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فراز و فرودهای تجارت با چين
ادامه از صفحه یک... طوالنی در منطقه شریک اصلی تجاری چین 
بوده هر چند در س��ال های گذش��ته متاسفانه این جایگاه از دست 
رفته است. با وجود آنکه مسئوالن دولت چین از رئیس جمهوری 
گرفته تا وزیر خارجه و مقامات اقتصادی بارها اعالم کرده اند که با 
هرگونه تحریم ایران از سوی آمریکا مخالف هستند و با آن همراهی 
نمی کنند اما اقتصاد مختصات خاص خود را دارد. برای مثال یک 
شرکت چینی که اپراتور یکی از بنادر بزرگ چین به حساب می آید 
به ش��کل همزمان در 18 بندر دیگر دنیا نیز فعالیت رس��می دارد. 
اگر در شرایط تحریم این شرکت حضور کشتی ایرانی را بپذیرد 
تح��ت تاثی��ر تحریم ها قرار گرفته و فعالیت اش در تمام بنادر دنیا 
نیز با مشکل مواجه می شود. از این رو این طبیعی است که برخی 
شرکت های اقتصادی مزایا و سود خود را در اولویت قرار دهند و 
نمی توان از دولت چین نیز انتظار داشت که به چنین مسائلی ورود 
کند. با این وجود چین در این س��ال ها همراهی خود با اقتصاد ما 
را نشان داده است در سال ۲01۴ میزان تبادل تجاری ما با چین 
ح��دود 51 میلی��ارد دالر ب��ود، اما این عدد امروز به 30 میلیارد دالر 
رس��یده که کاهش��ی حدودا ۴0 درصدی را نشان می دهد. این در 
حالی اس��ت که س��هم چین از تجارت ایران در سال ۲01۴ حدودا 
۲0 درصد بود اما امروز این سهم به مرز 30 درصد رسیده است. 
به این ترتیب هر چند که ارزش تجارت کاهش یافته، اما س��هم 
چین در اقتصاد ایران گسترش پیدا کرده است. هر چند در طول 
سال های گذشته کشورهای مختلفی در روند مذاکرات هسته ای 
ایران حضور داشته اند اما در واقعیت آنچه که به تصمیمات نهایی 
ختم می ش��ود مذاکره میان ایران و آمریکاس��ت و در واقع این دو 
کش��ور باید در این زمینه به جمع بندی نهایی برس��ند تا احیای 
مذاکرات ممکن شود. با این وجود چین بارها اعالم کرده که آماده 
افزایش تعامالت تجاری با ایران است و می توان انتظار داشت که 
با کنار رفتن محدودیت ها در مدتی کوتاه تجارت ایران با چین دو 
برابر شده و به مرز 60 میلیارد دالر برسد. امروز کشورهایی مانند 
عربستان سعودی یا امارات متحده عربی توانسته اند جایگاه ایران 
در میان شرکای تجاری چین در منطقه را بگیرند، اما با بهبود شرایط 
قطعا ما افزایش تعامل با چین را خواهیم داشت. چیزی که در آن 
تردیدی وجود ندارد این اس��ت که مذاکره در بهترین حالت یک 
فرآیند 50_50 به حساب می آید یعنی ما حتی اگر تمام مقدمات 
الزم را نیز فراهم کنیم و آماده رسیدن به توافق باشیم باز هم 50 
درصد کار باید از سوی طرف مقابل نهایی شود. از این رو تردیدی 
وجود ندارد که باید اقدامات الزم برای به نتیجه رساندن مذاکرات 
در دستور کار باشد. اما درعین حال باید تالش کرد در حوزه هایی 
فعالیت کنیم که تمام فرآیند آن از تصمیم گیری تا اجرا در اختیار 
خودمان باشد که سیاست هایی مانند خنثی سازی تحریم ها بخشی 
از آن است. ما باید از بن بستی که اقتصاد ایران در آن قرار گرفته 
خارج شویم و پیگیری سیاست های خنثی کننده تحریم قطعا یکی 
از اصلی ترین اولویت های آن به شمار می رود. در واقع مذاکرات باید 
در سطح سیاسی دنبال شود، اما نهادهای اقتصادی باید برنامه های 
مربوط به بهبود وضعیت داخلی کشور را در دستور کار قرار دهد. 
در ح��ال حاض��ر آن ط��ور که دولت اعالم کرده تجارت ایران چند 
اولویت دارد که بخش نخست آن به هند، چین و 15 کشور همسایه 
و منطقه مربوط می ش��ود؛ اما ما باید برای خنثی س��ازی تحریم ها 
برنامه های خود را گس��ترده تر کنیم به این معنا که حتی اگر در 
یک بازاری یک میلیارد دالر ظرفیت فروش وجود دارد نیز نباید 
بی اعتنا باشیم. کشورهای آفریقایی و آمریکای التین می توانند 
بهترین فرصت برای رسیدن به این اهداف باشند. با قراردادهای 
کوچک و متعدد می توان میزان تجارت خارجی کشور را گسترش 
داد. واقعیت این است که با گذشت حدود یکسال نمی توان کارنامه 
اقتصادی یک دولت را بررس��ی کرد یا با قاطعیت در رابطه با آن 
نظر داد. در واقع در بسیاری از سطوح تفاوتی میان دولت ها وجود 
ندارد زیرا ما در تعریف سیاس��ت های کالن و برنامه های مدون 
برای تجارت خارجی با مش��کل مواجه هس��تیم. متاسفانه دولت 
قبل به اقتصاد اهمیت چندانی نمی داد و جزو اولویت هایش نبود 
دولت روحانی یک سناریو داشت و آن به نتیجه رساندن مذاکرات 
و کنار رفتن تحریم ها بود. خوشبختانه امروز دیگر کسی نمی تواند 
از نعم��ت ب��ودن تحری��م یا عدم نیاز به مذاکره صحبت کند. اما ما 
باید بدانیم که برای بهبود شرایط تنها یک سناریو کافی نیست و 
برای تامین شرایط باید یک سیاست مدون و همه جانبه در نظر 
داش��ت. این که س��ازمان توسعه تجارت یا دیپلماسی اقتصادی در 
وزارت امور خارجه بهبود یافته تنها به دلیل حضور افرادی است 

که شرایط را می شناسند یا بسیار فعال هستند.

   چالش های بازار سهام
ادامه از صفحه یک... فعاالن در حوزه بورس این ترس را دارند که 
افزایش نرخ بهره بین بانکی بر نرخ های اوراق خزانه یا نرخ های 
سپرده تاثیر گذارد. قیمت گذاری های دستوری نیز موضوع مهمی 
به حساب می آید و رسیدن چند خبر بد در این رابطه تاثیر منفی 
بر بازار خواهد گذاشت. یکی از همین خبر های مربوط به قیمت 
گذاری ها سبب شد بورس کاال به حاشیه برده شود و دیگری هم 
دس��تورالعمل جدید برای بوروکراتیک کردن اخذ مجوز افزایش 
قیمت توس��ط ش��رکت ها بود که بس��یار موثر واقع شد.  تورم علی 
القاعده باید بر بازار سهام تاثیر مثبت داشته باشد، زیرا در این وضعیت 
س��ود پولی ش��رکت ها افزایش می یابد. در گزارش س��ه ماهه اول 
شرکت ها دیده شد، بسیاری از این شرکت ها سودآوری گزارش 
ک��رده بودن��د، البت��ه بحث تورم زدایی و ارقام واقعی را نداریم، زیرا 
سودآوری شرکت ها هم اسمی است و تورم زدایی شده به حساب 
نمی آید. تورم کش��ور قاعدتا بر قیمت دارایی ها اثر می گذارد و با 
رشد همراه می شود. سهام هم به همین شکل است با قیمت تورم 
ارتباط دارد، زیرا قیمت، سهم شرکت هایی است که فروش انجام 
می دهند و تورم در واقع با فروش آن ها به وجود می آید. تاثیرات 
جهانی هم در افت شاخص بورس نقش دارد و به طور مشخص 
کاهشی که در قیمت کامودیتی ها روی داد برهمین اساس است. 
ام��ا زمان��ی که کامودیتی ها با نرخ های قابل توجهی افزایش پیدا 
کرد و قیمت آن بسیار باال رفت، بازار تقریبا از آن تبعیت نکرد و 

پیدا بود که خوشبین نیست. 

اقتصاد كالن

 گروه اقتصاد کالن: قانون بهبود محیط کسب وکار ناکام مانده 
اس��ت. ناهماهنگی بین دس��تگاه ها، نبودن سیستم پشتیبانی و 
اهتمام جدی دستگاه ها به عنوان مهم ترین عوامل اجرا نشدن 
یا ناقص اجرا ش��دن قانون بهبود فضای کس��ب وکار محسوب 
می شود. به گزارش »تجارت«، اگرچه پیش از این، تنها بخش 
خصوصی بود که نس��بت به بی توجهی به قانون مذکور هش��دار 
می داد، اما دولتی ها هم اذعان داشتند که این قانون بعد از گذشت 
نزدیک 10 س��ال از تصویب آن به طور کامل اجرایی نش��ده و 
عمال ش��رایط برای کار س��خت تر شده است. عدم اجرای قانون 
بهبود مستمر فضای کسب و کار هم از سوی بخش خصوصی 
و هم از سوی دولت مورد انتقاد است. اگرچه پیش از این، تنها 
بخش خصوصی بود که نسبت به بی توجهی به قانون مذکور، 
در جلسات مختلف هشدار می داد؛ اما اخیرا دولتی ها هم اذعان 
کردند که این قانون به طور کامل اجرایی نش��ده اس��ت. حدود 
10 س��ال از تصویب قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار 
می گذرد. اما کارشناسان اعالم کرده اند که حدود 80 درصد از 

این قانون اجرا نشده است.
 به گفته کارشناسان، ناهماهنگی بین دستگاه ها، نبودن سیستم 
پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه ها مهم ترین عامل اجرانشدن 
یا ناقص اجرا ش��دن قانون بهبود مس��تمر فضای کس��ب و کار 
است. اما مرکز پژوهش های اتاق ایران با انتشار دومین گزارش 
پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، از اجرای 
6۴,15 درصدی احکام این قانون و دس��تیابی 58.15 درصدی 
به اهداف آن در سال 1۴00 خبر داده است. بر اساس یافته های 
پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در سال 1۴00، رقم 
شاخص کل اجرای احکام 53 گانه قانون معادل 6۴,15 درصد 
به دس��ت آمده اس��ت که نس��بت به سال 13۹۹ با رقم شاخص 

5۹.3۲، حدود 5 واحد افزایش نشان می دهد.
 یافته های پایش قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار در 
س��ال 1۴00 حاکی از این اس��ت که رقم ش��اخص کل دستیابی 
به اهداف 1۴ گانه قانون در این س��ال معادل 58,15 درصد به 
دس��ت آمده که نس��بت به س��ال 13۹۹ با رقم شاخص 5۲.3۹، 
معادل 6 واحد افزایش یافته اس��ت. همچنین یافته های پایش 
قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار در س��ال 1۴00 نشان 

می دهد که رقم ش��اخص کل اجرای احکام 53 گانه قانون در 
بخش حاکمیت )دستگاه های اجرایی( معادل 5۴,5۹ درصد، در 
بخ��ش خصوص��ی و تعاونی )اتاق ها( معادل ۴0.8۲ درصد و در 
بخش مشترک )شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی( 
معادل ۹0.۲6 درصد بوده است. در گزارش سال 1۴00 میزان 
اجرای احکام شماره ۴، 18، ۲0، ۲۲، ۲5، ۲6، ۲۷، ۲۹، 31، 35، 
۴3 و ۴8 با مقدار 100 درصد، بیشترین و میزان اجرای احکام 
ش��ماره 3۴ )صفر درصد( و 5 ش��ماره پنج )15 درصد( کمترین 

مقدار را نشان می دهند. 
بررسی ها نشان می دهد میزان دستیابی به هدف 11 »افزایش 
نقش شورای گفتگو در اصالح، حذف یا وضع مقررات در جهت 
بهبود محیط کسب وکار« دارای بیشترین مقدار )88,0۴ درصد( 
و دستیابی به هدف 1۴ »جبران خسارت فعاالن اقتصادی ناشی 
از اتخ��اذ تصمیم ه��ای دول��ت در زمینه قطع خدمات برق، گاز و 
مخاب��رات« دارای کمترین مقدار )۹8.۲۷ درصد( بوده اس��ت. 

فعاالن اقتصادی و خبرگان حوزه کس��ب وکار ش��رکت کننده 
در نظرس��نجی پایش قانون )108 ش��خص حقیقی و حقوقی(، 
می��زان اج��را و تحق��ق اهداف 30 حکم از احکام 53 گانه قانون 
را مع��ادل ۴5,۲5 درص��د اع��الم کرده اند. از بین 1۷ دس��تگاه 
اجرای��ی ی��ا نهادی که به طور مس��تقیم در این قانون برای آنها 
وظایف و احکامی تعریف ش��ده و با آنها مکاتبه به عمل آمده 
بود؛ فقط ۹ دس��تگاه و نهاد نس��بت به ارس��ال پاس��خ نامه و یا 
اطالعات مورد نیاز در قالب جداول درخواستی و یا تهیه گزارش 
عملکرد، اقدام کردند. قانون بهبود مس��تمر محیط کس��ب وکار، 
یکی از مهم ترین قوانین مرتبط با محیط کس��ب وکار کش��ور 
اس��ت که به زعم طراحان و تصویب کنندگان آن، اجرای کامل 
و دس��تیابی به اهداف تعیین ش��ده آن، تا حد بس��یاری در بهبود 
شرایط کسب وکار در کشور و رفع موانع موجود مؤثر واقع خواهد 
ش��د. در همین راس��تا و از زمان تصویب این قانون در بهمن ماه 
13۹0 تاکنون، گزارش های نظارتی مختلفی از عملکرد اجرای 

این قانون توسط نهادهای گوناگون به ویژه مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی تهیه و انتشار یافته اند که رویکرد عمده 
آنها، دریافت گزارش عملکرد ( عمدتًا فرایندی)از دستگاه های 
اجرایی مرتبط به صورت ش��فاهی یا کتبی و جمع بندی آن در 
قالب س��ه گروه احکام اجراش��ده، ناقص اجرا ش��ده و اجرانشده 
به همراه ارائه تحلیل ها و مستندات فرایندهای اجرایی مربوط 
بوده است که در جای خود قابل تقدیر است. با توجه به اهمیت 
اجرای این قانون از منظر بخش خصوصی کشور، رویکرد جدید 
اتاق ایران در دوره نهم، پایش دورهای و مستمر شاخص های 
عملکردی مرتبط با اهداف قانون توس��ط مرکز پژوهش های 
ات��اق ای��ران به منظور آگاهی از آخری��ن وضعیت اجرای قانون 
بهبود مستمر محیط کسب وکار و ارزیابی میزان تحقق اهداف 
و اثربخشی آن است. در این گزارش که دومین گزارش مرکز 
پژوهش ه��ای ات��اق ایران در زمین��ه پایش اجرای قانون بهبود 
مستمر محیط کسب وکار در سال 1۴00 است؛ استفاده از روش 
جدیدی برای پایش مورد توجه قرار گرفته که در آن عالوه بر 
تعریف ش��اخص های عملکردی مرتبط با اهداف تدوین قانون 
و استعالم اطالعات شاخص ها از دستگاه های اجرایی ذی ربط، 
نس��بت به دریافت نظرهای خبرگان حوزه کس��ب وکار از طریق 
نظرس��نجی از فعاالن اقتصادی در س��ه اتاق اصناف، تعاون و 
بازرگانی ایران نیز اقدام ش��ده و محاس��به نهایی میزان )درصد( 
تحقق احکام و اثربخشی اجرای قانون بر اساس تلفیق نتایج این 
دو گروه از اطالعات حاصل شده است. همچنین در فصل های 
مختلف این گزارش به صورت تفصیلی در مورد روش شناس��ی 
اج��رای پای��ش، وضعیت اجرای هری��ک از 53 حکم مندرج در 
قان��ون، دالی��ل ناکامی در تحقق اهداف، بررس��ی نقاط قوت و 
ضعف قانون و تعیین موارد نیاز به بازنگری و اصالح و پیشنهاد 
راهکارهایی برای هرچه بهتر اجرا ش��دن و افزایش اثربخش��ی 
قانون ارائه ش��ده اس��ت. طبق این گزارش، معدود دستگاه های 
اجرایی کش��ور، همکاری مناس��بی در زمینه تأمین اطالعات 
بهنگام مورد نیاز برای محاس��به ش��اخص های مربوط داشتند؛ 
ازاین رو در مورد آن دسته از اطالعاتی که دستگاه های اجرایی 
ذی ربط در اختیار اتاق ایران نگذاش��تند، از داده های موجود در 

گزارش سال گذشته استفاده شده است.

»تجارت« از موانع اجرای صحیح قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گزارش می دهد

ریشه ناکامی قانون بهبود کسب و کار

سرمقاله

چشم انداز غم انگیز »یوآن«
  گروه اقتصاد کالن: یوآن ماه آگوست را با کندی آغاز کرد و کاهشی را که در پنج ماه 
گذشته متحمل شده بود ادامه داد، در حالی که اقتصاد چین همچنان نگران قرنطینه های 

کووید و تشدید تنش های بین المللی است.
 به  گزارش ایس��نا و به نقل از فایننس، آخرین داده های اقتصادی، هم از س��وی اداره 
ملی آمار و هم نظرسنجی خصوصی نشان داد که فعالیت کارخانه ها در ماه جوالی در 
بحبوحه نگرانی های مداوم در مورد قرنطینه های کووید و چش��م انداز تیره جهانی که 

تقاضا را تحت فشار قرار داده کاهش یافته است. 
آلوین تان، رئیس استراتژی FX آسیا در RBC Capital Markets گفت که خوانش 

شاخص مدیران خرید )PMI( وضعیت شکننده اقتصاد را برجسته می کند
. با نش��انه های فزاینده مبنی بر اینکه پکن تمایلی به اعمال محرک های بزرگ برای 
دس��تیابی به هدف رش��د اقتصادی در س��ال ندارد و در عوض به دنبال بهترین نتیجه 

اس��ت، بانک خلق چین )PBOC( ممکن اس��ت مجبور ش��ود برای حمایت از اقتصاد 
ب��ر کاه��ش ن��رخ ارز تکیه کند. تان افزود: رش��د جهانی و تقاضای صادرات در ماه های 

آینده بیشتر ضعیف می شود. یوان فراساحلی در 6.۷۴۹۹ در هر دالر باز شد و ظهر به 
6.۷515  تغییر کرد که 8۲ پیپ کمتر از اواخر جلسه قبلی بسته شد. 

قب��ل از ب��از ش��دن ب��ازار، بان��ک خلق چین ن��رخ میانی را 6.۷۴6۷ در ه��ر دالر تعیین 
ک��رد ک��ه 30 پی��پ ضعیف ت��ر از ن��رخ قبل��ی 6.۷۴3۷ ب��ود. معامله گ��ران گفتند که 
 بیش��تر تمرک��ز ب��ازار در ای��ن هفت��ه ب��ر روی تور آس��یایی نانس��ی پلوس��ی، رئیس 
مجل��س نماین��دگان آمری��کا و توقف احتمالی در تای��وان خواهد بود که می تواند باعث 
س��ردی روابط بین پکن و واش��نگتن ش��ود. رئیس جمهور چین، ش��ی جین پینگ هفته 
گذشته به همتای آمریکایی خود جو بایدن هشدار داد که واشنگتن باید به اصل چین 

واحد پایبند باشد.
 در اواسط روز، شاخص جهانی دالر نسبت به بسته شدن قبلی 105.۹03 کاهش یافت، 

در حالی که یوان فراساحلی 6.۷608 در هر دالر معامله شد. 

تأمین مالی بخش کشاورزی در خدمت بخش خصوصی است علت عدم بازگشایی نماد سرخابی ها چیست؟
 در حالی که حدود پنج ماه از پایان پذیره نویسی سرخابی ها گذشته و وعده های 
زیادی در مورد زمان بازگشایی نماد دو باشگاه از سوی سازمان خصوصی سازی 
داده شده، این اتفاق هنوز رخ نداده و رئیس سازمان بورس در آخرین اظهارنظر 
خود اعالم کرد دو باش��گاه اس��تقالل و پرس��پولیس باید اطالعاتی که فرابورس 
می خواهد را افش��ا کنند. مجید عش��قی در گفت وگو با ایس��نا، به این س��وال که آیا 
دلیل عدم بازگشایی نمادهای استقالل و پرسپولیس عدم افشای قراردادهای این 
دو تیم است، پاسخ داد: یک موضوع افشای قراردادها و موضوع دیگر  برگزاری 

مجامع فوق العاده برای اصالح اساسنامه است. اگر این اتفاق رخ دهد نمادها بازگشایی خواهد شد. وی ادامه داد: 
دو تیم اس��تقالل و پرس��پولیس باید اطالعاتی که فرابورس می خواهد را حتما افش��ا کنند. بر اس��اس این گزارش، 
پذیره نویس��ی تعداد یک میلیارد و ۲36 میلیون و ۹۹ هزار و 656  س��هم از س��هام جدید ش��رکت فرهنگی ورزش��ی 
استقالل ایران )سهامی عام( در نماد معامالتی )استقاللح 1( و تعداد یک میلیارد و 3۴ میلیون و 8۴0 هزار و 56۷ 
س��هم از س��هام جدید ش��رکت فرهنگی ورزش��ی پرسپولیس )سهامی عام( در نماد معامالتی )پرسپولیسح 1( ناشی 
از س��لب حق تقدم به روش ثبت س��فارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، از 15 اس��فندماه آغاز ش��ده بود 

سرانجام در ۲8 اسفند به پایان رسید. 

   رئیس کل بانک مرکزی گفت: تأمین مالی کشاورزی قراردادی به دلیل اینکه 
هدفمند و در خدمت بخش خصوصی اس��ت، اهمیت به س��زایی دارد. به گزارش 
خبرگ��زاری تس��نیم، عل��ی صالح آبادی در مراس��م رونمای��ی از طرح تامین مالی 
زنجیره ای در بخش کش��اورزی با تاکید بر کش��اورزی قراردادی، اظهار داش��ت: 
کش��اورزی قراردادی اتفاق خوبی اس��ت و در این طرح از نظام س��نتی به مدرن 
حرکت می کنیم.  وی افزود: از نظر ما مهم ترین اقدام این اس��ت که این تامین 
مالی در بخش خصوصی انجام می شود، زیرا در حوزه کشاورزی بخش خصوصی 

فعالیت بیشتری دارد. اهمیت دیگر موضوع این است که تامین مالی هدفمند است.  صالح آبادی گفت: در تامین 
مالی کش��اورزی قراردادی، بانک مرکزی، وزارت جهاد کش��اورزی، بانک ها و ش��رکت های فعال با هم همکاری 
خوبی دارند.  رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی از مباحث مهم در کشاورزی قراردادی این است که آموزش 
الزم به افراد ارائه ش��ود، در همین زمینه پیش��نهاد می کنند بحث آموزش بانک ها و ذی نفعان دنبال ش��ود و باید 

جزوه تهیه و دوره آموزشی برگزار شود.  
وی پیشنهاد داد: شرکت های موفق مدل های خود را ارائه کنند و بانک ها نیز فعال شود؛ همچنین زیرساخت های 

قانونی برای توسعه کار فراهم و همکاری فرابخشی انجام شود.  

   گروه اقتصاد کالن: قیمت طال دیروز سه شنبه به باالترین 
حد خود در چهار هفته گذشته رسید و روند پیروزی خود را تا 
پنجمین جلسه افزایش داد، زیرا کاهش ارزش دالر آمریکا 
و بازده خزانه داری باعث افزایش تقاضا برای این فلز امن 
در بحبوحه نگرانی ها نس��بت به کندی اقتصاد جهانی ش��د. 
به گزارش ایس��نا، بهای هر اونس طال در س��اعت ۷ و ۲5 
دقیقه صبح به وقت شرقی با 1.3 درصد افزایش به 1۷۷3 
دالر و 80 س��نت رس��ید و قیمت طالی آمریکا نیز با 0.0۷ 
درصد افزایش به 1۷۷۴ دالر و 80 س��نت رس��ید. دالر در 
برابر رقبای خود با 0.۲ درصد کاهش به پایین ترین حد در 

یک ماه گذش��ته رس��ید و طالی 
دالری را برای سایر دارندگان ارز 
ارزان تر کرد. بازده خزانه داری 10 
ساله ایاالت متحده به پایین ترین 
حد در چهار ماه گذش��ته رس��ید و 
هزین��ه فرصت نگهداری طالی 
ب��دون بهره را کاهش داد. ادوارد 
 ED&F Man می��ر، تحلیلگ��ر

Capital Markets می گوی��د: طال می تواند اندکی باالتر 
از 1800 دالر باشد زیرا دالر در طول ماه اگوست به تضعیف 

خ��ود ادامه می دهد. اگر اوضاع به 
خوب��ی پیش نرود، ف��درال رزرو 
ممکن اس��ت در مقطعی افزایش 
ن��رخ به��ره را متوق��ف کن��د ت��ا 
اقتصاد بهبود یابد. نظرس��نجی ها 
نش��ان داد ک��ه کارخانه ه��ا در 
ایاالت متحده، اروپا و آسیا در ماه 
جوالی با کاهش تقاضای جهانی 
و محدودیت های سختگیرانه چین برای کووید-1۹ تولید 
را کاه��ش داده اند. بر اس��اس گ��زارش رویترز، هزینه های 

ساخت وساز ایاالت متحده در ماه ژوئن 1.1 درصد کاهش 
یاف��ت. ط��ال که به دلیل انتظارات کاهش نرخ بهره تمایل 
ب��ه افزای��ش قیمت دارد، از زمان س��قوط در ۲1 جوالی به 
پایین ترین س��طح خود در بیش از یک س��ال اخیر، نزدیک 
ب��ه 100 دالر افزای��ش یافت��ه اس��ت. ت��رس از رکود نیز بر 
ریس��ک پذیری سرمایه گذاران تأثیر گذاشته است. در بازار 
س��ایر فلزات ارزش��مند، بهای هر اونس نقره با 0.۴ درصد 
کاهش به ۲0.۲6 دالر رسید، پالتین در ۹06.۹۴ دالر ثابت 
ماند، در حالی که پاالدیوم با یک درصد افزایش به ۲۲15 

دالر و 1۲ سنت رسید.  

قيمت طالی جهانی اوج گرفت

یادداشت

  گ�روه اقتص�اد کالن: صنع��ت ف��والد چین در حال ورود به دوره 
جدید پرمخاطره ای است زیرا بدتر شدن بحران امالک تقاضا را 
به خطر می اندازد. به گزارش ایسنا، لی گانپو، موسس و رئیس 
گروه فوالد Hebei Jingye در نشس��ت خصوصی ش��رکت در 
ماه ژوئن هش��دار داد که حدود یک س��وم کارخانه های فوالد 
چین ممکن است در فشاری که احتماال پنج سال طول بکشد، 

ورشکست شوند.
 بر اساس متنی از این گردهمایی که توسط بلومبرگ نیوز دیده 
ش��ده اس��ت، او گفت: کل بخش در حال زیان دهی اس��ت و من 
در ح��ال حاض��ر نمی توانم نقطه عطفی را ببینم. بحران امالک 
و مس��تغالت امس��ال بیشتر ش��ده است و توسعه دهندگان را به 
بانک ها کشانده و پکن را مجبور کرده است تا بلندپروازی های 

رش��د خ��ود را کاه��ش ده��د. 
کارخانه های فوالدی که در س��ال 
گذشته بیش از یک میلیارد تن تولید 
کردن��د، یعنی حدود نیمی از تولید 
جهانی، به ش��دت در برابر رکودی 
که قیمت سنگ آهن و معدنچیان 
از اس��ترالیا ت��ا برزی��ل را نیز تحت 
تاثیر قرار داده، آسیب پذیر هستند. 
شاخص مدیران خرید فوالد در ماه 
ج��والی به کمترین میزان خود از 

س��ال ۲008 رس��ید و گروه گلدمن س��اکس تقاضا را در س��ال 
ج��اری 5 درص��د کاهش داد. بخش امالک حداقل یک س��وم 

تقاض��ای فوالد چین را تش��کیل 
می ده��د. فرات��ر از بحران کنونی، 
ای��ن صنعت با چالش های عمیقی 
مواجه اس��ت زیرا مدل رش��دی که 
اقتص��اد چین را برای دهه ها حفظ 
کرده اس��ت، نش��انه هایی از فشار 
را نش��ان می دهد. به نظر می رس��د 
رئیس جمه��ور ش��ی جی��ن پینگ 
تمایلی به استفاده از سطوح مخارج 
زیرساختی و محرک های مالی که 
ای��ن بخ��ش را پ��س از بحران بزرگ مال��ی و رکود بازار امالک 
در س��ال های ۲015 تا۲016 احیا کرد، ندارد. مانع اصلی برای 

فوالد در کوتاه مدت، موجودی زیاد امالک ناتمام اس��ت که با 
موج اخیر تحریم های وام مس��کن برجس��ته شده است. قیمت 
فوالد ساختمانی نیز با کاهش میلگرد، به پایین ترین حد در دو 
س��ال گذشته س��قوط کرد. کارخانه های فوالد زمانی به عنوان 
قهرمانان توس��عه اقتصادی چین ش��ناخته می شدند و برخی از 
آنها از کارگاه های ریخته گری روس��تایی به ش��رکت های چند 
میلی��ارد دالری رش��د کردن��د. در حالی که فعالیت های امالک 
و مس��تغالت باید در نقطه ای از انقباض متوقف ش��ود، به نظر 
می رس��د ک��ه احتمال ایج��اد آن نوع رونق هایی که بزرگ ترین 
اقتصاد آس��یا را در چند دهه گذش��ته ش��کوفا کرده است، اندک 
باش��د. ژو گوس��ن، معاون شرکت دولتی فوالد چینی شوگانگ 
در نشس��تی در پکن گفت: س��ه ماهه س��وم س��خت ترین زمان 

بحران امالک چین تهدیدی برای صنعت فوالد


