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شورای رقابت به نفع دالالن کار می کند

سمت و سوی قیمت خودرو

چین ابرقدرت اقتصاد جهانی خواهد شد

اقتصاد چین تا سال 2035 دو برابر می شود

نمایش فقر بچه ها؟ به چه قیمتی؟

 د   وهفته نامه اقتصاد   ی-   فرهنگی- سال هفتم- شماره۱۰۱  
نیمه اول اسفند 1399- قیمت 2000 تومان

چشم انداز روشنی برای برجام وجود ندارد

وضعیت تورم درایران 1400

مشروح این گزارش را در صفحه 3 بخوانید

نقدینگی به سوی بازار رمزارز ها رفته است

زبانه کشیدن کوره 
پول سوزی بورس

ترقی اقتصادی : به گفته کارشناســان، بازار سرمایه نسبت به آزمون و خطای 
سیاســت گذار در عذابی عجیب به ســر می بــرد. اقداماتی که نــه تنها به اقبال 
ســرمایه گذاران منجر نمی شــود حتی بی اعتمادی آن ها را تشــدید می کند. در 
ماه های و ســال های گذشته بار ها شاهد این مســاله بودیم که انتقاد ها در میان 
مســئوالن و کارشناســان از مردم عادی باال گرفته بود و بسیاری ورود هیجانی 
آن ها به بازار ســرمایه را عاملی در جهت نوســان های نامعقــول قیمت در این 
بازار تلقی کرده بودند. با این حال پیگیری روند تغییرات اعمال شــده از ســوی 
تصمیم ســازان بازار ســهام نیز به نوعی حکایت از این داســتان دارد که بورس 
اگر درگیر تصمیمات هیجانی و بدون پشــتوانه مســتدل اســت، تنها بازیگران 
آن، ســرمایه گذاران نیســتند. در واقع انداختن تقصیرات به گردن سهامداران 
خرد بیش از آنکه ناشــی از انصاف و عدالت باشــد، ناشی از تریبون نداشتن این 
اکثریت خاموش اســت کــه در ماه های اخیر چاره ای به جــز اعتراض در فضای 
 مجازی یا نهایتا ابراز احساسات رو به روی ساختمان بورس تهران نداشته اند. این 

در حالیست که...

 جدایی بودجه 
از اهداف توسعه

 دخالت دولت چه بر سر 
بازار سرمایه می آورد؟

نقش بانک های خصوصی 
در رشد نقدینگی

قاچاق سوخت، بازی 
باخت-باخت مرزنشینان

ایران از جمله کشــورهایی است که سابقه ای دیرینه در 
شــکل مدرن برنامه ریزی و نهاد عالــی متولی آن دارد. 
تقریبا از ابتدای قــرن حاضر که مصادف با معنا گرفتن 
اقتصاد مدرن در ایران است، نظام  برنامه ریزی هم شکل 

گرفته است. برنامه ریزی برای دخل و خرج دولت...

ســال 1399 حمایت بی سابقه ارکان اقتصادی کشور از 
بازار ســرمایه، اقبال عموم مردم به حضور در این بازار 
رکود در بازارهای موازی و ســرازیر شــدن نقدینگی به 
سمت بازار بورس، موجب شدکه از ابتدای سال شاخص 

کل که با رقم 512 هزار واحد شروع شده بود...

اقتصــاد ایران پیش از دهه ۸۰ یک سیســتم بانکداری 
دولتی داشت که به سپرده گذاران سود پرداخت می کرد 
و به تمــام ارکان اقتصاد اعم از دولت، مناطق محروم و 
صنایع وام و تســهیالت اعطا می کــرد، بحرانی در ذات 

خود نداشت و اقتصاد از شوک های تورمی و ارزی...

تخریب نهادی، ترویج بی اعتمادی و تضعیف فرهنگ کار 
و تــالش، دامن زدن به قانون گریزی و بروز آســیب های 
اجتماعی از دیگر پیامدهای نهان قاچاق ســوخت است. 
قاچــاق ســوخت یک بــازی باخت-باخت بــرای مردم 

مرزنشین است...
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ترقی اقتصادی :  تازه ترین گزارش مرکز آمار 
از متوســط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 
در تهران نشان می دهد که قیمت هر مترمربع 
خانه در تهران در بازه ای بین ۴ تا 15۸ میلیون 
تومان در نوســان است. این بازه بین ۶۰ درصد 
تا ۶22۰ درصد حداقل حقوق دو و نیم میلیون 

تومانی یک کارگر است.
گزارش مرکز آمار کــه مربوط به تحوالت بازار 
مسکن در پاییز اســت، نشان می دهد خانه دار 
شــدن تا چه اندازه می تواند دور از دســترس 
باشــد. اما آنچه که در این گزارش وجود دارد 
نه تنها خرید خانه که تشــدید فاصله و شکاف 
طبقاتــی در پایتخــت را به تصویر می کشــد 

که پیش بینــی افزایش تــورم در ماه های آتی 
می تواند به آن دامن بزند.

با اســتناد به آمار ها خرید خانه در ارزان ترین 
مناطــق تهــران )مناطــق 1۸ و 2۰( ۴۰۰ تا 
۶۰۰ میلیون تومان )در متراژ های پایین( و در 
گران ترین محله نیز 15 میلیارد و ۸۰۰ میلیون 
تومــان خواهد بــود. نکته ای کــه در گزارش 
ایــن نهاد آماری وجــود دارد، باال بودن قیمت 
هــر مترمربع خانه کلنگــی از میانگین قیمت 

واحد های مسکونی است.
با استناد به بخش دیگری از گزارش مرکز آمار 
متوســط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی با 
میانگیــن متراژ ۸۷ متر و عمر بنای 12 ســال 

2۸ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان است. قیمت هر 
مترمربع واحد مســکونی در پاییز سال جاری 
نســبت به تابســتان 99 و پاییز 9۸ به ترتیب 

19.1 و 111.۴ درصد افزایش داشته است.
معامالت در پاییز نســبت به تابســتان ۴5.۶ و 
نســبت به پاییز نیز ۸ درصد کم شده است. هر 
چند یکی از دالیل کاهــش معامالت در پاییز 
اتمام فصل جابه جایی عنوان شده، اما تضعیف 
قدرت خرید و جهش بیــش از 11۰ درصدی 

قیمت ها نیز بر این امر بی تاثیر نیست.
مهدی روانشنادنیا کارشــناس بازار مسکن در 
گفتگو با فرارو با اشــاره به اینکه گزارش اخیر 
بانک مرکزی و مرکز آمــار هر دو تایید کننده 
افزایش بی ســابقه قیمت مســکن بوده است 
گفت: در این زمینه از نیمه اول سال 9۶ تا آبان 
ماه سال جاری شاهد بودیم که قیمت مسکن با 
رشد پیش از ۶ برابری روبرو بوده، این در حالی 
است که چنین رشد افسار گسیخته ای طی این 

مدت بی سابقه بوده است.
وی افزود: طی این مــدت از یک طرف قدرت 
خریــد مردم افزایش نیافته، اما در طرف مقابل 
رشــد بیش از حد مســکن باعث ایجاد شکاف 
بسیار زیادی بین این دو متغیر شده که نتیجه 
آن نیز این بوده که بســیاری از زوج های جوان 
و مســتاجرین دیگر خانه خریــدن برای آن ها 
تبدیل به آرزو شده، فاصله قیمتی موجود بین 
قدرت خریدار با فایل های مســکن که در بازار 
وجود دارند خود گویای این شکاف بسیار زیاد 

است.
روانشــادنیا با اشــاره به اینکه دولت به عنوان 

سیاست گذار اصلی بازار مسکن میتواند با اتخاذ 
راهکار هایی خانه دار شــدن مردم را تســهیل 
کند، اظهار داشــت: از دو بعــد می توان به این 
قضیه نگاه کرد، در وهله اول دولت برای بهبود 
بخش تقاضا می تواند با افزایش میزان تسهیالت 
مسکن، کاهش نرخ سود تسهیالت و همچنین 
افزایش مدت بازپرداخت اقساط بخش تقاضا را 
تقویت کنند، از ســوی دیگر همچنین می توان 
با استفاده از روش های مختلف تامین مالی در 
بخش مسکن از جمله اجاره به شرط تملیک و 
لیزینگ مسکن، برای افزایش قدرت خریداران 
اقدامات موثری را انجام دهد. وی با اشــاره به 
اینکــه اصلی ترین مســئله در زمینــه افزایش 
قدرت خرید مردم بهبود اوضاع اقتصادی است 
اضافه کرد: اگر اقتصاد کشور بتوانند به شرایط 
نرمال برســد، به طور قطع، قدرت خرید مردم 
نیز افزایــش پیدا خواهد کــرد، درحال حاضر 
مهم ترین نکته ای که در این زمینه وجود دارد، 
افزایش درآمد مردم اســت که این موضوع نیز 
در شــرایط عادی اقتصادی رخ خواهد داد که 
حال باید دید که این موضوع چه زمانی محقق 

خواهد شد.
این استاد دانشــگاه با بیان این که باید بخش 
عرضه را نیز دولت تقویــت کند، ادامه داد: در 
حال حاضر ســالیانه ۸۰۰ هزار تا یک میلیون 
واحد مسکونی در کشور مورد تقاضا است، اما از 
سوی دیگر بین ۴۰۰ تا 5۰۰ هزار واحد ساالنه 
در کشور ساخته می شود، همانطور که مالحظه 
می کنید در این بخش تقاضا بر عرضه چیرگی 
دارد و همین موضوع باعث می شود که قیمت ها 

نیز افزایــش یابد، بنابراین یکــی از مهم ترین 
نــکات در رابطه با بازار مســکن که متولیان و 
سیاســت گذاران باید به آن توجه کنند، تعادل 
بخشی به عرضه و تقاضا است که در حال حاضر 

چنین وضعی حاکم نیست. 
روانشــادنیا یادآور شــد: دولــت در این زمینه 
می تواننــد از طریق دو راهــکار عرضه را زیاد 
کنــد، اول اینکــه با بهبود شــرایط کســب 
و کار بخــش مســکن زمینــه را بــرای ورود 
ســرمایه گذاران و ترغیب آن ها بــه حضور در 
این بخش فراهم کننــد فراهم کند، همچنین 
می توان بــا در نظر گرفتن مشــوق هایی انبوه 
ســازان را به فعالیت بیشــتر تشــویق کرد تا 
زمانی که ساخت و ســاز مسکن برای سرمایه 
 گذاران جذاب نباشــد آن ها به این وادی ورود 

نخواهند کرد. 
این کارشــناس بخــش مســکن تصریح کرد: 
راهــکار دومی که دولت بایــد در پیش بگیرد 
ســاماندهی و هدایت ســاخت و ســاز همین 
5۰۰ هزار واحدی اســت که در سال به چرخه 
عرضه وارد می شــوند، درحال حاضر واحد های 
که ساخته می شــوند از لحاظ متراژ، منطقه و 
محل جغرافیایی با عرضه و تقاضا به هیچ عنوان 
مطابقت نــدارد، در این رابطه دولــت باید بر 
اساس نیاز جامعه ساخت و ساز ها را به مناطقی 
که نیاز وجود دارد سوق دهد، همچنین متراژ ها 
نیــز باید با توجه به قدرت خریــداران در نظر 
گرفته شود، زیرا که در حال حاضر خانه هایی با 
 متراژ های بسیار زیاد ساخته شده، اما متقاضی 

برای آن وجود ندارد.

ترقی اقتصادی : مهم ترین اثر نامطلوب اقتصادی غیررسمی 
زیر ســوال بردن اقتصاد حقیقی و کوچــک نمایی اقتصاد در 
آیینه آمار است که می تواند قدرت پیش بینی و برنامه ریزی 
را از سیاستگذاران سلب کند. نکته دیگر، کوچک تر شدن پایه 

مالیاتی و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت است.
اقتصاد ســایه، اقتصاد زیرزمینی، اقتصادپنهان و سیاه از دیگر 
اسامی اقتصاد غیررسمی است. اقتصادی که خارج از چارچوب 
های قانــون عمل می کند. ویژگی اصلی اقتصاد غیررســمی 
عدم ثبت آن در حســاب های رســمی اســت و پدیده هایی 
مثل فرار مالیاتی و قاچاق از مصادیق آن است. توسعه اقتصاد 
غیررسمی، منشا مشکالت بســیاری برای کشورهاست. مهم 
ترین اثر نامطلوب اقتصادی غیررسمی، زیر سوال بردن اقتصاد 
حقیقی  و کوچک نمایی اقتصاد در آیینه آمار اســت که می 
تواند قدرت پیــش بینی و برنامه ریزی را از سیاســتگذاران 
سلب کند. نکته دیگر، کوچک تر شدن پایه مالیاتی و کاهش 

درآمدهای مالیاتی دولت است.
تا امروز، تالش های بســیاری برای تخمین اقتصاد غیررسمی 
در کشــورهای مختلف انجام شده است. یک بررسی در سال 
2۰۰۰ ناشن داد اقتصادغیررســمی در مصر و تایلند نزدیک 
به ۷5 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشــورها را تشکیل 
می دهد و این رقم در آمریکای التین 25 تا 35 درصد است. 

یک بررسی دیگر در سال 2۰۰3 نشان داد اقتصاد غیررسمی 
در ایتالیا، معادل 25 درصد تولید ناخالص داخلی این کشــور 

است.
این بررســی ها در ایران هم انجام شده است. برای اولین بار 
در سال 13۶9، یک بررسی نشان داد حجم اقتصاد زیرزمیین 
ایران در ســال 13۶5، معادل ۸.32 درصد از درآمد اقتصادی 
رسمی بوده اســت. هم چنین در ســال 13۷۶، یک بررسی 
دیگر حجم اقتصاد غیررسمی ایران را 1۸ تا 3۶ درصد اقتصاد 
رسمی برآورد کرد. یک بررسی دیگر در سال 13۸۰ اعالم کرد  
حجم اقتصاد زیرزمینی ایران از 9.۶ درصِد اقتصاد رسمی در 

سال 135۶، به 1۷.22 درصد در سال 13۷۸ رسیده است.
پژوهشــگران در تازه ترین بررســی حجم اقتصاد غیررسمی 
از ســال 55 تا 95، از روش منطق فازی اســتفاده کردند. در 
این روش از ســه متغیر که اثرگــذاری آن ها بر حجم اقتصاد 
غیررسمی در مطالعات تجربی بین المللی ثابت شده استفاده 
شده است. بررسی سه متغیر بیکاری، شاخص مقررات دولت 
و نرخ موثر مالیاتی  از ســال 55 تا 95 نشــان می دهد حجم 
اقتصاد غیررسمی در این سال ها از ۶ تا 3۰ درصد در نوسان 
بــوده و در ایــن دوره به طور میانگین معــادل 1۷.۴ درصد 
از تولید ناخالص داخلی بوده اســت. درواقع بیشــترین اندازه 
اقتصاد غیررسمی مربوط به سال 95 و کمترین آن مربوط به 

سال 5۶ بوده است.
پژوهشــگران در نتیجه گیری اعالم کردند شوک وارد شده از 
ناحیه اشــتغال و افزایش نرخ بیــکاری و هم چنین چارچوب 
هــای مالیاتی بهبــود نیافته به فعالیت های غیررســمی در 

اقتصاد دامن زده اســت و اگر دولت برای کاهش وابســتگی 
بودجــه عمومی به درآمدهای نفتی برنامــه ریزی کرده، باید 
با کاهش نــرخ بیــکاری از ورود نیروی کار بــه بخش های 

غیررسمی جلوگیری کند.

جدایی بودجه از اهداف توسعه
ایران از جمله کشورهایی است که سابقه ای 
دیرینه در شــکل مدرن برنامه ریزی و نهاد 
عالی متولــی آن دارد. تقریبا از ابتدای قرن 
حاضر که مصــادف با معنا گرفتن اقتصاد مدرن در ایران اســت، نظام  برنامه ریزی هم 
شــکل گرفته اســت. برنامه ریزی برای دخل و خرج دولت، پیش بینی منابع درآمدی و 
سیاست گذاری برای انجام هزینه های اداره وضع موجود و توسعه جامعه از سال های دهه 
اول قرن حاضر در بدنه دولت سازماندهی شده است. در دهه های اول و دوم سال 13۰۰ 
به دلیل فقدان بخش خصوصی کارآمد و ضرورت ایجاد زیربناهای اساسی در ایران، دولت 
نقش منحصر به فردی در تولید، توزیع و سرمایه گذاری داشته است و سند بودجه تصویر 
مالی عملکرد حکمرانی کشور بوده و تاکنون هم در کنار توسعه دو نهاد و تکنیک های 
برنامه ریزی و بودجه ریزی ســند بودجه کل کشور تصویر مالی و نحوه حکمرانی کشور 
است. با قانون محاسبات در سال 1312 و سپس در سال 13۴9 و در حال حاضر هم که 
مصوب سال 13۶۶ است، بستر قانونی و دائمی تهیه و تنظیم و تصویب و اجرا و نظارت 
بر اســناد بودجه کل کشور است. تعریف سرفصل ها و اقالم و طبقه بندی های بودجه و 
روش های کسب منابع و درآمدها و انجام هزینه ها در قانون محاسبات مشخص شده است 
و قوانین موقتی و دائمی که طی نزدیک به یک قرن گذشته به تصویب قانون گذار رسیده 

است، بر کمیت و کیفیت و محتوای اسناد بودجه و جهت گیری آن موثر بوده است.
در ایران دولت همواره فراتر از وظایف اصلی و ماموریت های ذاتی خود در اقتصاد کشور 
حضور داشــته اســت و این حضور به نحو موثری در جهت کاهش اثر و ســهم بخش 
خصوصی بوده اســت. تعریف بخش خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
به صورت تکمیل کننده فعالیت های بخش دولتی است و بنابراین دولت نقش هدایتگر 
فعالیت های اقتصادی را نیز دارد و بخش خصوصی در چارچوب و تحت تاثیر فعالیت های 
دولت ایفای نقش کرده است. به همین دلیل است که سند بودجه کل کشور )که صرفا 
بودجه دولت و نهادها و شــرکت های دولتی است( راهنمای بخش خصوصی در اتخاذ 

راهبردها و سیاست ها و برنامه های فعالیت خود نیز هست.
در ابتدا ســند بودجه کل کشور منحصر به تعیین گردش منابع و مصارف خزانه دولت 
بود و پس از توسعه سازمان ها و نهادهای دولتی، بدون ارتقای روش های تهیه و تنظیم و 
تصویب، صرفا برای رعایت اصل جامعیت، دستگاه های جدید را هم شامل شد. در حال 
حاضر هم روش تنظیم بودجه کل کشور همان روش سنتی و افزایشی است و به دلیل 
توسعه نیافتن روش های تهیه و نگهداری حساب ها، امکان به کارگیری روش های مدرن 

وجود نداشته است.
در ســال 132۸، بودجه شــرکت های دولتی هم به صورت یک  ضمیمه در کنار سند 
بودجه کل کشور قرار گرفت. شرکت های دولتی حاصل سرمایه گذاری دولت هستند و 
برای انجام وظایف دولت و تحقق اهداف آن تاســیس شده اند. قانون گذار برای اطالع از 
عملکرد این گونه شرکت ها، دولت را مکلف کرد که گردش منابع و مصارف مالی بنگاه های 
اقتصادی دولتی را نیز برای اطالع به هنگام تقدیم لوایح بودجه سالیانه به وی تقدیم کند.

وســیع ترین و فراگیرین تعامل میان دولت و دســتگاه های اجرایی آن، قوای سه گانه و 
نهادهای عمومی غیردولتی هر سال برای تهیه، تدوین، تنظیم، تصویب و اجرای بودجه 
کل کشــور شکل می گیرد. نزدیک به دوسوم هرسال، ســازمان برنامه و بودجه به طور 
متراکم و فشــرده درگیر تنظیم بودجه ای می شــود که در مجلس و از سوی گروه های 
ذی نفوذ و ذی نفع امکان تغییر بسیار دارد. تا قبل از چند دهه قبل سازمان برنامه صرفا 
فرآیند تنظیم برنامه های هفت ساله و پنج ساله توسعه کشور را به اجرا درمی آورد و بودجه 
دولت در وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می شد. در این دوران هنوز منابع حاصل از 
صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی به شکل امروزین در تامین هزینه های جاری دولت 
به مصرف نمی رسید. تا قبل از این منابع حاصل از صادرات نفت پس از تامین هزینه های 
تولید آن، توســط شرکت ملی نفت ایران، به سازمان برنامه تحویل داده می شد و صرف 
فعالیت های سرمایه گذاری و عمرانی می شد که در اسناد برنامه و توسعه منظور شده و 
بودجه جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی و غیره تامین می شد. افزایش درآمدهای 
نفتی در ابتدای دهه 135۰ و انتقال وظیفه تدوین بودجه از وزارت دارایی به ســازمان 
برنامه و بودجه منجر به افزایش وابستگی بودجه کل کشور به منابع حاصل از صادرات 
نفت خام و فرآورده های نفتی شــد. به لحاظ فنی، تغییر نهاد تنظیم و تدوین بودجه و 
تحــول در نظام بودجه ریزی باید همراه با تغییر در روش های بودجه ریزی )برنامه ریزی( 
یک ســاله هم می شد که این تغییر اتفاق نیفتاد و اتصال وظیفه بودجه ریزی به سازمان 
برنامه و بودجه منجر به فاصله گرفتن سازمان مذکور از جایگاه راهبردی و توسعه ای شد.

تا قبل از آن سازمان برنامه، نهاد عالی برنامه ریزی توسعه کشور و نظام های مرتبط به آن 
)به عنوان مثال نظام فنی و اجرایی کشور( بود ولی پس از آن به سازمان تنظیم دخل و 

خرج و فعالیت های جاری و تخصیص اعتبار شد.
اصــالح قانون محاســبات عمومی در ســال 13۶۶ نقطه عطف بااهمیتــی در نظام و 
فعالیت های بودجه  ریزی کشور است. دولتی سازی وسیع فعالیت ها، حذف کامل بخش 
خصوصی و سرمایه گذاری و تامین مالی خصوصی و تمرکز وسیع فعالیت های اقتصادی در 
بدنه دولت و دستگاه های اجرایی نتیجه اجرای قانون محاسبات مصوب سال 13۶۶ است. 
در حال حاضر و پس از 33 سال و کسب تجربه های ارزنده از نتیجه اجرای قانون مذکور، 
اصالح قانون محاسبات کامال ضروری است. با تصویب قانون محاسبات سال 13۶۶ رقم 
بودجه کل کشور دچار اشتباهی فاحش شده است و تاکنون نیز این اشتباه وجود دارد و 

تحلیل های اقتصادی و مالی را با انحراف همراه می کند.
پس از تصویب قانون محاسبات سال 13۶۶ و تاکنون، فعالیت های بودجه ریزی و اسناد 
بودجه به عنوان نتیجه آن به ســرعت از خصوصیات نظری و فنی فاصله گرفته است و 
علی رغم آنکه کشور ایران سابقه ای نزدیک به یک قرن در برخورداری از نظام برنامه ریزی 
دارد ولی اســناد بودجه در حال حاضر به عنوان برشی یک ساله از برنامه های پنج ساله 
)سند باالدستی( نیز شناخته نمی شود. اسناد بودجه به شدت بیان کننده روزمرگی فعالیت 
حاکمیت و توســعه ای نبودن دولت است. تداوم بودجه ریزی برمبنای هزینه های جاری 
در مراحل اجرایی، غالب شــدن مدیریت هزینه را در اداره دســتگاه های اجرایی دولتی 
پدید آورده است و افزایش مســتمر هزینه های جاری دولت، اصالح روش بودجه ریزی 
را در دســتور کار دولت قرار داده است. تقریبا از دو دهه قبل اجرای روش بودجه ریزی 
بر مبنای عملکرد مورد توجه قرار گرفته اســت که تاکنون در حد تغییر محدود آرایش 
ارقام در اســناد بودجه پیشرفت داشته است و روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد که 
نیازمند مدیریت و نظارت بر مبنای عملکرد است، به طور واقعی به اجرا درنیامده است. 
در صورتی که روش بودجه ریزی بر مبنای عملکرد به طور کامل و واقعی به اجرا درآید، 
بودجه شــامل یک سند مالی و عملیاتی خواهد بود. میزان عملیات یا فعالیت هایی که 
منجر به تحقق اهداف تعیین شده می شود در سند بودجه به طور کامل درج می شود و 
احکام )تبصره های( بودجه نیز مجوزهای تکالیف مالی و عملیاتی را مشخص می کند. در 
این روش، مدیریت ساختارهای اجرائی نیز بر مبنای اهداف محقق شده صورت می گیرد. 
در این صورت تحولی اساســی در سازمان و مدیریت و تشکیالت دولت و دستگاه های 
اجرائی پدید می آید. هر ســاله بیش از دو برابر رقم بودجه عمومی دولت، رقم مربوط به 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. رقم بودجه عمومی 
دولت با رقم بودجه شرکت های دولتی قابل جمع نیستند چون به لحاظ ماهیت کامال از 
یکدیگر متفاوت اند. به دلیل اشتباهی که در قانون محاسبات عمومی مصوب 13۶۶ وجود 
دارد. هر ساله رقم بودجه کل کشور بسیار بزرگ نشان داده می شود و این رقم قابل اتکا 
نیســت. در تنظیم بودجه شرکت ها تناقص مهمی وجود دارد که پس از تصویب قانون 
محاســبات سال 13۶۶ مشــکالت زیادی را در تصویب و اجرای بودجه شرکت ها پدید 
آورده اســت. طبق قانون تشکیل و اساسنامه شرکت های دولتی مرجع تصویب بودجه 
شرکت های دولتی مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ها )دولت( است، در حالی که 
طبق قانون محاســبات، بودجه به تصویب مجلس شورای اسالمی می رسد همین تضاد 
و تناقص موجب دخالت ها و تعدیل بودجه مصوب شــرکت ها از سوی سازمان برنامه و 
بودجه و نمایندگان مجلس می شود که در بسیاری موارد مدیریت شرکت ها را با اختالل 
مواجه می کند. عالوه بر این دست اندازی دولت به منابع شرکت های دولتی به هر روشی، 
از جمله روش های غیر منطقی است، نظیر استفاده از 5۰ درصد سود شرکت ها عالوه بر 
سود سهام برای تامین کسری های بودجه جاری دولت و همچنین وضع انواع عوارض و 
تکالیف از محل نقدینگی و منابع شرکت ها که مدیریت آنها را با اختالل مواجه می کند. 
الیحه بودجه شــامل احکام و تبصره ها و جداولی است که پس از تصویب توسط دولت، 
برای تصویب قانونی تقدیم مجلس می شود. تجربه نشان داده است که اثرگذاری مجلس 
بر الیحه بودجه به طور عمده در جهت منافع منطقه ای و جغرافیایی نمایندگان و بدون 
توجه به اصل جامعیت، وحدت و یکپارچگی سند بودجه است. بسیاری از تغییراتی که 
در مجلس شورای اسالمی در بودجه اعمال می شود، هدف کلی برنامه سالیانه دولت را 
تغییر می دهد و موجب افزایش هزینه ها  بدون پیش بینی منابع مورد نیاز، درج طرح های 
عمرانی و پایه گذاری بدون توجیه اقتصادی و فنی و ایجاد رانت های جدید برای سهیم 

کردن اشخاص حقوقی و یا حقیقی مورد نظر در منابع بودجه است. 

ترقی اقتصادی : واحد اطالعات اکونومیســت پیش بینی 
می کند نرخ تورم ایران که در سال 2۰2۰ به 2۸.۸ درصد 
رسید، در ســال 2۰21 با اتخاذ سیاست پولی سهل گیرانه 
توســط دولت و تــداوم ضعف پول ملی بــه 32.۷ درصد 

افزایش یابد.
دوره های طوالنی تورم در اقتصاد ایران، زمینه شکل گیری 
گروه هــای »تورم خوار« را به وجود آورده اســت. هر زمان 
که تورم از تب و تاب می ایســتد، صدای طرفداران »رونق 
حبابی« بلند می شــود. این گروه هــا در دوره های تورمی 
از شــرایط افزایش قیمت، ثروت انــدوزی می کنند؛ اما در 
دوره هایی که انتظارت تورمی فروکش می کند و شارژ منبع 
تورمی قطع می شود، به شکل های گوناگون به دنبال ایجاد 

موج جدید برای بازگشت تورم هستند.
چنان دنیای اقتصاد می نویسد؛ کلیدواژه این گروه حمایت 
از تولیــد، ایجاد رونق اقتصادی یا حمایت از فعاالن بازار ها 
است و به سیاســت گذار فشار می آورند که یا با دستکاری 
نرخ ســود یا چاپ پول، رونق حبابی در اقتصاد ایجاد کند. 
سیاســت گذار پولی در چارچوب جدید هدف گذاری تورم 
به دنبال مهار تورم و ایجاد ثبات با بهره گیری از نرخ ســود 
است؛ حال آنکه طرفداران رونق حبابی بر کاهش نرخ سود 

تاکید دارند.
در چارچوب جدید سیاســت پولی، کاهش نرخ سود جز با 
تزریق نقدینگی میســر نخواهد شد که تنها منفعت آن به 
تورم خواران خواهد رســید و تنها بازنده آن بخش حقیقی 
اقتصاد اســت؛ وضعیتی که در نیمه اول سال 99، تصویر 

کاملی از آن را شاهد بودیم.
مســعود دانشمند کارشناس مســائل اقتصادی با اشاره به 
اینکه در مورد وضعیت تورمی طی ســال آینده باید به دو 
نکتــه مهم توجه کرد، گفت: نکتــه اول نرخ ارز در بودجه 
سال آینده است، در حالی که طی چند سال گذشته برای 
واردات کاال های اساســی و مواد اولیــه تولید، ارز ۴2۰۰ 
تومانی تخصیص داده شده است، اما در الیجه بودجه سال 
آینده دولت این نرخ را به 11 هزارو 5۰۰ تومان و مجلس 

نیز به 1۷ هزار تومان افزایش داده است . 

وی افزود: در حال حاضر بیش از 1۴ میلیارد دالر کاال های 
اساسی به نرخ ۴2۰۰ تومان وارد می شود که تماما مایحتاج 
روزمره و ضروری مردم است، حال اگر بخواهیم نرخ دولت 
را در نظــر بگیریم، افزایــش 1۰۰ درصدی و نرخ مجلس 
نیز افزایش 2۰۰ درصدی ارز در بودجه خواهد داشــت که 
این مســئله تبعات تورمی بسیار زیادی خواهد داشت، این 
موضوع بسیار در افزایش گرانی ها دخیل خواهد بود و باید 
دید که دولت و مجلس در اصالح بودجه دســت آخر چه 
رویکردی را در پیش خواهند گرفت، از ســوی دیگر برخی 
با توجه به این افزایش قیمت دالر در بودجه صحبت از ارز 
تک نرخی می کنند، که به اعتقاد بنده در چنین شرایطی 

نمی توان اصال در این مورد صحبت کرد.
دانشــمند اظهار داشــت: ارز تک نرخــی در زمان ثبات 
و تعادل اقتصادی و شــرایطی که ارز بــه میزان کافی در 
اختیار بانک مرکزی وجود داشــته باشد، توانایی اجرا دارد 

نه زمانی که کشــور در تحریم کامل اســت و چشم انداز 
مشــخصی برای رفع آن ها وجود ندارد، از سوی دیگر اگر 
حتی مالک را دالر 1۷ هزار تومانی در بودجه بگیریم، دالر 
در بازار آزاد امروز 2۴ هزار تومان اســت و صادرکنندگان 
با ارز نیمایی صــادر می کنند، دولت و بانک مرکزی چطور 
می خواهند ایــن گپ ۷ هزارتومانی را برای صادرکنندگان 
پرکننــد، اگربخواهند به صادرکنندگان سوبســید بدهند 
که چنین پولی در بســاط دولت نیســت، به دلیل کسری 

بودجه ای که وجود دارد.
این فعال اقتصادی بیان کرد: از ســوی دیگر برای واردات 
نیــز نمی توانند دالر را در نــرخ 2۴ هزار تومان تک نرخی 
کننــد، زیرا کــه قیمت کاال های اساســی ســر به فلک 
می گذارد، بنابراین این گزاره افزایش قیمت دالر در بودجه 
بــه بهانه دالر تک نرخی به هیــج عنوان موضوعیت ندارد  
این درحالیســت که دولت با افزایش قیمتی که برای دالر 

در بودجــه در نظر گرفته، درآمــد حدود 9۸ هزار میلیارد 
تومان را برای جبران کســری بودجه خود متصور بوده، در 
چنین صورتی قدر مسلم افزایش قیمت دالر باعث افزایش 

قیمت کاال های اساسی خواهد شد.

دبیرکل اسبق خانه اقتصادی ایران اضافه کرد: اگر به فرض 
نیز همیــن نرخ ۴2۰۰ تومان برای ســال آینده هم باقی 
بماند، کســری بودجه دولت را تشــدید می کند که خود 
این موضــوع عامل افزایش نرخ تــورم خواهد بود، زیراکه 
دولت مجبور اســت، از بودجه عمرانی بزند که این موضوع 
اشــتغالزایی و رونــد آن را کند می کند و بیکاری بیشــتر 
می کند، میزان سرمایه گذاری ها کاهش می باید که همگی 
این هــا در افزایش تورم نقش دارنــد، بنابراین با توجه به 
وضعیت بودجه به هر ترتیب افزایش تورم در ســال آینده 

اجتناب ناپذیر است.
دانشــمند با اشــاره به اینکه عامل دوم تاثیرگذار بر تورم 
ســال آینده مسائل سیاسی اســت، تاکید کرد: با توجه به 
اظهاراتی مقامات ارشد ایران و آمریکا در مورد برجام ابراز 
داشته اند، تا حدود زیادی واقعیات این حوزه عیان شده و 
به اعتقاد بنده بســیاری از خوشبینی هایی که طی این سه 
ماه وجود داشت مبتنی بر اینکه جو بایدن به محض حضور 
در کاخ ســفید فرمان اجرایی بازگشت آمریکا به برجام را 
امضا می کند، رنگ باخت، در صحنه عملیاتی و میدانی دو 
طرف منتظر هســتند که طرف مقابل قدم اول را بردارد و 
با توجه به این رویکرد، ممکن اســت این بازی مرغ و تخم 

مرغ وقت زیادی را صرف خود کند.
وی تصریــح کــرد: که در ایــن صورت نمی تــوان انتظار 
داشــت که به این زودی ها تغییری حاصل شود و حداقل 
تا انتخابات ریاســت جمهوری در خرداد 1۴۰۰ و تابستان 
ســال آینده این وضعیــت ابهام زا ادامه خواهد داشــت، 
بنابراین در چنین شــرایطی ســیر صعودی تورم در سال 
آینده نیز ادامه خواهد داشت و اگر در وضعیت برجام تغییر 
حاصل نشــود و نرح ارز در بودجــه با افزایش چند برابری 
همراه باشــد، تورم ســنگینی در انتظار اقتصاد ایران برای 

سال آینده خواهد بود.

چشم انداز روشنی برای برجام وجود ندارد

وضعیت تورم درایران 1400
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ایـــراناقتصــاد2
دیدگاه

گران و دور از دسترس

دربازارمسکن چه خبر است؟

برای کاهش اقتصاد سیاه با بیکاری بجنگیم

حجم 6 تا 30 درصدی اقتصاد زیرزمینی در ایران

  کارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه
حسن خوشپور



ترقی اقتصادی : با ارائه ســیگنال هایی از سوی ایران و آمریکا برای 
مذاکره و بازگشــت به برجام امیدواری ها برای حل تنش های سیاسی 
بیشتر شده و این موضوع به روند نزولی بورس دامن زده است چرا که 
رفــع تحریم ها می تواند منجر به کاهش قیمت دالر بازار آزاد و به تبع 

آن ارز نیمایی شود
اما در شــرایطی شاخص های بازار سرمایه روند نزولی و افت شدید را 
طی می کنند که از دو هفته پیش مسئوالن بورس با تصمیمات جدید 
تالش کردند دامنه نوســانات را کاهش دهند و ثبات را به بازار سرمایه 

بازگردانند؛ تصمیماتی که به نظر می رســد موثر نبوده است. و مطابق 
تصمیم شــورای بورس دامنه نوســان نامتقارن در بورس اجرا شد، به 
این معنی که برای دوره  ای یک ماهه ســقف نزول روزانه قیمت سهام 
در بورس به 2درصد محدود شــد. طبق تصمیم شورای بورس دامنه 
نوسان قیمت سهام شرکت های بورس می تواند روزانه تا ۶درصد رشد 
کند اما فقط اجازه دارند 2درصد افت کنند؛ مقامات بازار سرمایه چنین 
تصمیمی را با هدف جلوگیری از تــداوم نزول بورس اتخاذ کردند اما 
بررسی روند بورس نشان می دهد که این تصمیم موثر نبوده است. اگر 

چه در سه روز ابتدایی سیاست های جدید شاخص های بازار سرمایه 
با رشــد رو به رو بودند ولی بعد از آن نزول دوباره با روندی کند شروع 

شد و همچنان ادامه دارد.
به اعتقاد کارشناســان عالوه بر تحــوالت دالر یک بخش نزول بورس 
مربوط به اجرای سیاست های ضد تورمی و افزایش نرخ سود بین بانکی 
تا مرز2۰درصد است و بخش دیگر آن به کاهش چشم انداز های تورمی 
باز می  گردد. در واقع به  نظر می رسد دولت در برابر فشار های سنگین 
تورمی تســلیم شــده و تمایلی به کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی 
ندارد. این موضوع منجرشده است تا نقدینگی های بزرگ عمدتا راهی 
سرمایه  گذاری در بازار اوراق بدهی شوند. در این با ارائه سیگنال هایی از 
سوی ایران و آمریکا برای مذاکره و بازگشت به برجام امیدواری ها برای 
حل تنش های سیاسی بیشتر شده و این موضوع به روند نزولی بورس 
دامن زده اســت چرا که رفع تحریم ها می تواند منجر به کاهش قیمت 

دالر بــازار آزاد و به تبع آن ارز نیمایی شــود که این موضوع می تواند 
درآمد شــرکت های صادرات محور را که بخــش بزرگی از بدنه بازار را 

تشکیل می دهند تحت تأثیر قرار دهد.

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره ۱۰۱ - نیمه اول اسفند ۱399


بازارسرمایه 3

ترقی اقتصادی : به گفته کارشناسان، بازار سرمایه نسبت به آزمون و خطای سیاست گذار در 
عذابی عجیب به سر می برد. اقداماتی که نه تنها به اقبال سرمایه گذاران منجر نمی شود حتی 

بی اعتمادی آن ها را تشدید می کند.
در ماه های و ســال های گذشته بار ها شاهد این مساله بودیم که انتقاد ها در میان مسئوالن و 
کارشناسان از مردم عادی باال گرفته بود و بسیاری ورود هیجانی آن ها به بازار سرمایه را عاملی 
در جهت نوســان های نامعقول قیمت در این بازار تلقی کرده بودند. با این حال پیگیری روند 
تغییرات اعمال شــده از سوی تصمیم سازان بازار ســهام نیز به نوعی حکایت از این داستان 
دارد که بورس اگر درگیر تصمیمات هیجانی و بدون پشتوانه مستدل است، تنها بازیگران آن، 

سرمایه گذاران نیستند.
در واقع انداختن تقصیرات به گردن ســهامداران خرد بیش از آنکه ناشــی از انصاف و عدالت 
باشــد، ناشی از تریبون نداشتن این اکثریت خاموش است که در ماه های اخیر چاره ای به جز 
اعتراض در فضای مجازی یا نهایتا ابراز احساسات رو به روی ساختمان بورس تهران نداشته اند. 
این در حالیســت که خود متولیان بازار سرمایه در ماه های اخیر بار ها با ارائه تصمیمات خلق 
الساعه و ارائه دفاعیاتی اکثرا نامقبول راه را بر منطقی شدن فضای معامالت بسته اند و با افزایش 

ریسک های قانونی به هر شکل که شده آرامش را از این بازار سلب کرده اند.
ســرانجام آن قوانین هم در نهایت شده بازگشــتن از همان تصمیمات و لغو بسیاری از آن ها 
بعد از چند روز. برای مثال تغییر ســقف اعتبار کارگزاری ها یا ســقف مجاز سرمایه گذاری در 
صندوق های با درآمد ثابت طی ماه های اخیر بار ها تغییر کرده است. مانده بود آخرین تیر که 
همین دامنه نوسان متقارن بود که آن هم حاال دیگر رفته در کنار فهرست بلند باالی آزمون 
و خطا در بازار ســرمایه ایران. در این جا این ســوال پیش می آید که آیا بهتر نیست متولیان 
بازار سهام به جای نادیده گرفتن واقعیات و مغرض نشان دادن منتقدان، یک بار هم که شده 
کاله خود را قاضی کنند و به جای شکســتن آینه، واقعیات را نه از دریچه رویا بلکه از دریچه 

انتقادپذیری منطقی ایراد شده از جانب رسانه ها ببینند؟
احسان رضاپور کارشناس بازار سهام در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه تغییر دامنه نوسان تنها 
در دو سه روز ابتدایی باعث سبز پوشی بورس شد، گفت: از قبل نیز این پیش بینی می شد که 
بازار بعد از چند روز که از اجرای تغییر دامنه نوسان گذشت، در صف فروش قفل شود، چنین 
وضعی تنها روند موجود بورس را فرسایشی خواهد کرد و مهم ترین اصل بازار یعنی نقدشوندگی 

را زیر سوال برده است.
وی افزود: درحال حاضر نیز بسیاری از نماد های بزرگ قفل در صف فروش هستند و حجم و 
ارزش معامالت به صورت روزانه نیز افت محسوسی را به ثبت رسانده، در حال حاضر منفی 2 

نیز جذابیت الزم را برای خرید از صف فروش نداشته و می بینیم که برخی از نماد ها نیز از صف 
فروش حجم مبنا را نیز پر نمی کنند.

وی افزود: البته این کار یک حسن نیز دارد و آن از بین رفتن ترس افت بیشتر قیمت سهم ها 
است، اما خوب همانطور که به آن اشاره شد، متاسفانه این موضوع باعث فرسایشی شدن روند 
بازار می شود، از سوی دیگر برای این که بازار به تعادل برسد، سهم ها از نظر زمانی باید مدت 

بیشتری منفی بخورند تا به آن کف حمایتی که وجود دارد برسند.
رضا پور با اشــاره به اینکه این روز ها شاهد خروج نقدینگی از بازار هستیم، اظهار داشت: این 
منابع مالی امروز به ســوی بازار رمزارز ها وکریپتوکارنسی سرازیر می شود، با توجه به جذابیت 
افزایــش قیمتی که رمزارزی مانند بیت کوین طی این روز های اخیر تجربه کرده، بســیاری 
از مــردم علیرغم اینکه بســیاری از نماد ها در کف قیمتی خود هســتند آن ها را با ضرر زیاد 
می فروشــند و منابع خود را به این بازار می برند، غافل از اینکه بازار در حال حاضر با ریســک 

بسیار زیادی روبرو است.
این فعال بازار سهام اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به اینکه بیت کوین و سایر رمز ارز ها رشد 
بسیار زیادی را تجربه کردند، ممکن است در این محدوده های قیمتی با اصالح روبه رو شوند و 
به دلیل اینکه آن ها دامنه نوسان ندارند، با ریسک بسیار زیادی همراه هستند، با توجه به این 
موضوع ممکن است رمزارز ها سرمایه گذاران خود را با از دست دادن منابع مالی روبرو کنند، 

بنابراین افراد باید در چنین بازاری بسیار محتاط بوده و تمامی جوانب امر را در نظر بگیرند.
وی ادامه داد: متاسفانه منابع زیادی نیز از سایر بازار های موازی از جمله سکه، طال و ارز به بازار 
رمز ارز ها ســرازیر شده، ولی منابع اصلی از بورس به این بازار بین المللی رفته که این موضوع 
باعث خروج ریال از کشور می شود که این هم برای بازار سرمایه و هم برای اقتصاد کالن کشور 
بســیار آسیب زا اســت، همچنین ذکر این نکته ضروری است که سرمایه گذاران عزیز باید با 
دانش و اطالعات در بازار رمز ارز ها حضور پیدا کنند، زیرا این بازار به دلیل ریسک باالیی که 
دارد تخصص بســیار بیشتری را نســبت به بورس ایران می طلبد و افراد اگر بدون آموزش در 
این بازار حضور پیدا کنند احتمال اینکه با ضرر و زیان هنگفتی روبرو شوند، بسیار زیاد است.

رضاپور یادآور شــد: ابهامات که در بودجه وجود دارد خود یکی از ریسک هایی است که باعث 
شــده بورس به این روز بیفتد، هرچند که کلیات بودجه در مجلس تصویب شده، اما جزئیات 
مهمی که مرتبط با نحوه فعالیت شــرکت های بورســی در سال آینده است، هنوز در مجلس 
بررسی نشــده و هر تصمیمی که در مورد این نوع از احکام بودجه گرفته شود می تواند تاثیر 

مستقیمی بر روی نحوه سوددهی و عملکرد شرکت ها شرکت های بازار سرمایه بگذارد.
این کارشناس بازار سهام تصریح کرد: موضوعات مرتبط با برجام و ابهاماتی که در این زمینه 
نیز وجود دارد خود از دیگر موضوعاتی است که باعث شده بازار سرمایه تکلیف خود را در این 
باره نداند و تا زمانی که این موضوع به طور مشخص تعیین تکلیف نشده، بورس روند صعودی 
پایدار را خود را آغاز نخواهد کرد، در این زمینه احتمال خروج ایران از اجرای پروتکل الحاقی 
و مسائلی که پیرامون آن ایجاد می شود می تواند بر روی عملکرد بورس بسیار تاثیر گذار باشد، 
بنابراین باید صبر کرد و دید که آیا این وضعیت مشخص خواهد شد یا اینکه همچنان حالت 

صبر و انتظار ادامه خواهد یافت.
وی در مورد پیش بینی روند حرکتی بورس طی اسفند ماه نیز اذعان داشت: با توجه به اینکه 
به صورت ســنتی در دهه آخر اسفند ماه به دلیل تسویه اعتباری کارگزاری ها فشار فروش در 
بازار ایجاد می شــوند، به نظر می رسد این موضوع به دلیل اوضاع خراب بازار و افزایش اعتبار 
کارگزاری ها به ۶۰ درصد، کمی زودتر رخ دهد، به بیان دیگر کارگزاری ها نیمه دوم اسفند به 
مشتریان خود فشار خواهد آورد حساب خود را تسویه کنند، بنابراین می توان انتظار داشت که 
در روز های پیش رو نیز همچنان روند نزولی بازار ادامه پیدا کند تا شــاخص کل و قیمت های 
سهام به کف های قبلی خود برسند، در بدبینانه ترین حالت ممکن است کف قبلی شاخص کل 
نیز لمس شود هر چند که احتمال آن بسیار کم است، به اعتقاد بنده در هفته آخر اسفند ماه 
و به خصوص در فروردین ماه می توان انتظار داشت که بازار به ثبات و تعادل برسد و سهم ها به 

سوی باال حرکت کنند، البته این موضوع به صورت شارپ نخواهد بود.

نقدینگی به سوی بازار رمزارز ها رفته است

سال 1399 حمایت بی سابقه ارکان زبانه کشیدن کوره پول سوزی بورس 
اقتصادی کشور از بازار سرمایه، اقبال 
عموم مردم به حضــور در این بازار 
رکود در بازارهای موازی و ســرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار بورس، موجب 
شــدکه از ابتدای ســال شــاخص کل که با رقم 512 هزار واحد شروع شده بود 
در پایــان بهار به رقم یک میلیون و 2۷۰ هزار و ۶2۷ واحد برســد وبازدهی1۴۸ 
درصدی برای ســهام داران رقم بخورد. در ادامه فرآیند رشــد بازاربه دلیل عدم 
عرضه های متناســب با تقاضای خرید ســهام، در تابستان نیز شاخص به فرآیند 
رشد خود ادامه داد ودر اواسط مردادماه شاخص کل به رقم بی سابقه دو میلیون 
و شصت وپنج هزار واحد رسید و پس از آن با افزایش عرضه ها روند اصالحی را تا 
پایان شهریورماه در پیش گرفت ودر پایان تابستان به رقم یک میلیون و 595 هزار 
و 1۶۰ رســید و در فصل دوم بازدهی 2۶ درصدی واز ابتدای سال تا پایان شش 

ماه اول بازدهی 211درصدی را برای سهامداران رقم زد.
اما بازار ســرمایه در فصل ســوم سال نیز باز به روند اصالحی خود ادامه داد تا به 
پایین تریــن رقم یعنی یک میلیون و 215 هزار واحد رســید و پس از آن مجددا 
رشــد کرده و به رقم یک میلیون و ۴39 هــزار و 12۴ واحد در پایان فصل پاییز 
رسید واین فصل برخالف دو فصل گذشته سال یعنی بهار وتابستان که هرکدام 
به ترتیب با بازدهی 1۴۸ و2۶ درصدی شاخص همراه بود با افت ۸/1۰ درصدی 
شــاخص کل سپری شــد تا فصل پاییز پس از دو فصل مثبت با رشد پرشتاب 
قیمت ها مســیری معکوس را طی کند و در مجموع بازدهی 1۸1 درصدی در نه 

ماه سال 1399 برای سهامداران رقم بخورد.
در این بین بررسی عملکرد صنایع بورسی نشان می دهد که بیشترین بازده فصل 
پاییز به گروه های الســتیک وپالستیک با رشــد ۸/۴۴درصدی وصنعت کاشی 
وســرامیک نیز با رشد ۷/۴3درصدی وبیمه با رشــد ۶/39 درصدی تعلق دارد. 
این درحالی اســت که صنایع وسایل ارتباطی با ۶/۶1درصد،محصوالت چرمی با 
1/۴۶درصد و صنعت حمل ونقل با 3/39درصد به ترتیب بیشــترین افت قیمت 
را در این فصل به خود اختصاص دادند. همچنین صنایع بزرگ بورســی که جزو 
شــرکت های کاالیی وصادرات محور هستند فصل پاییز را با افت قیمت به پایان 
بردند وگروه فرآورده های نفتی با کاهش ۸/2۴ درصد وشرکت های چندرشته ای 
با ۴/21درصد بیشترین کاهش وافت قیمتی را داشتند وهمچنین فلزات اساسی 
بــا 1/13درصد،کانه های فلزی با 3/9درصد ومحصوالت شــیمیایی با ۸/5درصد 
کاهش،فصل سوم ســال را به پایان رساندند. همان طوری که اشاره شد رکود در 
بازارهای موازی در ســال جاری واقبال مردم به بازار سرمایه موجب سرریز شدن 
نقدینگی طی 5 ماه اول سال به این بازار شد و بیش از 13۰ هزار میلیارد تومان 
نقدینگی توسط افراد حقیقی وارد بازار سرمایه شود که در صورت مدیریت مناسب 
آن می توانســت بخش عمده ای از منابع مالی مورد نیاز بنگاه های فعال در بازار را 
تامین کند. اما عدم بهره برداری ومدیریت مناسب از منابع واردشده به بازار،موجب 
رشــد سریع شاخص سهام تا اواســط مردادماه شد وپس آن طی ماه های بعد به 
جهت اصالح شــاخص باعث خروج نقدینگی از این بازار شــد که در فصل سوم 
ســال بیش از 1۸ هزار میلیارد تومان از این نقدینگی اشخاص حقیقی از گردونه 
معامالت ســهام خارج شد. همچنین مطابق قانون بودجه سال جاری و تبصره 2 
قانون و مصوبه هیئت وزیران، تاســیس سه صندوق سرمایه  گذاری معامله  پذیر یا 
ETF برای سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی 
تکلیف شده است. صندوق اول یا همان »دارا یکم« شامل ترکیبی از سهام بانک ها 
و بیمه ها شامل بانک های صادرات، ملت و تجارت و بیمه های البرز و اتکایی امین 

بود که در خرداد امسال پذیره نویسی و عرضه شد. 

دخالت دولت چه بر سر بازار سرمایه می آورد؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران
عباس آرگون

دیدگاه

کاهش قیمت دالر چه تاثیری بر بورس خواهد داشت؟
سایه دالر برشرکت های صادرات محور بورس 
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ناصر ذاکری

مدیرعامل پست بانک ایران
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پژوهشگر اقتصادی
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بازارپول4 دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگی
سال هفتم-شماره ۱۰۱ - نیمه اول اسفند ۱399

شروع دوران فعالیت 
بانک های خصوصی 
با  ایران  اقتصاد  در 
این استدالل همراه بود که حضور بخش خصوصی در این حوزه 
به رونق و شــکوفایی اقتصاد و تحرک بیشتر شبکه بانکی در 
سایه رقابت منتهی خواهد شد و از سوی دیگر، مقدمات کاهش 

حضور دولت در میدان اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
هرچند حضور این بانک ها در نزدیک به ســه دهه گذشته به 
رقابت بیشتر در شبکه بانکی دامن زده  است  اما تردیدی نیست 
که آن رونق و شکوفایی که بنا بود رویکرد جدید به امر بانکداری 
برای اقتصاد کشــور به ارمغان بیاورد، اتفاق نیفتاد.  تحلیل آثار 
مثبت و منفی حضور بانک های خصوصی و ریشه یابی موفقیت 
یا شکست این سیاست، موضوعی اســت که باید مورد توجه 
تحلیلگران و اهل نظر قرار بگیرد  و راهنمای تصمیم ســازان و 
تصمیم گیرندگان برای سال های آینده باشد. در این یادداشت 

فقط به یک نکته خاص مرتبط با این تجربه توجه شده  است.
در یک اقتصاد سالم فعاالن اقتصادی در صورت کسب موفقیت 
و رسیدن به حد مطلوب فروش، به گسترش کسب وکار خود در 
قالب ادغام افقی یا ادغام عمودی می اندیشند  و به تدریج تالش 
می کنند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص بدهند. آنها 
طبعا در این مســیر و با هدف گســترش ابعاد فعالیت خود از 

تسهیالت بانکی هم بهره مند خواهند شد.
به این ترتیب می توان انتظار داشت آن گروه از فعاالن اقتصادی 
که منابع نقــدی کالن در اختیار دارنــد، از همان ابتدا نقش 
معینــی را در بازار ســرمایه برای خود تعریــف  کنند: آنان یا 
به عنوان تقاضاکننده منابع سرمایه ای و با هدف گسترش هرچه 
بیشتر ابعاد کسب وکار خود وارد این بازار می شوند، یا به عنوان 
عرضه کننده این منابع و در کسوت »بانکدار« فعالیت می کنند. 
بانکداران با اتکا به ســرمایه انبوه خود اقدام به تأسیس بانک 
کرده  و برای گسترش ابعاد فعالیت خود از ظرفیت سپرده های 
مشتریان خود نیز اســتفاده می کنند. ازاین رو حضور هم زمان 
یک فعال اقتصادی در بازار سرمایه هم به عنوان متقاضی منابع 
ســرمایه ای و هم به عنوان عرضه کننده ایــن منابع، پدیده ای 

نامأنوس و به تعبیر عامیانه »بودار« است.

همان گونه که انتظار نداریم یک بنگاه اقتصادی در دوره معین 
هم عرضه کننده فالن محصول و هم تقاضاکننده آن باشد! در 
ایران اما مقدمات شکل گیری بانک های خصوصی در شرایطی 
فراهم شد که متولیان امر توجه چندانی به این مهم نداشتند 
و گویی از دیــد آنان ثبت یک تشــکیالت جدید با مدیریت 
خصوصی و با حداقل منابع مالی الزم برای فعال شــدن شبکه 
بانک های خصوصی کفایت می کرد. بی اعتنایی مسئوالن بعدی 
به اصول بنیادین بانکــداری خصوصی موقعیتی را ایجاد کرد 
که حتی ســهامدار فالن بانک جدیدالتأسیس برای پرداخت 
سهم خود از سرمایه اولیه، از یک بانک دیگر تسهیالت دریافت 
کرد و هیچ نهاد مســئولی بر این رویه ناصواب خرده نگرفت! 
به این ترتیب زنجیره ای از تخلفات در شبکه بانکی شکل گرفت 
که نتیجه ای جز تضعیف اقتصاد ملی و دامن زدن به فعالیت های 

داللی و درنهایت تشدید جریان تورمی نداشت.
اگر در دهه ۷۰ با تخلفات برخی صندوق های قرض الحســنه 
روبه رو بودیم که مثال با اســتفاده از منابــع صندوق به فرزند 

خردســال فالن عضو مؤســس وام ازدواج یا وام خرید مسکن 
پرداخت می شد، در دهه های بعد تخلف رایج پرداخت وام های 
کالن به ســهامداران بود. به بیان دیگــر درهم آمیختن صف 
عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان منابع مالی در دو دهه گذشته 
را می توان به عنوان شــاخصی برای ناسالم بودن اقتصاد کشور 

مطرح کرد.
حضــور هم زمان برخی افراد »خاص« هم در مقام مؤســس و 
ســهامدار بانک خصوصی و هم در کسوت یک مشتری عمده 
تســهیالت بانکی و در اصل یک ابربدهــکار بانکی را می توان 
با حضــور هم زمــان برخــی صاحب منصبان هــم در جمع 
تصمیم گیرندگان و سیاست گذاران و هم در گروه ذی نفعان از 
این سیاست ها مقایســه کرد. شرایطی را تصور کنید که فالن 
فرد متنفذ در ســاعت اداری با تدابیر حکیمانه و دوراندیشانه 
خود به رتق وفتق امور در فالن حوزه اقتصادی مشــغول است 
و بعد از وقت اداری عضو هیئت مدیره شــرکتی است که کامال 
تصادفی در همان حوزه به فعالیتی انحصاری مشغول است. یا 

در نهــادی دیگر فالن صاحب منصب برای رعایت صرفه جویی 
تشکیالتی، شخصا به خودش نامه نوشته و تقاضای وام می کند 
و شخصا پاسخ مثبت به این درخواست می دهد و شخصا برای 

دریافت وام مراجعه می کند.
از منظری دیگر، شکل گیری این خطای راهبردی در شبکه 
بانکداری خصوصی را می توان دستاورد بی اعتنایی نظام یافته 
و طوالنی مــدت به مبحــث تعارض منافع دانســت. بارها و 
بارها مشــاهده می شــود که متولیان امر با تدوین و تصویب 
مقررات خاص، منافع خود یا جریان سیاســی متبوع خود را 
تأمین می کنند و کسی بر این جریان غلط اشکال نمی گیرد  
مدیران فالن تشــکیالت با راه اندازی تعاونی مسکن امتیازی 
ارزشــمند را از نهاد توزیع کننده رانت زمین شهری دریافت 
می کننــد و برای پیش بردن برنامه خود تعدادی ســهم هم 
برای مدیران بیرون از سازمان که در نهادهای مرتبط حضور 
دارنــد، در نظر می گیرند و چنین رویه نادرســتی هم مورد 

اعتراض قرار نمی گیرد.
مدیران فالن شرکت یا فالن تشکیالت متعلق به جامعه، اجازه 
می یابنــد که خود درباره حقوق و مزایایشــان تصمیم بگیرند 
و پرونده حقوق های نجومی مطرح می شــود و ... و ده ها مورد 
مشابه دیگر. همه این اتفاقات متأثر از همین بیگانگی با مبحث 
تعارض منافع اســت که دروازه ای بزرگ را برای شــکل گیری 
فســاد گسترده در جامعه گشوده  است.  امروزه حضور هم زمان 
افراد خاص اعم از اشــخاص حقیقی یا حقوقی را در ســمت 
)عرضه کننده و تقاضاکننده منابع سرمایه ای( می توان مهم ترین 
عارضه و آالیــش نظام بانکداری خصوصی کشــور و در بیان 

دقیق تر بازار سرمایه تلقی کرد.
اصالح و رفع این عارضه و پیراستن چهره شبکه بانکداری 
خصوصی از این آالیش یک ضرورت انکارناپذیر است.  البته 
ناگفته پیداســت که باید این اقــدام اصالحی را مقدمه ای 
برای توجه دقیق و کارشناســانه بــه مبحث تعارض منافع 
و تصویب قانون مدیریت تعارض منافع دانســت؛ الیحه ای 
که دو ســال و اندی پیش توسط دولت تهیه شد  اما هرگز 
آن چنان خوش شــانس نبود که به طور جــدی موردتوجه 

مجلسیان قرار بگیرد.

تجربه بانکداری خصوصی و یک خطای راهبردی  رتبه نخست بانک پاسارگاد 
در شاخص بهره وری کل

ترقی اقتصادی : بانک پاســارگاد در بیست و ســومین دوره انتخابات شرکت های برتر ایران از سوی 
ســازمان مدیریت صنعتی موفق به کســب رتبه نخست، در شــاخص بهره وری کل عوامل، در بین 
شــرکت های گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری گردید.مراسم معرفی شــرکت های برتر ایران در روز 
یکشنبه مورخ 2۶بهمن1399 در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد. در این 
مراسم براساس 32 شاخص کمی، از شرکت های برتر در 1۰ گروه صنعتی تجلیل به عمل آمد.براساس 
این خبر، بانک پاسارگاد ضمن کسب رتبه نخست در شاخص بهره وری کل، موفق به کسب رتبه 11 
در بین1۰۰ شرکت برتر ایران شــد. گفتنی است، در رتبه بندی شرکت های برتر ایران شاخص هایی 
همچون »اندازه و رشد شــرکت«، »سودآوری و عملکرد«، »بهره وری کل«، »صادرات«، »نقدینگی« 

»شاخص های بدهی« و »شاخص های بازار« در نظر گرفته می شوند.

رتبه ۴۷ بانک گردشگری در بین۱00 شرکت برتر
ترقی اقتصادی: هلدینگ بانک گردشگری امسال در بیست و سومین سال انجام رتبه بندی شرکت های 
برتر، »همایش شرکت های برتر ایران«، رتبه ۴۷ را کسب کرد.شاخص های این رتبه بندی، شاخص های 
کّمی اســت و مقادیر آن ها از صورت های مالی حسابرسی و تایید شده شرکت ها استخراج می شود.9۸ 
درصد کل فروش 5۰۰ شــرکت بزرگ کشور، سهم 1۰۰ شرکت اول است که نشان دهنده اثرگذاری 
بســیار باالی این شرکت هاست. این رتبه بندی که 5۰۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را 
معرفی می کند، با هدف شناسایی جایگاه بنگاه های اقتصادی و کمک به سیاست گذاران اقتصادی کشور 

انجام می شود.

 مشارکت بانک ملت در تامین مالی 
پتروشیمی بعثت کردستان

ترقی اقتصادی : مدیرعامل بانک ملت همراه با معاون اول رییس جمهوری و تعدادی از مدیران عامل 
بانک ها و دیگر مدیران دســتگاه های اجرایی، به اســتان کردستان سفر کرد.دکتر محمد بیگدلی که 
در راســتای انعقاد تفاهمنامه همکاری با پروژه شــرکت پترو شیمی بعثت در استان کردستان حضور 
یافته بود، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان با حضور معاون اول رییس جمهوری برای انعقاد این 
تفاهمنامه شرکت کرد.بر اساس این گزارش، تفاهمنامه یادشده درجهت ارتقای شاخص صنعتی و اجرای  
طرح های پیشران توسعه، کاهش شکاف توسعه ای استان کردستان با میانگین کشوری و استفاده بهینه 
از فرصت های ســرمایه گذاری، با حضور دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری  منعقد 
شد.موضوع این تفاهمنامه، مشارکت صندوق توسعه ملی و بانک ها در تامین تسهیالت بانکی مورد نیاز 
شــرکت پتروشیمی بعثت برای احداث مجتمع تولید مواد پتروشیمی PTA/PET  با ظرفیت تولید 

5۰۰هزار تن در سال در شهرستان بیجار است.

33 رئیس شعبه بانک سپه جزء برترین های بانکی
ترقی اقتصادی: پادر یازدهمین گردهمایی روســای موفق شعب بانکهای کشور از 33 نفر از روسای 
شعب بانک سپه تقدیر شد.دراین مراسم که به صورت مجازی برگزار و برترینها برای دریافت جوایز خود 
به مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران معرفی شدند، 33 نفر از روسای موفق شعب بانک سپه با اهدای 
تندیس افتخار )سه نفر نخست(، لوح تقدیر )با درج در پرونده پرسنلی( و پاداش مالی )سکه بهار آزادی( 
مورد تقدیر قرار گرفتند.بنابراین گزارش ناصر رنجبری )رئیس شــعبه رجایی بوکان منطقه آذربایجان 
غربی( محسن  آریان نژاد )رئیس شعبه سرچشمه منطقه تهران )جنوب تهران( ،  حمید سپهوند )شعبه 

دوره چگنی، منطقه لرستان(  رتبه های نخست را در بین برگزیده ها به خود اختصاص دادند.

گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه
ترقی اقتصادی: گزارش تسهیالت اعطایی بانک رفاه در ده ماهه نخست سال در بخش های مختلف 
اقتصادی، بنگاه های کوچک و متوســط، ضمانتنامه های صادره ریالی، قرض الحســنه ازدواج و تهیه 
جهیزیه، اشتغالزایی و اشتغال اعالم شد. این بانک در ده ماهه ابتدای سال 99، بالغ بر 2.5۴5 میلیارد 
ریال تسهیالت از محل منابع بانک به بنگاه های کوچک و متوسط پرداخت کرده است.همچنین بانک 
رفاه کارگران در ده ماهه نخست سال جاری، در بخش های آب و کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن 
و ساختمان، خدمات، بازرگانی و متفرقه بیش از 51۶.12۴ میلیارد ریال تسهیالت اعطا کرده است.این 
بانک در بازه زمانی یاد شده، تعداد 11.3۷۶ فقره تسهیالت قرض الحسنه مشاغل خانگی، اشتغال زایی 
و کارفرمایان طرح های مددجویی به مبلغ بیش از 3.9۰۷ میلیارد ریال به معرفی شدگان کمیته امداد 
امام خمینی )ره(، سازمان بهزیستی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت کرده است.بانک رفاه 
کارگران همچنین در مقطع ده ماهه نخست سال جاری، بالغ بر 1.351 میلیارد ریال تسهیالت از محل 
منابع قراردادهای سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اعطا کرده است. بر اساس این گزارش، بانک رفاه 
کارگران در ده ماهه ابتدای سال 99، بالغ بر ۸1.1۴5 میلیارد ریال انواع ضمانتنامه های ریالی به تعداد 

1۶3.۶31 فقره صادر کرده است.

افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون تصویب شد
ترقی اقتصادی: نمایندگان مجلس شــورای اســالمی در جریان بررســی الیحه بودجه 1۴۰۰ با 
افزایش ســرمایه بانک توسعه تعاون موافقت کردند.مدیرعامل بانک گفت: با توجه به عملکرد مورد 
قبــول بانــک در طرح های ملی و ضرورت تامین مالی گســترده بانک بــرای حمایت از طرح های 
اشتغال زایی سراســر کشور، عالوه بر نظر مســاعد دولت محترم؛ اغلب نمایندگان مجلس شورای 
اســالمی به نقش توســعه ای و موثر بانک در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق واقف هستند و از 
این رو با هدف تقویت پشــتوانه بانک توسعه تعاون در تأمین مالی فعالیت های اقتصادی مولد، طی 
مصوبه ای با افزایش ســرمایه بانک توسعه تعاون در قانون بودجه 1۴۰۰ موافقت کردند.حجت اله 
مهدیان اظهار امیدواری کرد: با تدابیر اتخاذ شده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی و حسن 
تدبیر مقامات بلند پایه دولت در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی این افزایش 
سرمایه در سال 1۴۰۰ تحقق یابد تا امکان تقویت سرمایه ای بانک به نحو مناسبی فراهم شود.وی 
افزود: این بانک به موجب قوانین باالدســتی اصل ۴۴ قانون اساسی با هدف تقویت بخش تعاون با 
ســرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال تشکیل شد و در سالهای گذشته راهکارهایی از طریق قوانین 
بودجه سنواتی برای افزایش سرمایه آن مطرح بوده است.  مهدیان به بند 2 ماده 29 اصل ۴۴ اشاره 
کرد و افزود: مطابق این ماده قانونی 3۰مقرر گردید درصد عایدی دولت از محل واگذاری  دارایی ها 
به صورت ســهام، ضرورت دارد به عنوان حصه نقدی صرف افزایش ســرمایه بانک و تقویت بخش 
تعاون شود. وی تصریح کرد: با اجرایی شدن  ماده قانونی مورد اشاره ؛ جمعا ۴5۷5۰ میلیارد ریال 
جهت افزایش ســرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص پیدا خواهد کردکه در سنوات گذشته  و طی 
قوانین بودجه ساالنه 9۸ و 99 موضوع مجوز افزایش سرمایه بانک جمعا به میزان 2۰ هزار میلیارد 
ریال مورد تاکید بوده است و در بند ه تبصره 2 قانون بودجه به دولت اجازه داده شد تا این مبلغ را 
از محل فروش ســهام و دارایی های دولت به بانک توسعه تعاون اختصاص دهد که مراحل اجرایی 

جهت تخصیص این مبلغ از سوی خزانه نیز طی شد.

 بهره برداری از دومین مدرسه بانک سینا 
در دهستان رمشک کرمان

ترقی اقتصادی: مقارن با والدت با سعادت موالی متقیان حضرت علی)ع( و روز پدر، دومین 
مدرســه بانک سینا در روستای ده باالی دهستان رمشک از توابع قلعه گنج استان کرمان به 
بهره برداری رسید. آیین افتتاح این مدرسه با حضور مدیرعامل، جمعی از مدیران بانک سینا، 
مدیرکل نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس اســتان کرمان و دیگر مقامات محلی و استانی، 
معلمان و دانش آموزان برگزار شد.در این مراسم، مدیرعامل بانک سینا با اشاره به رویکرد این 
بانک در حوزه مســئولیت های اجتماعی گفت: بانک ســینا در کنار رسالت اصلی خود مبنی 
بر نقش آفرینی در اقتصاد و کمک به رونق تولید و اشــتغال کشــور، توجه ویژه ای به ایفای 
مســئولیت اجتماعی داشته به طوری که در سال جاری بالغ بر یکصد میلیارد ریال به صورت 
نقدی به بخش های مختلف کمک کرده است.ایمانی در این خصوص افزود: از جمله مهمترین 
اقدامات بانک ســینا، کمک 5۰ میلیارد ریالی به مددجویان کمیته امداد حضرت امام)ره( در 
۷ اســتان جهت تهیه اقالم مورد نیاز بهداشتی و معیشتی آنان با توجه به شیوع کرونا و تهیه 
و اهدای 9۰۰ دســتگاه تبلت به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی 
در مناطق روستایی با هدف کمک به توانمندی و توسعه تجهیزات آموزشی است.وی تصریح 
کرد: اهدای 3۸۰۰ بسته معیشــتی به نیازمندان و ایتام، تأمین هزینه تولید 912 هزار فقره 
کارت هدیه افشار فعال در کسب و کارهای خرد، اختصاص 3۰ میلیارد ریال جهت آزادسازی 
زندانیــان جرایم مالی و غیر عمد و اعطای 5۶ هزار فقره وام قرض الحســنه به مبلغ بیش از 
۶۸۰۰ میلیارد ریال از دیگر اقدامات این بانک در حوزه مســئولیت های اجتماعی طی سال 

جاری بوده است.

نفوذ کاربــری فناوری اطالعات و ارتباطات 
جدید در کسب وکارها و زندگی مردم رو به 
فزونی است. بنگاه های اقتصادی برای ارائه 
خدمات بهتر و افزایش سهم بازار، از فناوری های دیجیتالی بیش ازپیش بهره  می برند. 
در این میان، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل ماهیت اطالعات و ارتباطات 
بری از پیشروان به کارگیری فناوری های جدید هستند. بانکداری دیجیتالی به معنای 
ارائه خدمات و محصوالت مناسب، شخصی سازی و سفارشی سازی شده، بهنگام و آنی 
از طریق ابزار یا کانال های متناسب و یکپارچه شده است. دیجیتالی شدن برآیند پنج 
روند تغییر نیازها، تغییرات فناورانه، تشدید رقابت در بازار، تغییر قیمت تمام شده ارایه 

خدمات بانکی و اکوسیستم جدید فعالیت است.
  کشور ما بســیار پهناور بوده و از توزیع جمعیتی گسترده برخوردار است. از یک سو 
تقریباً یک پنجم جمعیت )حدود 2۰ میلیون نفر( در مناطق روســتایی و عشــایری 
زندگــی می کنند و یک چهارم تولیــد ناخالص داخلی را پوشــش می دهند. مناطق 
روســتایی ظرفیت های زیادی ازنظر بازار پول دارد؛ بنابراین پوشش این مناطق برای 
ارائه خدمات پولی و مالی ضرورتی انکارناپذیر است. افزون بر این، ضرورت های توسعه 
ایجاب می کند که خدمات مالی برای همه شــهروندان به نحو شایســته فراهم شود. 
بی تردید بدون نظام پولی و مالی مناســب، رشــد مناطق کم برخوردار میسر نخواهد 
بود. از سوی دیگر، ارائه خدمات مالی به همه افراد جامعه به روش سنتی هزینه بر بوده 
و مقرون به صرفه نیســت. در این شرایط، امکان ارائه خدمات بانکی با توسعه شعب و 
باجه های بانکی در همه مناطق کشــور صرفه مالی و اقتصادی ندارد. راهکار مناسب و 
اقتصادی، استفاده از کانال های دیجیتال به دلیل فراگیری شبکه های مخابراتی، برای 

ارائه خدمات پولی و مالی در کشور است.
پســت بانک ایران در راســتای این رویکرد، تمهیداتی اندیشــیده و شرایط و الزامات 
کار را فراهم کرده اســت. گام نخست تدوین برنامه ی راهبردی 5 ساله است. در این 
برنامه، چشم انداز و اهداف و راهبردهای بانک به دقت ترسیم و تصویرسازی شده است. 
چشم انداز بانک دارای دو بعد مهم است. بعد اول پیشرو بودن در بانکداری دیجیتال و 
ارایه خدمات مالی و پولی متناسب و موردنیاز به بخش ICT است. بعد دوم چشم انداز 

بانک ارائه خدمات پولی و مالی متنوع در مناطق روستایی و کم برخوردار است. این دو 
بعد هم افزایی نیز خواهند داشت. بدین معنا که با گسترش بانکداری دیجیتالی، سرعت 
و کیفیت ارائه خدمات در مناطق روســتایی فراهم می شود و زمینه برای گسترش و 

تعمیق شمول مالی فراهم می شود.
پســت بانک  ایران نقش محوری در گســترش شــمول مالی در مناطق روستایی ایفا 
می کند. پســت بانک حــدود 5۶۰۰ باجه فعال بانکی در مناطق روســتایی دارد و به 
حدود 3۰ درصد روســتاها خدمات بانکی مســتقیم و به بیش از ۸5 درصد روستاها 
خدمات بانکی مستقیم و غیرمستقیم ارائه می کند. بیش از یک میلیون ابزار الکترونیکی 
در دســترس مردم این مناطق دارد. روستائیان حدود 9/۶ میلیون حساب بانکی نزد 
پســت بانک ایران دارند با توجه به 2۰ میلیون جمعیت روستایی، ضریب شمول مالی 
حدود ۴۸ درصد اســت؛ بدین معنا که از هر 1۰۰ نفر جمعیت روســتایی ۴۸ نفر در 
پست بانک دارای حساب بانکی هستند که نشان دهنده تعمیق ارائه خدمات بانکی در 
مناطق روســتایی است. ازنظر کیفیت، در حال حاضر، پست بانک 33 خدمت پولی و 
مالی در این مناطق )کیفیت شمول مالی( ارائه می دهد. روزانه 3 میلیون تراکنش در 

مناطق روستایی انجام می شود. متوســط ارزش هر تراکنش 5/5 میلیون ریال است. 
سرانه ســپرده بانکی از معیارهای مهم برای تعمیق شمول مالی است. سرانه سپرده 
13 میلیون ریال است. این شاخص ها نشان دهنده ظرفیت باالی بازار پول در مناطق 

روستایی است.
افزایش شــبکه کاربران و تعمیق خدمات مالی از راهبردهای کلیدی پســت بانک ایران 
اســت. بی تردید افزایش اندازه شــبکه کاربران، صرفه های مقیاس اقتصادی را تقویت 
خواهد کرد. ارزش اقتصادی با اندازه شــبکه )تعداد کاربران( رابطه نمایی داشــته و 
انتظار می رود با گســترش اندازه شبکه، آثار و پیامدهای آن بیش ازپیش آشکار شود. 
درحالی که تعداد ســپرده ها 5 درصد رشد داشته ولی سرانه مبلغ سپرده ها 5۰ درصد 
رشد داشته اســت؛ بدین معنا که یک درصد افزایش شبکه، ارزش شبکه را 1۰ برابر 
کرده اســت. در اقتصاد دیجیتالی، اقتصاد مقیاس طرف تقاضا بیش از اقتصاد مقیاس 
طرف عرضه اهمیت پیداکرده دارد. بدین معنا که افزایش نقاط تماس و دسترسی به 

خدمات پولی و توسعه شبکه کاربران بیش از آن اهمیت دارد.
پســت بانک ایران به دنبال بهره برداری از این مزیت در توســعه اندازه شبکه بانکی در 
مناطق روســتایی با بهره مندی از قابلیت های بانکداری دیجیتال در کشــور اســت. 
خوشبختانه ضریب نفوذ تلفن همراه و اینترنت در کشور ما باالست و به همت و تالش 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات زیرســاخت های الزم برای ارائه خدمات بانکداری 

اینترنتی و همراه در کشور فراهم شده است.
بی تردید توسعه بانکداری دیجیتال در روستا، گسترش اندازه شبکه کاربران، گسترش 
و تعمیــق مالی در مناطق روســتایی و کم برخوردار برکات زیــادی را در پی خواهد 
داشت. ترددها برای انجام امور بانکی کاهش و باصرفه جویی مصرف سوخت به اقتصاد 
خانوار و کیفیت محیط زیســت در اقتصاد ملی کمک خواهد کرد. افزون بر این، بازار 
پول روســتایی به شبکه اقتصادی کشــور تزریق و با ارائه تسهیالت خرد زمینه برای 
تولید و اشــتغال پایدار فراهم خواهد شد. کاهش مهاجرت ها و گسترش فعالیت ها در 
مناطق روســتایی از پیامدهای مهم توسعه بانکداری دیجیتال خواهد بود و با کاهش 
نابرابری های اجتماعی، بهبود درآمد ســرانه و کاهش فقر و همگرایی اقتصادی و رفاه 

اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

اقتصــاد ایران پیش 
از دهــه ۸۰ یــک 
بانکداری  سیســتم 
دولتی داشت که به ســپرده گذاران سود پرداخت می کرد و به 
تمــام ارکان اقتصاد اعم از دولت، مناطق محروم و صنایع وام و 
تسهیالت اعطا می کرد، بحرانی در ذات خود نداشت و اقتصاد از 
شوک های تورمی و ارزی، جز در چند مورد خاص در امان بود.

اما از دهــه ۸۰ به بعد و با پدیدار شــدن بانک های خصوصی 
کارکرد سیستم بانکی عوض شــد. موتور کارکردی بانک های 
خصوصی با خرید دارایی و برخی اقالم کاالیی روشن می شد به 

طوری که این فرآیند امکان سبقت گرفتن نرخ رشد قیمتی این 
دارایی ها از نرخ رشد سپرده ها را فراهم کند.

به این ترتیب در دهه ۸۰ به بعد سپرده های مردم در بانک های 
خصوصی به ســمت امالک و مســتغالت هدایت شد و همین 
مســاله موجب شــد از دهه ۸۰ تــا 92 افزایش قیمت امالک 
بیش از 2۰ تا 3۰ برابر قیمت ســایر کاالها در کشــور برســد 
که ســودهای کالنی را نصیب این بانک ها کرد.موسساتی چون 
پدیده شاندیز و کاسپین و ســایر این موسسات از جمله اینها 
هســتند که از مردم ســپرده می گرفتند و این سپرده ها را در 
بازار ملک سرمایه گذاری می کردند تا با ایجاد حباب قیمت در 

 این بازار به کســب ســود های موهومی بپردازند و بازی پانزی 
به راه بیندازند.

در ســال 92 با ترکیدن حباب های قیمتی شاهد ورشکستگی 
تعدادی از این موسســات مالی و اعتبــاری بودیم. دولت برای 
آنکه چنین اتفاقی تکرار نشود هم مجوز دست درازی بانک های 
خصوصی بــه منابع بانک مرکزی را صــادر کرد و هم ضریب 

فزاینده نقدینگی را افزایش داد.
به این ترتیب از ســال 92 تا 9۶ بدهی بانک های خصوصی به 
بانک مرکزی بیش از 1۰ برابر شــده است. چند برابر شدن این 
بدهی نتیجه فعال شــدن موتور چاپ پول از ســوی بانک های 

خصوصی در سایه عدم کسب ســودهای موهومی بوده است. 
در ســال های 9۶ و 9۷ نیز با به راه انداختن شوک های ارزی و 
شوک های قیمتی در بازار فوالد و مسکن و سهام و... به کاسبی 

در بازار دارایی ها روی آوردند.
نکته جالب توجه آن اســت که در طول 2۰ سال گذشته سهم 
مسکن و کشــاورزی از تســهیالت بانکی از ۶۰ به 3۰ درصد 
رســیده و عمده تسهیالت به ســمت فعالیت های بازرگانی و 
خدماتی هدایت شــده اســت. بنابراین سیســتم خلق ثروت 
بانک های خصوصی از مســیر سودهای موهومی و بازی پانزی 

می گذرد و این بازی همچنان ادامه دارد.

ترقی اقتصادی : اگر به تجربه سایر کشور ها که صفر را 
از واحد پول خود حذف کرده اند نگاهی بیندازیم متوجه 
می شــویم، نه تنها تورم ایجاد نمی شــود، حتی ممکن 
اســت این کار باعث کاهش تورم هم شــود و قیمت ها 

را کاهش دهد.
حذف صفر از واحد پولی ایده ای اســت که در بسیاری 
از کشــور هایی که ارزش پول ملی را به مرور از دست 
داده اند اجرایی شــده اســت. حاال بــا رونمایی بانک 

مرکزی از اسکناس های جدید به نظر می رسد این اقدام 
به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. از سوی 
دیگــر دو واحدی بودن پول ملی ایــران بین ریال و 

تومان دیگر دغدغه ای اســت که در این 
زمینه وجود دارد.

اما سوال بســیاری از مردم این 
اســت که آیــا ایــن اقدام 
تاثیر مســتقیم  تــورم  بــر 
اینباره  در  یــا خیــر؟  دارد 

کارشناســان اقتصــادی اختالف نظر های زیــادی دارند، 
امــا هر دو دســته بر ایــن عقیده اند که ایــن کار اگر 

تاثیر مثبت هم نداشــته باشــد، تاثیر منفــی ندارد. به ایــن معنا که تورم 
 بیشــتری را شــاهد نخواهیم بود و شــاید شوک روانی ناشــی از آن به 

کاهش تورم نیز منجر شود.
در همیــن رابطه، احمــد مجتهد، کارشــناس اقتصادی در پاســخ به 
این ســوال که آیــا حذف صفر پول ملی باعث نوســان تورم می شــود 
یــا خیــر؟ گفت: اگــر به تجربه ســایر کشــور ها کــه ایــن کار را انجام 
داده انــد نگاهــی بیندازیم متوجه می شــویم، نه تنها تورم ایجاد نمی شــود 
 حتــی ممکن اســت ایــن کار باعث کاهش تــورم هم شــود و قیمت ها را 

کاهش دهد.
وی بــا بیان اینکه حذف صفر از واحد پولــی دیر یا زود باید اتفاق بیفتد 
و االن بــه نظــر من تاخیر هم افتاده اســت، افزود: چند ســال پیش 
بــود که ما در کنفرانس هایی که در موضوع سیاســت های پولی 
و بانکی داشــتیم، برخــی از افراد مقاالتی داشــتند که 
نشــان مــی داد که ایــن کار 

 یعنــی حذف صفــر از پول ملی ضروری اســت و بایــد انجام شــود و اتفاقاً 
تاثیرات ضدتورمی دارد.

 مجتهد خاطرنشان کرد: االن هم حجم پول هایی که دست به دست می شود و 
کاهش ارزش پول باعث شــده که مردم خود به خود یک صفر را از پول حذف 
کننــد، به طوری که به جای ریال از تومان اســتفاده می کنند و این یعنی که 

یک صفر حذف شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: از آن طرف به دلیل تورم این ۴۰ سال 
می توان گفت که ارزش پول ما به شدت کاهش پیدا کرده است؛ لذا حذف صفر 
در اکثر کشــور هایی که با تورم شدید روبرو بوده اند انجام پذیرفته چرا که این 

کار به طور کلی بسیار ضروری است و باید انجام بگیرد.
وی اضافه کرد: هرچه قدر این کار را دیرتر انجام دهیم مشــکالت ما بیشــتر 
خواهد شــد. البته باید گفت که زمان انجام آن باید به گونه ای باید باشــد که 
تورم پایین آمده، اما متاســفانه عمال هر زمان که ما خواستیم این کار را انجام 

دهیم با مخالفت هایی روبرو شده ایم.
مجتهــد در اینباره تصریح کرد: به نظر من، افــرادی بوده اند که غیر علمی به 
مباحث نگاه می کردند و این ها اجازه ندادند که این کار زودتر انجام شــود. چرا 
که الیحه این مسئله در روز های آخر دولت قبل به مجلس داده شد و مسکوت 
ماند و االن تقریبا ۷ ســال از آن زمان گذشته و ما با تاخیر ۷ ساله می خواهیم 

این کار را انجام دهیم.

بانکداری دیجیتالی، اقتصاد روستایی و برابری اجتماعی

نقش بانک های خصوصی در رشد نقدینگی 

آثار حذف صفر از پول ملی بر تورم 

اخبارکوتاه



ترقی اقتصادی : بیمه کیفیت ســاختمان را می توان یکی از طرح های چند ساله دولت 
برای ارتقای ســاخت و ســاز به عنوان کرد، چرا که طی ســال های گذشته شاهد کاهش 

کیفیت ساخت و ساز و پایین آمدن عمر مفید ساختمان ها بودیم.
بیمه کیفیت ســاختمان می تواند عاملی برای افزایش نظارت و همچنین باال رفتن کیفی 
سازی در حوزه مسکن شــود. اتفاقی که در صورت تحقق می تواند منافع بسیاری را برای 
بهره بردار به دنبال داشــته باشد،چرا که طی سال های گذشته بسیاری از خانه های نوساز 
در سال های ابتدایی استفاده با مشکالت عدیده مواجه بودند که این خود با توجه به گرانی 
مســکن و افزایش سرسام آور قیمت مصالح ســاختمانی عاملی برای کم اقبالی خانه های 

نوساز در معامالت مسکن شد.

گفتنی است طی ماه های گذشته شاهد اجرایی شدن بیمه کیفیت ساختمان پس از سال ها 
کش و قوس هســتیم. هرچند بنا به اظهار نظر برخی از کارشناسان در عملیاتی شدن این 
بیمه نامه هنوز اما و اگرهای بســیاری وجود دارد. البتــه در این میان تفاهمنامه ای بیمه 
مرکزی و وزارت راه و شهرسازی منعقد شده است اما باید یادآور شد که در این تفاهم نامه 
به نکات اساسی و تاثیر گذار اشاره چندانی نشده است که می تواند عاملی برای نقض اجرا 

و یا عملیاتی نشدن کامل بیمه نامه کیفیت ساختمان در سرتاسر کشور شود.
بررسی وضعیت بیمه کیفیت ساختمان در کشورهای دیگر

جالب است بدانیم در کشــورهای اروپایی آغاز ساخت و ساز با حضور و پشتیبانی شرکت 
بیمه انجام می شــود. اتفاقی که تا چند ماه گذشــته در کشور ما وجود نداشت و هنوز در 
عملیاتی شدن آن شک و شبهه بسیاری وجود دارد، چرا که طبق تفاهمنامه موجود هنوز 
بیمه نامه کیفیت ساختمان به صورت کامل شفاف سازی نشده است. بیمه نامه ای که در 
قانون به آن به صراحت اشــاره شده اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت های الزم نتوانسته 

به طور کامل عملیاتی شود، که این خود جای بسی تامل دارد.
کاهش ریسک های ساخت و ساز در سایه بیمه کیفیت ساختمان

همان گونه که می دانیم یکی از اصلی ترین وظایف بیمه کاهش ریســک است، اتفاقی که 
در صورت تحقق می تواند برکات بســیاری را در بازار مسکن به دنبال داشته باشد، چرا که 
مسکن به صورت مستقیم با جان و مال مردم در ارتباط است. از این رو حضور بیمه در این 

صنعت شاید بتواند به مثابه حلقه مفقود شده ساخت و ساز باشد.
اما و اگرهای بیمه کیفیت ساختمان

جالب است بدانیم که اخذ مجوز بیمه نامه عیوب پنهان و آشکار ساختمان سال 13۸۶ از 
ســوی بیمه مرکزی صادر شــد که البته در گام اول این بیمه نامه برای ساخت و سازهای 
غیرصنعتی و در گام بعدی بایستی تمام ساخت و سازها زیر چتر حمایتی بیمه می رفتند. 

هر چند برای پاگشــای این بیمه نامه به صنعت ساخت و ساز چند همایش و کنفرانس با 
بودجه به نسبت گزاف هم برگزار شد، اما نتوانست طلسم را بشکند و شاهد حضور پررنگ 
بیمه در بازار مسکن باشیم، تا اینکه چندی پیش سلیمانی مدیرکل بیمه مرکزی این گره 
کور را باز کرد و این طلســم دیرینه را شــکاند که از این طریق برگ زرینی را به کارنامه 

کاری خود بیفزاید.
مقاوم سازی مسکن با بیمه کیفیت ساختمان

با توجه به اینکه کشــور در مدار زلزله واقع شــده و بالیای طبیعی مانند ســیل هر ساله 
خسارت های بسیاری را به مسکن که تنها دارایی و ثروت برخی از افراد است، وارد می کند. 
شاید بتوان بیمه کیفیت ساختمان را زنگ پایان این خسارت ها و کاهش خسارت های مالی 
افراد دانســت، با این اوصاف مقاوم سازی شاید پیش شرط اصلی اجرای بیمه نامه کیفیت 
ساختمان باشد. هر چند طبق آمار منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی طی سالهای 

گذشته مقاوم سازی خانه های روستایی با روند رو به رشدی همراه بوده است.
در پایان باید یادآور شــد که بر اســاس بیمه نامه کیفیت ساختمان،شرکت های بیمه به 
عنوان ناظر بر عملکرد مجریان و مهندســان ناظر و همچنین مصالح ســاختمانی استفاده 
شده نظارت داشته باشد، حال این سوال مطرح می شود در شرایطی که شاهد امضا فروشی 
مهندسان هستیم و سازنده برای افزایش ســود، از مصالح ساختمانی بی کیفیت استفاده 
می کند چگونه قرار اســت شرکت بیمه این معضل را رفع کند و یا اینکه چه تعداد نیروی 
ماهر در شرکت های بیمه وجود دارد که به مسائل حوزه ساخت و ساز اشراف کامل داشته 
باشــد؟ همچنین در ســایه این بیمه نامه در صورت بروز حادثه شرکت بیمه ای مکلف به 
پرداخت خســارت طی سه ماه است. در شــرایطی که هر روزه نرخ مصالح ساختمانی به 
صــورت صعودی افزایش می یابد آیا این روند زمینه ســاز ضرر و زیان شــرکت های بیمه 

نمی شود؟

دوهفته نامه اقتصادی-   فرهنگیبازاربیمـــه5
سال هفتم-شماره ۱۰۱ - نیمه اول اسفند ۱399

ترقی اقتصادی: اولین گردهمایی مدیران ســتادی و استان های بیمه رازی روز شنبه 2 
اسفندماه 99 در سالن همایش های ستاد مرکزی با حضور جباری مدیرعامل بیمه رازی و 

اعضای هیئت مدیره برگزار شد.
گردهمایی بیمه رازی با بررسی عملکرد ستاد و شعبه های شرکت در سراسر کشور و معرفی 
برنامه های اســتراتژیک برگزار می شود که اولین جلسه این نشست روز شنبه 2اسفند ماه 
با حضور مدیرعامل و اعضای هیئــت مدیره، اعضای انجمن صنفی نمایندگان، معاونین و 

مدیران ستادی و استان ها برگزار شد.

 

این نشست با سخنرانی یزدخواستی، رییس هیئت مدیره بیمه رازی در خصوص اهداف و 
برنامه های ســال آینده شرکت آغاز شد و در ادامه آقای آشتیانی عضو هیئت مدیره ضمن 
خوشــامدگویی به آقای جباری در مورد برنامه هــا و اهداف مدنظر هئیت مدیره در جمع 
مدیران ستادی و استان ها سخنان خود را بیان کردند، همچنین ایشان سال 1۴۰۰ را برای 

بیمه رازی سالی سرشار از پویایی و رسیدن به اهداف اعالم نمودند.
 در این نشســت جباری مدیرعامل بیمه رازی به سخنرانی پرداخته و مهم ترین بخش از 
صحبت های ایشان به چرخش های استراتژیک بیمه رازی در سال 1۴۰۰ مربوط می شد 
وی با بیان این رویکرد که بیمه رازی در روزهای آتی و سال آینده، 5 چرخش استراتژیک 
را پیش رو دارند. گفتند: چرخش اســتراتژیک زمانی اتفاق می افتد که سازمان به مرحله 
ای می رســد که نیاز به دگرگون کردن همه چیز را احســاس می کند. این احساس در ما 
شکل گرفته و باید در انجام آن بکوشیم. ایشان تاکید نمودند برنامه تحول استراتژیک بیمه 
رازی که براساس اهداف و استراتژی های بنده و اعضای محترم هیئت مدیره بیمه رازی در 
چارچوب 5چرخش استراتژیک، 15 هدف کالن و 2۰ راهبرد با اهداف بنیادین: الف( ارتقاء 
جایگاه و اعتبار بیمه رازی در صنعت بیمه، ب(افزایش اثربخشی و کارآمدی شرکت به عنوان 

بیمه گر حرفه ای برای بیمه گزاران، آحاد مردم و سهامداران شرکت دنبال خواهد شد.

 

سپس ایشان برنامه   ریزی و تدوین اهداف برای سال 1۴۰۰ را ضروری و حائز اهمیت بسیار 
دانســت و تمرکز و توجه ویژه بر چرخش های استراتژیک به همراه اهداف و رویکردهای 
شــرکت را از برنامه های اصلی بیان نمود، ایشان تأکید بر چرخش استراتژیک در ساختار 
و فرایندها از ســتاد محوری به شعبه و نماینده محوری، چرخش استراتژیک از بیمه گری 
متعارف و ســنتی به بیمه گری دیجیتال در کل زنجیره ارزش با تمرکز بر شــبکه فروش، 
همچنین با چرخش از بازاریابی محافظه کارانه به بازاریابی تهاجمی با رویکرد توسعه کمی 
و کیفی پرتفوی شرکت و مشــتری مداری و افزایش میزان وفاداری و وابستگی مشتریان 
به بیمه رازی و تمایز در کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها را از برنامه های ســال جدید 
عنوان نمود ایشان سال 1۴۰۰ را سالی مهم برای خانواده بیمه رازی دانست و تاکید کردند 
چرخش به طرف توانمندسازی شعب و نمایندگی ها نیاز امروز ما است و باید خود را آماده 

این کار بزرگ کنیم.
 در ادامه آقای حاج میرزا به نمایندگی از طرف انجمن صنفی نمایندگان و شــبکه فروش 
بیمه رازی به ارائه نظرات و بیان مسائل و پیشنهادات خود پرداختند و چند تن از معاونان، 
مدیران اســتان ها و مدیران ستادی نقطه نظرات خود را در جهت رسیدن بهتر به اهداف 

شرکت بیان کردند.

با 5 چرخش استراتژیک

سال آینده، سال اوج بیمه رازی 

حلقه مفقود شده صنعت ساخت

کالف سردرگم بیمه کیفیت ساختمان
بیمه پارسیان همچنان یکی از صد شرکت 

برتر ایران
ترقی اقتصادی : بر اساس آخرین رتبه بندی اعالم شده از سوی سازمان مدیریت 
صنعتی، بیمه پارســیان همچنان در بین صد شــرکت برتر ایران قرار دارد.سازمان 
مدیریت صنعتی با هدف شفاف ســازی فضای کســب وکار کشــور، ارایه تصویری 
روشــن از جایگاه بنگاه های اقتصادی و گروه های صنعتی مختلف، گسترش رقابت 
بیــن بنگاه های اقتصادی کشــور و علمی تر نمودن فضــای تصمیم گیری مدیران 
رتبه بندی شــرکت های برتر ایران در ســال 1399 را برای بیست و سومین سال 
متوالــی اعالم کرد و نام بیمه پارســیان همچنان در میان صد شــرکت برتر ایران 
قرار دارد.این رتبه بندی هر ســاله شــرکت هــای بزرگ و تاثیرگــذار در اقتصاد 
کشــور را معرفی می کند و بیمه پارســیان نیز از ابتدای تاســیس تاکنون در این 
رتبه بندی جزو صد شــرکت برتر ایران قرار داشــته اســت.بیمه پارسیان با تکیه 
بــر دانش، نــوآوری و خالقیت کارکنان و نمایندگان خود و اتخاذ تدابیر مناســب 
 و هوشــمندانه روند رو به رشــد خود را با قدرت حفظ و همچنان در این مســیر 

ادامه خواهد داد.

»بیمه سامان« »برتر« شد
ترقی اقتصادی : در بیســت و دومین دوره آزمون صالحیت حرفه ای که توســط 
انجمن حرفه ای صنعت بیمه برگزار شــد، شرکت بیمه سامان عناوین »بیشترین 
تعداد قبولی«، »رتبه نخســت برگزیــدگان« و دارنده »چهار رتبه تک رقمی« را از 
آن خود کرد.در این دوره از آزمون که 2۷3 نفر شــرکت کننده و 1۶۰ نفر قبولی 
داشــت، ۶۰ نفر از کارکنان شــرکت بیمه سامان توانســتند نمره قبولی در آزمون 
را کســب کنند. » سارا منشاری« کارشــناس خدمات بیمه گری شعبه تخصصی 
عمر شــرکت بیمه ســامان که تحصیالت کارشناسی ارشــد مدیریت بیمه را دارد 
در این آزمون رتبه نخســت را از آن خود کرد. »زهــرا عزیز حقیقی« معاون اداره 
نظارت خســارت بیمه های آتش ســوزی، » راحله خواجه حســینی« نماینده و 
»مجید جعفری« کارشــناس خدمات بیمه گری شعبه تخصصی عمر شرکت بیمه 
 ســامان نیز موفق شــدند به ترتیب رتبه های چهارم، هشــتم و نهم این دوره از 

آزمون را کسب کنند.

 اعضای جدید هیأت مدیره بیمه نوین 
انتخاب شدند

ترقــی اقتصادی :مجمع عمومی عــادی به طور فوق العاده بیمــه نوین به منظور 
انتخــاب اعضــای جدید هیات مدیــره این شــرکت، با حضــور ۶۰.۰2 درصد از 
ســهامداران برگزار شــد. مجمع عمومی عــادی به طور فوق العــاده بیمه نوین با 
انتخاب مرتضی معیــری به عنوان رئیس، همایون باقری طــادی و فرزاد جعفری 
به عنــوان ناظران و شــقایق دیلمی پور مدیر امورمالی بیمه نوین به عنوان منشــی 
جلســه و حضور نمایندگان بیمه مرکزی ج.ا.ایران و ســازمان بورس و اوراق بهادار 
برگزار شــد. براساس این گزارش، با اکثریت آرای ســهامداران، حسین کریم خان 
زند، جواد گیوه چین، عیســی شهسوار خجســته، رضا ایرانی تبار و آرام رشیدی به 
عنوان پنج عضو اصلی و همچنین کامبیز شــاهرودی و محســن احسانی به عنوان 
 اعضــای علی البدل هیأت مدیره شــرکت بیمــه نوین برای مــدت تصدی قانونی 

انتخاب شدند.

 اعطای لوح همایش مدیران منابع انسانی 
به بیمه »ما«

ترقی اقتصادی : در پنجمین کنفرانس ملی همایش مدیران منابع انسانی سراسر 
کشــور، لوح زرین گرید D2 به شــرکت بیمه »ما« اعطا شــد.پنجمین کنفرانس 
ملی همایش مدیران منابع انســانی سراسر کشــور با هدف ارزیابی توانمندی های 
مدیران و اعطای پنجمین دوره پیاده ســازی استاندارد 3۴۰۰۰ ، با حضور جمعی 
از فرهیختگان، اســتادان و مدیران منابع انســانی صنایع مختلف بصورت حضوری 
و آن الیــن در تاریــخ 2۸ و 29  بهمــن ماه 1399 ، در دانشــگاه تهــران برگزار 
و  لوح زرین گرید D2  به  شــرکت بیمه »ما«  اعطا شــد.بر اســاس این گزارش 
این جایزه به پاس تالش های شــبانه روزی پرسنل مدیریت سرمایه انسانی شرکت 
بیمه »ما« در راســتای ایفای تعهدات، پیاده ســازی و بومی ســازی اســتاندارد 
3۴۰۰۰ برای دومین ســال متوالــی و اجرای برنامه های این اســتاندارد در حوزه 
های شــرح وظایف، حقوق و دســتمزد و مدیریت عملکرد مدل استاندارد 3۴۰۰۰ 
 و  همچنیــن اتخــاذ تدابیر اندیشــمندانه به حجت بهاری فر مدیرعامل شــرکت 

بیمه »ما«  اعطا شد.

مدیرعاملی بادین برای بیمه آسیا تمدید شد
ترقی اقتصادی : انتصاب مســعود بادین به عنوان مدیرعامل شــرکت بیمه آسیا 
)ســهامی عام( برای مدت باقی مانده از دوره دوساله اعضای هیئت مدیره آن شرکت 
از ســوی بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران بالمانع اعالم شد.انتصاب مسعود 
بادین به عنوان مدیرعامل شــرکت بیمه آســیا )سهامی عام( برای مدت باقی مانده 
از دوره دوســاله اعضای هیئت مدیره آن شرکت از ســوی بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران بالمانع اعالم شد.در این ابالغیه دکتر سلیمانی خواستار ایجاد توازن 
در پرتفوی شــرکت و کاهش تمرکز در بیمه های اتومبیــل و درمان، پیش بینی 
تمهیدات الزم جهت جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت شــرکت به ویژه اســتمرار 

برقراری بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری شد.

طرح عیدانه شرکت بیمه میهن
ترقی اقتصادی :بیمه میهن در آســتانه ســال جدید و نوروز 1۴۰۰، طرح عیدانه 
بیمه آتش ســوزی و حوادث انفرادی را با شــرایط کاماًل ویــژه و رقابتی از امروز 
5 اســفند تــا پایان خرداد 1۴۰۰ اجــرا می کند.در طرح عیدانــه بیمه میهن، دو 
بیمه نامه آتش ســوزی و حوادث انفرادی تلفیق شــده و با سرمایه باال و حق بیمه 
بســیار مناســب عرضه می شــود. مدت این بیمه نامه یک ماهه است و هموطنان 
عزیز می توانند با پرداخت صرفاً ســی هزار تومان حق بیمه ) با احتســاب مالیات 
و ارزش افــزوده( از مزایای این طرح بهره مند شــوند.در طــرح عیدانه بیمه آتش 
ســوزی و حوادث انفرادی بیمه میهن، ارزش اعیانی ساختمان و تأسیسات، اثاثیه 
و لوازم منزل، هزینه اجاره و اســکان موقت، خســارت وارده به اتومبیل و توشــه 
مســافرتی بیمه گذار ناشــی از حوادث آتش سوزی، انفجار، ســیل و زلزله تحث 
پوشــش قرار می گیرد و غرامت فوت و نقص عضــو و ازکارافتادگی )دائم و کلی( 
 و هزینه های پزشــکی ناشــی از حادثه بــرای بیمه گذار و اعضــای خانواده او نیز 

جبران می شود.

 سرعت ارایه خدمات مهمترین مزیت 
بیمه تعاون

ترقی اقتصادی : مدیرعامل شــرکت بیمه تعاون کشور با بیان اینکه رونق شرکت 
های بیمه در توســعه کشور بسیار موثر است، گفت : هم اینک سهم بیمه در تولید 
ناخالصی کشور در ایران 3/2 درصد است در حالی که میانگین جهانی حدود هفت 
درصد و در کشــورهای توسعه یافته این رقم به 15 الی 19 درصد می رسد.یونس 
مظلومی اظهار داشــت: صنعت بیمه جزو خدمات مالی اســت که بخشی از تولید 
ناخالصی کشورها را تشکیل می دهد و سهم بیمه در تولید ناخالصی در کشورهای 
توســعه یافته زیاد اســت و در این بخش ســرمایه گذاری مناســبی را انجام داده 
انــد.  وی عنوان کرد: اگر صنعت بیمه رونق بیشــتری یابد، به طور حتم در بخش 
های توسعه کشــور، جهش تولید و رفع معضل بیکاری تاثیر بسزا و مثبتی خواهد 
گذاشــت. مدیرعامل بیمه تعاون افزود: در ایران تا سال ۸2 فقط چهار شرکت بیمه 
دولتی فعالیت داشتند اما هم اینک 33 بیمه فعال هستند و بیمه تعاون نیز از سال 
92 فعالیت خود را آغاز کرده و تنها شــرکت بیمه ای اســت که به صورت تعاونی 
تاسیس شده و هم اینک در تمام استان های کشور نمایندگی و شعبه دارد و حدود 

۴۰۰ هزار بیمه شده را تحت پوشش داریم.

اخبارکوتاه

ترقی اقتصادی : رییس کل بیمه مرکزی گفت: از سال آینده 
3۰ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش بیمه اجباری حوادث 
طبیعــی قرار می گیرنــد و در مرحله بعــد، واحدهای تجاری 

می تواند بیمه حوادث طبیعی شوند.
 غالمرضا ســلیمانی با اشــاره به بیمه اجباری حوادث طبیعی 
برای واحدهای مسکونی اظهار داشت: اساسنامه صندوق بیمه 
همگانی حوادث طبیعی تصویب شده و از سال آینده این بیمه 

به صورت اجباری برای واحدهای مسکونی به اجرا می رسد.
وی ادامه داد: از ســال آینده 3۰ میلیون واحد مسکونی تحت 

پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می گیرند و 5۰ حق بیمه آن 
توسط مالکان واحدهای مسکونی و 5۰ درصد آن توسط دولت 

پرداخت خواهد شد.
رییــس کل بیمه مرکزی افــزود: با توجه به بــاال بودن وقوع 
حوادث طبیعی در کشورمان ایجاد صندوق بیمه حوادث الزامی 
است و در مرحله اول 3۰ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش 
این بیمه هستند که پرداخت حق بیمه از سوی مالکان اجباری 
است و حق بیمه بر روی قبض برق هر واحد مسکونی محاسبه 

می شود و این مبلغ را اداره برق دریافت می  کند.  

سلیمانی در پاسخ به این سوال که آیا فقط واحد های مسکونی 
تحت پوشــش این بیمه قــرار می گیرند، تاکیــد کرد: در این 
مرحله پوشش واحدهای مســکونی در قانون پیش بینی شده 
و اما از ســال های آینده واحدهای  تجاری هم می توانند تحت 

پوشش بیمه حوادث قرار بگیرند.
وی همچنین درباره وضعیت اقتصادی شرکت های بیمه اظهار 
داشت: خوشــتبختانه برای  شــرکت های بیمه زیان ده برنامه 

ریزی هایی صورت گرفته تا به سوددهی برسند.
رییــس کل بیمــه مرکــزی بــا اشــاره بــه ایجــاد کمیته 

صیانــت برای رفع مشــکل شــرکت بیمه زیــان ده گفت: دو 
شــرکت بیمه زیان ده هســتند که بــه زودی به ســوددهی 
 خواهند رســید و امیدوارم در ســال 1۴۰۰ شــرکت زیان ده 

نداشته باشیم. 

ترقی اقتصادی :معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش بخشنامه پوشش 
درمان تکمیلی فرهنگیان را به همراه فرم های مربوط به ثبت نام اولیه، انصراف و تغییرات، برای 

سال 1۴۰۰-1399 به استان ها ابالغ کرد.
 بــر اســاس ایــن بخشــنامه، تمامی همــکاران بایــد بــا مراجعه بــه نشــانی اینترنتی

 https: //rasatpa.ir/sso/login?service مطابق با راهنمای پیوست ، نسبت به بررسی 
پوشش بیمه تکمیلی خود و افراد تحت پوشش اقدام کنند. در صورت صحت مشخصات بیمه 
شــده اصلی و افراد تحت پوشش ، نیاز به انجام تغییرات نیست.  این اطالعیه تاکید دارد که 
در صورت مغایرت هرکدام از بندهای اطالعات مندرج در جدول موجود در ســامانه رســا با 
مشخصات بیمه شدگان، ضروریست فایل اکسل پیوست این نامه برای پرسنل اصلی و افراد 

تحت پوشش، تکمیل و برروی CD تحویل اداره بیمه و درمان شود.
 همچنین در این اطالعیه آمده اســت: تمامی فرهنگیانی که مشــمول یکی از بندهای ذیل 

می شوند:
 الف( تاکنون تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی نبوده اند.

 ب( با افزایش و یا کاهش تعداد افراد تحت تکفل و یا وجود مغایرت در اطالعات بیمه شدگان 
و اطالعات مندرج در سامانه رسا، مواجه بوده اند.

 ج( از سال 139۶ به بعد وارد حوزه ستادی شده و از حوزه ستادی حقوق دریافت داشته اند 
ولی برای انتقال اطالعات خود و افراد تحت تکلفشان از محل خدمت قبلی به حوزه ستادی 

به اداره بیمه و درمان حوزه ستادی مراجعه ننموده اند.
 باید اطالعاتشــان را در فایل اکسل)پیوست( تکمیل و برروی یک CDحداکثر تا تاریخ2۰ 

اسفند1399 تحویل اداره بیمه و درمان دهند.

 

بر این اساس مبلغ بیمه برای تمامی متقاضیان بیمه تکمیلی به تفکیک نوع پوشش به شرح 
ذیل است:

 1- حق بیمه ماهیانه در طرح »الف« برای هر نفر از کارکنان رســمی، پیمانی، قراردادی و 
افراد تحت تکفل ایشان که توسط متقاضی پرداخت می شود مبلغ ۸5۰۰۰۰ ریال می باشدکه 

تماماً از حقوق کارمند کسر می شود.
  2- حق بیمه ماهیانه در طرح »الف« با توجه به خدمات ارائه شــده برای والدین و همســر 
کارکنان مونث که توسط متقاضی پرداخت می شود مبلغ۷۶۰۰۰۰ ریال می باشد که تماماً 

از حقوق کارمند کسر می شود.
 3- حق بیمه ماهیانه در طرح »ب« برای هر نفر از کارکنان رسمی، پیمانی و افراد تحت تکفل 
ایشان که توسط متقاضی پرداخت می شود مبلغ ۴95۰۰۰ ریال می باشدکه تماماً از حقوق 

کارمند کسر می شود.
 ۴- حــق بیمه ماهیانه در طرح »ب« برای هر نفــر از کارکنان قراردادی و افراد تحت تکفل 
ایشان که توسط متقاضی پرداخت می شود مبلغ ۴95۰۰۰ ریال می باشد که تماماً از حقوق 

کارمند کسر می شود.
 5- در طرح »ب« والدین تمامی کارکنان و همسر کارکنان مونث )قرارداد نوع دوم( مطابق 
با جدول و مفاد شیوه نامه پیوست با مبلغ سرانه ۷۶۰۰۰۰ ریال به ازای هر نفر تحت پوشش 

قرار می گیرند.
 ه( کارکنان ســازمان های وابسته همچون ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، نهضت 
سوادآموزی، سازمان مشارکت های مردمی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، دانشگاه 

شهید رجایی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و... همچون سنوات گذشته و به شرط 
تأمین و پرداخت صد درصد حق بیمه می توانند تحت پوشش قرار گیرند.

 3-در صــورت هرگونه حذف و یا انصراف از پوشــش تکمیلی درمــان، تکمیل فرم انصراف 
)پیوســت( توسط بیمه شــده اصلی و تحویل به ادراه ی بیمه و درمان در موعد مقرر الزامی 

است.
 در صورت دریافت هرگونه خســارت و یا خدمات از مراکــز طرف قرار داد بیمه گر، ازتاریخ 
2 اسفند1399 به بعد توسط بیمه شده امکان انصراف از پوشش بیمه تکمیلی درمان وجود 

نخواهد داشت.
 ۴- امکان استفاده از پوشش بیمه تکمیلی به صورت انتخابی برای اعضای خانواده وجود ندارد 
و در صورت بهره مندی پرســنل اصلی از پوشش بیمه تکمیلی، تمامی اعضای خانواده الزاماً 

باید تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند.
 5- درصورت انتخاب یکی از پوششهای بیمه ای طرح الف یا طرح ب، توسط بیمه شده اصلی 
، تمام افراد تحت تکفل ایشان، هم همان پوشش را خواهند داشت و امکان انتخاب دو طرح 

مختلف برای پرسنل اصلی و افراد تحت تکفل وجود ندارد.
 ۶- تمامی کارکنان در قرارداد گذشته تحت پوشش بیمه ای طرح ب)صندوقی( می باشند، 
در صورتیکه پرســنل اصلی تمایل دارد همچنان همان طرح صندوقی برای ایشان اجرا شود 

کما فی السابق تحت پوشش خواهند بود.
 در صورتیکه پرســنل اصلی )بیمه شدگان سنوات گذشته( متقاضی تغییر پوشش بیمه ای 
خود و افراد تحت تکلفشــان از طرح ب)طرح جاری( به طرح الف باشــند؛ می بایســت فرم 
تقاضای پوشــش بیمه تکمیلی طرح بیمه گری)الف()پیوست( را تکمیل و به اداره ی بیمه 

و درمان اعالم کنند. 
۷- مهلت ارسال مدارک حذف و اضافه ی بیمه ی تکمیلی حداکثر تا تاریخ 2۰ اسفند1399 

بوده و بعد از این تاریخ امکان حذف و اضافه و ارسال مدارک، میسر نیست.

ترقی اقتصادی :رئیس هیات مدیره بیمه سرمد برای بازدید از طرح 
اشتغالزایی آستان قدس رضوی به استان گلستان سفر کرد.

چندی پیش تفاهم نامه بیمه ای میان آستان قدس رضوی و بیمه سرمد 
به امضا رسید. تفاهم نامه ای که بخشی از آن، همکاری سرمد با آستان 
قدس رضوی در طرح بزرگ اشتغالزایی این مجموعه در کشور است. 
این طرح، قدم بزرگ ســرمد برای همکاری با آستان قدس رضوی در 

کمک به محرومان و ایجاد اشتغال برای آنان است.
 این طرح بزرگ آستان قدس در حوزه اشتغالزایی محرومان، به صورت 
پایلوت در استان های گلســتان، لرستان و خوزستان اجرا و منجر به 

ایجاد بیش از 1۰۰۰ شغل در این استان ها شده است.
 در همین راســتا، کاتب رئیس هیات مدیره بیمه ســرمد به همراه 
مدیر پشــتیبانی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی به استان گلستان 
و شهرســتان آق قال ســفر کردند تا از این طرح بزرگ اشتغالزایی در 

منطقه بازدید کنند.
 کاتب در بازدید از یکی مراکز تولید و پرورش دام که با وام های اعطایی 

آستان قدس راه اندازی شده است، گفت: آستان قدس با این طرح، قدم 
بزرگی را برای حمایت از مردم محروم این منطقه برداشته و ما هم به 
عنوان یک شرکت بیمه، در راستای تفاهم نامه مشترک با آستان قدس 
در کنار این عزیزان هستیم و پوشش های بیمه ای الزم را ارائه می کنیم.

 رئیس هیات مدیره بیمه ســرمد افزود: مسئولیت اجتماعی یکی از 
حوزه های مهم فعالیت شــرکت های بیمه است و ما در کنار عملیات 
بیمه گری خود را موظف می دانیم که مسئولیت اجتماعی مان را به نحو 
احسن انجام دهیم و با این طرح در کنار آستان قدس رضوی، نقشی در 

چرخه اقتصاد و اشتغال کشور داشته باشیم.
 در ادامه این ســفر، کاتب دیدارهایی با مدیرکل کمیته امداد استان 
گلســتان و مدیرعامل شرکت پگاه گلستان، دو مشتری بزرگ سرمد 

در این استان داشت.
 عیسی بابایی مدیرکل کمیته امداد استان گلستان در این دیدار گفت: 
خدمات بیمه سرمد در این مدت، هر روز بهتر از دیروز شده و واقعیت 
این اســت که هرجا ما مشکلی وجود داشت، مدیریت بیمه سرمد در 

استان، آن را حل کرده است.
  کاتب نیز در این دیدار به معرفی بیمه ســرمد و خدمات نوین آن به 
مشــتریان پرداخت گفت: شاید بیمه سرمد، قدمت زیادی در صنعت 
بیمه نداشــته باشد، اما به واسطه پشتوانه هایی مانند بانک صادرات و 
سازمان صدا و ســیما، به موفقیت های زیادی رسیده است و امروز از 
مرز 15 هزار میلیارد حق بیمه تولیدی گذشــته است و در میان ده 
شرکت برتر صنعت بیمه کشور قرار دارد و گوی سبقت را از بسیاری 

شرکت های باسابقه صنعت ربوده و در رقابت با بزرگان است.
 وی به مشتریان بزرگ سرمد نیز اشاره کرد و گفت: داشتن مشتریانی 
مانند بانک صادرات، کمیته امداد، ســازمان آمــوزش فنی حرفه ای، 
صندوق کارآفرینی امید، جهاد دانشــگاهی، آستان قدس رضوی و... 
نشان می دهد که بیمه سرمد در ارائه خدمات به مشتریان موفق عمل 

کرده است.
 رئیس هیات مدیره بیمه سرمد، عامل موفقیت شرکت را نیروی جوانی 
دانســت و گفت: ۸۴ درصد همکاران من در بیمه سرمد زیر ۴۰ سال 

سن دارند و از این نظر جوان ترین شرکت بیمه کشور هستیم و همین 
مورد، عامل موفقیت ما در سال های اخیر بوده است.

 کاتب هم چنین به عیسی بابایی و مدیران کمیته امداد وعده داد که 
خدمات بیمه سرمد در استان گلستان، گستره تر و بهتر شود و میزان 

رضایت از خدمات سرمد نیز باالتر برود.

رییس کل بیمه مرکزی:

پرداخت حق بیمه اجباری حوادث طبیعی با قبض برق

جزئیات بیمه درمان تکمیلی فرهنگیان

قدم بزرگ سرمد در حوزه مسئولیت اجتماعی و کمک به محرومان



ترقی اقتصادی:  عضو کمیسیون صنعت و معدن 
اتاق تهران با بیان اینکه اقدامات ستادی برای احیای 
5 هزار معدن تعطیل کافی نیست، از ضرورت اصالح 
سیاســت های حاکمیتی برای احیــای این معادن 

سخن گفت.
 ســجاد غرقی، عضو هیات نماینــدگان اتاق تهران 
و عضــو کارگــروه احیای معادن بــا تحلیل میزان 
پیشرفت این طرح گفت: تشــکیل کارگروه احیای 
معادن کوچک و متوســط در تابستان سال 139۸ 
اقــدام مثبتی بود؛ از این جهت کــه پیش تر، نگاه 
دولت چنین بود که معــادن کوچک به دلیل عدم 

برخورداری از صرفه مقیاس باید تعطیل شــوند. اما 
وقتی اطالعات و آماری از سوی تشکل های معدنی 
در باب اهمیت این معادن منتشــر شــد، اطالعاتی 
نظیــر اینکه ۸5 درصد اشــتغال بخــش معدن در 
معادن کوچک و متوســط است، 5۶ درصد سرمایه 
گــذاری های بخش معدن در بنگاه های کوچک رخ 
می دهد و بیش از 9۰ درصد معادن کوچک مقیاس 
هستند،حاکمیت متوجه شد که این ها واجد اهمیت 
هســتند و تکاپو برای احیای این معادن پس از آن 
اتفاق افتاد. او با بیــان اینکه احیای معادن در ابعاد 
حاکمیتی و ســتادی قابل پیگیری اســت، توضیح 
داد: در حوزه ســتادی مسایلی که از لحاظ ساختار 
دیوانســاالری در برابر فعالیت معادن کوچک مانع 
ایجاد کرده، قابل حل اســت؛ البته  در شرایطی که 
1۰ هزار معدن در کشــور وجــود دارد که نیمی از 
این ها تعطیل  هستند یا زیر ظرفیت فعالیت می کنند 

و دالیل تعطیلی آنها متفاوت است، چندان نمی توان 
امیدوار بود که از طریق اقدامات ستادی، کسر بزرگی 
از این معادن به چرخه فعالیت بازگردد یا ظرفیت آنها 

افزایش پیدا کند.
غرقی  با اشــاره بــه اینکه رویکرد ســتادی کافی 
نبوده و سیاســت های حاکمتی بایــد تغییر کند، 
افــزود: آنچــه در احیای این معــادن حائز اهمیت 
به نظر می رســد، اصالح قوانین باالدســتی و تغییر 
رویکردهای حاکمیتی است. بخش معدن اکنون با 
اتهام خام فروشی از سوی حاکمیت مواجه است و این 
نگرش منفی بر تصمیمات اثرگذار بوده است؛ برای 
مثال اثر این نگرش بر تصمیمات اجرایی در افزایش 
هر ســاله حقوق دولتی و افزایش درآمدهای دولت 
مانند یک درصد سهم محیط زیست و وضع عوارض 
صادراتی نمود پیدا می کند. این موارد سبب می شود 
که در بخش معدن، انباشت سرمایه مولد اتفاق نیفتد 

و به تدریج سرمایه در این بخش کوچک تر شود.
او بــا بیان اینکه »نگرش مبارزه با خام فروشــی به 
توســعه بخش معدن کمک نمی کنــد« ادامه داد: 
فضای عمومی اقتصاد نیز با رکود و تورم ناشــی از 
تحریم ها مواجه اســت و این مســاله نیز در تعویق 
احیای بخش معدن موثر است. ضمن آنکه سیاست 
مشخصی برای حمایت از معادن کوچک که آسیب 
پذیرتر بوده و از صرفه مقیاس بهره مند نیستند نیز 
وجود ندارد. البته هزینه بازگشــایی این معادن نیز 
بسیار زیاد است. به همین دلیل، ریزش ها در دوران 
رکود در این بخش شدیدتر است. با وجود این،  نگاه 
حاکمیت چه در دولــت و چه در مجلس به معادن 
یکی است.  برای مثال برای معدنی که 5۰۰ میلیون 
تن ذخیره دارد و معدنی که ذخیره آن، کمتر از یک 
میلیون تن اســت، حقوق دولتی به صورت یکسان 
محاسبه می شــود. در واقع، دولت به طرق مختلف 

اعم از افزایش حقوق دولتی، لغو مشوق ها وافزایش 
هزینه های زیســت محیطی درآمد را از این بخش 

بیرون می  کشد.
او افــزود: در مورد معادن کوچک و متوســط قانون 
مســتقلی وجود ندارد که به موجب آن، این بنگاه ها 
بــه دلیل کوچک و آســیب پذیر بــودن از چرخه 
های رکود، واجد اســتمهال یــا تخفیف درحقوق 
دولتی شــوند. بنابراین تا زمانی که رویکردها اصالح 
نشــود،اقدامات صورت گرفته به مثابه یک مسکن 
خواهد بــود. غرقی در ادامه، آنچه اکنون در مجلس 
به عنوان قانون معدن در دســت تدوین است، را به 
عنوان یکی از مخاطرات بخش معدن توصیف کرد و 
گفت: به رغم آنکه نظر تشــکل ها در جریان تدوین 
این طرح اخذ شده اما ظاهرا این نظرات چندان مورد 
توجه واقع نشده است. مفاد این طرح چنان تنظیم 
شده که سرمایه گذاری در بخش معدن را با مخاطره 
جدی مواجه می کند. به ویژه بندهایی که مرتبط با 
اکتشاف تکمیلی است، اساسا سرمایه گذاری مجدد 

در بخش معدن را متوقف می کند.

قاچاق سوخت، بازی باخت-باخت 
مرزنشینان

تخریب نهادی، ترویج بی اعتمادی و تضعیف فرهنگ کار 
و تــالش، دامن زدن به قانون گریزی و بروز آســیب های 
اجتماعی از دیگر پیامدهای نهان قاچاق ســوخت است. 

قاچاق سوخت یک بازی باخت-باخت برای مردم مرزنشین است.
 1.انتقال سوخت از مرزهای کشور که بدون ضابطه و قانون انجام می شود، با هیچ عبارتی جز قاچاق 
سوخت قابل توصیف نیست. هیچ فرمولی در مقررات کشور برای شیوه صادرات سوخت به طور فردی 
وجود ندارد. هرکس می تواند با کارت سوخت اختصاصی اش، از سهمیه ۶۰ لیتری استفاده کند و برای 
مصرف خارج از سهمیه با پرداخت دو برابر هزینه برای هر لیتر، برای خودرو خود بنزین بخرد و سفر 
کند. اما ضابطه ای دراین باره که مردم بنزین را بخرند و از مرزها خارج کنند و بفروشند، در هیچ جای 
قانون تعریف نشده اســت تا به جای قاچاق سوخت، از سوخت بری در توصیف اقتصادی این فرایند 

استفاده کنیم.
2.آنچه در ســراوان رخ داده، قاچاق سوخت اســت و یک چالش بزرگ اقتصادی و امنیتی در کشور 
ماســت. بروز این چالش، دالیل مختلفی دارد. اختالف زیاد قیمت سوخت در ایران با آن سوی مرزها 
یکی از دالیل قاچاق ســوخت اســت. این اختالف قیمت باعث شــده افراد به دالیلی مثل نیاز مالی 
بیکاری یا فرصت طلبی سوخت را از مرزها به طور غیرقانونی خارج کنند. باالترین میزان فروش بنزین 
در پمپ بنزین های استان سیستان و بلوچستان ثبت شده است. چراکه در این استان، مردم عالوه بر 
پر کردن مخزن خودروها  با کارت های اجاره ای یا با پرداخت هزینه آزاد بنزین بیشــتری می خرند. 
هم چنین بحران ســوخت در کشــورهای همسایه و کمبود آن، زمینه ســاز رشد تقاضای سوخت در 

استان های مرزی ازجمله سیستان و بلوچستان باهدف قاچاق شده است.
3.اما نکته مهم دراین بین، نابرابری اجتماعی اســت. وجود فقر و محرومیت استان های مرزی و فقدان 
زیرســاخت های الزم برای رونق تولید در مناطق مرزی کشــور زمینه ساز قاچاق سوخت شده است. 
محرومیت در این استان ها در کنار گستردگی مرزهای آبی و خاکی کشور و عدم کنترل و نظارت دقیق 
دولت به توسعه قاچاق دامن می زند. هرچند در این مناطق حصول درآمد از فرایند قاچاق به سرعت و 
سهولت ممکن است اما آثار و پیامدهای منفی آن درنهایت دامان مردم مرزنشین را می گیرد و توسعه 
اقتصادی کل کشور ازجمله استان های مرزی را کند می کند. رواج هر حرکت غیرقانونی درنهایت به 
ناامنی بیشتر برای مرزنشینان می انجامد. تعادل اجتماعی با توسعه نابرابری اقتصادی ای که محصول 
قاچاق است، در استان های مرزنشینان بر هم می خورد. قاچاق سوخت جریان منطقی رونق کسب وکار 
را در استان های مرزی به هم می زند. تخریب نهادی، ترویج بی اعتمادی و تضعیف فرهنگ کار و تالش، 
دامن زدن به قانون گریزی و بروز آســیب های اجتماعی از دیگر پیامدهای نهان قاچاق سوخت است. 
به طور حتم انجام مطالعات میدانی بیشتر، ابعاد ناگوار دیگری از قاچاق سوخت را هم نمایان می کند. 

قاچاق سوخت یک بازی باخت-باخت برای مردم مرزنشین است. 
۴.با راه اندازی فاز چهارم پاالیشــگاه ســتاره خلیج فارس، تولید روزانه بنزین در ایران به 1۰5 تا 11۰ 
میلیون لیتر می رسد. این در حالی ست که میزان مصرف ما پیش از همه گیری کرونا 9۰ میلیون لیتر 
در روز و پس ازآن ۷۰ میلیون لیتر در روز بوده است. در ماه های اخیر باوجود همه گیری کرونا و ادامه 
محدودیت تردد بین استان ها، مصرف سوخت افزایش یافته است، درحالی که  فعالیت کسب وکارها هم 
از همه گیری کرونا متأثر شــده است. عدم تعادل در عرضه و تقاضای سوخت در شرایطی که توسعه 
اقتصادی هم ایجاد نشــده، از دیگر پیامدهای ناگوار قاچاق ســوخت است. میزان مصرف سوخت در 

بهمن ماه سال جاری به بیش از 9۰ میلیون لیتر رسیده است.
5.در ســال های گذشــته قاچاق روزانه 2۰ تا ۴۰ میلیون لیتر تا 5 میلیون لیتر بنزین و گازوییل در 
صحبت های مسئوالن مطرح شده است. اما باید بدانیم ابعاد واقعی این پدیده در اعداد و ارقام خود را 
به درســتی نشان نمی دهد، حتی اگر در آمار اعالمی کوچک نمایی یا بزرگنمایی شود.  پدیده قاچاق 
به طورکلی، مختص ایران نیســت. همه کشورها، درحال توسعه تا توسعه یافته با انواع و اقسام قاچاق 
دست وپنجه نرم می کنند. بنابراین نباید این پدیده را مختص ایران دانست. قاچاق دردی جهانی است و 

کشورها برای یافتن راه های پرفایده و کم هزینه برای مبارزه با قاچاق تالش می کنند.

 رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران
رضا پدیدار

شورای رقابت به نفع دالالن کار می کند

سمت و سوی قیمت خودرو
ترقی اقتصادی:  این روز ها بازار خودرو کم رمق تر از گذشــته 
در نوســان قیمتی کمی قرار دارد، البته این بازار در کنار ســایر 
بازار های ســرمایه ای در حال رکود است، مشخص نشدن تکلیف 
برجــام  باعث شــده که بازار خودرو در فاز انتظار و صبر باشــد، 
هرچند که طی این مدت خودرو با افزایش بســیار زیادی روبرو 
بوده، اما اگر بازهم انتظارات تورمی افزایش پیدا کند، بازار خودرو 

نیز با جهش قیمت مواجه خواهد شد.
خبر می رسد طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی  بر اصالح 
شیوه نرخ گذاری خودرو مورد موافقت اولیه دولت قرار گرفته است. 
طبق این طرح، قیمت گذاری محصوالت کم تیراژ به خودروسازان 
واگذار خواهد شــد؛ اما تعیین بهای فروش پرتیراژ ها همچنان در 
اختیار شورای رقابت باقی می ماند. این طرح البته از ابتدای سال 
آینــده کلید خواهد خورد و می تواند مقدمه ای برای آزادی کامل 

بازار خودرو از بند نرخ گذاری باشد.
با آزاد شــدن قیمت خودرو های کم تیــراژ و تداوم نرخ گذاری پر 
تیراژ ها توســط شــورای رقابت، اتفاق دیگری که در بازار خودرو 
رخ خواهد داد، دو دستگی قیمتی است. وقتی قیمت کم تیراژ ها 
آزاد شود، خودروســازان می توانند نرخ آن ها را بر اساس حاشیه 
بازار تعیین کنند، بنابراین فاصله قیمت کارخانه و بازار خودرو های 
موردنظر به شــدت افت خواهد کرد. این موضوع همچنین سبب 
می شــود داللی و سوداگری در بازار خودرو های کم تیراژ جذابیت 

خود را از دست بدهد.
این در حالی اســت که بازار خودرو های پر تیراژ کماکان میزبان 
سوداگران خواهد بود، زیرا شورای رقابت قیمت کارخانه ای آن ها را 

نزدیک به نرخ بازار تعیین نخواهد کرد. با این حساب، طرح وزارت 
صمت نمی تواند پایانی باشد بر سوداگری در کل بازار خودرو، چه 
آنکه سوداگران وقتی از بازار خارج خواهند شد که هیچ خودرویی 

درگیر نرخ گذاری دستوری نباشد.
ســعید مدنی کارشــناس بازار خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره 
به اینکه بازار خودرو این روز ها متاثر از مســائل سیاســی است 
اظهارداشت: با توجه به مسائلی که این چند روزه در مورد برجام 
مطرح بوده، خودرو با کاهش قیمت اندکی روبرو شــد، از سوی 
دیگر دالر نیز بر روی بازار خودرو نیز تاثیر گذار اســت، بنابراین 
می توان گفت، این روز ها خودرو تابعی از مسائلی بوده که زیاد به 
خود این صنعت ارتباط پیدا نمی کند، اما در کل نوسانات جزیی 
بازار خودرو به نظر می رسد، در صورتی که وضع فعلی برقرار باشد 

ادامه پیدا کند.
وی افزود: به صورت ســنتی در ماه پایانی سال و در آستانه شب 
عید، تقاضا برای خرید خودرو افزایش پیدا می کند، اما امسال به 
دلیل وجود کرونا و محدودیت هایی که برای جلوگیری از گسترش 
این ویروس در نظر گرفته خواهد شد، طبعاً بازار خودرو دیگر آن 
رونق گذشته را نخواهد داشت، بنابراین در حال حاضر رکودی که 
وجود دارد همچنان ادامه خواهد داشت و نمی توان رونقی را برای 

بازار خودرو متصور بود.
مدنی اضافه کرد: متاسفانه وضعیتی که این روز ها در بازار خودرو 
وجود دارد به هیچ عنوان مناسب نیست، زیرا که شاهد هستیم هر 
روز موضوع تازه ای در مورد قیمت گذاری این محصول استراتژیک 
به میان می آید در حال حاضر نیز بر اساس مصوبه ای که مجلس 

تصویب کرده، قرار است خودرو در بورس کاال عرضه شود، این در 
حالی است که اگر قرار باشد به حلقه های واسط در خرید و فروش 
خودرو واســطی تازه اضافه شود این موضوع کار را سخت خواهد 
کرد، در گذشــته نیز زمانی که بنده مدیر عامل سایپا بودم برای 

کشف قیمت سراتو از مکانیزم بورس کاال استفاده شد.
این کارشــناس صنعت خودرو ادامه داد: متاسفانه نکته ای که در 
این زمینه همواره مغفول مانده و کسی نیز به آن اشاره نمی کند 
این است که در هیچ کجای دنیا شما نمی توانید کشوری را پیدا 
کنیــد که خودرو را در بورس عرضه کنند به صورت کلی خودرو 
محصولی اســت که همواره در بازار مورد دادوستد قرار می گیرد 
نــه در بورس و به نظر می رســد مکانیزم عرضــه در بورس کاال 
نیز در کشــور ما به هیچ عنوان فراهم نیست، در این رابطه خود 
مسئوالن بورس کاال نیز به صورت جسته وگریخته و غیرمستقیم 
در اظهارنظر هایــی که دارند تمایلی بــه عرضه خودرو در در این 

بورس ندارند.
مدنی با اشــاره به اینکه همواره قیمت گذاری دســتوری در هر 
محصولی محکوم به فنا است، یادآور شد: در قضیه قیمت گذاری 
فوالد شما مالحظه کردید که دوباره این موضوع با مخالفت های 
زیادی روبرو شــد، در موضوع خودرو نیز این مسئله مصداق پیدا 
می کند، بنده زمانی که مسئولیت سایپا را برعهده داشتم، با توجه 
به رایزنی هایی که انجام شد، توانستیم قیمت پراید را در حاشیه 
بازار تعیین کنیم، به طوری که هم ما به عنوان تولیدکننده راضی 
بودیم وهم مصرف کننده با قیمت پایین تری توانســت خودرو را 
به نســبت زمانی که قیمت گذاری دســتوری بود تهیه کند، در 

این وســط تنها دســت دالالن از رانت خواری کوتاه شد، اما این 
موضوع برای مدت زمان زیادی نتوانست ادامه پیدا کند، زیرا که 
رئیس جمهور وقت فقط با بیان جمله »پراید کیلویی چند؟« باعث 

شد که شورای رقابت مسئول قیمت گذاری خودرو شود.
این مدیر اسبق خودروساز با تاکید بر اینکه اصوالً شورای رقابت 
صالحیتی برای قیمت گذاری ندارد، تصریح کرد: بر اساس قانون 
این شورا باید انحصار زدایی کند و برای رقابت پذیرشدن صنعت 
خودرو راهکار ارائه کنند، اما متاســفانه شــاهد هستیم که تنها 
کاری که انجام می دهد شورای رقابت آنالیز قیمتی خودرو است 
در صورتــی که این وظیفه را ســازمان حمایت از مصرف کننده 
و تولیدکننده سال هاســت بر عهــده دارد و در مورد تمام کاالی 
مصرفی می بینید که این سازمان قیمت کاال ها را تعیین می کند و 

کار تخصصی سازمان حمایت همین است.
وی خاطرنشان ساخت: حال اگر می خواهند شورای رقابت را حذف 
کند بهتر است که وظیفه قیمت گذاری را به همان سازمان حمایت 
واگــذار کنند، اصوالً یک خلط مبحث بــزرگ در مورد وظایف و 
کارکرد شورای رقابت به وجود آمده، این درحالیست که این شورا 
به دلیل آنکه یک نهاد فرا قوه ای است و تمام نهاد ها در آن عضویت 
دارند، دارای قدرت بوده و کماکان به فعالیت خود ادامه می دهد، 
هر چند که این رویه باالخره دیر یا زود کنار گذاشته خواهد شد.

احیای معادن کوچک با چه موانعی مواجه است؟

دیدگاه

صنعت
تجارت
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معامالت آتی نقره از 12 اســفند ماه در بورس کاالی 
ایران آغاز شد و با اســتقبال خود سرمایه گذاران در 
روزهای بعد ادامه یافــت. نگاهی به تابلوی معامالت 
آتی نشــان می دهد که در نخستین هفته معامالتی 
ایــن دارایی در بورس کاال 1۴ هزار و 2۷۴ قرارداد به 

ارزش 3۰۴ میلیارد 5۸۷ میلیون ریال منعقد شد. 
وجــه تضمین اولیه این قرارداد، چهار میلیون و 5۰۰ 
هزار ریال بوده و سقف موقعیت های باز برای اشخاص 
حقیقــی و حقوقی 5۰۰ موقعیت در هر کد معامالتی 

تعیین شده است. 
همچنین  هر قرارداد آتی نقره 1۰۰ گرم، اســتاندارد 
کاال به صورت ســاچمه مطابق استاندارد 999 و حد 
نوسان قیمت مثبت و منفی 5 درصد نسبت به قیمت 
تســویه روز قبل است، قیمت تسویه در روز سررسید 
بر مبنای قیمت روز جهانی نقره و نرخ ارز سنا خواهد 

بود. 
همایون دارابی یکی از کارشناســان بازار ســرمایه با 
اشــاره به این نکته که معامالت آتی کارکرد کنترل 

ریسک را در اقتصاد بر عهده دارند گفت: متاسفانه در 
کشور ابزارهای کنترل و پوشش ریسک یا هج کردن 
)Hedge( در برابر تحوالت آتی کم اســت. معامالت 
آتی فلزات گرانبها تنها ابزاری است که در حال حاضر 
این امکان را به معامله گران یا سرمایه گذاران می دهد 
تا در اقتصاد خود را در برابر تغییرات نرخ دالر یا بروز 
تورم تاحدودی مصون سازی کنند. به این مفهوم که 
اگر فردی پیش بینی افزایش نرخ دالر یا تورم را دارد 
مــی تواند در موقعیت خرید قرار بگیرد و بالعکس در 
صورت پیش بینی کاهش نرخ دالر یا تورم، نسبت به 

تحوالت آتی موقعیت فروش به خود بگیرد. 
وی افزود: البته تا پیــش از این معامالت آتی فلزات 
گرانبهــا در قالــب معامالت آتی ســکه فعال بود که 
متاسفانه متوقف شــد و اکنون معامالت اتی بر روی 

دارایی جدیدی با نام نقره فعال شده است.
دارابی یادآور شــد: با این وجود بهتریــن ابزار برای 
کنتــرل ریســک را می تــوان فراهم کــردن امکان 
معامالت آتی بر روی یک سبد ارزی یا ارز خاص و یا 

حتی طال دانست. 
او عنــوان کرد: به لحاظ اســتراتژی هــای معامالتی 
ابزارهــای معامالتــی بــر روی نقره را نمــی دانم و 
می بایست برخی ابزارهای دیگر هم به آن اضافه شود. 
مثال نبود گواهی ســپرده نقره سبب می شود تسویه 
معامالت نقره کمی دشوار خواهد بود یا معامالت نقره 
در بازار فیزیکی مشــمول پرداخت متلیات بر ارزش 
افــزوده نبوده درحالی کــه قراردادهای آتی در پایان 
سررسید مشمول پرداخت مالیات می باشد. همچنین 
معامــالت به روش آپشــن یا صندوق های ســرمایه 

گذاری نیز می تواند بازار را جذاب تر کند.
این کارشــناس بــازار ســرمایه تاکید کــرد: اگرچه 
راه انــدازی این ابزار را می توان گامی مثبت در جهت 
شــکل گیری ابزار در حوزه فلزات گرانبها دانست اما 

قطعا فضا برای کاد بیشتر وجود دارد.
وی در پایان گفت: گســترش ابزارهای مالی بر روی 
دارایی ها در بورس کاال سبب خواهد شد فضای الزم 
در اقتصاد برای پوشــش ریسک در برابر نوسانات آتی 
در حوزه های ســه گانه قیمت نقره، نرخ دالر و تورم 

وجود داشته باشد.
هاشم باروتی دیگر کارشــناس بازار سرمایه و بورس 
هــای کاالیی نیز در ایــن باره گفت: بــه اعتقاد من 
جایگزین کردن نقره تاحدود زیادی از فقدان معامالت 
آتی ســکه طال خواهد کاست و به پر رونق شدن بازار 
آتــی کمک خواهد کرد. منتها مســاله ای که در این 
بین وجود دارد نوســانات دالری و قیمت های جهانی 

و همینطور استانداردسازی است. 
او اضافه کــرد: این ابزار کمک می کنــد تا قدری از 
نقدینگی که به سمت بازار طال و دالر حرکت می کند 

به این سمت سوق پیدا کند. 
باروتی ادامــه داد: می توان از تمامــی ابزارها مانند 
گواهــی ســپرده، صندوق هــای کاالیــی، معامالت 
آپشــن یا حتــی معامالت فیزیکی نقره در راســتای 
شــفاف ســازی و تعیین نرخ اســتفاده کــرد و بهره 
برد به این شــرط که بتــوان از تمامی ایــن ابزارها 
 کــه به نوعــی مکمــل یکدیگرنــد، اســتفاده کرد. 
به عنوان مثال اگر اوراق سپرده نقره هم قابلیت معامله 
پیدا کنند، عمال شــاهد گردش مالی قابل توجهی در 

این حوزه خواهیم بود. 
وی گفت: ترس فعاالن بازار سرمایه و بازارهای کاالیی 
از دستوری شــدن مدیریت بازارهای مالی در کشور 

اســت لذا اگر بتوان عرضه را به گونه ای مدیریت کرد 
که کفــاف نیاز بازار را بدهد و جلوی نوســان قیمت 
گرفته شــود عمال می توان با هج کردن و پوشــش 
ریسک، مســائل بازارهای آتی را مدیریت کرد و این 
موضوع مــی طلبد که بورس کاال بــا تولیدکنندگان 
داخلــی و حتــی خارجی بــرای فــروش در بورس 
مذاکراتی را داشته باشــد تا به واسطه کمبود عرضه 

تالطم قیمتی رخ ندهد.
همچنین به گفتــه علیرضا ناصرپور معاون توســعه 
بازار بورس کاال، نقره در کشــور در سه حوزه صنعتی 
آزمایشگاهی و صنایع دستی مصرف دارد که عمده آن 
در صنایع دستی و آزمایشگاهی است. بررسی ها نشان 
می دهد مصرف ســاالنه نقره در کشور حدود 1۰۰ تا 

15۰ تن است. 
از آنجــا که شــمش نقره بــه صورت اســتاندارد در 
ایران ضرب نمی شــود لذا نقره به صورت ساچمه به 
قراردادهــای آتی بورس کاال آمده اســت و اندازه هر 

قرارداد آتی نقره نیز 1۰۰ گرم است.  
معاون توســعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال 
می گویــد: درخصوص مبنای قیمت بــازار آتی نقره 
خوشــبختانه این محصول قیمت جهانــی دارد و لذا 

دغدغه ای درباره کشف قیمت آن وجود ندارد. 
به گفته ناصرپور، بــا توجه به زمانبر بودن راه اندازی 
معامالت گواهی ســپرده نقره، ایــن محصول فعال به 

صورت معامالت قرارداد آتی راه اندازی می شــود که 
اســتاندارد کاال به صورت ســاچمه مطابق استاندارد 
999 اســت؛ همزمان نیز موضــوع راه اندازی گواهی 

سپرده نقره پیگیری می شود. 
او گفت: سررسید قرارداد آتی نقره در ابتدا به صورت 
کوتاه مدت یک تا یک و نیم ماه خواهد بود تا به مرور 
و پس از رسیدن موعد تحویل سررسید اول و آشنایی 
کامل ســرمایه گذاران با نحوه تسویه معامالت، مدت 
قراردادها نیز مانند ســایر معامالت آتی فعال، عادی 
می شــود. همچنین حد نوســان قیمت نیز مثبت و 
منفی 5 درصد نســبت به قیمت تسویه روز قبل در 
نظر گرفته شده و ســقف موقعیت های باز هم برای 
اشــخاص حقیقی و هم حقوقی 5۰۰ موقعیت در هر 

کد معامالتی است.
ناصرپور موضوع مهــم درخصوص معامالت آتی نقره 
را اینطور تشــریح کرد و گفت: نکته بســیار مهم در 
معامالت قرارداد آتی نقــره که علیرغم امکان قانونی 
آن در بورس، برای نخســتین بار اجرایی می شــود 
در نظــر گرفتن قیمت تســویه در روز سررســید بر 
مبنای قیمت روز جهانی نقره و نرخ ارز سنا است که 
انتظار ما این است این موضوع از سوی کارگزاران به 
مشتریان انتقال پیدا کند؛ می توان گفت اصلی ترین 
تفاوت قرارداد آتی نقره با ســایر قراردادهای فعال در 

همین موضوع تسویه است. 

قراردادهای آتی نقره گرمابخش معامالت آتی در بورس کاال
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چین ابرقدرت اقتصاد جهانی خواهد شد

حاضری ها و غایبی های بزرگ ترین اقتصاد چین تا سال 2035 دو برابر می شود
توافق تجاری دنیا

ترقی اقتصادی : امسال بزرگ ترین بلوک تجارت آزاد جهان یعنی پیمان جامع شراکت اقتصادی منطقه ای 
در شرایطی تشکیل شد که نه سر و صدای زیادی به پا شد و نه گمانه زنی های خاصی درباره آینده این بلوک 
مطرح شــد. اما قاعدتاً باید ســر و صدای زیادی به پا می شد و گمانه زنی های زیادی صورت می گرفت؛ چون 
اعضای این پیمان مجموعاً یک ســوم از جمعیت جهان و بازده اقتصادی آن را تشکیل می دهند. در مقابل، 
آنچه که عماًل رخ داد مجموعه ای از حرف های تکراری و خسته کننده در خصوص نقش چین و استفاده اش از 

این بلوک و البته جاماندن آمریکا از توافق های مشابه بود.
طبــق معموِل تمام حرف و حدیث هــای دوران حاضر، بحث در خصوص پیمان جامع شــراکت اقتصادی 
منطقه ای نیز به جای آن که بیشتر روی دستاوردهای اقتصادی متمرکز باشد، روی جهت بندی های سیاسی 
متمرکز شده بود. شمار زیادی از صاحب نظران از زمان امضای این پیمان چنین استدالل کرده اند که بازتاب 
تغییــرات ژئوپلیتیک منطقه ای یا همان افزایش نفوذ چین و کاهــش نفوذ آمریکا را می توان در این پیمان 

مشاهده کرد. طبق دیدگاه آنها، نظم منطقه ای و جهانی را بر این اساس می توان کاماًل تغییر یافته دانست.
اما صاحبان چنین دیدگاهی این نکته را نادیده گرفته اند که پیمان جامع شراکت اقتصادی منطقه ای و تمایل 
اعضا به حضور در آن، بیشتر از آن که ناشی از افزایش نفوذ چین باشد، حاکی از مخالفت اعضا با رویکرد و 
سیاست های دونالد ترامپ بوده است. یکی از اولین کارهایی که دونالد ترامپ به محض رسیدنش به ریاست 
جمهوری انجام داده بود این بود که یک فرمان اجرایی برای خروج آمریکا از پیمان همکاری ترانس پاسیفیک 
را صادر کند؛ آن هم در حالی که این توافق تجارت آزاد بین آمریکا و 11 کشــور دیگر به امضا رســیده بود. 
کارشکنی مشابهی در زمینه توافق ها و تعهدات دیگر دولت آمریکا نیز انجام شد. باراک اوباما رئیس جمهور 
پیشــین آمریکا به آن توافق به عنوان راهی برای نقش آفرینی آمریکا در توافقنامه های تجاری منطقه ای و 
اعمال نفوذ در قوانین و هنجارهای آن می نگریســت. بعد از لغو حضور آمریکا، ســایر اعضا همان پیمان را 
با عنوانی اصالح شــده ادامه دادند. حاال هم که بحث پیمان جامع شــراکت اقتصادی منطقه ای مطرح شده، 
شکاف بین دو جناح کاماًل واضح شده است: از یک سو انزواگرایی تجاری دوران دونالد ترامپ و احتمال تداوم 
سیاست های مشابه در دوران جو بایدن مطرح است و از سوی دیگر نیز شاهد فعالیت کشورهایی هستیم که 

به چندجانبه گرایی و همکاری تجاری اهمیت زیادی می دهند. این با میراث ترامپ در تناقض است.
پیمان جامع شراکت اقتصادی منطقه ای یک معنای مشخص دارد و آن هم تمایل کشورهای آسیایی به طی 
طریق فارغ از اعمال نفوذ آمریکاست. البته برخی از مهم ترین متحدان آمریکا یعنی ژاپن، کره جنوبی، استرالیا 

و نیوزیلند در این پیمان حاضر هستند اما خود آمریکا غایب است.
نباید این نکته را فراموش کرد که رهبری پیمان جامع شــراکت اقتصادی منطقه ای را چین برعهده ندارد؛ 
آن هم در حالی که اقتصاد چین بزرگ تر از 1۴ اقتصاد حاضر دیگر در این پیمان است. این پیمان به نوعی 
شــباهت هایی به سایر معاهدات تجاری دارد که آسه آن با چین، کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و نیوزیلند امضا 
کرده است. همچنین اعضای پیمان جامع شراکت اقتصادی منطقه ای اکثراً توافق های دوجانبه تجارت آزاد با 
یکدیگر دارند. البته در این نکته شکی نیست که پیمان جامع شراکت اقتصادی منطقه ای خبر بسیار خوبی 
برای چین و خبر بدی برای آمریکاست. این پیمان با ایجاد یک بلوک تجاری بزرگ به دنبال آن است که تمام 
شکاف های تجاری در منطقه شرق آسیا را از بین ببرد. یکی از مهم ترین دستاوردهای این پیمان این است 
که تامین کنندگان در منطقه شرق آسیا راه آسان تر و هموارتری را در زمینه تجارت منطقه ای پیش رو داشته 
باشــند. در این میان چین تمایل دارد که مرکزیت خود در نظام تجارت جهانی را نمایش بدهد، آن هم در 
شرایطی که آمریکا تالش دارد اقتصاد خود را از دنیا جدا کند و متحدان خود را به یافتن زنجیره های تأمین 
جدید متمایل کند. درست است که در پیمان جامع شراکت اقتصادی منطقه ای خبری از رهبری چین نیست، 
اما به هرحال نفوذ تجاری منطقه ای چین ضامن تأثیر آن روی معماری تجارت منطقه ای است. اهمیت این 
پیمان آن قدر زیاد است که به عنوان اولین توافق تجارت آزاد بین چین، ژاپن و کره جنوبی شناخته می شود 
و درواقع بلوکی اســت که دومین و ســومین اقتصاد بزرگ دنیا نیز در آن حاضرند. تمام صحبت ها در مورد 
پیمان جامع شراکت اقتصادی منطقه ای در شرایطی مطرح شده که چین پروژه عظیم جاده ابریشم جدید 
)یک کمربند، یک جاده( را نیز در سال های اخیر در دستور کار داشته و تالش زیادی کرده تا اقتصاد خود را 
با بقیه دنیا در ابعاد گسترده ای همراه کند. هدف چین از مشارکت هایش در پیمان ها و توافق نامه های مختلف 
با سایر کشورها این است که به بازارهای بیشتری دست پیدا کند و اقتصاد خود را که بعد از چند دهه رشد 
دورقمی، حاال رشد کندی دارد دوباره در مسیر بهتری نسبت به گذشته بیندازد. اینکه آمریکا در این مسیر 

چگونه رقابت خود با چین را دنبال خواهد کرد، موضوعی برای بررسی در آینده است.

ترقی اقتصادی : چین یکــی از معدود اقتصادهای جهان 
بود که باوجود چالش های ناشــی از پاندمی کووید 19 در 
ســال 2۰2۰، رشــد کرد. داده های رسمی نشــان داد که 
اقتصاد چین در ســال گذشته 2.3 درصد رشد کرده است. 
صندوق بین المللی پول هم رشــد ۸.1 درصدی برای چین 

در سال جاری پیش بینی کرده است.
یــک اقتصاددان از بانک امریکا گفت: چین شــانس خوبی 
بــرای دو برابــر شــدن اقتصادش تــا ســال 2۰35 دارد. 
به این ترتیــب از ایاالت متحده به عنــوان بزرگ ترین اقتصاد 
جهان پیشــی می گیرد. سی ان بی ســی گزارشی دراین باره 

منتشر کرده است.
همان طور که چین به دنبال تبدیل شــدن به یک کشــور 
پیشرفته است، شــی جین پینگ، رئیس جمهور این کشور 
در مــاه نوامبر اعالم کرد که می تواند تولید ناخالص داخلی 

و درآمد سرانه این کشور را تا سال 2۰35 دو برابر کند.
دو برابر شــدن تولید ناخالص داخلی چین برای 15 ســال 
آینده به رشــد متوسط ســاالنه ۴.۷ درصدی نیاز دارد که 
به گفته برخی کارشناســان دســتیابی به آن دشوار است. 
 BofA Global اما هلــن کیائو، رئیس اقتصاد آســیا در
Research می گویــد: برخی اقدامــات اصالحی به چین 
کمــک می کند تا به این نقطه موردنظر برســد. او گفت: ما 
فکر می کنیم که چین می تواند به هدفش دست پیدا کند.

کیائو پیش بینی کــرده که عالوه بر دو برابر شــدن تولید 
ناخالص داخلی چین، غول اقتصادی آســیا از ایاالت متحده 
پیشــی خواهد گرفت و در حدود سال های 2۰2۷ تا 2۰2۸ 

بزرگ ترین اقتصاد جهان می شود.

چیــن یکی از معــدود اقتصادهای جهان بــود که باوجود 
چالش های ناشی از پاندمی کووید 19 در سال 2۰2۰، رشد 
کرد. داده های رسمی نشــان داد که اقتصاد چین در سال 
گذشته 2.3 درصد رشد کرده است. صندوق بین المللی پول 
هم رشد ۸.1 درصدی برای چین در سال جاری پیش بینی 

کرده است.

در همین حــال، طبق آخرین برآوردهــای دولت، اقتصاد 
ایاالت متحده در ســال 2۰2۰، 3.5 درصد کوچک تر شده 
اســت. صنــدوق بین المللی پــول اعالم کرد کــه اقتصاد 

ایاالت متحده امسال می تواند 5.1 درصد رشد کند.
نگرانی ها درباره رشد چین

در گزارشــی کــه اوایــل ماه جاری منتشــر شــد، کیائو 

نگرانی هایی مشــترکی که مانع دســتیابی چین به اهداف 
اقتصادی ســال 2۰35 می شود را تشریح کرد. او سه دلیل 

آورد که افراد شکاک اغلب به آن استناد می کنند:
-جمعیت ســالخورده چین به رشد بالقوه این کشور لطمه 

می زند.
-نســبت باالی بدهی چین به تولید ناخالص داخلی ثبات 

اقتصادی این کشور را تهدید می کند.
-مدل رشد ســرمایه گذاری چین پایدار نیست و نمی تواند 

رشد در بلندمدت را ایجاد کند.
این نگرانی ها وجود دارد، اما مســیر رشد کلی چین از خط 
خارج نمی شود. این گزارش اعالم کرد که دولت برای مقابله 
با این چالش ها برخی سیاســت ها در پیش گرفته است. این 
اقدامات شــامل تمرکز بر ایجاد ثبات در بدهی و ابتکاراتی 
برای فشار بیشــتر در جهت شهرنشــینی و توسعه بخش 

خدمات است.
البته به گفته کیائو هنوز هم  ســفر چین به اهداف ســال 
2۰35 بدون ریســک نیســت. او ادامه داد: حتی اگر چین 
مطابق قول خــود اصالحاتی را انجام دهد، عوامل بســیار 
دیگری وجود دارد که این کشــور نمی تواند آنها را کنترل 

کند.
این اقتصاددان تنش های بیشــتر میان واشنگتن و پکن را 
تهدیدی برای رشد اقتصادی چین عنوان کرد. او گفت: آیا 
این رابطه صلح آمیز خواهد شد؟ ما خیلی مطمئن نیستیم.

تنش های ایاالت متحده و چین در دوره ریاســت جمهوری 
دونالد ترامپ در امریکا افزایش یافت و به یکی از بزرگ ترین 
تهدیدات اقتصاد جهانی قبل از همه گیری کرونا تبدیل شد.

گزارش

ترقی اقتصــادی : طبق گزارش ســازمان گردشــگری جهانی ســازمان ملل 
)UNWTO( ورود گردشــگران در سال 2۰2۰ نسبت به سال 2۰19، ۷۴ درصد 

کاهش یافته است.
توریسم همچنان یکی از بخش های مهم اقتصاد است که بیش از همه درگیر کووید 
19 شد و آســیب دید، این موضوع به ویژه در کشورهای منطقه آسیا-پاسیفیک و 
نیمکره غربی بیشتر بود. دولت ها در این مناطق و جاهای دیگر اقداماتی برای کاهش 
شــوک اقتصادی به خانوارها و مشاغل در نظر گرفتند، اما در بلندمدت این صنعت 
باید خود را با شرایط پساکرونا سازگار کند. صندوق بین المللی پول گزارشی درباره 

وضعیت صنعت توریسم در پساپاندمی منتشر کرده است.
ایــن گزارش نوشــت: طبق گزارش ســازمان گردشــگری جهانی ســازمان ملل 
)UNWTO( ورود گردشــگران در سال 2۰2۰ نسبت به سال 2۰19، ۷۴ درصد 

کاهش یافته است.

برای بسیاری از کشورهای درحال توسعه در آسیا و اقیانوسیه و نیمکره غربی به ویژه 
ایالت های جزیره ای کوچک، این اثرات شــدیدتر بوده است. قبل از بروز همه گیری 
گردشگری کسب وکار بزرگی بود که بیش از 1۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان 

را تشکیل می داد. این سهم در کشورهای وابسته به توریسم هم بیشتر بود.
به سمت بهبودی

بــرای بهبــودی، واکســن ها باید به طور گســترده توزیــع شــوند و راه حل های 
سیاست گذاری اعمال شــود. برخی از دولت ها به طور مستقیم یا از طریق وام های 
مختلف برای این صنعت، حمایت های مالی انجام داده اند. تایلند ۷۰۰ میلیون دالر 
برای گردشگری داخلی اختصاص داده است، درحالی که وانواتو به بنگاه های کوچک 
و متوســط کمک هزینه پرداخت کرده است. کشورها همچنین به شرکت ها کمک 
کرده اند تا مدل های تجاری خــود را تغییر دهند و کارکنان خود را دوباره آموزش 
دهند. در جامائیکا، دولت برای ارتقای مهارت ها، کالس های آموزش آنالین رایگان 

برای 1۰ هزار کارگر صنعت گردشگری برگزار کرده است.
بااین حال بســیاری از اقتصادهای وابســته به گردشــگری با محدودیت های مالی 
مواجهند. ابتکارات جدید برای احیای مجدد این بخش از اقتصاد ممکن است بتواند 
کمک کند. به عنوان مثال در کاســتاریکا، تعطیالت رسمی به طور موقت تا روزهای 
دوشــنبه هر هفته کشیده شده اســت تا با تمدید تعطیالت آخر هفته گردشگری 
داخلی تقویت شود. باربادوس با اعطای ویزای یک ساله به کارمندان از راه دور امکان 

زندگی و کار در کشور را فراهم کرده است.
در پســاپاندمی، تغییر مدام به سمت اکوتوریســم -صنعتی با رشد سریع متمرکز 
بر حفاظت و ایجاد شــغل محلی- می تواند ایــن صنعت را به طورکلی تقویت کند. 
این یکی از عناصر اصلی اســتراتژی گردشگری کاستاریکاست. تایلند هم در تالش 
است تا بازارهای دیگر مانند سفرهای ماجراجویی و سفرهای سالمت را رونق دهد.

فناوری همچنین می تواند نقش مهمی داشــته باشــد. بافاصله گذاری اجتماعی و 
پروتکل های بهداشــتی که احتماالً در آینده هــم پابرجا خواهد ماند، ارائه خدمات 

لمسی و سرمایه گذاری در فناوری دیجیتال می تواند پلی برای بهبود باشد. سرانجام 
اگر کاهش سفر طوالنی تر شود، برخی از کشورهای وابسته به صنعت توریسم ممکن 
اســت به دنبال تنوع بخشیدن به اقتصاد خود باشند. سرمایه گذاری در بخش های 
غیرجهانگردی هدفی بلندمدت اســت اما می تواند با تقویت ارتباط بین گردشگری 
و کشــاورزی و تولید محلی و ســرگرمی همراه باشد. به طور مثال در جامائیکا یک 
پلت فرم آنالین راه اندازی شــده اســت که به خریداران در صنعت هتلداری اجازه 
می دهد کاالهای موردنیازشان را به طور مستقیم از کشاورزان محلی خریداری کنند. 
صادرات و خدمات با اســتفاده از توافقنامه هــای منطقه ای برای رفع محدودیت ها 
می تواند گسترش یابد. البته راه حل ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. فراتر 
از اولویت فوری برای کاهش تأثیر همه گیری کشــورها باید یک هنجار جدید برای 
صنعت گردشگری ایجاد کنند. متنوع سازی و تغییر به سمت مدل های گردشگری 
پایدارتر و سرمایه گذاری در فناوری جدید می تواند به شکل گیری بهبود کمک کند.

ترقی اقتصادی : درمجموع، شــرکت های مالی از ســال 2۰1۶ تاکنون بالغ بر 1.۶ 
تریلیون دالر دارایی خــود را از انگلیس خارج کرده اند. برخی بانک ها هنوز منتظرند 

که در لحظه آخر برگزیت معجزه ای رخ دهد و نقل و انتقاالت آنها را آسان تر کند
از دید رهبران انگلیس قرار بود همه چیز در برگزیت به سود کشورشان تمام شود. آنها 
می گفتند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا آغاز عصر جدیدی اســت که در آن، دســت 
انگلیس به خاطر قوانین اروپایی بســته نیســت؛ عصری که انگلیس در آن می تواند 

جهانی عمل کند.
اما اروپایی ها اصاًل چنین نظری نداشــتند. برگزیــت برای رهبران اتحادیه اروپا راهی 
بود برای آن که کســب وکارها و درآمدها را از جزیره ای به نام انگلیس به داخل خاک 
اتحادیه اروپا بکشانند و موقعیت و جایگاه اقتصادی اروپا را از این بابت تقویت کنند.

برای شــهر لندن که جایــگاه اصلی بانک های بــزرگ بین المللی، مؤسســات مالی 
شرکت های بیمه و صندوق های سرمایه گذاری مختلف بوده، برگزیت واقعاً یک سردرد 
بزرگ سیاسی است. مرکز مالی انگلیس حاال در مخمصه ای گرفتارشده که مناسباتش 

با اروپا و جهان را پر از شکاف و دردسر نشان می دهد.
انگلیس بلوک اروپا را در پایان ماه ژانویه گذشــته ترک کــرد و فوراً وارد دوره گذار 
یازده ماهه ای شد که در آن همه چیز متوقف و بی تغییر باقی مانده بود. اما در پایان ماه 
دسامبر، همین دوره هم به پایان می رسد و هنوز بسیاری از مسائل مناقشه برانگیز بین 
انگلیس و اتحادیه اروپا حل نشده اند. برخی از این مسائل- از جمله بالتکلیفی در مورد 
صف طوالنی بازرســی گمرکی در بنادر و اختاللی که برگزیت در کار خودروســازان 
و تولیدکنندگان دیگر به وجود مــی آورد- اهمیت زیادی دارند و الینحل ماندن آنها 

عجیب است.
در همین میان، شــرکت های بزرگ مالی جهانی که فعالیت های گسترده ای در لندن 
داشــتند بالفاصله پس از رأی برگزیت می دانستند که در دردسری جدی افتاده اند و 
قرار اســت حسابی ضرر کنند. عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا به آنها این فرصت را 
داده بــود که از مراکز خود در لندن، بدون هیچ مانعی خدمات خود را به مشــتریان 
در نقاط مختلف اروپا ارائه دهند. اما وقتی ســال نو میالدی تحویل شــود، هیچ چیز 
دیگر مثل ســابق باقی نخواهد ماند. قابلیت این شــرکت ها در ارائه خدمات مالی به 
مشــتریان اتحادیه اروپا کاماًل بســتگی به این دارد که سیاســت گذاران اروپایی چه 
نگاهی به قوانین جدید انگلیس داشته باشند و اصاًل چقدر این قوانین را قابل اطمینان 

قلمداد کنند.
اما پوشیده نیست که وضعیت سردرگم برگزیت باعث اختالل های شدید در مراودات 
مالی با اروپا خواهد شــد و حتی ســاده ترین امور بانکی را برای اتباع انگلیســی در 
کشــورهای اروپایی دشــوار خواهد کرد. به همین دلیل بوده که به اتباع انگلیسی که 
در اروپا زندگی می کنند و حســاب بانکی انگلیسی دارند گفته شده که حساب هایشان 

احتماالً بسته خواهد شد.
در ایــن میــان، انگلیس در دوران گذار گمــان می کرد اگر از قوانیــن اتحادیه اروپا 
کپی برداری کند احتمالش هســت که اتحادیه اروپا از خود مماشــات نشــان بدهد. 
حتــی وزیر خزانــه داری انگلیس گفت که دولتش قوانین اتحادیــه اروپا را در برخی 
حوزه هــای مالی و اعتباری خواهد پذیرفت. اما ظاهــراً اتحادیه اروپا دلیلی نمی بیند 

که اقدام متقابلی در این خصوص داشــته باشد. مقامات بروکسل می گویند زخم های 
جدایی نابهنجار انگلیس از اتحادیه اروپا هنوز باز اســت و اروپا همچنان حس می کند 
که انگلیس فقط برای دررفتن از برخی تعهدات اروپایی خودش ریسک بزرگی به نام 

برگزیت را به جان خریده است.
شرایط فعلی به هرحال باعث بن بست سیاسی بزرگی شده که در آن، لندن و بروکسل 
در حوزه های مختلف مالی به شــدت باهم اختالف دارند و تمایل ندارند که ســهمی 
از بــازار را هم در اختیار طرف مقابل بگذارند. این اختالفات و به نتیجه  نرســیدن ها 
معنی اش این اســت که لنــدن موقعیت مالی خــود را قطعاً از دســت خواهد داد. 
قانون گــذاران اتحادیه اروپا از مدت ها پیش به بانک هــا اخطار داده اند که کارکنان و 
ســرمایه و دفاتر خود را از لندن خارج کنند و آنها را به نقطه ای دیگر از اروپا منتقل 
کنند. بحران کرونا در این میان یک دردسر مضاعف بود چون این انتقال ها را سخت تر 

و کندتر کرد.
درمجموع، شــرکت های مالی از ســال 2۰1۶ تاکنون بالغ بر 1.۶ تریلیون دالر دارایی 
خود را از انگلیس خارج کرده اند. اما این روند به خاطر پاندمی کرونا به تعویق افتاده 
اســت. برخی بانک ها انــگار منتظرند که در لحظه آخر معجــزه ای رخ دهد و نقل و 

انتقاالت آنها را آسان تر کند.
در این میان، چند کشــور اروپایی بیشــترین برد را از ضعف موقعیت لندن کســب 
کرده اند که از جمله آنها می توان به آلمان، فرانســه، ایرلند و لوکزامبورگ اشاره کرد. 
مثــاًل جی پی مــورگان 2۰۰ نفر از کارکنان خود را از لندن بــه پاریس و فرانکفورت 
منتقل کرده است. با این وجود، هنوز هم یک پرسش مطرح می شود: آیا واقعاً شهری 
در اروپا هست که بتواند جای لندن را به عنوان مرکز مهم تجاری بگیرد؟ واقعیت این 
است که لندن موقعیت خود را به صورت یک شبه از دست نخواهد داد و این بازندگی 
بــه صورت تدریجی رخ خواهــد داد. اما این چیزی از بد بودن ماجرا کم نمی کند. آیا 
برگزیت ارزش این همه ضرر را داشــته؟ هنوز کسی نمی تواند پاسخی قطعی در این 

خصوص بدهد.

صنعت توریسم جهانی بعد از پاندمی کرونا به کدام سو می رود؟

هنجارهای جدید برای گردشگری ایجاد می شود

بانک های دنیا چطور در مخمصه برگزیت گرفتار شدند

لندن بازی را باخت
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ترقی اقتصادی : قرار بود در یکی از گالری های خیابان پاســداران تهران نمایشگاه 
عکسی از بچه های کوره پزخانه برگزار شود اما این نمایشگاه دیروز به همت و اعتراض 

تعدادی از فعاالن اجتماعی و فعاالن حقوق کودک لغو شده است.
ماجرا چه بود؟ یک عکاس به کوره پزخانه های اطراف تهران رفته و با این تخیل که »همه 
بچه ها دوست دارند پرنسس باشند«، آن طور که از پوستر نمایشگاه پیداست، کودکانی را 
در لباس و آرایش » پرنسس« قرار داده و از آنها عکاسی کرده. قرار بود تصاویر این بچه ها 

امروز روی دیوار گالری باشد، اما این رویداد فعال لغو شده است.
هر کسی که به کوره پزخانه رفته باشد می داند که آرزوی بچه های کوره پزخانه، بسیار 
بیش از »پرنسس شدن« است. در واقع »پرنسس« بودن، انگاره ای ذهنی است که بیشتر 
در ســر والدین بچه ها می جوشد و به خاطر آن است که برای بچه ها جشن های عجیب 
و غریب و لباس هایی شبیه لباس های شاهزاده های کارتون های دیزنی می خرند وگرنه 
بچه هایــی مثل بچه های کوره پزخانه، قطعا رویاهای دیگری هم در ســر دارند. از کجا 
معلوم؟ اگر تا به حال حتی گذری هم از کوره پزخانه رد شده باشید، می توانید حدس 
بزنید که از چه بچه هایی حرف می زنیم. زندگی در کوره پزخانه ها، آن طور که نویسنده 
این خطوط دیده است، زندگی چند خانواده به نسبت فامیلی در کنار هم است، معموال 
ســه یا چهار نسل آدم در کنار هم در اتاق های کوچک بدون امکانات و ساخته شده از 
بلوک های ســیمانی زندگی می کنند که برای جلوگیــری از ورود باد و باران باید روی 
ســقفش را با مشمع های ضخیم پوشاند و چون نمی شود کولرهای آبی کوچک را روی 

سقفش قرار داد، ناچار هستند آن را جلوی در خانه بگذارند.
خاک زمین هایی که کوره پزخانه در آن ســاخته می شــود، خاک رس سرخ رنگ و بی 
نهایت نرمی است که حتی با حرکت کردن بدون شتاب هم بلند می شود و نفس کشیدن 
را سخت می کند و در چنین وضعیتی است که پیر و جوان و بخصوص کودکان، روزانه 
هشت تا 1۰ ساعت خشت می زنند، آجر جا به جا می کنند، آجرها را روی هم می چینند 
آجرها را بــار می زنند و هر چقدر که کار کنند، به جیب پدر خانواده می رود. بیشــتر 
بچه های کوره پزخانه، بخصوص آنها که مهاجر و بدون مدارک شناســایی هستند، نه 
تنها به خاطر فاصله محل » کار« از مدارس، بلکه به دلیل این که کارشان برای خانواده 
صرفه اقتصادی دارد، نمی توانند درس بخوانند. مدارس موقتی برای رفع تبعیض علیه این 

کودکان ساخته شده است اما قطعا امکاناتی برای تمام این بچه ها وجود ندارد.
بچه هایی که با دمپایی پالســتیکی پاره و لباس های آلوده به خاک و گازوییل در اندک 
وقتی که بین کار کردن دارند گاهی دنبال هم می دوند و به سرعت با تشر بزرگ ترهایشان 
ســر خشت زنی بر می گردند، آنها بیش از شنل و دست بند و تاج، به آب تمیز و غذای 

کافی و امنیتی که مانع کار کردنشان شود نیاز دارند.

در پوســتر نمایشگاه که تنها تصویری اســت که فعال از آن منتشر شده، کودکی را در 
میان دســت هایی که تالش می کنند لباسی را در تنش مرتب کنند می بینیم و دستی 
که تاجی پالســتیکی از صلیب های نقره ای به سرش می گذارد. سوال این است که این 
»پرنســس های کوچولو« که عکاس نمایشگاه انتخاب کرده تا روی پوستر و دیوارهای 
گالری قرار بگیرند، می دانســتند که در چه بازی ای شرکت می کنند و قرار است نتیجه 
این بازی چه باشد؟ فرض کنیم که عکاس با حسن نیت کامل و صرفا به این دلیل که 
راه دیگری برای مواجهه با فقر و زندگی صعب این کودکان به ذهنش نرســیده تالش 
کرده با خارج کردن آنها از متن کار کوره پزخانه، نشان دهد که این بچه ها با بچه هایی 
که برای تولد به آتلیه های چند ده میلیونی می روند تفاوت ندارند؛ اما آیا عکاس نمایشگاه 
داستان و حاشیه هایی که در مورد »رضا« جوانی که در نوجوانی در یک برنامه تلویزیونی 
حاضر شد و به خواســت طراحان برنامه به مجری گفت که »آرزویی ندارد« و در آغاز 
جوانی زیر بار فشار زندگی و میراثی به جا مانده از کار دوران کودکی و استفاده ابزاری در 

برنامه تلویزیونی چنان خم شد که دست به خودکشی  زد و از بین رفت، به یاد ندارد؟
سال هاســت فعاالن حقوق کودکان بطور مداوم تذکر می دهند که حتی والدین باید در 
ثبت و انتشار تصاویر کودکانشــان بسیار محتاط باشند چون ثبت و انتشار بسیاری از 
این تصاویر، نقض حقوق کودکان است. می دانیم که در دنیای اینترنت نمی توان چیزی 
را پاک کرد و ممکن اســت کودکان در نوجوانی و جوانی نتوانند با آنچه قبال توســط 

والدینشــان در وب منتشر شده اســت زندگی کنند. همین را باید نه تنها به برگزاری 
چنین نمایشگاه هایی بلکه به انتشار هر نوع تصویری از کودکان و بخصوص کودکان کار 
در همه جا و از آن جمله رسانه ها تعمیم داد و در نظر گرفت که شاید کودکان در جوانی 
نخواهند با سابقه ی کار کودکی روبه رو شوند و آن را هویتی تثبیت شده که امکان فرار 

از آن وجود ندارد، ببینند.
با چنین اطالعی، چه کسی می تواند بپذیرید که هنرمندی به کوره پزخانه برود، کودکان 
را از زمینه ای که در آن کار می کنند بیرون بکشد، لباس و آرایشی به آنها بدهد و از آنها 
عکاسی کند و بعد روی دیوار و پوستر نمایشگاهی که برای عمومی کردن این تصاویر 
برگزار کرده اند نصب کنند و بنویسند کودکان کوره پزخانه دوست دارند پرنسس باشند؟ 
چه چیزی در معرض فروش گذاشته شده است؟ 15 عکس از 15 کودک زیبا که قرار 
اســت با پول آن کاری برای بچه ها و خانواده هایشان انجام شود؟ کسانی که چنین به 
»مستندنگاری اجتماعی« اهمیت می دهند نمی توانند بدون »ابراز تملک« بر کودکان با 
خریدن قاب های پرتره ای که از آنها ثبت شده به کودکان کمک کنند. وجود این قاب ها 
روی دیوار خانه ها و دفاتــر کاری که صاحبان آن توان خرید »هنر اصل« را دارند، چه 
معنی ضمنی با خود به همراه دارد؟ این که خریدار »اهمیت« می دهد؟ یا قرار است با 
یادآوری هر روزه این که »کسانی هستند که در محرومیت قرار دارند« احساس خوش 

اقبالی بیشتر داشته باشد؟  
گاهی اوقات، زیســت محدود ما در دایره آشنایان و دوســتان خودمان باعث می شود 
نتوانیم اثرات اجتماعی یک رویداد را بررسی کنیم. برای کسی که پشت صحنه آن برنامه 
تلویزیونی به »رضا« تلقین می کرد که بگوید »آرزویی ندارد«، احتماال این که این کودک 
کار، زیر بار فشار عنوان »رضا، کودک بی آرزو« چنان خم خواهد شد که به خودکشی 
خواهد رسید، قابل درک نبوده است. از نظر آنها و کسان دیگری که مانند آنها به مساله 
فقر نگاه می کنند، همین قدر که رسانه و هنرمندان این کودکان را بر بکشند و تصویری 
از آن ها نشان دهند، به جامعه یادآوری می کند که فقر هم وجود دارد کافی است، مردم 
اشکی هم خواهند ریخت، اسپانسرها پولی خواهند داد، احتماال تابلوهای این کودکان 
زیبا به فروش خواهد رفت و همه احساس خواهند کرد که »مسئولیت اجتماعی«شان 
را در مورد این آســیب ها و این کودکان انجــام داده اند اما در دنیای واقعی، روی زمین 
بچه هایی که عالوه بر همه تعرض های دیگر و ســختی ای که می گذرانند مورد تعرض 
دوربین هم قرار گرفته و حریم خصوصی شان نقض شده است رها می شوند تا به همان 
زباله گردی، همان کارگاه ها، همان کوره پزخانه ها برگردند و همان زندگی قبلی را ادامه 
دهند. این مواجهه توریستی بخشی از مشکل عمومی نادانی در جامعه امروز ما و فشار 

مضاعف به مردم است.

نمایش فقر بچه ها؟ به چه قیمتی؟

ترقی اقتصادی : جف بزوس مالک فروشــگاه آمــازون و ثروتمندترین مرد جهان 
می گوید کتاب نوشته دو استاد دانشگاه استنفورد جیمز سی.کالینز و جری آی. پوراس 

یکی از بهترین کتاب های علم تجارت است که در تمام عمرش خوانده است.
بــه گزارش اکورنزگرو، جف بزوس مالک فروشــگاه آمازون و ثروتمندترین مرد جهان 
می گوید »مدیریت ساختن تا آخر« نوشته جیمز سی.کالینز و جری آی. پوراس یکی از 
بهترین کتاب های علم تجارت است که در تمام عمرش خوانده است. بزوس در وبالگ 
شــخصی خود این کتاب را که حاصل سال ها تحقیق این اســاتید دانشگاه استنفورد 

آمریکاست به مخاطبان خود توصیه کرده است.
کالینز و پوراس در دانشــکده اقتصاد دانشگاه استنفورد با تحقیق در حوزه 1۸ شغل و 
تجارت موفق در دنیا کتابی درباره این حوزه نوشــته اند که بزوس اعتقاد دارد هر مدیر 
شرکت تجاری که دوست دارد در عرصه تجارت موفق شود باید این کتاب را بخواند.

جف بزوس خودش با مطالعه کتاب ســه نکته کلیدی آموزش داده شده در این کتاب 
را نوشته است:

صرفه جویی در زمان و پایداری
بین ســرعت و کارآیی تفاوت بســیاری وجود دارد. بسیاری از شرکت ها فکر می کنند 
ســرعت در تولید می تواند آنها را به موفقیت برساند ولی باید بدانند که یک شبه هیچ 
کس پولدار نمی شــود. بزوس با شرکت در یک برنامه تلویزیونی به نقل از مطالب این 
کتــاب گفته بود که کارآیی هر تجارتی نیاز به پیشــرفت تدریجی و مرحله به مرحله 
دارد. بایــد قدم ها را جای یکدیگر بگذارید و هیچ راه میانبری برای رســیدن به هدف 

وجود ندارد.
استفاده از فرصت ها و شکست ها

لزوماً تمام پروژه های اولیه با پیروزی روبرو نمی شــوند و این مســئله اهمیت دارد که 
از فرصت ها ایجاد شــده در مواقع شکست باید استفاده کرد و دیگر آنها را تکرار نکرد. 
اشتباهات همیشه یک راه دیگری باز می کنند اگر بتوان از آنها به درستی استفاده کرد. 
اساتید استنفورد می نویسند: معموالً همه شرکت های موفق با مشکالت و شکست هایی 
روبرو می شــوند و این همان نقطه طالیی برای رســیدن به پیروزی اســت چون تنها 
شــرکت هایی موفق خواهند شــد که از این نقطه های طالیی یعنی همان شکست ها 
اســتفاده کنند. بزوس در وبالگش نوشته است: من با نویسندگان این کتاب کاماًل هم 
عقیده هستم چون خودم بارها میلیون ها دالر خسارت دیده ولی همیشه به دنبال علت 

آن بودم. همیشه اطرافیانم را به شجاعت توصیه کردم.
داشتن یک هدف واحد در یک زمان واحد

بعضی از روســای شــرکت ها فکر می کنند اگر تخم مرغ های خودشــان در یک سبد 
نگذارنــد پیــروز خواهند شــد در صورتی که دنیــای تجارت امروزی کامــاًل نیاز به 
تمرکز در یک حوزه تخصصی دارد. بزوس می  نویســد اگر مــن به حوزه های مختلف 
ســرمایه گذاری توجــه کرده بودم حــاال آمازون نزدیــک به 2تریلیــون دالر ارزش 
نداشــت. هیچ وقت چند کار همزمان را دوســت نداشــتم. وقتی دارم ایمیل هایم را 
 چــک می کنم تنهــا می خواهم ایــن کار را بکنــم و روی هیچ کار دیگــری تمرکز 

نداشته باشم.

آد   م های  خوشبخت کتاب 
می خوانند    و قهوه می خورند   

کافهکتاب

مالک آمازون این کتاب را به 
دیگران توصیه کرده است

ترقی اقتصادی : بررسی نتایج ساالنه طرح نشان 
می دهد که متوسط بیش ترین زمان صرف شده در 
شــبانه روز به ترتیب به گروه فعالیت »رســیدگی و 
خود مراقبتی )شامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن 
مراقبت های بهداشــتی- پزشکی، ســفر مرتبط با 
فعالیت های رســیدگی و خود مراقبتی و ...(« با 11 

ساعت و 3۴ دقیقه بوده است.

 مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری از گذران وقت سال 
99-139۸ را منتشر کرد. زمان آمارگیری این طرح 
ماه های آذر و اسفند سال 139۸ و خرداد و شهریور 

سال 1399 بوده است.
بررســی نتایج ســاالنه طــرح نشــان می دهد که 
متوسط بیش ترین زمان صرف شده در شبانه روز به 
ترتیب به گروه فعالیت »رســیدگی و خود مراقبتی 

)شــامل خوابیدن، خوردن و آشامیدن، مراقبت های 
بهداشتی- پزشــکی، ســفر مرتبط با فعالیت های 
رســیدگی و خود مراقبتی و ...(« با 11 ساعت و 3۴ 

دقیقه بوده است.
»فرهنگ، فراغت، رســانه های گروهی، تمرین های 
ورزشــی )شــامل بازدید از، رویدادهای/ مکان های 
فرهنگی، تفریحی و ورزشــی، سرگرمی ها، شرکت 

در ورزش ها، اســتفاده از رسانه های گروهی، مطالعه 
در اوقات فراغت، تماشــای تلویزیــون، گوش دادن 
به رادیو، ســفر مرتبط بافرهنگ، فراغت، رسانه های 
گروهی و تمرین های ورزشی و ...( با صرف ۴ ساعت 

و 19 دقیقه در رتبه دوم قرارگرفته است.
مرحله ســوم با 2 ســاعت و ۴۶ دقیقه به »اشتغال 
و فعالیت های مرتبط برای مزد)شــامل اشتغال در 
شرکت ها، نهادهای دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی، 
اشتغال در بنگاه های اقتصادی خانگی تولید کاالها، 
اشــتغال در خانوارها و بنگاه های اقتصادی خانگی 
ارائه خدمات، فعالیت های فرعی و وقفه های مرتبط 
با شغل، جستجوی شــغل، راه اندازی شغل، سفر و 
تردد مرتبط با شغل و ...« تعلق گرفته است. البته این 

مدت زمان برای مردان در حدود ۴ ساعت 59 دقیقه 
است. »خدمات خانگی بدون مزد برای اعضای خانوار 
و خانواده )شامل تهیه و آماده کردن غذا، تمیز کردن 
خانــه، خرید کردن برای اعضای خانوار، نگهداری از 
گل و گیاه و حیوان خانگی و ...(« با 2 ســاعت و 51 

دقیقه هم در مرحله بعدی قرارگرفته است.
طبق گزارش مرکز آمار، »معاشرت، ارتباط، مشارکت 
اجتماعــی و آداب ورســوم دینــی )صحبت کردن  
شــرکت در رویدادهای اجتماعی/ فرهنگی جامعه 
نقش داشتن در مسئولیت های مربوط به شهروندی 
آداب ورسوم دینی، ســفر تفریحی- زیارتی و ...(« با 
1ساعت و 3۶ دقیقه یک پله پایین تر از دیگر گذران 

وقت بوده است.

ایرانی ها بیشترین ساعات روز را به چه کاری اختصاص می دهند؟
دو دقیقه در روز برای کار داوطلبانه


