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از چند تیتر اقتصادی تا 
378 تریلیون تومان!

كلیدواژه ها: اقتصاد، سهام، بورس، اوراق بهادار، صادرات، واردات، سرمایه گذارى، نفت

صفحة اقتصادی روزنامه ای 
ــد تیتر  ــدم که چن را می خوان

نظرم را جلب کرد:
»ف�روش300میلی�ون
س�همدولتیدربورسدر

آبانماه1392«
درصدی 12/7 »کاهش
ص�ادراتطی8م�اهاول

سال92«
س�رمایهگذاری »حجم
خارج�یدرح�وزةخودرو

یکمیلیارددالراست«
»تقاضابراینفتایران
به3/5میلیونبش�کهدر

روزمیرسد.«
ــر  تیت ــد  چن ــن  ای در 

ــواًل در اخبار  ــود که معم ــادی دیده می ش ــات اقتص اصطالح
ــادی به کار می روند؛ مانند س�هم،ب�ورس،صادرات، اقتص
س�رمایهگذاری،س�رمایهگذاریخارجی،تقاضا،بشکة

نفت.
ُخب، این اصطالحات یعنی چه؟

ــت،یعنی مبلغی از سرمایة  ــهام جمع کلمةس�هماس س
ــره که به صورت یک  ــازمان و غی ــرکت یا س یک کارخانه یا ش

ــید کاغذی و برگ  رس
ــهام  ــه خریداران س ب
ــود. به این  داده می ش
ــذی  کاغ ــای  برگ ه
اوراق بهادار می گویند. 
به شرکت هایی هم که 
سرمایة آن ها از فروش 
ــکیل  تش بهادار  اوراق 
ــت، »شرکت  اس شده 

سهامی« می گویند.
به�ادار اوراق
ــی  برگ های ــی  یعن
ــد،  دارن ــت  قیم ــه  ک
و  ــد  ارزش ان ــا  ب
گران بهایند؛ کاغذهای 

نرخ دار.
ــروش اوراق بهادار انجام  ب�ورسیعنی جایی که خرید و ف
ــرد و یا جایی که دالالن و بازرگانان برای معامله و داد و  می گی

ستد جمع می شوند.
ــورهای  ــور ما به کش ص�ادرات یعنی کاالهایی که از کش
دیگر فرستاده می شود. در مقابل صادرات، اصطالح واردات را 
ــورهای دیگر وارد کشور  داریم و آن یعنی کاالهایی که از کش

ما می شوند.
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دربارة اقتصاد
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س�رمایه یعنی پول یا کاالیی که اساس کسب و تجارت را 
ــکیل می دهد و در اصل پولی است که به بهای چیزی داده  تش
ــده که هروقت بیشتر از آن فروخته شود، مبلغ اضافی سود  ش
ــی از  خواهد بود. در اصل یعنی دارایی و ثروت و آنچه که کس

اصل و نقد و مایه دارد.
ــط فرد یا  ــول یا کاالیی که توس س�رمایهگذاری یعنی پ
ــود و منفعت  گروهی نزد فرد یا گروه دیگری به قصد بردن س

سپرده شود.
ــط  ــت که توس ــرمایه ای اس س�رمایهگذاریخارجی س
سرمایه گذارانی از کشورهایی دیگر در کشور ما سرمایه گذاری 

می شود.
ــت در مقابل عرض�ه. تقاضا یعنی  تقاض�ا اصطالحی اس
ــا گروه هایی که  ــاد یعنی افراد ی ــت کردن و در اقتص درخواس
ــت کاالیی را می کنند. عرضهکنندگانیعنی کسانی  درخواس
که کاالهای مورد درخواست تقاضاکننندگان را ارائه می دهند 

و یا ارائه کنندگان کاالهای مورد نیاز درخواست  کنندگان.
بشکه ظرفی است چوبی یا فلزی و بزرگ به شکل استوانة 
ــورهایی دیگر  ــکم دار که برای عرضه و صادرات نفت به کش ش
ــتفاده می شود و در واقع واحد فروش و صادرات نفت  از آن اس

است.
ــدید، به  ــنا ش ــی با این اصطالحات آش ــب حاال که کم خ

تیترهای باال سری می زنیم تا ببینیم که چه می گویند!
ــهم دولتی در بورس  ــن تیتر فروش 300 میلیون س در مت
ــازمان خصوصی، در  ــی یک ماه آمده بود: »به نقل از یک س ط
ــهم به ارزش 934 میلیارد  ــال 92، 300 میلیون س آبان ماه س

ریال از طریق اوراق بهادار فروخته شده است.«
یعنی به صورت میانگین هر سهم ارزشی معادل
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        .ریال یا حدوداً 311 تومان در بازار بورس داشته است 
در متن تیتر کاهش 12/7 درصدی صادرات طی 8 ماه اول 
ــود: »24 میلیارد و 605 میلیون دالر کاال  ــال 1392 آمده ب س
ــال 92 به خارج از کشور صادر شده که این  در 8 ماهة اول س
ــبت به مدت مشابه سال 91 به میزان 12/7 کاهش  میزان نس

داشته است.«
ــاب کنید  ــؤال، با توجه به توضیحات این خبر، حس یک س
ــت؟  ــال 91 چه میزان بوده اس میزان صادرات در 8 ماه اول س

برای پاسخ، اگر 100 را از 12/7 کم کنیم، می شود: 
100-12/7=87/3
ــس 24605000000 دالر یا 24 میلیارد و 605 میلیون  پ
ــبت به مدت مشابه  دالر. در واقع 87/3 درصد صاردات کاال نس
ــت.  ــال 91 بوده اس ــادرات کاال در 8 ماه اول س ــی ص آن، یعن
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ــون و 421 هزار و 535 دالر کاال  ــارد و 184 میلی 28 میلی
صادر شده است.

تیتر بعدی این بود که حجم سرمایه گذاری خارجی در حوزة 
خودرو یک میلیارد دالر است. یک میلیارد دالر سرمایه گذاری 
ــاب میانگین هر دالر  ــودرو ایران با حس ــان در بازار خ خارجی

3000 تومان می شود:
1000000000×3000=3000000000000

3 تریلیون تومان!!
ــان چند تا پراید و پژو  ــؤال دیگر، با 3 تریلیون توم یک س

می شود تولید کرد؟! از سایپا و ایران خودرو بپرسید!
فرض کنید اگر تولید هر خودرو و پراید برای سایپا حداکثِر 
ــورد، آن وقت می توان با 3  ــر 10 میلیون تومان آب بخ حداکث

تریلیون تومان 300 هزار عدد پراید تولید کرد!
300000=300000000000/10000000
ــد هر پراید  ــایپا از تولی ــر این که؛ اگر س ــک موضوع دیگ ی
ــِت کم دست کم 5 میلیون تومان سود ببرد، 300 هزار تا 5  دس

میلیون تومان می شود:
300000×5000000=15000000000000

1 تریلیون و 500 میلیارد تومان!
ــه کارهایی  ــن 1/5 تریلیون تومان چ ــه با ای ــر کنید ک فک

می توان کرد؟
آخرین تیتر اقتصادی هم این بود: »تقاضا برای نفت ایران 

به 3/5 میلیون بشکه در روز می رسد.«
ــکه نفت  ــؤال دیگر: اگر میانگین ارزش هر بش خب یک س
ــال، چند دالر و  ــد روزانه، در ماه، و در س ایران 100 دالر باش

چند تومان از فروش نفت حاصل می شود؟
ــخ این سوال بسیار ساده است: 3/5 میلیون را در 100  پاس

دالر ضرب کنید:
3/5×100=350

سی صد و پنجاه میلیون دالر در روز، و این مبلغ با در نظر 
داشتن میانگین هر دالر 3000 تومان برابر است با:

350000000×3000=1050000000000
1 تریلیون و 50 میلیارد تومان در هر روز!

و یا:
1050000000000×30=31500000000000

31 تریلیون و 500 میلیارد تومان در هر ماه. و در سال:
31500000000000×12=378000000000000

378تریلیونتوماندرسال!
ــکیل می دهد. ــی از بودجة اقتصادی را تش که بخش مهم

بچه ها دیگر خسته شدیم تا همین جا بس است!
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