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امکان صادرات  85هزار
تن آبزی در سال 95

تاالر شیشهای
ایمان مقدسیان
economic@khorasannews.com

ورود شاخص به محدوده  80هزار واحد
هر سهم دماوند  7400تومان قیمت خورد
شاخص کل بورس که تا چندی پیش یارای باالتر رفتن از
 63هزار واحد را نداشت ،اکنون باالتر از  80هزار واحد
شده است ،همانطور که در گزارش دیروز هم اشاره شد،
به دلیل وزن پایین سهام خودرویی در بازار ،سهام بزرگ
در گروه های دیگر ،نقش پررنگ تری در ارتقای شاخص
بر عهده گرفته اند ،از جمله در بازار دوشنبه فوالد ،اخابر و
رمپنا سه سهم بزرگی بودند که معامالت جانداری داشتند.
تاپیکو دیگر نمادی بود که اثر سه رقمی در رشد شاخص
داش��ت .با این درخشش سهام بزرگ ب��ازار ،شاخص کل
بورس با 870واحد رشد ،به 80236واحد رسید .شاخص
سنگرهای از دست رفته را یکی یکی پس میگیرد ،باید دید
چه زمانی شاخص به قلۀ  89500واحدی در دیماه  92باز
میگردد؟ آیا این مهم در سال  95شدنی است؟ این مسأله
البتهبهعواملینظیرقیمتومیزانفروشنفت،قیمتهای
جهانی فلزات ،نرخ بهره و وضعیت بازارهای رقیب بستگی
خواهد داش��ت .دی��روز اما پتروشیمی خلیج ف��ارس تنها
سهمی بود که ساز مخالف کوک کرد و  81واحد شاخص
را پایین آورد .اتفاق مهم بازار دیروز ،اما عرضۀ  32میلیون
سهم تولید نیروی برق دماوند در فرابورس بود ،این عرضه
معادل  7درصد کل سهام شرکت دماوند بود که با قیمت
هر سهم  7400تومان انجام شد ،سود هر سهم این شرکت
 993تومان است که برای سالهای بعد قابلیت رشد بیشتر
هم دارد ،این عرضه توسط بانک دی انجام شد ،بیش از 99
درصد سهام دماوند در اختیار بانک دی است ،اما این که این
عرضه چه تأثیری در وضعیت این بانک فرابورسی خواهد
داشت ،نیازمند بررسی دقیقتری است ،قیمت تمام شدۀ
هرسهمبرایبانکدی 7500توماناست،بنابراینهمین
حاال این بانک کمتر از قیمت تمام شده سهم را عرضه کرده،
اما این را هم باید در نظر داشت که درمعاملۀ بین بانک دی
و بنیاد شهید ،کل مبلغ به صورت نقدی پرداخت نشده و
مبلغپرداختشدهتوسطبانکدیبهصورتقسطیاست،
بخشی از بدهی ها هم با سود کسب شده از خود شرکت
قابل پرداخت است .ضمن اینکه هنوز این بانک توان این را
دارد که چند درصد دیگر از دماوند را عرضه کند ،البته این
بار با قیمت های بیشتر .در امیدنامۀ دماوند درج شده این
شرکت با ظرفیت عملی  2478مگاوات ،به ترتیب  10و
 4درصد نیروگاه های برق خصوصی و کل کشور را به خود
اختصاص داده است ،در حالی که نیروگاه عسلویه مپنا
 3/5و  1/4درصد از نیروگاه های برق خصوصی و کل
کشور را دارا میباشد.
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رکود سنگین صنعت درسال بسته و برجام
«

محمد حقگو
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«رکود» ،کلیدواژه ای است که می توان آن را در توصیف
صنعت و تجارت سال  94به کار ب��رد .علیرغم این که
در سال  ،94دو مرحله مهم در توافق هسته ای برای
رفع تحریم ها اتفاق افتاد ،اما باز هم شواهد حاکی از
آن بود که تا انتظارات پساتحریمی جامه عمل به خود
بپوشد ،راه طوالنی تری در پیش است .زمستان امسال
بود که گزارش اتاق بازرگانی از وضعیت تولید و فروش
شرکت های بورسی در نیمه نخست امسال حکایت از
تعمیق رک��ود در این شرکت ها داش��ت .این شرایط در
حالی ادامه پیدا کرد که طرحهای تحریک تقاضای دولت
در حوزه کاالهای پردوام مانند لوازم خانگی و خودرو،
تاثیر کالنی بر بازار محصوالت صنعتی نگذاشت .پس
از آن نوبت زورآزمایی توافق هسته ای با رکود بود ،اما به
نظر می رسد این توافق به همراه مجموعه رخدادهای
سال جاری ،تاکنون نتیجه ای جز ایجاد انتظارات مثبت
برای سال آینده و رکود ناشی از تداوم انتظارات و نیز نرخ
رشد زیر یک درصد به همراه نداشته است .با این تفاسیر،
نگاهی به مهمترین رویدادهای غالب ًا تلخ مرتبط با صنعت
در سال اخیر می اندازیم.
▪ ▪نیمه نخست 94؛ از امیدهای بهاری تا داغ تابستانی
رکود

صنعت در حالی پا به سال  94گذاشت که اقتصاد ایران
در سال  ،93رشد مثبت متوالی در چهار فصل ،و در
مجموع  3درصد را تجربه کرد و سهم صنعت از آن حدود
 1.1واحد درصد بود .با این حال علیرغم این که تعیین
چارچوب های توافق هسته ای در روزهای آغازین ،94
بارقه های امید را در دل فعاالن اقتصادی روشن کرد.
گزارش ها بیانگر این بود که تنها دورنمای مثبت کافی
نیست و ب��رای ای��ن که صنعت تکانی اساسی بخورد،
تحوالت واقعی روی زمین نیاز است .در این رابطه انتشار
گ��زارش ات��اق بازرگانی از وضعیت صنایع بورسی در
تابستان ،نتایج مهمی را به دنبال داشت .این گزارش
نشان داد تولید صنعتی در صنایع بورسی (که حدود 40
درصد ارزش تولیدات صنعتی متعلق به آن هاست) ،در
نیمه ابتدایی سال  1394نسبت به مدت مشابه سال قبل
با رشد منفی  7٫9درصد و فروش این شرکت ها در مدت
یادشده ،با رشد منفی  10.1مواجه بوده است .عالوه
بر این م��وارد ،در تابستان ،رکود صنعت عمیق تر شده
است به گونه ای که در قیاس با سال گذشته ،رشد تولید
و فروش در تابستان امسال ،به ترتیب با منفی  13.1و
منفی ،11.4از میانگین شش ماهه ،کمتر بوده است .این
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گزارش هم چنین توضیح می داد که چگونه رکود شش
ماهه خود را در صنایع خودرو ،شیمیایی و فلزات اساسی
و مسکن نشان داده است .به طوری که به عنوان مثال
تولید خودرو در شهریورماه در مقایسه با شهریور سال
گذشته  47درصد کاهش نشان میداد .هم چنین بخش
مسکن که در سال گذشته ،علیرغم رشد 5درصدی بخش
صنعت ،رشد صفر درصد داشت ،هم اینک صنایع مرتبط
با آن (از قبیل سیمان ،گچ و آهک) شاهد شدیدترین افت
تولید و فروش در بین صنایع بودند.
▪ ▪علل تشدید رکود چه بود؟

در تشریح علل تعمیق رک��ود یاد ش��ده ،می توان گفت
مهم ترین عامل ،کاهش تقاضای موثر داخلی بوده است.
اما این که چرا این کاهش تقاضای موثر رخ داد ،سه عامل
نقش اساسی ایفا کردند .اول :کاهش  10.5درصدی
قدرت خرید مردم در سه سال گذشته ،دوم :کاهش قیمت
نفت که در کاهش سطح تقاضا موثر بوده است ،و سوم:
شکل گیری انتظارات کاهش قیمت در بین مردم پس
از توافق اولیه لوزان که سبب شده مردم تقاضای خرید
کاالهای بادوام خود را به آینده موکول کنند.

تولید صنعتی در صنایع بورسی ،در
نیمه ابتدایی امسال نسبت به مدت
مشابه سال قبل با رشد منفی7٫9
درصد مواجه بوده است
▪ ▪خودروسازان؛ از کمپین نخریدن تا مجوز تسهیالت
 500میلیاردی خودروسازان

در میانه سال بود که انتظار مردم برای ورود خودروهای
باکیفیت و ارزانتر پس از لغو تحریمها ،سبب شد تا پویشی
مردمی در اعتراض به قیمت و کیفیت نامناسب و ضعف
پاسخگویی خودروسازان به مردم ایجاد شود.
در ای���ن ای���ام ان��ت��ش��ار ت��ص��اوی��ری م���اه���واره ای از انبار
خ���ودروس���ازان ،به جو منفی ایجاد ش��ده علیه صنعت
خودرو دامن زد .اما در ادامه و با تشدید وضعیت مالی
خودروسازان ،مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از تصمیم
شورایپولواعتباربرایپرداختتسهیالت 500میلیارد
تومانی به ایران خودرو و سایپا خبر داد.
تسهیالتی که این دو شرکت می توانستند بدون در نظر
گرفتن سقف تسهیالت پیشین این دو شرکت و مانده
تعهدات آنها و شرکتهای وابستهشان ،در صورت توافق
با بانکهای کشور دریافت کنند.

▪ ▪بسته ای که چاره کار خودروهای انبار شده بود

در پی شوک منفی تقاضای یادشده ،شوک منفی قیمت
نفت و هم چنین تنگناهای اعتباری ،دولت در مهرماه سال
جاری تصمیم به اجرای بسته ای سیاستی گرفت .این
بسته سیاستی که شامل بندهای متعددی ذیل تحریک
تقاضا و نیز سیاست های ناظر به تامین مالی فعالیتهای
اقتصادی تعریف شد ،عم ً
ال در اعطای تسهیالت اعتباری
برای خرید کاالهای مصرفی بادوام نظیر لوازم خانگی و
خودرو خالصه شد .بر این اساس ،در محور اول این طرح،
قرار بر این شد تا بانک مرکزی به منظور تحریک تقاضا
و فروش کاالهای انباشته شده در انبارها ،تسهیالتی
جدید با سقف حداکثر  25میلیون تومانی ب��رای هر
خودرو تخصیص دهد .این طرح که در ابتدا در بازه ای
شش ماهه تعریف شده بود ،به دلیل عدم شفافیت کافی
در میزان منابع تخصیص یافته ،شش روزه مختومه اعالم
شد .بدین ترتیب ،تقاضای تحریک شده با این حجم
عظیم منابع که قریب به  2500میلیارد تومان برآورد
میشود ،یک هفتهای خودروهای دپو شده خودروسازان
در انبارها را بلعید تا بار دیگر انتقاد کارشناسان نسبت به
کم توجهی به تحریک تقاضاهای اساسی عمده مردم (به
جای خودروسواران) و نیز اصالح ساختارهای اقتصادی
باال بگیرد .آنان هدف این طرح را عمدت ًا خالی کردن
انبارهای خودروسازان به جای تحریک تقاضا عنوان
کردند .اما در محور دوم طرح دولت نیز ،علیرغم این که
طرح خرید اعتباری لوازم خانگی ایرانی ،با همکاری
بانک مرکزی ،وزارت صنعت و واحدهای صنعتی تدوین
شده بود ،ضمن بروز ناهماهنگی های اجرایی مانند
تعریف دقیق جامعه مخاطب ،عم ً
ال به بهره ب��رداری
نرسید .تنها اجرای بخشی از این طرح به نام کاراکارت

در بین حدود  500هزار بازنشسته تاکنون اجرایی شده
است و در مجموع می توان عدم تحقق بخش عمده ای از
اهداف اولیه این طرح از قبیل تامین کاالهای مورد نیاز
زوج های جوان را عنوان کرد.
▪ ▪زور توافق هسته ای در سال  94به رکود نرسید

توافق هسته ای و ورود به مرحله برجام در سه ماه پایانی
سالرامیتوانعمدهتریناتفاقمرتبطبااقتصادکشوردر
این فصل و حتی در کل سال عنوان کرد .بعد از آن بود که
ورود هیئتهای تجاری به کشور برای انعقاد قراردادهای
اولیه شدت یافت .هم چنین در اولین سفر اروپایی رئیس
جمهور به ایتالیا و فرانسه قراردادهای اولیه صنعتی بسته
شد .در مهمترین این قراردادها بنا شد تا پای فرانسویها
باوجودانتقادهانسبتبهاستراتژیتوسعهصنعتخودرو،
و نیز انتخاب شرکای خودرویی خودروسازان به کشور
باز شود.
قراردادی که البته در فواصل یک تا چند ساله باید منتظر
نتایج آن برای صنعت کشور و به خصوص خودروسازی
بود .با این حال صنعت کشور در حالی سال  94را به پایان
می برد که علیرغم پیش بینی های مثبت برای سال آتی،
خبری از خروج از رکود تاکنون نیست .همین چندی
پیش نیز نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از
نرخ رشد  9ماهه به میزان  0.7درصد و نرخ رشد سه ماهه
سوم به میزان 0.8درصد خبر داد و رشد صنعت را در میان
سایر بخشهای اقتصادی کشور نامطلوب عنوان کرد .لذا
باید منتظر ماند و دید که در سال آینده و همزمان با جدیتر
شدن حضور خارجی ها در اقتصاد ایران ،تیم اقتصادی
دولت و به خصوص وزارت صنعت برای خروج این بخش از
رکود ،چه نقشهای را طراحی و پیاده خواهند کرد.

با رسانه ها
دخل و خرج چینی ها
جمعیت فعال چین با  770میلیون نفر ،بیشتر از هر کشور
ف را
دیگری در جهان است .اما قشر متوسطی که بازار مصر 
دراحاطهخوددارند،تنهاکسراندکیازاینجمعیتهستند.
به گزارش اقتصادنیوز ،ایجاد دست کم  10میلیون شغل
شهری (یکی از اهداف اعالم شده در کنگره ملی چین) تنها
کسرکوچکیازجمعیتراتحتتاثیرقرارمیدهد،ولیهنوز
بهمعناییکتقویتقابلتوجهدراندازهقشرمتوسطخواهد
بود.پستازمانیکهچینیهابهاجناسلوکستوجهبیشتری
داشتهباشند،اشتهایکشوربرایکاالهایاساسی،بیشتردر
موردزندگیروزمرهاکثرمردمموثرخواهدبود.بلومبرگدر
گزارشی به بررسی وضعیت دخل و خرج چینیها پرداخته
است .پکن اخیرا عنوان پایتخت میلیاردرهای جهان را از
نیویورکربودومهاجرتروستابهشهربهباالترینسطحخود
درتاریخرسیدهاست.امادستمزدمتوسطساالنهچینیهادر
سال 2014در حدود  56هزار و 360یوان (8هزار و655
دالر) بوده و گلدمنساکس برآورد کرده که  387میلیون
کارمند(نزدیکبهنیمیازجمعیتفعال)درآمدیدرحدود
 2000دالردرسالدارند .متوسطهزینههایمصرفکننده
چینیها  7دالر در روز است .غذا و پوشاک نزدیک به نیمی
از هزینه های مصرفی هر شخص را تشکیل میدهد و 9.2
درصد به فعالیتهایی تفریحی اختصاص داده شده است.
هزین ه مصرفی متوسط آمریکاییها 97دالر در روز است که
 17.3درصدآنبهتفریحاختصاصدارد.
▪ ▪مسافران کم اما پرهزینهاند

تنها  4درص��د از جمعیت چین پاسپورت دارن��د ،که در
مقایسه با  35درصد آمریکایی ها بسیار اندک هستند.
ولی این  4درصد ساالنه نزدیک به  200میلیارد دالر را
خرج سفر میکنند که بیش از هر کشور دیگری بوده است.
قشر متوسط شهری چین هزینه توریسم زیادی را متقبل
میشوند و گلدمن ساکس انتظار دارد که  12درصد از
جمعیت چین در این دهه صاحب گذرنامه شوند.
▪ ▪خرید آنالین به سرعت در حال رشد است

خرید آنالین در چین  16درصد از کل هزینه های خرید (یا
 672میلیون دالر) را تشکیل میدهد که نیمی از آنها نیز
از طریق موبایل انجام میگیرد .در سال  ،2013چین 35
درصد از کل خرید آنالین جهان را تشکیل میداد .در سال
 2018برآوردمیشودکهکلهزینههایچین در این زمینه
از مابقی جهان بیشتر شود.
▪ ▪هزینه در بخش بهداشت و سالمت بیشتر میشود

مابین سال های  2004تا  ،2011هزینه های سالمت
هر فرد در چین بیش از  2برابر شد ،و از  51.05دالر برای
هر نفر به  102.25دالر افزایش یافت .فروش ویتامین ها
و مکمل های غذایی در سال های اخیر رونق یافته است.
مهمترین اولویت دوازدهمین برنامه توسعه 5ساله چین در
سال  2011صنعت تغذیه و بهداشت بود ه است.
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