تبديلي مي تواند به تسهيل و توسعه آن كمك نمايد. ايجاد صنايع تبديلي 
با پشتوانه پتانسيل هاي كشاورزي و صادرات محصوالت توليدي مي تواند 
عاملي بسيار مؤثر براي جلوگيري از ايجاد ضايعات و افزايش ارزش افزوده 
محصوالت كشاورزي باشد. همچنان كه در سال هاي اخير نيز خام فروشي 

ضربات مهلكي به پيكره اقتصاد كشاورزي ايران وارد كرده است. 
   ایجاد صنایع تبدیلي عاملي براي تأمین امنیت غذایي ایرانیان

همچنين الزمه دستيابي به امنيت غذايي داشتن روستاهاي توسعه يافته 
و كشاورزان توليدكننده است. توس��عه پايدار روستاها نيز از مهاجرت 
روستاييان به ش��هرها جلوگيري مي نمايد. و نتيجه حضور كشاورزان 
و رونق توليد محصوالت كشاورزي در روس��تاها به وجود آمدن امنيت 
غذايي براي ايرانيان است. بزرگ ترين عامل ارتقاي سطح زندگي و درآمد 
روستاييان داش��تن صنايع تبديلي و تكميلي كشاورزي است. افزايش 
درآمد روستاييان باعث توسعه اقتصادي روستاها و تأمين امنيت غذايي 
ايران خواهد شد. تأمين امنيت غذايي در گرو توليد محصوالت كشاورزي 
و دامي است و امنيت غذايي از مهم ترين اولويت هاي هر كشوري است و 
حمايت از توليدات داخلي در بخش كشاورزي از شاخص هاي اساسي در 

پيشبرد اهداف كالن هر كشوري است. 
كش��اورزان بي گناه به دليل نبود صنايع تبديلي محكوم به شكست و 
خام فروشي هستند؛چراكه اگر صنايع تبديلي يا سردخانه وجود داشت با 
صادرات بسياري از محصوالت ارگانيك كشاورزي و باغي سود بيشتري 
عايد كشاورزان توليدكننده مي شد. عدم وجود صنايع تبديلي و تكميلي 
كشاورزي باعث سرمايه فروش��ي ما ايرانيان شده است. با خام فروشي 
ان��رژي و منابع زيرزميني باعث پس��رفت كش��ور خواهيم ش��د. اين 
خام فروشي باعث تنبل شدن ذهن اقتصادي ما خواهد شد. خام فروشي 

ما را به منابع و پتانسيل هاي موجود ديگر بي توجه خواهد نمود. 
حال با در نظرگرفتن ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالقوه و بالفعل كشاورزي 
و با توجه به توسعه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و رهاكردن 
خام فروش��ي هاي محصوالت مي توان ارزآوري خوبي را به ارمغان آورد.  
ارزآوري محصوالت كشاورزي هلند بيش از ۷۰ برابر كشور ايران است. 
به رغم اينكه مساحت اين كشور به اندازه دو اس��تان مازندران و گيالن 
ايران نيس��ت، اما با مديريت صحي��ح ارزآوري چش��مگيري از توليد و 
صادرات محصوالت كشاورزي به ديگر كشورها دارد. با اهميت دادن به 
عرصه كشاورزي و ايجاد حمايت هاي الزم، توسعه مكانيزاسيون و صنايع 
تبديلي ما مي توانيم در اين عرصه پيشرفت قابل توجهي داشته باشيم كه 

مارا از صادرات نفت و خام فروشي سرمايه مان بي نياز مي كند.   
 مجري طرح هاي ملي اقتصاد مقاومتي 
در حوزه کشاورزي و امنیت غذایي

در اثر اش�اعه وی�روس کرون�ا در دنی�ا، بازار 
کس�ب و کار و س�هام تحت تأثیر منف�ي قرار 
گرفت، به طوري که کاهش تقاضا در این بخش ها 
کاهش قیمت ها را در پي داشت از سوي دیگر 
ب�ازار طال ب�ه دلیل هج�وم س�رمایه ها به این 
پناهگاه امن با جهش قیمت مواجه شد، به طوري 
که هر ان�س در مح�دوده ۱6545 قرار گرفت. 
به گزارش »جوان«، اثر منفي ويروس كرونا بزرگ تر 
از آني است كه كشورها بتوانند حتي باوجود عدم 
ابتال به اين ويروس از اين اثر منفي قسر در بروند، از 
اين رو وي��روس كرونا اقتصاد جهان��ي و بازارهاي 
جهاني را تحت تأثير قرار داده اس��ت، به طوري كه 
بازارهاي س��هام بورس و كس��ب و كار با سقوط 
مواجه ش��ده اند و از همين رو س��رمايه كه بسيار 
ترس��و اس��ت، به بازار طال به عنوان پناهگاه امن 
هجوم برده است، به همين دليل بازار طال با جهش 

قيمت ها مواجه شده است. 
اگر چه ويروس كرونا در اقتصاد كشورها اثر مشابهي 
چون سقوط بازارهاي بورس و كس��ب و كارها و 
جهش بازار طال برجاي گذاشت، اما بازارسهام در 
ايران اثر متفاوتي را تجربه مي كند، به طوري كه با 
رشد مواجه است، اما بازار ارز و طال و سكه با جهش 

مواجه است. 
روند متفاوت بازار س��رمايه ايران در مقايس��ه با 
بازارهاي جهاني اين باور را در ميان كارشناس��ان 
اقتصادي پديد آورده است كه يا بافت بازار سرمايه 
ايران بافتي متفاوت با اقتصاد هاي جهاني است يا 
اينكه برخي از سرمايه گذاران بي تفاوت به ريسك ها 
چون اثر پذيري حوزه كسب و كار از ويروس كرونا 
ترجيح مي دهند همچنان نقدينگ��ي خود را به 
سهام تبديل كنند. در اين ميان هر چند تا چندي 
پيش گفته مي شد كه بازار سرمايه در ايران در اثر 
ركود و سركوب قيمت در بازارهايي چون ارز و طال 
و سكه با ورود نقدينگي مواجه بود، اما بايد عنوان 
داشت كه بازارهاي ارز و طال و سكه با جهش قيمت 
مواجه شده اند و بازار نشان از ورود نقدينگي جديد 

به حوزه ارز، طال و سكه دارد. 
برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند اشخاصي 
كه در يكس��ال اخير از بخش بانك و بازار سرمايه 

در اثر سرمايه گذاري يكساله صدها هزار ميليارد 
تومان سود به دست آورده اند، بخشي از سود خود 
را به ارز و طال و س��كه تبديل مي كنند كه همين 
امر در كنار افزايش ريسك ها در اقتصاد و افزايش 
قيمت جهاني طال و مقوله هايي چون قرار گرفتن 
ايران در ليست سياه اف اي تي اف و تشديد ركود 
در اقتصاد موجب هجوم نقدينگي به بازار ارز و طال 

و سكه شده است. 
 گفتني است طي يكسال گذشته تقريباً در حدود 
۱4۰۰هزار ميليارد تومان در بخش سپرده هاي 
بانكي و گواهي سپرده بانكي وجود داشت كه اگر 
به اين حجم انبوه سپرده ها تنها در حدود ۳۰۰ الي 
4۰۰ هزار ميليارد تومان هم سود داده شود، بايد 
پذيرفت كه پ��ول زيادي در رك��ود اقتصاد ايران 
از محل پرداخت سود س��پرده بانكي در اقتصاد 
پديد آمده اس��ت. از س��وي ديگ��ر ارزش بورس 
تهران طي يكس��ال اخير از مح��دوده ۸۰۰هزار 
ميليارد تومان به محدوده ۱۹۰۰ه��زار ميليارد 
تومان رسيده اس��ت،  اين درحالي است كه رشد 
بازار فرابورس نيز قابل مالحظه بوده است كه بايد 
آنچه در حوزه بازار صندوق هاي سرمايه گذاري، 
تأمين سرمايه ها و شركت هاي س��رمايه گذاري 
نيز می گذرد مورد محاس��به قرار گيرد،  اما بطور 
كل ميانگين بازدهي بازار سرمايه نيز در يكسال 
گذشته بيش از ۱۵۰ درصد بوده است كه با توجه به 
مبادالت بيش از ۳۵۰ هزار ميليارد توماني در بازار 
بورس تهران طي يكسال اخير، پيش بيني مي شود 
بخشي از سودهاي به دست آمده در اين بازار نيز به 

بازار ارز و طال و سكه ورود داشته باشد. 
گفتني اس��ت كه بازار ب��ورس ته��ران عموماً در 
س��اعات ابتدايي معامالت روزانه ب��ا ورود ۲۰۰ 
الي 4۰۰ ميليارد توم��ان نقدينگي جديد روبه رو 
اس��ت كه البته ش��ايد به همين ميزان نقدينگي 
نيز از بازار گاهي خارج ش��ود، اما در كل وقتي بر 
خالف سال هاي گذشته در اس��فند ماه به جاي 
خروج نقدينگي براي تأمين هزينه هاي شب عيد 
سهامداران و سفرهاي خارجه شاهد ورود نقدينگي 
هستيم،  به نظر مي رسد همزمان با ورود نقدينگي 
جديد به بازار سرمايه شاهد خروج سر مايه از بازار 

سرمايه به مقصد ارز و طال و سكه هستيم كه به اين 
مقوله بايد ورود نقدينگي سرگردان به بازار هاي 

مذكور را نيز نشان داد. 
عقب ماندگي س��ود س��پرده بانكي و همچنين 
گواهي سپرده بانكي و سود واحدهاي صندوق هاي 
سرمايه گذاري بورس��ي از تورم عمومي موجب 
شده است كارشناس��ان پيش بيني كنند بازار ارز 
و طال و سكه با هجوم گس��ترده تري از نقدينگي 
روبه رو ش��وند كه آس��يب هاي ويروس كرونا بر 
بازار كسب و كار و رش��د قيمت جهاني مي تواند 
بازار طال را به معني واقعي سكه كند. قيمت طال، 
در معامالت روز چهارشنبه پس از هشدار امريكا 
در خصوص س��رايت ويروس كرونا به اين كشور 
كه تقاضا براي خريد اين فلز ارزشمند را تقويت 

كرد، باال رفت. 
به گزارش »ايس��نا«، هر اونس طال براي تحويل 
فوري در معامالت روز جاري بازار س��نگاپور ۰/۳ 
درصد رش��د كرد و ب��ه ۱6۳۹ دالر و ۷4 س��نت 
رسيد. بهاي معامالت اين بازار روز دوشنبه تا مرز 
۱6۸۸ دالر صعود كرده بود كه باالترين قيمت در 
بيش از هفت سال گذش��ته بود، اما روز سه شنبه 
۱/۹ درصد ريزش ك��رد. در ب��ازار معامالت آتي 
امريكا، هر اونس طال ۰/۵ درصد كاهش يافت و به 
۱64۱ دالر و ۸۰ سنت رسيد. به گفته كايل رودا، 
تحليلگر شركت » اي جي ماركتس«، مردم نگران 
گسترش ويروس كرونا در سراسر جهان هستند. 
شايد بدترين سناريوي ممكن براي اقتصاد جهاني 
اتفاق بيفتد و اين مس��ئله باعث شده قيمت طال 
همچنان باال بماند، زي��را همه نگران افت بازدهي 

سرمايه گذاري هاي ديگر هستند. 
امريكا روز سه شنبه به ش��هروندانش هشدار داد 
براي انتش��ار ويروس كرونا در اين كش��ور آماده 
شوند. بازارهاي سهام آسيايي با نگراني ها نسبت به 
گسترش شيوع ويروس كرونا نزول شاخص هاي 

وال استريت را دنبال و سقوط كردند. 
بر اس��اس گزارش رويترز، ش��يوع سريع ويروس 
كرونا و تأثير منفي آن ب��ر فعاليت هاي اقتصادي 
جهاني باعث شده اس��ت، انتظارات براي تسهيل 
سياس��ت هاي پولي به منظور حمايت از رش��د 

اقتصادي توسط بانك هاي مركزي جهان تقويت 
شود. نرخ هاي بهره پايين تر هزينه نگهداري طال را 
كه بازدهي ندارد، كمتر و جذابيت سرمايه گذاري 

در طال را تقويت مي كند. 
طبق نظرسنجي رويترز، تأثير شيوع كرونا فراتر از 
چين خواهد بود و اكثر اقتصادهاي بزرگ منطقه 
دچار كندي قابل توجه رشد يا رشد منفي خواهند 
شد. موجودي طالي »اس پي دي آر گلد تراست« 
كه بزرگ ترين صن��دوق س��رمايه گذاري تحت 
پش��توانه طال در جهان اس��ت، روز سه شنبه ۰/۷ 
درصد رشد كرد و به ۹4۰/۰۹ تن رسيد كه گوياي 

تقاضاي باال براي طال است. 
در بازار ساير فلزات ارزش��مند، هر اونس پاالديم 
براي تحويل فوري با ۰/۳ درصد رشد، ۲۷۰6 دالر 
و ۸۷ سنت معامله شد. هر اونس نقره براي تحويل 
فوري ۰/۳ درص��د افزايش يافت و ب��ه ۱۸ دالر و 
۳ س��نت رس��يد. هر اونس پالتين براي تحويل 
فوري با ۰/4 درصد افزايش، ب��ه ۹۲۹ دالر و ۵4 

سنت رسيد.
  بازارهاي سهام از ترس کرونا سقوط کرد

سازمان بهداش��ت جهاني، در حال حاضر شيوع 
ويروس كرونا در چين را به عن��وان يك فوريت 
بهداش��ت جهان��ي طبقه بن��دي كرده، زيرا اين 
ويروس همچنان به سرعت در سراسر جهان در 

حال گسترش است. 
انتشار اخبار مربوط به ش��يوع ويروس كرونا، به 
آرامي، بازارهاي سراسر جهان را تحت تأثير قرار 
داده، همانطور كه پس از زمان اعالم اين اپيدمي، 
ش��اخص پيش بيني نوس��انات در بورس اوراق 
بهادار به طور پيوسته افزايش يافته است. شاخص 
VIX مبتني بر سهام ۵۰۰ شركت برتر امريكايي 
اس��ت كه ميزان نوس��انات بازار را طي سي روز 
نشان مي دهد. در اين ش��اخص، نمره زير ۱۰ به 
معناي پايين بودن و نمره بيشتر از ۲۰ به معناي 
باال بودن نوسانات بازار است. از آنجايي كه اخبار 
مربوط به ش��يوع ويروس در اوايل ژانويه منتشر 
شده، شاخص VIX به طور پيوسته در هفته هاي 
گذش��ته صعود كرده و در نهاي��ت در تاريخ ۳۰ 
ژانويه به باالترين حد، يعني نمره ۱۸/۳۲ رسيد. 
قابل ذكر است كه اين شاخص كمي آغاز به روند 
نزولي كرد، اما روند خود را در تاريخ ۲۰ فوريه از 
سر گرفت و با انتش��ار اخبار مداوم در خصوص 
شيوع كرونا در سراسر جهان، در حال حاضر به 

نمره ۲6/۵۰ رسيده است. 
   سودهاي انباشته ۲۰ ۲۰ 

در چند روز از دست رفت
در بحبوحه نگراني هاي روزافزون به واسطه شيوع 
ويروس همه گير كرونا، بازار سهام در سراسر جهان 
در روز دوشنبه سقوط كرد و بسياري از سودهاي 
انباشته ش��ده در هفته هاي اول س��ال ۲۰۲۰ را 
از بين ب��رد. بر اس��اس اطالعات به دس��ت آمده، 
شركت هاي اپل، آمازون، مايكروسافت، فيس بوك 
و گوگل، وضعيت ناگواري را در ب��ازار فروش روز 
دوشنبه تجربه كردند.گفتني است كه پس از اخبار 
نگران كننده منتشر ش��ده از ايتاليا، كره جنوبي و 
ايران كه طي چند روز گذشته تعداد مبتاليان در 
اين كشورها به ويروس كرونا در حال افزايش بود، 
با توجه به پيامدهاي اقتصادي اين ويروس، سبب 
افزايش نگراني سرمايه گذاران شد؛ زيرا در گذشته 
اميد داشتند كه اين مسئله محدود به چين باقي 
بماند. قابل ذكر است كه گروه غول هاي فناوري، 
در روز دوشنبه، چيزي به ارزش ۲۳۷ ميليارد دالر 
از ارزش بازار خود را از دس��ت دادند و از اين پنج 
شركت بزرگ، هر كدام بيش از 4 درصد سقوط در 

ارزش سهام را تجربه كردند.

هادی  غالمحسینی
   گزارش  یک


