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«همدلی» از شتاب عربستان برای گرفتن جای ایران در بازارهای جهانی نفت و بی نیازی بازارها به نفت آنها گزارش می دهد

همدلی| فاطمه آقاییفرد -چند ماهی تا آغاز
تحریمهای نفتی علیه ایران زمان باقی مانده ،اما
عربستان هنوز بازی شروع نشده ،بهنظر میرسد
که بازنده بزرگی اســت .نزدیک به دو ماه بعد از
خروج ترامپ از برجام از بلومبرگ خبر میرسد
که سعودیها تحت فشار رئیسجمهوری آمریکا
برای افزایش تولید شــتاب کردند ،غافل از اینکه
هنــوز بازارهای جهانی نیاز بــه نفت اضافی این
کشور را احساس نمیکنند.
در روزهایــی که هنوز رد پای ایران از بازارهای
جهانی پاک نشده و نزدیک به چهار ماه تا نصف
شدن صادرات کشور ما زمان باقی مانده ،مقامات
ســعودی به صراحت اعــام میکنند که کمی
شتابزده وارد بازی نفتی ایران و ترامپ شدهاند و
محصولی را که برای جبران خأل ناشی از خروج
ایران از بازارها تولید کرده بودند ،روی دستشان
باد کرده است.
اگر چه قصه خــروج ایران از بازارهای جهانی
برای بســیاری از کشــورهای وابســته به نفت
وسوســهانگیز بود و با فشــار ترامپ سعودیها
اولین صادرکنندهای بودند که میخواستند جای
خالی آن در بازارهای جهانی را برای مشــتریها
پرکرده باشــند ،اما بهنظر میرسد که در اینباره
کمی عجوالنه عمــل کردهاند و باید این افزایش
تولید را به روزهای پاییزی که مصادف با تحریمها
علیه کشور ما بود ،موکول میکردند .شکی نیست
که ایران یکی از بزرگترین کشورهای صادرکننده
نفت است که صادرات بیش از دو میلیون و 600
هزار بشــکه در روز ،اگر آنطــور که ترامپ گفته
دست از بازارهای جهانی بکشد ،خأل قابلتوجهی
در این بازارها ایجاد خواهد شد که میتواند برای
خریداران طالی سیاه گران تمام شود.
اما نگرانی بزرگتر این است که تا رسیدن زمان
تحریمهای نفتی و نصف شــدن میزان صادرات
ایران ،چه کســی توان جایگزین کردن این جای
خالی را در بازارهای جهانی دارد ،و دغدغه مهمتر
اینکه عالوه بر پیدا کردن کشور مناسب برای پر
کردن این خال نفتی ،باید در یک زمان مشخص
شروع به جبران شود که این نفت اضافی در بازار
مشتری داشته باشد.
البتــه که به باور بســیاری از تحلیلگران هیچ
یک از قدرتهای نفتی از قبیل آمریکا ،روسیه یا
عربستان توان این کار را ندارند ،شاید با این باور
بود که حاال عربستان هنوز تحریمها شروع نشده
و خأل نفتی در بازارهای جهانی کلید نخورده ،زیر
بار فشــارهای ترامپ رفت تا آنجا که بتواند برای
جبران این جای خالی تا پاییز سال جاری تالش
خود را کرده باشد.

تصادف سعودیها با دیوار!

این چنین روزهای گرم تابســتان با قصه داغ
نفتیها در گذر است تا تب طالی سیاه در رسانهها
حســابی داغ باشد؛ داســتانهایی از سرنوشت
اقتصاد کشــورهای وابســته به این محصول یا
سرنوشت قیمت نفت که همگی به گونهای روایت
یشوند که گویی از این پس مشتریها به جنگ
م
قحطی بروند ،به گوش میرسد.
حاال تا معلوم شدن وضعیت تحریمهای نفتی
آمریکا علیه ایران ،سرنوشــت طالی ســیاه در
بازارهای جهانی در هالــهای از ابهام قرار گرفته
اســت .داســتان این تحریمها نه تنها ایران ،که
اقتصاد همه کشــورهای وابسته به نفت را معلق
نگه داشته اســت .اگر ایران با تولید بیش از سه
میلیون و  800هزار بشکه نفت در روز و صادرات
دو میلیــون و  600هــزار بشــکه در روز ،طبق
خواســته ترامپ از بازارهای جهانی خارج شود،
خال بزرگی در وضعیت عرضه طالی سیاه ایجاد
خواهد شــد که به باور بســیاری از کارشناسان
نفتی ،پر کردن این خأل کار هر کسی نیست.
وقتی نفت اضافی در بازار خریدار ندارد
ایران که قرار بود به پشتوانه برجام میزان تولید
نفت خود را به چهار میلیون بشکه در روز افزایش
دهد و به موازات آن صادرات خود را نیز باالتر ببرد،
حاال در حالی قرار است از بازارهای جهانی حذف
شــود که بســیاری از تولید کنندگان نگران باال
رفتن قیمتها هستند .از این رو بود که عربستان
کمی زودتر از قرار ایران و ترامپ وارد کار شد تا با

افزایش تولید نفت ،رد پای ایران را برای همیشه
از بازارهای جهانی پاک کند ،اما ماجرا آنطور که
سعودیها میخواستند پیش نرفت و از نیمههای
راه ناتوانی خود را رسانهای کردند .به گزارش ایرنا
به نقل از بلومبرگ ،عربستان تحت فشار دونالد
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش تولید
نفت شــتاب کرد ،اما ریاض حاال فهمیده است
که شــاید بازارهای جهانی نیازی به نفت اضافی
سعودی ها نداشته باشد.
بر اســاس این گزارش ،نفت عربستان در ماه
گذشته میالدی (ژوئن) بیشترین میزان تولید در
ســه سال اخیر را تجریه کرد .ترامپ از عربستان
خواســته بود تا برای جبــران کاهش احتمالی
عرضه نفت ایران ،تولید خــود را افزایش دهد.
اما ســعودیها قادر نیستند تولید اضافی خود را
به فروش برســانند .به گفتــه منابع آگاه ،برخی
مقام های سعودی در محافل خصوصی گفتهاند
کــه در افزایــش تولید خود تعجیل کــرده اند.
مارتین رتس ،مدیر اجرایی بانک سرمایه گذاری
«موگان استنلی» در لندن گفت :عربستان و دیگر
اعضای اوپک قبل از آغاز تحریم های ایران تولید
خود را به سرعت افزایش دادند .از همین رو ،این
اقدام به دلیل همزمان نشدن با تاثیرات تحریمها
باعث ایجاد فشــار بر قیمت نفت شــده اســت.
وزارت نفت عربســتان ســعودی روز پنجشنبه
بیانیهای غیر عادی صادر کرد که نشان از نگرانی
و ناخرســندی ریاض دارد .ایــن بیانیه هرگونه

نگرانــی «بیاســاس» در مورد عرضــه بیش از
اندازه توسط عربســتان را رد کرد .ریاض مدعی
اســت که صادرات نفت در مــاه جاری به ثبات
رســیده و ماه آینده (اوت) کاهش پیدا می کند.
ســعودی ها ،برخی کشــورهای عضو شــورای
همکاری خلیج فارس و روســیه ماه گذشته در
جلســه ای وعده دادند که برای کاهش تاثیرات
ناشــی از کاهش احتمالی صادرات نفت ونزوئال ،
لیبی و ایران تولید خود را تا یک میلیون بشکه در
روز افزایش دهند.
قیمت نفت در هالهای از ابهام فرورفت
این تصمیــم به دلیل فشــار ترامــپ اتخاذ
شــد .از آن هنگام بهــای نفت تــا  73دالر در
بشــکه کاهش یافته اســت .این امــر به دلیل
بازگشــت بخشــی از نفت لیبی به بازار و جنگ
تجــاری میــان آمریــکا و چیــن بوده اســت.
مــارک ویتنــر ،رئیــس مرکز تحقیقــات نفت
سوســیته جنرال ،در نیویورک اظهار داشــت:
«ســعودی ها نگران فشار بر بهای نفت و کاهش
آن هســتند .آنها ســعی دارند قیمــت نفت را
حدفاصل  70تا  80دالر در بشــکه نگه دارند».
عربســتان ابتدا قصد داشــت تولید خــود را به
 10.8میلیون بشــکه در روز برســاند .اما افراد
مطلــع می گوینــد که ایــن میــزان تولید به
قدرت تقاضای داخلی و خارجی بســتگی دارد
و ممکــن بیــن  10.6میلیون تــا  11میلیون
بشکه در نوســان باشــد و در همان حد بماند.

منابــع آگاه خبــر دادنــد کــه عربســتان روز
چهارشنبه به ســایر تولیدکنندگان نفت اطالع
داده اســت کــه میــزان تولید این کشــور در
ماه ژوئیه مشــابه مــاه ژوئن خواهد بــود و زیر
 10.5میلیــون بشــکه در روز باقــی می ماند.
به نوشته بلومبرگ ،هنوز تاثیر تحریم های آمریکا
بر نفت ایران مشخص نیست .این موضوع نقش
مهمــی در تعیین نتیجه نهایی خواهد داشــت.
دولــت ترامپ از  18اردیبهشــت کــه از برجام
خارج شــده ،ســیگنال های متناقضی فرستاده
است .آمریکا ماه گذشته مدعی بود که قصد دارد
صادرات نفت ایران را به طور کامل قطع کند اما
«مایک پمپئو» وزیر خارجه و «استیو منوچین»
وزیــر خزانــه داری آمریکا اخیرا گفتــه اند که
رویکرد منعطفی در این باره اتخاذ خواهند کرد.
به گفته منابع آگاهی که با ســعودی ها صحبت
کرده اند و خواســته اند که نامشان فاش نشود،
تا زمانــی که تحریم هــای ماه نوامبــر آمریکا
علیــه ایران اعمال نشــود نمی تــوان در مورد
عرضــه نفت بیشــتر به بــازار اظهارنظــر کرد.
به همین دلیل ،به نظر می رســد که سعودیها
درحــال حاضر برای فروش همه نفت خود دچار
مشــکل شــده اند .یکی از علل دیگر آن است
که خرید نفت خام در آســیا کاهش پیدا کرده
اســت زیرا کشــورهای این قاره دربــاره قدرت
خریــد و تقاضــای خــود نگرانی هایــی دارند.
آمریتا سن ،تحلیلگر ارشد حوزه نفت در شرکت
انرژی اسپکتس ،میگوید« :افزایش عرضه نفت
شــورای همکاری خلیج فارس و روسیه درحالی
اســت که بازارها امکان پاالیش بیشتر ندارند».
آمــار و بررســی های بلومبرگ نشــان میدهد
کــه صــادرات نفت خــام عربســتان در نیمه
اول مــاه ژوئیه بــا  500هزار بشــکه کاهش تا
 6.7میلیون بشــکه در روز پایین آمده اســت.
در بیانیهای که عربســتان روز پنجشنبه منتشر
کرد ،از ادیب األعلمی ،نماینده سعودی در اوپک
نقل شده است که میزان تولید نفت این کشور در
ماه جاری مشابه ماه ژوئن خواهد بود و در ماه اوت
تا یکصد هزار بشکه در روز کاهش پیدا می کند.
بلومبرگ نوشــته ،حتی اگــر تولید نفت برخی
کشورها کاهش پیدا کند نگرانی هایی در مورد توان
عربستان برای افزایش ظرفیت خود و جلوگیری
از کمبود عرضه در بازارهای جهانی وجود دارد.
ویتنر اظهار داشت« :به سختی می توان گفت که
شــاهد کاهش جریان انتقال نفت ایران بوده ایم.
این درحالی اســت که تولید نفت خام عربستان
افزایش پیدا کرده و این ظرفیت اضافی در ماههای
آتی یک مساله اساسی خواهد بود».

گوشه

تجارت

آیا ارز مسافرتی حذف میشود؟
هــر روز احتمــال حذف ارز مســافرتی به
مســافران بیشتر شــده و در این حالت هنوز
مشخص نیست که اگر قرار باشد پرداخت ارز
رســمی قطع شود چه سیاستی جایگزین آن
خواهد شد ،اما بعید نیست که در زمره ارزهایی
قرار گیرد که در بازار ثانویه و به گروه ســوم
کاالیی پرداخت میشود.
در حدود ســه ماه گذشــته که سیاســت
جدید ارزی دولت برای ســاماندهی بازار ارز
اجرایی شده مســافران نیز برای دریافت ارز
شامل شرایط جدیدی شــدند .به طوری که
برای مســافران حداکثر مبلغ  ۱۰۰۰دالر در
نظر گرفته شد که برای کشورهای هم مرز و
مشترک المنافع به  ۵۰۰دالر میرسد.
اما با توجه به اینکه دالر اختصاص یافته به
مسافران حدود  ۴۳۰۰تومان بوده و با قیمت
بازار آزاد که تــا بیش از  ۸۰۰۰تومان معامله
میشــود اختالف قابل توجهــی وجود دارد،
همین امر موجب ایجــاد فعالیتهای داللی
و فروش ارز دریافتی بابت ســفر در بازار شده
است.
در مدت اخیر بحثهای زیادی در رابطه با
حذف ارز مسافرتی به متقاضیان مطرح شد و با
اینکه بارها شایعات زیادی در رابطه با احتمال
حذف آن وجود داشت ،اما درنهایت مورد تایید
قرار نگرفت .این در حالی اســت که به تازگی
حتی بخشنامه صادره یکی از بانکها به شعب
رسانهای شــد که در آن عنوان شده بود باید
از روز شــنبه همزمان با  ۳۰تیرماه پرداخت
ارز مســافرتی متوقف شود ،اما در نهایت این
موضوع ظاهرا لغو شده و روال همچنان ادامه
خواهد داشت.
با این حال برخی خبرها از این حکایت دارد
که ممکن اســت به زودی این اتفاق بیفتد و
پرداخت ارز  ۴۲۰۰تومانی به مسافران متوقف
شــود ،اما در این حالت اینکه باید مسافر ارز
مورد نیاز خود را از چه محلی تامین کند جای
سوال خواهد بود .از سویی این موضوع وجود
دارد کــه بازار آزاد ارز را دولت و بانک مرکزی

به رسمیت نمیشناسد و هرگونه معاملهای در
آن قاچاق محسوب میشود چرا که صرافیها
حق خرید و فروش اســکناس ارز را ندارند در
این حالت ورود مسافر به بازار وقتی که بانک
مرکزی تامین کننــده ارز آن نخواهد بود به
نوعی انجام کاری قاچاق از سوی او محسوب
شده و البته اگر راهکاری برای مسافر تعیین
نشود این اقدام بانک مرکزی به معنی تشویق
مسافر به انجام امری قاچاق و ممنوعه خواهد
بود.
اما به طور حتم حذف ارز مســافرتی بدون
در نظر گرفتن محلی بــرای تامین آن انجام
نخواهد شــد این در شــرایطی است که در
مدت اخیر رایزنی و مذاکــرات زیادی ظاهرا
بین بانک مرکزی و سازمان گردشگری برای
ایجاد راهکاری انجام شده ،اما هنوز موضوعی
مشخص و نهایی نشده که برخی خبرها از این
حکایت دارد که تامین ارز مسافران نیز در بازار
ثانویه ارزی احتماال انجام خواهد شد.
بازار ثانویه ارزی محلی برای تامین ارز وارد
کنندگان است که از محل  ۲۰درصد ارز ناشی
از صادرات غیرنفتی برای کاالهای گروه سوم

که از ضرورت کمتــری واردات آنها برخوردار
است انجام میشود.
این تامین ارز در سامانه نظام یکپارچه ارزی
(نیما) قرار داشــته و معامــات در آن انجام
میشود ،اما برخالف گروه اول و دوم کاالیی که
ارز آنها با نرخ رسمی بانک مرکزی که اکنون
حدود  ۴۳۰۰تومان برای دالر است انجام می
شــود برای گروه سوم با نرخ توافقی و رقابتی
است به طوری که تاکنون قیمت  ۷۵۰۰تومان
هم برای دالر تعیین و معامله شــده است .از
این رو اگر قرار باشــد تامین ارز مسافران در
بازار ثانویه انجام شــود هزینه آنها در مقایسه
با ارز ارزان تری که این روزها دریافت میکند
باال خواهد رفت.
آخرین آمار از این حکایــت دارد که بانک
مرکزی طی حدود ســه ماه گذشته بیش از
 ۳۰۰میلیون دالر از بابت ســفرهای خارجی
پرداخت کرده که این مورد انتقاد کارشناسان
قرار دارد آنها تاکید دارند نباید در شرایطی که
تامین ارز واردات با مشکل مواجه خواهد شد
تا این اندازه ارز با نرخ پایین در اختیار مسافر
قرار گیرد.

تاثیر سرمازدگی بر محصوالت جالیزی

کاهش  80درصدی واردات میوه در تابستان

ایلنا| رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی
گفت :واردات میوه با توجه به قیمت ارز مقرون
به صرفه نیست و ما شنیده ایم با شرکت هایی
کــه بی ربط به موضوع میوه بودند اما واردات
میوه با ارز دولتی داشــتند قرار است برخورد
شــود اما هنوز اطالع دقیقــی در این زمینه
نداریم.
اســداهلل کارگر رئیس اتحادیه صنف میوه
و ســبزی ،در خصوص دالیل کاهش واردات
میوههای اســتوایی اظهار کرد :واردات ما به
صورت ناخواسته و غیر تعمدی تقریبا لغو شده
اســت و اگر هم وارد شود بسیار ناچیز است.
دالیل این کاهش متعدد اســت و این دالیل
مکمل یکدیگر هستند .یکی از این موارد بحث
ارز است که واردات این میوه ها با این قیمت
ارز مقرون به صرفه نیست.
وی افــزود :دلیل دیگر آن این اســت که
میوههای فصلی داخلی بسیار مقرون به صرفه
و مرغوب تر اســت و بنابراین دیگر نیازی به
میوه های وارداتی نیست و خوشبختانه واردات
بسیار کم شده و فقط حدود  20درصد میوه
خارجی وارد می شود.
کارگــر در رابطه بــا انواع میــوه وارداتی
خاطرنشان کرد :میوه های مجاز برای واردات
انبه ،موز ،آناناس و نارگیل اســت که در حال

5

حاضر فصل نارگیل گذشته و واردات نداریم
اما انبه ،آناناس و موز به وفور یافت می شود.
از واردات این سه نوع بیشتر از بقیه میوه های
وارداتی مجاز یا غیر مجاز استقبال می شود.
منگوســتین و پاپایا مجاز هستند اما با اقبال
باالیی در کشور مواجه نشده اند.
رئیس اتحادیه صنف میوه و سبزی در ادامه
تصریح کرد :شنیده ایم با شرکت هایی که بی
ربط به موضوع میوه بودند اما واردات میوه با
ارز دولتی داشتند قرار است برخورد شود اما
هنوز اطالع دقیقی در این زمینه نداریم.
وی با اشاره به شرایط فعلی بازار تشریح کرد:
در این مدت بازار آرام و کم تنشی داشته ایم
اما برخی اقالم در بازار کم بوده است .هرچقدر
هــم که بگوییم بازار مملو از میوه اســت اما
سرمازدگی بر روی بازار موثر بوده و برروی کم
شدن میوه ها و یا فسادپذیری زودتر میوه ها
تاثیر داشته است؛ به این خاطر که میوه های
آسیب دیده از تگرگ پس از برداشت ،بسیار
زودتر از میوه های سالم از بین می روند.
کارگــر در رابطه با دالیــل افزایش قیمت
هندوانــه در بــازار گفــت :تاثیــر کلی این
سرمازدگی بر میوه های دیگر هم بوده و میوه
هایی مانند هندوانه ،خربزه و طالبی با افزایش
تقاضا و افزایش قیمت مواجه شده اند.

ادغام بانکها در جریان است
نخستین واکنش رسمی درباره ادغام
بانکهاینظامی
باالخره پس از چند روز حرف و حدیث درباره ادغام شدن
برخی بانکهــا باالخره اولین واکنش های رســمی درباره
ادغامها علنی شــد .نخستین واکنش رســمی درباره ادغام
بانکهای نظامی توسط بانک انصار صورت پذیرفت.
اواخر سال گذشته معاونت نظارتی بانک مرکزی اعالم کرده
بود  ۳بانک و موسسه انصار ،ثامن و مهر اقتصاد در یک مرحله
و بانکها و موسسات کوثر ،حکمت ایرانیان و قوامین در مرحله
دوم با یکدیگر ادغام خواهند شد .همچنین در مرحله نهایی
هر شش بانک و موسسه یادشده در یک بانک ادغام میشوند.
البته معاونت نظارتی بانک مرکزی دربــاره زمان وقوع این
ادغام ها حرفی نزده بود و اینگونه تصور می شــد که مراحل
ادغام چندین سال زمان ببرد .اما طی چند روز گذشته که
خبرهایی درباره رفت و آمد های مدیران ارشــد بانک ها و
موسسات یادشده شنیده می شود واکنش های رسمی نیز
در این خصوص از طرف بانک انصار و سازمان بورس صورت
پذیرفته است .در همین رابطه دوازدهم تیرماه پایگاه خبری
اخبــار بانک در خبری اختصاصی اعالم کــرد که به زودی
ادغامی بزرگ در شبکه بانکی کشور به وقوع خواهد پیوست.
پس از این نامه بانک انصار درباره ادغام بانکها این پاسخ
را به اداره نظارت بر ناشــران بورسی سازمان بورس و اوراق
بهادار ارســال کرد :با عنایت به اینکه موضوع ادغام بانکها
در حال حاضر در حد جلســات امکان سنجی بوده و هنوز
به طور رســمی از طرف مراجع ذیربط اعالم نگردیده است
لذا به محض اطالع و ابالغ جدید به این بانک مراتب جهت
استحضار و بهرهبرداری به حضور ایفاد می گردد".
خبرهای رسیده از برخی شعبات بانک قوامین نیز حکایت
از این دارد که این بانک نیز یکی از بانکهایی اســت که به
زودی در قالب یکی شدن بانکهای نظامی وارد پروسه ادغام
خواهد شد.
همچنین روز گذشــته یکی از نمایندگان مجلس خبر از
موافقت اعضای شورای پول و اعتبار با ادغام بانکهای نظامی
داده بود .محمدرضا تابش متذکر شده بود که کلیات ادغام
بانکهای نظامی به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است.
آنچه که مسلم است نام بانکی که قرار است دیگر بانکها و
موسسات اعتباری نظامی با یک نام ادامه فعالیت دهند بانک
سپه خواهد بود .بانک سپه به عنوان قدیمی ترین بانک ایرانی
همواره رابطه خوب با نیروهای مسلح داشته و در سالهای
اخیر حقوق پرسنل در این بانک واریز شده است.
هم اکنون در نظام بانکی کشورمان بانک ها و موسسات
اعتباری کوثر ,قوامیــن ,مهر اقتصاد ,ثامن ,انصار و حکمت
ایرانیان به نوعی وابسته نیروهای مسلح هستند.
با ادغام این بانک ها و موسسات اعتباری به نظر میرسد
بانکی قوی با تعداد شعبات بسیار زیاد شکل خواهد گرفت.

صعود ۱۰پلهای ایران در رتبهبندی
شاخص جهانی نوآوری

رتبهبندی شاخص جهانی نوآوری در سال  ۲۰۱۸منتشر
شــده که در آن ایران با جهشی نســبتا قابل توجه از رتبه
۷۵سال گذشته به جایگاه  ۶۵رسیده است .شاخص جهانی
نوآوری نام گزارشی است که هر ساله توسط سازمان جهانی
مالکیــت فکری ( )WIPOمنتشــر میشــود و در آن به
رتبهبندی کشورها از منظر نوآوری میپردازد.
بر اساس گزارش مذکور ،ایران در میان  ۳۴کشور با درآمد
متوسط به باال ()upper-middle-income countries
در رتبه  ۱۶و در میان  ۹کشور آسیای مرکزی و جنوب غربی
آسیا در رتبه دوم قرار دارد .براساس جدولی که در آن ،جایگاه
کشورها در رتبه بندی کلی شاخص جهانی نوآوری ارائه شده
است ،رتبه کشورمان از جایگاه  ۱۰۶در سال  ۲۰۱۵به جایگاه
 ۶۵در سال  ۲۰۱۸رسیده است که در مقایسه با گزارش سال
 ،۲۰۱۷بعد سرمایه انسانی و پژوهش نیز همانند سالهای قبل
رتبه قابل اعتنایی داشته است و در رتبه  ۴۵بین کشورهای
مورد بررسی قرار دارد .در همین رابطه بعد زیرساخت با ۱۲
رتبه بهبود از جایگاه  ۹۹به جایگاه  ،۸۷پیچیدگی کسب و
کار با  ۷پله بهبود از رتبه  ۱۱۵به رتبه  ،۱۰۸پیچیدگی بازار با
 ۶پله بهبود رتبه از جایگاه  ۱۱۲به جایگاه  ،۱۰۶در آخر بعد
نهادها با  ۴رتبه تنزل ،از جایگاه  ۱۰۶به جایگاه  ۱۱۰در بین
کشورهای مورد بررسی رسیده است.
یکی از ویژگیهای گزارش شاخص جهانی نوآوری ،نگاه
همه جانبه و متوازن به همه ابعاد اثرگذار بر نوآوری است و
مرور دادههای جدول جدید رتبه بندی کشورها در سازمان
جهانی مالکیت فکری نشان از این دارد که رشد شاخصهای
کشور ،چه در بازههای چهار ساله (از سال  ۲۰۱۵تا )۲۰۱۸
و چه در مقایسه با سال گذشته ،در اغلب قریب به اتفاق ابعاد،
با رشد همراه بوده است.

ارزش بازار ارزهای دیجیتالی به
۷۰۰میلیارد دالر رسید

تازهترین تحلیلهای مرکز پژوهشهای مجلس نشــان
میدهد ارزش بازار رمزینه ارزها تغییرات باالیی در طی زمان
داشته ،بهطوری که در پایان سال  ۲۰۱۷و اوایل  ۲۰۱۸ارزش
بازار با افزایش تقاضا و رشــد قیمت به بیش از  ۷۰۰میلیارد
دالر رســید .به گزارش رتبه آنالین از خبرآنالین ،با بررسی
ارزش بازار رمزینه ارزها میتوان به این نتیجه رسید که پیش
از ســال  ۲۰۱۷و اوایل آن ،بیتکوین بیش از  ۹۰درصد از
سهم بازار رمزینه ارزها را تشکیل میداده و با رونق چشمگیر
این بازار در ســال  ۲۰۱۷و ورود رمزینه ارزهای جدید ،این
سهم کاهش یافته و به زیر  ۵۰درصد رسیده است.
براساس تازهترین تحلیلهای مرکز پژوهشهای مجلس،
سهم رمزینه ارزهای دیگر به مرور افزایش یافته و تاحدودی
تسلط کامل بیتکوین را بر این بازار کاهش داده است.
در همین رابطه ارزش بازار رمزینه ارزها تغییرات باالیی در
طی زمان داشــته ،بهطوری که در پایان سال  ۲۰۱۷و اوایل
 ۲۰۱۸ارزش بازار با افزایش تقاضا و رشــد قیمت به بیش از
 ۷۰۰میلیارد دالر رسید .پس از کاهش قیمت رمزینه ارزها
در سال  ۲۰۱۸این رقم در حدود  ۳۰۰تا  ۴۰۰میلیارد دالر
در نوسان است .بیتکوین ،اتریوم و ریپل بهترتیب سه رمزینه
ارز محبوب دنیا هستند و هرکدام از آنان نیز ویژگی و کارکرد
مختص به خود را دارند.

